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 نور اروميهدانشجوي مهندسي شهرسازي، دانشگاه پيام 
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 چکیده
 اند.مواجه آن با کشور هاي شهر اغلب که است ايمساله و پديده شهري فرسوده هاي: بافتمقدمه و هدف پژوهش

 فرسوده شهري، هايبافت مطلوب فضايي ساماندهي براي شهري ريزانبرنامه پيشروي عملي و مطمئن کارهاياز راه يكي

 هايشناخت نارسايي نيز و هاآن از بهينه استفادهي منظور به هابافت اين در موجود هايپتانسيل و هاقابليت شناخت

 خصوصيات از طيف اين از سوي که است هايينامطلوبيت انواع کاهش جهت ريزيبرنامه و آنها از پرهيز منظور به موجود

يافتگي اين راستا، هدف اصلي اين مقاله محاسبه و بررسي توسعهشود. در مي وارد شهري فضاهاي بر فرسوده هاي بافت
 هاي کالبدي، اقتصادي و اجتماعي است.محالت بافت فرسوده شهر اروميه با تاکيد بر شاخص

آماري  باشد. جامعهروش تحقيق توصيفي ـ تحليلي بکارگرفته شده در اين پژوهش از نوع کاربردي مي روش پژوهش:

نمونه و با استفاده از نفر به عنوان حجم 368و  اروميه بوده فرسوده )ده محله بافت مرکزي( شهر محالت بافت پژوهش،
هاي اجتماعي، اقتصادي و کالبدي از طريق مشاهدات ميداني و پرسشنامه شاخص اندمدل كوكران انتخاب شده

 شده است. مدل تاپسيس استفاده و SPSS ،GISاز نرم افزار  اطالعات پردازش گردآوري شده و جهت
رتبه اول و محله  9/0دهد در شاخص کالبدي، محله راهنمايي با شاخص اولويت هاي پژوهش نشان مييافته ها:يافته

رتبه اول و محله مفتح  6/0اولر با شاخص اولويت  7رتبه آخر، در شاخص اقتصادي محله  33/0اولر با شاخص اولويت  7
رتبه اول و محله مفتح با  8/0اولر با شاخص اجتماعي  7رتبه آخر و در شاخص اجتماعي محله  2/0با شاخص اولويت 
هاي تلفيقي بيانگر آن است که محله رتبه آخر معرفي شدند. نتايج بدست آمده از شاخص 1/0شاخص اجتماعي 

 اند.آخر را کسب کرده رتبه 11/0رتبه اول و محله مفتح با شاخص اولويت  81/0خانه با شاخص اولويت دوشابچي
محالت بافت فرسوده اروميه در سه سطح  SPSSافزار برابر تحليل صورت گرفته با استفاده از نرم گیری:نتیجه

ترين دهد که محلة مفتح در پايينبرخوردار، نيمه برخوردار و فروبرخوردار )محروم( رتبه بندي شدند. نتايج نشان مي
-لين اولويت توسعه را به خود اختصاص داده است. دومين سطح شامل محالت مهديسطح برخورداري جاي گرفته و او

اولر،  7خانه، گيرد، سطح يک، محالت دوشابچيالقدم و دادگستري است و سطح دوم توسعه محالت را در بر مي
 در بر دارد.گيرد که آخرين اولويت توسعه را چايي، کومورچوخانه و ارم را در بر ميشورشورا، راهنمايي، دره

 بندي محالت، تکنيک تاپسيس، شهر اروميهبافت فرسوده، سطح کلمات کلیدی:
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 مقدمه
حال در يا و يافتهتوسعه از اعم جهان كشورهاي

 جمعيت افزايش پديده با زمان از ايبرهه در توسعه،

 در كشورهاي .بود خواهند يا و بوده مواجه شهرنشيني

روبر  پديده اين با اخير هايدهه در غالبا كه توسعه حال
مواجه هستند  عرصه اين در بيشتري مشكالت با اند،شده
(Sorensen 2000, 51 – 73.) افزايش با همگام 

 امكانات ها،سرمايه صنايع، تمركز و شهرنشيني جمعيت،

كالن به بزرگ شهرهاي و كرده رشد شهري خدمات و
 ناپذيري جبران مشكالت و شده تبديل كنوني شهرهاي

، 1391همکاران  و )موسوي است آمده پديد بشر براي
 شهرنشيني روند چنين پيامدهاي مهمترين (. از106

 براي شهري مناسب هايزيرساخت تامين عدم دركنار

 هايبافت آمدن بوجود مهاجرين شهرها، و ساكنين

 كه است شهري درون و شهري فرسوده پيرامون و نامنظم

 دنبال به را اقتصادي و فرهنگي اجتماعي معضالت متعدد

 به زمين شدن تبديل كنار در مسئله اين خواهد داشت.

 شده باعث اخير هايدهه در اجتماعي، كمياب يك منبع

از  يكي كه فرسوده هايبافت از بهينه استفاده كه است
-اهميت ويژه است، شهري درون زمين تامين اصلي منابع
. در واقع، شهرها (Enemark 2004, 26 -27بيابد ) اي

رسند که نياز اي ميدر طول فرآيند رشد خود به مرحله
کنند و اين مرحله در به تجديد کالبد و نوسازي پيدا مي

واقع بخشي ازمحيط شهري است که قابليت زندگي در 
هاي مختلف کالبدي، ساختاري، هايي از جنبهچنين بافت

اجتماعي و محيطي با شرايط و نيازهاي زندگي کنوني 
شهري ي هاي فرسودهمطابقت ندارد و با عنوان بافت

-هايي نياز مبرم به برنامهشوند. چنين بافتشناخته مي
ريزي جهت بهبود وضعيت کنوني خود دارند؛ در صورت 

ريزي صحيح به تدريج با مشکل مهاجرت عدم برنامه
ي و ورود مهاجراني با روحيه ميساکنان اصيل و قدي

ريزي جديد مواجه و باعث افزايش مشکالت جهت برنامه
 (.Ha Secong 2001, 42بود )بهينه خواهند 

 آرمان به يابيدست براي تالش زمينه، اين در

 جامعه مختلف هايگروه دسترسي در "برابر هايفرصت"

 تامين در تضاد بردن بين از و شهري به خدمات شهري

-مي مانندآن و خدماتي بهداشتي، آموزشي، هايفرصت
 اصل رعايت هدفي چنين به رسيدن راستاي در باشد.

 از شهريزيست هايبه فرصت برابر دستيابي و برابري

 همکاران و نژاد مي)حات بود خواهد اساسي هاياولويت

1387 ،88.) 
 

 بیان مساله 
 هزار 67 از بيش ايران كشور در در حال حاضر 

-هشت از بيش جمعيت با کارآمد نا فرسوده و بافت هکتار
 بااست  شده شهر شناسايي 383 در نفر ميليون ونيم

 اين فرسوده، هايبراي بافت متعدد به مشكالت توجه

 اقتصادي و اجتماعي انساني، «تهديدي»به  تبديل مسئله

 كالبدشناسي است. شهرها شدهكالن و شهرها براي

 تجلي دهندهها نشانبافت اين عملكردي و ساختاري

 ها، افولو فعاليت جمعيت تمركز و كم ترا مانند مشكالتي

هاي ارزش كاهش كالبدي، كيفيت افول اقتصادي،
 شرايط اجتماعي، هايكيفيت افول مسكوني و هاي محل

 و دسترسي هايدشواري محيطي،نامطلوب زيست

 و فرهنگي هايكيفيت و انحطاط ترافيكي مشكالت

 آينده براي جدي يک تهديد عنوان به که است بصري

، 1392شود )محمدصالحي و همکاران محسوب مي شهر
 در بايد که عواملي مهمترين از اين ميان، يکي(. در 74

 ريزيبرنامه در فضايي ـ اجتماعي عدالت اجراي جهت

 و شهري خدمات مناسب توزيع کرد، شهرها رعايت براي
 و هاکاربري خصوص در اين فضاهاست. از صحيح استفاده
 نيازهاي ارضاي با که هستند عواملي از شهري خدمات

 و استحقاق به توجه و ميعمو منافع جمعيتي، افزايش
عدالت  تر،عادالنه برقراري با توانندمي افراد لياقت

 برقرار شهري مناطق در را فضايي و اقتصادي اجتماعي،

 و ميعمو مناسب خدمات توزيع عدم مقابل، نمايند. در
 تفصيلي جامع، )طرح شهري هاي طرح اهداف تحقق عدم

مناطق  سطح در نابرابري در عوامل تاثيرگذار از که (... و
 بر در توانندمي تنها نه هستند، شهري و نواحي و محالت

 انجامند،بي شهرها در جمعيتي و توارن تعادل زدن هم

 مشکل با نيز را خدمات و امکانات به دسترسي بلکه

 شکل شهر سطح در را هايي ناپايداري و مواجه ساخته

 (51، 1392دهند )مبارکي و عبدلي مي
 لجام و شتابان رشد اخير هاي سال در اروميه شهر

 رشد طبيعي داشتن علت به و داشته ايگسيخته

 هويت اعطاي خدمات، گسترش مهاجرپذيري، جمعيت،

 استان، مرکز به عنوان شهر اين به اداري و سياسي

 شهر، در دولتي مختلف هاي ارگان توسط زمين واگذاري

 و اقتصادي اجتماعي ـ تغييرات کشور، هاي عمراني برنامه
 مساعد تحوالت طبيعي محيط نهايت در و کشور سياسي

 ديگر ديده و مانند خود به زيادي کالبدي و جمعيتي

 در که باشدمي فرسوده هايبافت داراي شهرها،

 هاييبافت آن، چنين تاريخي بافت و مرکزي ي محدوده

 غالب هايبافت عنوان به و دارند بيشتري بسيار نمود
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 هايو ويژگي مشکالت مسايل، به توجه با و باشند، مي

 کنوني وضعيت بهبود براي ريزيبرنامه و توجه شده، گفته

 اروميه مرکزي شهر يمحدوده در واقع فرسوده هايبافت

 هابافت اين وضعيت زمان گذشت با که چرا است، ضروري

 گيرد.مي خود به نامناسبي وضعيت روز هر
 

 هدف پژوهش
 از برخورداري ميزان که دهد؛ مي نشان مطالعات

مناطق، نواحي و  ميان در شهري خدمات و امکانات
 دوره در عوامل اين که است نامتعادل شهر اروميه محالت

 هايجايي جابه قبيل از پيامدهايي گذشته زماني هاي

 در هافعاليت و جمعيت تمرکز شهر، سطح در غيرضروري

 و شهري مختلف گسترش مشکالت شهر، از هاييبخش
 از مختلف نواحي و مناطق يکسان برخورداري عدم

 عوامل اين است. داشته همراه را به شهري خدمات

 با اروميه شهر فضايي سازمان که است شده موجب

گردد، در اين  مواجه اساسي هايو ناپايداري هاچالش
-راستا، هدف اصلي اين مقاله محاسبه و بررسي توسعه

فرسوده شهر اروميه با تاکيد بر  يافتگي محالت بافت
 هاي کالبدي، اقتصادي و اجتماعي است.شاخص
 

 ادبیات و مبانی نظری 
-بافت ساماندهي مورد در که هاييديدگاه و هانگرش

 ابعاد توسعه از برخي حدودي تا هاي فرسوده و قديم،که

 :از عبارتند گيردمي بر در را پايدار
 

 کارکردگرا ديدگاه
 ساماندهي طريق از قديم بافت احياء ديدگاه، اين در

 منظور به شهر هاي مختلففعاليت فضايي و کالبدي

 و مينظبي بروز از جلوگيري و شهر کارايي افزايش

 بديهي گيرد؛مي صورت شهر کالبدي نظام آشفتگي در

 به ضرورتًا هاي شهري،زمين نقش به رويکرد اين که است

 تاريخي، ابعاد و انجامدمي جانبه يک و ايستا نگرش نوعي

 واقعي طور به را شهري بافت فرهنگي و حقوقي، اجتماعي

 پوراحمد و دهد )شماعيمي قرار توجه مورد کمتر

 کارکردگرايي که نيست شکي نکته اين در حداقل (1384

 هاساختمان کيفيت که داردمي مخفي را اين واقعيت

 که است آيين خود شناسيزيبايي قواعد از مينظا محصول

 Habermasشود )مي اعمال سازگار و پيوسته صورتي به

1991.) 
 
 

 انسانگرا ديدگاه
 و مامفورد لوئيز گدس، پاتريک الکساندر، کريستوفر

 بيستم قرن پردازانو نظريه انديشمندان جمله از لينچ

براساس  شهري نوسازي و بهسازي زمينه در که هستند
 اين اصلي هدف اند.کرده اظهارنظر گراانسان ديدگاه

-انسان رواني و ميخصوصيت جس به توجه ايدئولوژي،
 اراضي کاربري در معماران نقش به نظريه اين هاست.

 مسلط تفکر نوعي و کندمي حمله شهر و ساخت شهري

-مي پيشنهاد ساخت شهر در را وي نيازهاي و انسان بر
 اساس بر شهرها بنديمنطقه به معتقد گروه اين نمايد.

 (.1391هستند )زياري  نيازهاي انساني
 

 پايدار توسعه ديدگاه
 شهري مرکزي هايدر بخش فرسودگي و رکود غالبا

 اجتماعي محروميت و فقر از ناشي ميقدي هايبافت با

 تکامل و توسعه شرايط آن، بهبود با که شودمشاهده مي

 توسعه ديدگاه، اين در(. Robert 1982) خواهدشد مهيا

 باشد پايدار تواند مي زماني قديم بافت در کالبد عمران و

 نيازهاي هم و مادي و اقتصادي نيازهاي هم بتواند که

 را آينده و حال در مردم، رواني و فرهنگي و اجتماعي

 ( آنچه،136، 1394آبادي و همکاران  گويد. )زنگي پاسخ

شهري به عنوان  پايداري که است است اين که مسلم
هاي مختلف توسعه فرايند سنجش تاثير جنبهبخشي از 

-محيط در ( کهFME 2007, 8شود )پايدار محسوب مي
 زماني مقوله اين گيرد.مي بر در را شهري و فضاهاي ها

 پايدار، هاي توسعهرهيافت و اصول که يافت خواهد تحقق

 گرفته کار به شهرها توسعه درمطالعات اصلي عنوان به

 ديگر عبارت (. بهDrakakis Smith 2000, 8-9شود )

 که شود هدايت ايگونه به امکانات و خدمات بهينه توزيع

 و گردد، جامعه اجتماعي هايوگروه اقشار ميتما به نفع
(. 28، 11386يابد )پاگ  تحقق فضائي و اجتماعي عدالت
 زندگي مکان که معناست بدان شهرها در فضايي عدالت

 از را وي  -اجتماعي کار تقسيم از حاصل  -فرد  هر

 فضايي، هاينابرابري نکند. محروم اجتماعي استحقاق

 پي در را همگاني حيات بهبود که باشد موجه ميتنها هنگا

 عدالت ( ديويد هاروي28، 1379)اطهاري  باشد داشته

 و منابع عادالنه تخصيص را درشهرها فضايي و اجتماعي
 شود هدايت ايگونه به بتواند که داندشهري مي امکانات

 حقوق خود به نسبت اعتراض و شکاف حداقل با افراد که

 مختلف ابعاد در آن جمعيتي نيازهاي و باشند مواجه

 که اصل، اين ( پذيرش97، 1382)هاروي  گردد برآورده

 فضايي و اجتماعي عدالت برقراري مستلزم پايدار توسعه
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 اقتصادي، اجتماعي، هاينابرابري رفع درشهرها است.

خدمات و  بهينه توزيع درآمد، کم اقشار پذيريآسيب
 هرچه شهروندان، اساسي نيازهاي به توجه امکانات،

 از افزايد.پايدار مي توسعه به نگرش اهميت به بيشتر

 حال در کشورهاي در جهان شدن شهري روند که آنجايي

 و جمعيت پراکنش و هاي خدماتيتعادل عدم با توسعه
 که طوري به است. بوده مواجه شهري قوارهبي رشد

-تعادل عدم شکل به ناموزون رشد اين از ناپداري حاصل
 شهري، اسکان فقر نمودهاي با اجتماعي فضايي ـ هاي

 هاي آلودگي محلي، حاکميت ضعف غيررسمي، واشتغال

 امر (. اين66، 1385است )بوچاني  شده نمايان زيستي،

 داده قرار سوال مورد بيشتر هرچه را شهرها پايداري

 توسعه اصول هاي رهيافت و هايديدگاه به است، توجه

 و نيااست )حکمت ساخته ضروري بيش از پيش را پايدار
(. در واقع اغلب کشورهاي در حال 36، 1385موسوي 

ها و نحوه توزيع توسعه از روند توسعه فضايي سکونتگاه
هاي اقتصادي خود ناراضي هستند، خدمات و فعاليت

رابري مابين مناطق و عدم توزيع متعادل منابع چنين ناب
ها باعث به چالش کشيده شدن توسعه پايدار و سرمايه

 بنابراين  (.Ela and Schwarts 2006, 135شود )مي

 خواهد محقق  زماني شهرها، پايداري به رسيدن و حرکت

 ميان وامکانات خدمات توزيع و تخصيص که شد

 نيازهاي با مطابق اجتماعي شهرها و فضايي واحدهاي

 در بگيرد. صورت جغرافياي برابري و مساوات و جمعيتي

محالت  در خدمات توزيع و پراکنش راستا، ارزيابي همين
عدالت  ميزان سنجش در تواندمي داراي بافت فرسوده

 چارچوب در شهروندان اساسي نيازهاي تامين و اجتماعي

 مفيد اقتصادي اجتماعي و عمراني، هايبرنامه و هاطرح

  .شود واقع
 

 پیشینه پژوهش
هاي بافت ماندگي عقب افشار، تحقيقات نتايج
 بين مقوله ناهماهنگي و توسعه مسير از را شهري فرسوده

 داليل ناپايداري جمله از را فضايي پايدار توسعه و فضا

( 56، 1389)افشار  داند مي شهري فرسوده هاي بافت
 در فرسوده را هاي بافت ناپايداري داليل جمله از نصيري

 به بهبود بخشيدن براي بهسازي هايبرنامه نبودن همسو

(. 77، 1389داند )نصيري مي هابافت گونه اين فضاهاي
چون  که است داشته اظهار خود مطالعات در کميار

 از کارکرد فرسوده هايبافت داخل در موجود فضاهاي

 فرسودگي کالبدي لذا نيستند؛ برخوردار موثر و مناسب

 محالت از گونه اين در پايداري کاهش سبب

 پژوهشي (. در39، 1390 )کميار است شده شهري

 تهران شهر اي کالنمحله پايداري تحليل زمينه در که

 دهدمي نشان است انجام گرفته همکار و نياتوکلي توسط

 اجتماعي، پايداري به هاي مسکوني محله پايداري که

 )توکلي دارد بستگي مديريتي و محيطيزيست  اقتصادي،

 همکاران و قرخلو (. تحقيقات29، 1388همکاران  و نيا

 نيز سنندج شهر بافت پايداري سطح زمينه تحليل در

 کالبدي فيزيکي ـ پايداري سطح که آن است بيانگر

خشن  توپوگرافي با بنديشيب نظام لحاظ از هاسکونتگاه
 را با شهر هم و هاسکونتگاه هم که انديافته اسکان

(. 11، 1388 )قرخلو است ساخته مواجه ناپايداري
اي تحت عنوان ( در مقاله1388معطوف وخدائي )

هاي بخشي، نوسازي و بهسازي بافت"الگوهاي رونق
پذير فرسوده شهري" ضمن تبيين انواع بافت هاي آسيب

هاي فرسوده به علل هاي شناسايي بافتو شاخص
تاکيد بر شهر کاشمر پرداختند. در نهايت پيدايش آن با 

هاي فرسوده شهر كاشمر به چهار بندي بافتبا تقسيم
بافت فرسوده »، «بافت فرسوده با ارزش تاريخي»گونه 
بافت فرسوده روستايي ـ شهري داراي هسته »، «مياني

شيوه مداخله « ايبافت فرسوده حاشيه»و « روستايي(
هسازي و نوسازي آن دولت و نحوه مشارکت مردم در ب

اي با عنوان بهسازي و نوسازي بافت بيان کردند. در مقاله
فرسوده شهري، راهبردي به سوي دستيابي به ابعاد 
کالبدي توسعه پايدار شهري )مطالعه موردي: بافت 

نيا بهسازي و فرسوده کوي سجاديه( داوودپور و نيک
گر اندازي ديهاي فرسوده شهري را از چشمنوسازي بافت

-و با نگرش به مقوله توسعه پايدار مورد تحليل قرار داده
 (.1390نيا اند)داوودپور و نيک

نتايج  از حاکي نيز کشور از خارج مطالعات بررسي
 روي علل بر مطالعه در کاياک بطوريکه است ارزشمندي

 کند کهمي اشاره ونيز در فرسوده هايبافت ناپايداري

 فرسوده موجب و ميقدي يهابافت مثبت هايجنبه تقويت

 فضايي شهري سازمان در يکپارچگي و دوام افزايش

 بر خود مطالعات در ( اسميتkayak 2005) شد خواهد

 اقداماتي مجموعه تدوين شهري لندن، فرسوده بافت روي

-مشارکت و هاحمايت جلب تدوين قوانين، و تهيه مانند
 پايداري در موثر راهکارهاي از جمله را ميمرد هاي

 انستيتو مطالعات  (.smit 2008داند)ها ميبافت اينگونه

 امريکا نيوجرسي در اياالت هاي منطق و شهري مطالعات

 هايفعاليت و کاربريها بهبود اوضاع که است آن بيانگر نيز

 جمله از سازگاري تمرکز، با ايمني، تراکم جهت از شهري

است  شهري فرسوده هايپايداري بافت هايرهيافت
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(Alvino 2010انجمن ) ايتاليا تاريخي آثار از حفاظت 

 دارد مي اظهار روم شهر ارزشمند هايبررسي بافت ضمن

 شهري، هايحوزه در جديد و قديم هايتلفيق طرح که

 در هويت به توجه ناسازگار، کاربري جلوگيري از

 اقدامات شهري، فضاهاي در توازون و ايجاد شهرسازي

 زلزله، برابر در شهري هاي سازه زمينه زيرساختي در

 جمله از خدمات، متناسب توزيع توان اقتصادي، رونق

شهري  فرسوده بافتهاي پايداري و احياء در اقدامات موثر
 (.Salvatore 2010شوند )مي محسوب
 

 روش تحقیق
و  اين پژوهش از نوع مطالعات کاربردي بوده و تجزيه 

شـده   تحليلـي انجـام  تحليل اطالعات به روش توصيفي و 
ها به دو صـورت اسـنادي و از   است. روش گردآوري داده

طريق فـيش بـرداري )شـامل کتـاب، مقـاالت فارسـي و       
ها و همچنين ها، نتايج آمار و سرشماريالتين، پايان نامه

ميداني)پرسشنامه  هاي سازمان ميراث فرهنگي( وگزارش
ه محله آمده است.  جامعه آماري را د دست و مصاحبه( به
اولر، ارم، مفتح، مهديالقدم، دادگسـتري، دره  7راهنمايي، 

چايي، کومورچوخانه، شور شورا و دوشابچيخانه از محالت 
هاي فرسوده اين شهر محسوب شهر اروميه که جزو بافت

گيـري   دهد. با استفاده از روش نمونهشوند تشکيل مي مي
نفـر   9083تصادفي سـاده از تعـداد كـل جامعـه آمـاري      

نفر به  368(، 1390براساس سرشماري نفوس و مسکن )
عنوان نمونـه و بـا اسـتفاده از فرمـول كـوكران انتخـاب       

نامــه توســط پانــل  پرســش 1انــد؛ روايــي صــوري گرديــده
مورد تاييد قـرار گرفـت. مطالعـه راهنمـا بـا       2متخصصان

هـاي کسـب    پرسشنامه صورت گرفت و با داده 30تعداد 
شده و استفاده از فرمول ويژه کرونباخ آلفا در نـرم افـزار   

SPSSبدست آمـد. الزم   8/0نامه تحقيق  ، پايايي پرسش
به ذکر است که توزيع پرسشـنامه در هريـک از محـالت    

ر محله صورت گرفته اسـت.  هدف، متناسب با جمعيت ه
ــل داده  ــه و تحلي ــراي تجزي ــطح  ب ــين س ــت تعي ــا جه ه

برخورداي محـالت بافـت فرسـوده اروميـه بـا توجـه بـه        
هـاي  شاخص هاي کالبدي، اجتماعي و اقتصادي، از مدل

  SPSSافزاري و نرم« تاپسيس»گيري چندمعياره تصميم
نيـز بـراي    GISصـورت گرفتـه و از نـرم افـزار      Excelو 
هـا بصـورت تصـويري اسـتفاده شـده      يش نتيجه دادهنما

 است.

تاپسـيس بـه عنـوان يـک      مدل تحلیل تاپسیس؛

روشـي سـاده ولـي     ،3گيري چنـد شاخصـه   روش تصميم
هاي فاصـله  بندي بوده و از جمله روش کارآمد در اولويت

( آن را 1981محور است که اولـين بـار هوانـ  و يـون )    
ايــن مــدل يــک  (. 213، 1387ارائــه کردنــد )اصــغرپور 

گيري چند شاخصـه جبرانـي بسـيار قـوي بـراي       تصميم
ها از طريق شـبيه نمـودن بـه جـواب      بندي گزينه اولويت
دهـي، حساسـيت    باشد که به نوع تکنيک وزن ال مي ايده

هـاي حاصـل از آن، تغييـر     بسيار کمـي داشـته و پاسـخ   
کنـد. در ايـن روش گزينـه انتخـاب شــده،      عميقـي نمـي  
آل و دورتـرين   ن فاصله را از جواب ايـده تريبايستي کوتاه

فاصله را از ناکارآمدترين جواب داشته باشـد )تقـي لـو و    
 (. 18، 1394همکاران 

 

 محدوده مورد مطالعه
، به شهرهاي ايران کالنشهر اروميه به عنوان يکي از 

و  غربـي اسـتان آذربايجـان  سياسـي   -عنوان مرکز اداري 
-هزار سال قدمت، قـديمي  3با بيش از  اروميه شهرستان

باشد. اين شهر، مي ايرانغرب  ترين شهر در منطقه شمال
دركنـار   كيلـومتر  30و عـرض   70اي بـه طـول   در جلگـه 
دقيقه عرض  33جه و در 37اي به همين نام و در درياچه

دقيقه طـول شـرقي واقـع شـده      4درجه و  45شمالي و 
متـر و فاصـله    1313است. ارتفاع اين شهر از سطح دريا 

كيلومتر است )رهنمـا   951زميني اروميه تا تهران حدود 
ي آخـرين سرشـماري   (. و بر پايـه 157: 1393و آفتاب، 

، تعـداد جمعيـت سـاکن    1390نفوس و مسکن، در سال 
ــال  بــر شــهر ا مــرد،  334136نفــر ) 667٬499روميــه ب

زن(، دهمين شهر پرجمعيـت ايـران و دومـين     333363
آيـد   شمار مـي  غرب ايران به شهر پرجمعيت منطقه شمال

 (.  1390)سرشماري عمومي نفوس و مسکن، 
اولر، ارم، مفتح، 7در اين پژوهش ده محله راهنمايي، 

انـه، شـور   مهديالقدم، دادگستري، دره چايي، کومورچوخ
خانه از محالت شـهر اروميـه کـه جـزو     شورا و دوشابچي

شـوند مـورد    مـي هاي فرسوده ايـن شـهر محسـوب    بافت
 مطالعه واقع شدند.

 

 های پژوهشيافته
هاي مورد استفاده داراي اهميت و از آنجا که شاخص

دست ارزش يکساني نيستند، پس از محاسبة امتيازات به
ها بايد از بين بردن اين تفاوتها براي آمده از پرسشنامه

هاي مورد نظر اقدام کرد که به محاسبة وزن براي شاخص
افزار تاپسيس اين کار صورت گرفته است با استفاده از نرم

 (3و 2، 1)جدول 
 
  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 : موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه )منبع: نگارندگان(1شکل 

 

محالت را در بخش هاي ، رتبه بندي 4جدول 
دهد.  مي( نشان ciمختلف با توجه به شاخص اولويت )

همواره بين صفر و يک در نوسان است. هر چه  Ciمقدار 
مقدار آن به يک نزديکتر باشد، مرکز يا واحد مورد نظر 
داراي برتري بيشتري نسبت به ساير موارد است. نتايج 

 وردهاي ممحله از لحاظ شاخص 10حاصل از بررسي 
نظر، حاکي از آن است که در شاخص کالبدي محله 

نسبت به محالت ديگر  9/0راهنمايي با ضريب اولويت 
ترين اولر بحراني 7وضعيت مطلوبي دارد، اما محله 

شرايط زيستي از لحاظ کالبدي را در بين محالت ديگر 

تري را پشت سر داراست، اين محله بايد توسعة پرشتاب
خود را به محالت ديگر نزديک سازد، بگذارد تا بتواند 

ريزي بايد با اين محله باشد. بدون شک اولويت اول برنامه
 6/0اولر با ضريب اولويت 7در شاخص اقتصادي محله 

وضعيت بهتري نسبت به محالت ديگر دارد و بايد از اين 
فرصت جهت استفاده حداکثري براي سرريز درآمد 

اولر با  7ز محله استفاده کند. در شاخص اجتماعي ني
نسبت به محالت ديگر از شرايط  88/0ضريب اولويت 
برد در انتهاي اين طيف محله مفتح با  ميمناسبي بهره 
 در شرايط بسيار بحراني قرار دارد. 12/0ضريب اولويت 

 

هاي شاخص اقتصاديدهي گويه(: ماتريس وزن1جدول )  
ها گويه اولر7 راهنمايي   دوشابچيخانه شورشورا کومورچوخانه دره چايي دادگستري مهديالقدم مفتح محله ارم 
1 1213/0 0606/0 1461/0 1038/0 0941/0 0913/0 1198/0 0535/0 0802/0 1293/0 
2 0882/0 1069/0 0954/0 1206/0 058/0 0774/0 1245/0 105/0 0764/0 1098/0 
3 1158/0 0672/0 1527/0 0683/0 1109/0 0978/0 1213/0 0887/0 0653/0 112/0 
4 0897/0 1812/0  0643/0  0467/0 093/0 0926/0 1152/0 0957/0 1158/0 1057/0 
5 1089/0 0884/0 0822/0 1031/0 0922/0 0949/0 0987/0 1068/0 1142/0 1105/0 
6 1104/0 0906/0 0651/0 0872/0 1062/0 1127/0 102/0 1133/0 1062/0 1062/0 
7 1151/0 115/0 0766/0 0719/0 0949/0 077/0 1102/0 111/0 1038/0 1238/0 
8 956/0 1377/0 1011/0 1124/0 0834/0 093/0 1062/0 0762/0 0991/0 0953/0 
9 139/0 1092/0 0859/0 0906/0 0718/0 0893/0 129/0 0868/0 0951/0 1034/0 
10 1088/0 0877/0 077/0 1403/0 0786/0 0926/0 1301/0 0745/0 1096/0 1008/0 
11 1681/0 0439/0 0949/0 1126/0 0966/0 0702/0 1119/0 0777/0 1143/0 1097/0 
12 1182/0 0538/0 1075/0 0466/0 1176/0 1032/0 1262/0 103/0 1075/0 1165/0 
13 1243/0 1374/0 0831/0 0546/0 0952/0 1142/0 1122/0 0941/0 0777/0 1072/0 
14 1026/0 1222/0 0712/0 1044/0 068/0 0816/0 1279/0 0909/0 095/0 1363/0 
15 1212/0 0723/0 1136/0 1053/0 1002/0 1074/0 0862/0 1001/0 0968/0 0968/0 

 هاي پژوهشمنبع: يافته
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 هاي شاخص اجتماعيدهي گويه(: ماتريس وزن2جدول )
اولر7 راهنمايي گويه ها   دوشابچيخانه شورشورا کومورچوخانه دره چايي دادگستري مهديالقدم مفتح محله ارم 

1 1213/0 0606/0 1461/0 1038/0 0941/0 0913/0 1198/0 0535/0 0802/0 1293/0 

2 0882/0 1069/0 0954/0 1206/0 058/0 0774/0 1245/0 105/0 0764/0 1098/0 

3 1158/0 0672/0 1527/0 0683/0 1109/0 0978/0 1213/0 0887/0 0653/0 112/0 

4 0897/0 1812/0  0643/0  0467/0 093/0 0926/0 1152/0 0957/0 1158/0 1057/0 

5 1089/0 0884/0 0822/0 1031/0 0922/0 0949/0 0987/0 1068/0 1142/0 1105/0 

6 1104/0 0906/0 0651/0 0872/0 1062/0 1127/0 102/0 1133/0 1062/0 1062/0 

7 1151/0 115/0 0766/0 0719/0 0949/0 077/0 1102/0 111/0 1038/0 1238/0 

8 956/0 1377/0 1011/0 1124/0 0834/0 093/0 1062/0 0762/0 0991/0 0953/0 

9 139/0 1092/0 0859/0 0906/0 0718/0 0893/0 129/0 0868/0 0951/0 1034/0 

10 1088/0 0877/0 077/0 1403/0 0786/0 0926/0 1301/0 0745/0 1096/0 1008/0 

11 1681/0 0439/0 0949/0 1126/0 0966/0 0702/0 1119/0 0777/0 1143/0 1097/0 

12 1182/0 0538/0 1075/0 0466/0 1176/0 1032/0 1262/0 103/0 1075/0 1165/0 

13 1243/0 1374/0 0831/0 0546/0 0952/0 1142/0 1122/0 0941/0 0777/0 1072/0 

14 1026/0 1222/0 0712/0 1044/0 068/0 0816/0 1279/0 0909/0 095/0 1363/0 

15 1212/0 0723/0 1136/0 1053/0 1002/0 1074/0 0862/0 1001/0 0968/0 0968/0 

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 
 (: ماتريس وزن دهي گويه هاي شاخص اجتماعي3جدول )

اولر7 راهنمايي گويه ها   دوشابچيخانه شورشورا کومورچوخانه دره چايي دادگستري مهديالقدم مفتح محله ارم 

1 1137/0 1295/0 095/0 0615/0 0919/0 1052/0 0927/0 0826/0 1189/0 109/0 

2 117/0 125/0 0923/0 0666/0 091/0 1025/0 1033/0 0917/0 1087/0 1019/0 

3 1017/0 1253/0 0837/0 0835/0 0927/0 102/0 0964/0 0937/0 1138/0 1071/0 
4 1299/0 1214/0  0722/0  0318/0 089/0 098/0 1037/0 1228/0 1228/0 1084/0 

5 1142/0 1118/0 109/0 0632/0 0928/0 1081/0 0951/0 104/0 104/0 0975/0 

6 1128/0 1009/0 1234/0 0431/0 0924/0 1042/0 0944/0 1141/0 1141/0 1007/0 
7 1303/0 1221/0 114/0 1031/0 0662/0 0868/0 0925/0 095/0 0984/0 0916/0 

8 076/0 1412/0 1394/0 0712/0 0916/0 053/0 1092/0 0947/0 099/0 1248/0 
9 1041/0 1099/0 1182/0 0423/0 1119/0 113/0 0913/0 0907/0 1022/0 1163/0 

10 0936/0 1198/0 1111/0 0672/0 0941/0 0815/0 0965/0 1315/0 1023/0 1023/0 
11 0784/0 0664/0 1357/0 1252/0 0917/0 0905/0 1031/0 1056/0 0905/0 1131/0 

12 1034/0 1428/0 0608/0 0887/0 0884/0 0933/0 0997/0 1026/0 1064/0 114/0 

13 001/0 001/0 0009/0 0008/0 0009/0 001/0 001/0 0008/0 0011/0 9916/0 

14 1137/0 0694/0 0721/0 0888/0 0893/0 1118/0 1046/0 1283/0 1144/0 1075/0 

15 1132/0 0406/0 1101/0 0761/0 0881/0 1011/0 0873/0 1376/0 1293/0 1167/0 

 هاي پژوهشمنبع: يافته
 

اولر  7(، محله 4دست آمده )جدول بر اساس نتايج به
تقويت کاربري ترين رتبه شاخص کالبدي را دارد، پايين

چنين ايجاد فضاي سبز، آموزشي و شبکه ارتباطي و هم
تواند باعث منظور بهسازي و نوسازي بناها ميتسهيالت به

 بهبود وضعيت اين محله از لحاظ شاخص کالبدي شود. 
ترين رتبه را در شاخص اقتصادي محله مفتح پايين

کسب کرده است، آنچه که باعث کاهش ميزان شاخص 

اين محله شده، پايين بودن ميزان دسترسي به اولويت 
اشتغال، اشتغال در کارهاي با درآمد پايين، با توجه به 

منظور ايجاد موقعيت محله در شهر با ايجاد تسهيالت به
توان فروشي و ... ميهاي اقتصادي نظير خردهکاربري

 باعث تقويت بنية اقتصادي ساکنان شد.
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 هاي مختلف بر حسب محاسبات مدل تاپسيس(: رتبه بندي محالت فرسوده اروميه در بخش4جدول )
 
 محله

 اجتماعي اقتصادي کالبدي
 رتبه شاخص اولويت رتبه شاخص اولويت رتبه شاخص اولويت

 5 67/0 4 45/0 1 9/0 راهنمايي
 1 88/0 1 60/0 10 33/0 اولر 7

 7 63/0 5 43/0 3 71/0 ارم
 10 12/0 10 24/0 8 61/0 مفتح

 8 55/0 7 37/0 7 65/0 مهدي القدم
 9 51/0 8 35/0 9 57/0 دادگستري
 6 66/0 2 57/0 6 66/0 دره چايي

 4 69/0 9 30/0 5 7/0 کومورچو خانه
 3 74/0 6 41/0 2 75/0 شورشورا

 2 76/0 3 52/0 4 7/0 دوشابچي خانه

 هاي پژوهشمنبع: يافته
 

-در شاخص اجتماعي نيز محله مفتح آخرين رتبه را به
هاي اجتماعي، ايجاد دست آورده است. ايجاد زيرساخت

کار بردن المان و طراحي محله به منظور افزايش تعلق، به
ت اجتماعي ـزايش منزلـر جهت افزايش امنيت، افـتدابي

مردم از طريق تعامل در فضاهاي فراغتي و تغيير در 
نگرش افراد محله از طريق راهکارهاي فرهنگي 

با کارکردهاي  ميبازآفريني، ايجاد فضاهاي فراغتي و عمو
اي، افزايش آگاهي و مشارکت مدني با برگزاري محله

در مراسم مختلف ديني و...  ميهاي عموجلسات و مشاوره
مطلوب اين شاخص در اين محله براي بهبود وضعيت نا

 راهگشا باشد.
ها را بر اساس در مرحلة بعد نتايج تلفيق شاخص

کنيم. مطابق جدول به ترتيب نزولي مرتب مي Ciمقدار 
هاي بندي بر اساس شاخص، با توجه به اينکه رتبه5

هاي مختلف توسعه صورت گرفته است، تلفيقي در بخش
در  10ه مفتح رتبه و محل 1محله دوشابچي خانه رتبه 

بين محالت مورد نظر را دارند. در بين محالت مورد 
مطالعه نابرابري و ناهمگني از نظر شاخص هاي انتخابي 
کامال مشهود است. بديهي است که برخي محالت از 
لحاظ مختلف نقاطي مستعد و با پتانسيل هاي جدي 

و  هاي گاه غير اصوليريزيدليل برنامهاند، اما بهفراوان
تخصيص ناعادالنه اعتبارات و امکانات توسعه، در انتهاي 
طيف قرار گرفته اند. افزون بر اينها، رتبه محالت در 

هاي مختلف توسعه يکسان نيست، مطابق جدول بخش
، ضريب پراکندگي به دست آمده در بخش کالبدي 6
و در بخش اجتماعي  28/0و در بخش اقتصادي  21/0

بيانگر وجود نابرابري و تفاوت بوده است که خود  37/0
هاي مختلف به صورت در شاخص هاي متعدد بخش

هاي صورت بندينشان دهندة خوشه 7مجزاست. جدول 
باشد که محالت در سه مي spssافزار گرفته در نرم

خوشه برخوردار، نيمه برخوردار و محروم توزيع شدند. 
نتيجة حاصل بيانگر اين است که محله مفتح، سطح  

روبرخوردار )محروم( را با ميانگين ضريب اولويت ف
شکل داده است، دو محله دادگستري و مهدي  1131/0

محالت سطح نيمه برخوردار  5097/0القدم با ميانگين
اند وسطح سوم، )متوسط( را به خود اختصاص داده

محالت برخوردار را در برميگيرد که شامل محالت ارم، 
اولر و 7نمايي، شورشورا، کومورچوخانه، دره چايي، راه

 7304/0دوشابچي خانه با ميانگين ضريب اولويت 
هستند. با اولويت قرار دادن محالت محروم در جهت 
برخورداري از تسهيالت بانکي و دولتي، پرهيز از توسعه 
افقي و استفاده از سطوح غير فعال، نظير: اراضي باير و ... 

و کمک به با هدف تأمين نيازها و جبران کمبودها 
ها و ايجاد هاي توسعه زيرساختکاهش نسبي هزينه

سطوح مجهز شهري، هزينه کردن بخشي از درآمد 
مندي حاصله از مناطق پردرآمد در مناطق محروم، بهره

هاي مختلف از نظرات شهروندان در جهت بهبود شاخص
ريزي در جهت توانمندسازي ساکنان توسعه و برنامه

پايدار و برطرف کردن ميتوان در جهت توسعه 
هاي موجود قدم برداشت و به آن مهم دست  نابرابري
 يافت.

 
 

 هاي تلفيقي بر اساس شاخص اولويت(: رتبه بندي محالت فرسوده اروميه در شاخص5جدول )
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 شاخص اولويت فاصله از ايده آل منفي فاصله از ايده آل مثبت محله رتبه

 816/0 175/0 039/0 دوشابچي خانه 1
 794/0 206/0 053/0 اولر 7 2
 757/0 165/0 053/0 شورشورا 3
 72/0 156/0 06/0 راهنمايي 4

 712/0 154/0 062/0 دره چايي 5
 658/0 /.15 077/0 کومورچو خانه 6
 652/0 139/0 074/0 ارم 7
 537/0 115/0 099/0 مهدي القدم 8
 481/0 103/0 011/0 دادگستري 9
 113/0 026/0 207/0 مفتح 10

 هاي پژوهشمنبع: يافته
 

 (: ضريب تغييرات شاخص هاي سه گانه در مطالعه محالت بافت فرسوده اروميه6جدول )
 ضريب تغيير شاخص ضريب تغيير شاخص ضريب تغيير شاخص

 37/0 اجتماعي 28/0 اقتصادي 21/0 کالبدي

 هاي پژوهشمنبع: يافته
 

 توزيع خوشه بندي سطوح توسعه يافتگي محالت(: 7جدول )
 مرکز خوشه محالت هر خوشه خوشه
 0.7304 محالت رتبه اول تا هفتم 1
 0.5097 القدم و دادگستريمهدي 2
 0.1131 مفتح 3

 هاي پژوهشمنبع: يافته
 

 
هاي پژوهش()منبع: يافته فرسوده بافت مرکزي اروميه(. نقشه ميزان برخورداري محالت 2شکل )

 گیرینتیجه
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-ريزي صحيح بهامروزه اقتصاددانان ضرورت برنامه
کنند. منظور رسيدن به توسعه متوازن را توصيه مي

مطابق ديدگاه اين دسته از اقتصاددانان، هدف از توسعه 
متعادل بايد ايجاد بهترين شرايط و امکانات براي توسعه 

هاي زندگي بين جامعه در همه نواحي باشد و تفاوت
اي بايست به حداقل برسد و نهايتأ از بين برود. ناحيه

ريزي شناسايي وضع موجود نخستين قدم در برنامه
منطقه است؛ و اين شناسايي خود مستلزم تجزيه و 

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تحليل بخش
و منابع ميان مناطق است. براي تخصيص اعتبارات 

هاي مربوط، و مختلف، شناسايي جايگاه منطقه در بخش
مندي از مواهب توسعه، ضروري بندي سطوح بهرهرتبه

است.  در اين راستا، هدف اصلي اين مقاله محاسبه و 
يافتگي محالت بافت فرسوده شهر اروميه با بررسي توسعه

است  هاي کالبدي، اقتصادي و اجتماعيتاکيد بر شاخص
با توجه به نتايج بدست آمده در شاخص کالبدي، محله 

اولر  7رتبه اول و محله  9/0راهنمايي با شاخص اولويت 
رتبه آخر، در شاخص اقتصادي  33/0با شاخص اولويت 

رتبه اول و محله  6/0اولر با شاخص اولويت  7محله 
رتبه آخر و در شاخص  2/0مفتح با شاخص اولويت 

رتبه اول  8/0ولر با شاخص اجتماعي ا 7اجتماعي محله 
رتبه آخر معرفي  1/0و محله مفتح با شاخص اجتماعي 
هاي تلفيقي بيانگر آن شدند. نتايج بدست آمده از شاخص

 81/0است که محله دوشابچي خانه با شاخص اولويت 
رتبه آخر  11/0رتبه اول و محله مفتح با شاخص اولويت 

ورت گرفته از نتايج اند. برابر تحليل صرا کسب کرده
spss دار اروميه در سه سطح محالت بافت تاريخ

برخوردار، نيمه برخوردار و فروبرخوردار )محروم( جاي 
 Arc Gisافزار گيري از نرماند و در نهايت با بهرهگرفته

نقشه سطوح برخورداري محالت ترسيم گرديده است. 
 ترين سطحدهد محلة مفتح در پاييننتيجه نشان مي

برخورداري جاي گرفته و اولين اولويت توسعه را به خود 
-اختصاص داده است. دومين سطح شامل محالت مهدي

القدم و دادگستري است و سطح دوم توسعه محالت را 
اولر،  7خانه، گيرد، سطح يک، محالت دوشابچيدر بر مي

شورشورا، راهنمايي، دره چايي، کومورچوخانه و ارم را در 
که آخرين اولويت توسعه را در بر دارد. برابر گيرد بر مي

با محاسبات انجام شده و نتايج بدست آمده فرضيات 
هاي تحقيق مبني بر وجود تفاوت و نابرابري ميان شاخص

انتخابي توسعه در محالت مختلف بافت فرسوده اروميه، و 
 شود. نيز سطح توسعه محالت تأييد مي

مديريت امکانات هاي مناسب از زمين، برداريبهره
هاي تأمين شهري، فرهن  شهروندي و ارتقاي شبکه

اي در خدمات شهري، تشکيل دفاتر خدمات محله
هاي فرسوده شهري، تقويت نوسازي و بازسازي بافت

کار کاربري فضاي سبز، آموزشي و شبکه ارتباطي، به
بردن تدابير جهت افزايش امنيت، افزايش منزلت 

تعامل در فضاهاي فراغتي و  اجتماعي مردم از طريق
تغيير در نگرش افراد محله از طريق راهکارهاي فرهنگي 

با کارکردهاي  ميبازآفريني، ايجاد فضاهاي فراغتي و عمو
اي، افزايش آگاهي و مشارکت مدني با برگزاري محله

در مراسم مختلف ديني و...  ميهاي عموجلسات و مشاوره
-بافت فرسوده ميبراي بهبود وضعيت نامطلوب محالت 

 تواندد راهگشا باشند.
با اولويت قرار دادن محالت محروم در جهت 
برخورداري از تسهيالت بانکي و دولتي، پرهيز از توسعه 
افقي و استفاده از سطوح غير فعال، نظير: اراضي باير و ... 
با هدف تأمين نيازها و جبران کمبودها و کمک به 

ها و ايجاد ساختهاي توسعه زيرکاهش نسبي هزينه
سطوح مجهز شهري، هزينه کردن بخشي از درآمد 

مندي حاصله از مناطق پردرآمد در مناطق محروم، بهره
هاي مختلف از نظرات شهروندان در جهت بهبود شاخص

ريزي در جهت توانمندسازي ساکنان توسعه و برنامه
ميتوان در جهت توسعه پايدار و برطرف کردن نابرابري 

قدم برداشت و به آن مهم دست يافت.  هاي موجود
محالت بافت فرسوده اروميه خصوصًا با توجه به شرايط 
حاضر از جمله بازار سرپوشيده اروميه در مرکز اروميه و 
خيابان امام و خيام به عنوان محور اقتصادي شهر 

هاي با ارزش و بناهاي تاريخي همچنين وجود مکان
سا داراي همچون سه گنبد درمسجد جامع و کلي

باشد که  مياي جهت بهسازي و نوسازي پتانسيل بالقوه
هاي موجود و در صورت توجه به نقاط قوت و فرصت

همچنين کاهش نقاط ضعف و تهديدهاي شناسايي شده 
توان به نتايج ارزشمندي در ساماندهي اين محالت مي

 رسيد.
 
 و مآخذ منابع

 ندچ هايگيري تصميم . 1387جواد. محمد اصغرپور،

 دانشگاه تهران. انتشارات تهران، معياره،
و  هاچالش شهري، فرسوده هايبافت .1389هما.  افشار،

 تهران نوسازي، و عمران سازمان راهبردها،
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 دولت دخالت کارآمدي سوي به .1379کمال.  اطهاري،

 مسکن. اقتصاد فصلنامه تهران. شهري، زمين بازار در

 . 18 شماره مسکن. و زمين ملي سازمان
 هايتعادل عدم بررسي .1385حسين.  محمد بوچاني،

 پايدار. توسعه از ديدگاه ايالم شهر اجتماعي -فضايي

 .73 شماره ششم. سال ها. شهرداري مجله تهران.
 کشورهاي در پايدار شهرهاي (.1383سدريک. ) پاگ،

 تهران.مرکز نژاد. محرم ناصر ترجمه توسعه، حال در

 .معماري و شهرسازي تحقيقات و مطالعات
. 1394اکبر؛ آفتاب، احمد؛ خسروبيگي، رضا. لو، عليتقي

يافتگي روستاها در حوضه آبريز تحليل سطح توسعه
هاي درياچه اورميه. مطالعات برنامه ريزي سکونتگاه

 .13- 28. صص 33انساني. شماره 
 شهر کالن هايپايداري محله . تحليل1388نيا. توکلي

 فصلنامه ها.عملکرد شوراياري بر تاکيد با تهران

- 49. صص 70انساني. شماره  جغرافياي هايپژوهش
23. 
 اهلل؛حسين؛ فرهودي، رحمت نژاد، ميحات

 تحليل نابرابري .1387محمدپورجابري، مرتضي. 

 شهري خدمات هايکاربري از برخورداري در اجتماعي

 هايپژوهش فصلنامه شهر اسفراين. مطالعه: مورد

 . 65 شماره انساني. جغرافياي
 ارزيابي .1385موسوي.  ميرنجف و حسن نيا، حکمت

 آباد.نجف يزد. نواحي شهر در پايداري هايشاخص

 دانشگاه .21 قرن و جغرافيا همايش مجموعه مقاالت

 آباد.نجف آزاد
. بهسازي و نوسازي بافت 1390داوود پور، زهره. 

ابعاد فرسوده شهري راهبردي به سوي دستيابي به 
کالبدي توسعه پايدار شهري. فصلنامه جغرافيايي 

 .59-31. ص 15آمايش محيط. شماره 
يابي . مکان1393رهنما، محمدرحيم؛ آفتاب، احمد. 

ايستگاه هاي آتش نشاني شهر اروميه با استفاده از 
GIS و AHP  صص 35. جغرافيا و توسعه، شماره .
166 – 153 
 جديد، شهرهاي ريزيامه(. برن1391اهلل. ) کرامت زياري،

 تهران. سمت، انتشارات
، سعيده؛ غفورزاده، مجتبي. مويدفر آبادي، علي؛ زنگي

 شهري قديم هايبافت سازي باززنده .  ارزيابي1394

 مطالعات يزد(. فصلنامه توسعه پايدار )شهر راستاي در

 131- 159نهم. صص  شماره شهري. ريزيبرنامه

 و بهسازي (.1384احمد. ) پور، احمد علي؛ شماعي،
 انتشارات علم جغرافيا، ديدگاه از شهري نوسازي

 .تهران دانشگاه
 در پايداري شهري سطح . تحليل1388مهدي.  قرخلو،

-پژوهش شهر سنندج( )مورد ميرس غير سکونتگاهاي
 . 69 شماره -جغرافياي انساني هاي
فرسوده  هايبافت سازي. ايمن1390زهره.  کميار،
کارشناسي  نامه پايان کرج، شهر موردي مطالعه شهري
 تبريز. دانشگاه ارشد،

رحيميون، علي ؛ شيخي،حجت؛ محمدصالحي،زينب
محيطي بافت مرکزي  -. بهسازي کالبدي 1392. اصغر

شهر با رويکرد توسعه شهري پايدار )مطالعه موردي: 
مرکزي شهر خرم آباد(. مطالعات شهري.  بافت
 .73 – 88. صص7شماره

باقري كشكولي،  ؛حيدري، حسن ؛موسوي، ميرنجف
. بررسي نقش سرمايه اجتماعي در 1391. علي

نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده مطالعه موردي 
مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه شهر سردشت. 

 .105 -122. صص 15ماره . شاي
(، سرشماري عمومي نفوس و 1390مرکز آمار ايران )

 .مسکن
. سلسله مراتب 1392مبارکي، اميد؛ عبدلي، اصغر. 

هاي توسعه پايدار مناطق شهر اروميه بر پايه شاخص
نشريه تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي.  شهري.
 .  49 – 65. صص 30شماره 

-. الگوهاي رونق11388. خدايي، زهرا ؛طوف، شريفم
هاي فرسوده شهري. بخشي، نوسازي و بهسازي بافت

 – 148. صص 3. شماره مطالعات مديريت شهري
127. 
هاي بافت احيا راهکارهاي .1389اسماعيل.  نصيري،
همايش  قزوين. شهر موردي مطالعه شهري، فرسوده
و  مسکن اداره شهري. فرسوده هايبافت نوسازي

 قزوين. شهرسازي
 ترجمه شهر، و اجتماعي عدالت(. 1382ديويد. ) هاروي،

 و پردازش شرکت تهران. ديگران. و حساميان فرخ
 شهري. ريزيبرنامه
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