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Abstract 
Creating high-quality living spaces is a prerequisite for any living complex. This research aims to investigate the 

relationship between the quality of urban space and land segregation patterns in Ardabil City. The current research 

type is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature and is based on structural equation 

modeling. The data were collected through a questionnaire based on 6 indicators (access, spatial and physical, 

transportation, mental comfort, security, enjoyment of the neighborhood) and 35 items. The responses were 

collected from the residents of Malabashi neighborhood and Sablan settlement phase 2 in Ardabil City and with a 

sample size of 240 people. The collected data were analyzed using SPSS and Smart-PLS software. According to 

the results, the quality of the urban space of Malabashi neighborhood was in a very unfavorable condition from 

the residents' point of view, and the level of satisfaction of the citizens with the accessibility, transportation, 

physical-spatial condition of the city was very low. Also, based on the findings of the research in the neighborhoods 

of Sablan Phase 2 as a checkered pattern, since the pattern of the expansion of this settlement was premeditated in 

terms of physical-spatial, access, transportation and all the facilities that are necessary for living in a settlement, 

the state of this neighborhood was considered satisfactory by the respondents. Also, based on the results of the 

Pearson test, there is a positive and significant correlation between the variable of land segregation patterns and 

the quality of urban space. As a result, because the checkered pattern is prepared and planned in advanced, it can 

be one of the suggested patterns for urban expansion. In this regard, based on the results of the research, by 

combining the relationship between patterns of land separation and the quality of urban space, as well as with the 

spatial justice of the city and the correct separation of land in Ardabil City, it is possible to improve the vitality 

and quality of the city's neighborhoods. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Separation of lands is one of the most sensitive issues in the physical development of cities. In general, 

a land use program and plan clarifies the assignment of the land from different aspects in terms of its 

use. The implementation and control of land use include a wide range of public policies that have 

decisive effects on urban development plans and cover economic, environmental, social and political 

dimensions (Razaviyan, 2011: 26). Today, the concept of land and urban spaces has undergone a 

qualitative change both in terms of natural and physical as well as socio-economic aspects, and as a 

result, the dimensions and purposes of urban land use have become much broader and richer. It is 

obvious that the use of land and space as a public resource, vital and common wealth, especially in cities 

that are facing land problems, should be done under principled planning (Mohed et al., 2019: 31). In 

recent decades, the description of Ardabil City has been witnessed in many cases, including planned 

structures, annexation of villages to the city, and the formation of marginal settlements. , Hafez, Nayar, 

Malabashi, and the peripheral contexts of Salman Abad, Araz Ali, should be investigated and studied. 

Land uses in this city have been traditionally and without a predetermined plan over time and have been 

formed without regard to the quality of the urban spaces and based on the tastes of the land owners and 

have caused disturbances and problems in different dimensions of the city. And so far, urban plans have 

not been able to deal with such cases 100% and provide a comprehensive solution.  

 
Materials and Methods 

The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. 

According to the nature of the study, the method of data collection was carried out in the form of a 

survey and a library, and the required information was obtained from the questionnaire and the 

observation of the quality of the urban space of Malabashi neighborhood and Sablan settlement, phase 

2 in Ardabil City. To confirm the validity of the questionnaire, considering that little research has been 

done in this field, from the point of view of professors and specialists, and to check the reliability of the 

questionnaire, Cronbach's alpha was used. It is a checkered pattern. To estimate the sample size, 

Cochran's formula was used, and the number of samples (240) was estimated and distributed and 

completed among the statistical population by a simple random method. In this research, a questionnaire 

based on which research variables are measured. In the form of 41 questions, it is divided into descriptive 

and inferential parts. It should be noted that the questions were evaluated through a 5-point Likert scale. 

In order to analyze the data in the descriptive statistics section of SPSS software, and for inferential 

statistics in which the relationships between variables are examined based on the purpose of the research, 

structural equations software (Smart Pls) was used. 
 
Discussion of results 

The results obtained from the factor loadings of the test show that the statistical value in the research 

model for the research variables to investigate the quality of the urban space of Malabashi neighborhood 

among the 35 items whose effects on the variable of the quality of urban spaces from the citizens' point 

of view have been examined, a few of the items are higher than the statistical value. The standard (1.96) 

is significant and it shows the level of satisfaction with the quality of the urban space from the 

perspective of the residents of Malabashi neighborhood, which these criteria are, respectively, the 

presence of mental comfort, security against crime, transportation by personal vehicle, transportation 

with public transport, access to services, the presence of car parking spaces) also have the highest 

number of statistics. According to the results of the items (height of the building, use of bicycles, security 

at night, transportation by personal vehicle, the nmber of people, car parking in front of the house and 

the quality of lighting), it has the least significant effect from the perspective of the residents of Sablan, 

phase 2, and the rest of the variables have an effect. Based on this, it can be said that the quality of urban 

spaces in the neighborhoods of Sablan, Phase 2, as a checkered pattern, and Malabashi as an organic 

pattern are different. Because, in line with the research, it was determined that the quality of the urban 

space of Malabashi neighborhood is in a very unfavorable condition from the residents' point of view, 

and the level of satisfaction of the citizens with the access, transportation, physical-spatial condition of 
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the city is very low. Also, based on the findings of the research in the neighborhoods of Sablan Phase 2 

as a checkered pattern, it can be concluded that because the pattern of the expansion of this settlement 

was premeditated, that is, in terms of physical-spatial, access, transportation and all the facilities that are 

necessary for living in a settlement. The pre-prepared neighborhoods of this town are at a very favorable 

level compared to the condition of the aforementioned neighborhood. As it was presented in the model, 

the citizens were satisfied with most of the quality indicators of the urban space. And this shows the 

difference in the urban pattern that in the organic pattern (Malabashi neighborhood) the quality of the 

space is at an unfavorable level, but in the checkered pattern (Shablan settlement phase 2 neighborhoods) 

the quality of the urban space is in a favorable and acceptable condition from the residents' point of 

view. As a result, the checkered pattern, because it is pre-prepared and thought out in advance, can be 

one of the suggested patterns for urban expansion. According to the results of the Pearson test, there is 

a positive and significant correlation between the variable of land separation patterns and the quality of 

urban space. 

 

Conclusion  

The aim of the current research is to examine and criticize the quality of urban spaces in relation to land 

segregation patterns (Sablan settlement phase 2 as a checkered pattern, Malabashi as an organic pattern) 

in Ardabil City. Based on the results obtained from the path coefficient analysis technique in the tables 

and models of each part of the studied localities of Ardabil City, it can be said that the quality of urban 

spaces in the localities of Sabalan Phase 2 as a checkered pattern and Malabashi as an organic pattern is 

different. Because, in line with the research, it was determined that the quality of the urban space of 

Malabashi neighborhood is in a very unfavorable condition from the residents' point of view, and the 

level of satisfaction of the citizens with the access, transportation, physical-spatial condition of the city 

is very low. Also, based on the findings of the research in the neighborhoods of Sablan Phase 2 as a 

checkered pattern, it can be concluded that because the expansion pattern of this settlement was pre-

planned, that is, in terms of physical-spatial, access, transportation and all the facilities that are necessary 

for living in a settlement. Already prepared, the neighborhoods of this settlement are at a very favorable 

level compared to the above-mentioned neighborhood. The condition of the urban space of Malabashi 

neighborhood is at a very low standard level, although it is part of one of the neighborhoods of the city, 

but it has preserved its rural and peripheral structure and texture. As in the models related to Sablan 

town and also in the objective images that were presented from the boundaries, the citizens were satisfied 

with most of the quality indicators of the urban space. And this shows the difference in the urban pattern 

that in the organic pattern (Malabashi neighborhood) the quality of the space is at an unfavorable level, 

but in the checkered pattern (Shaharek Sablan phase 2 neighborhood) the quality of the urban space is 

in a favorable and acceptable condition from the residents' point of view. As a result, the checkered 

pattern, because it is pre-prepared and pre-thought, can be one of the suggested patterns for urban 

expansion. 
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)بررسی  اراضیمقایسه تطبیقی کیفیت فضای شهری در ارتباط با الگوهای تفکیک 

 با الگوی شطرنجی، مالباشی با الگوی ارگانیک( 2فاز موردی: محالت شهرک سبالن

 

  1سمیرا سعیدی زارنجی ،1*عطا غفاری گیالنده 
 

  گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران 1
 

 11/13/1031 مقاله: پذیرش تاریخ 30/30/1031 مقاله: وصول تاریخ
 

 چکیده
گيرد، ها انجام میگيري سکونتگاههايی که جهت شکلگردد. توسعهنياز هر مجتمع زيستی محسوب میايجاد فضاهاي سکونتی باکيفيت، پيش

يه شده است. درستی برايشان ته، دست يابند که از ابتدا طرح ي زندگی استالبه هدف غايی خود که کيفيت با وتوانند موفق باشند زمانی می
اين پژوهش با هدف بررسی ارتباط بين کيفيت فضاي شهري و الگوهاي تفکيک اراضی در شهر اردبيل ارائه شده است. تحقيق حاضر به 

نامه سشها از طريق پريابی معادالت ساختاري است. گردآوري دادهتحليلی و براساس مدل -لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ ماهيت توصيفی
هاي ساکنان محله گويه بر مبناي پاسخ 53شاخص)دسترسی، فضايی و کالبدي، حمل و نقل، آسايش روانی، امنيت، لذت از محله( و  6با 

 , SPSSافزارهاي آوري شده از طريق نرمنفر انجام شد. اطالعات جمع 242در شهر اردبيل و با حجم نمونه  2مالباشی و شهرک سبالن فاز

Smart-PLS .کيفيت فضاي شهري محله مالباشی از ديدگاه ساکنان در وضعيت بسيار نامطلوبی قرار دارد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند
هاي پژوهش افتهاساس ي باشد. همچنين برفضايی شهر بسيار پايين می -و ميزان رضايت شهروندان از وضعيت دسترسی، حمل و نقل، کالبدي

توان نتيجه گرفت که چون الگوي گسترش اين شهرک از پيش انديشيده بوده به عنوان الگوي شطرنجی می 2در محالت شهرک سبالن فاز
ازي شده از قبل آماده س امکاناتی که براي زندگی در يک شهرک الزم است فضايی، دسترسی، حمل و نقل و تمامی -يعنی به لحاظ کالبدي

گی همچنين براساس نتايج آزمون پيرسون همبست. در سطح بسيار مطلوبی قرار دارندمحالت اين شهرک نسبتا به وضعيت محله فوق الذکر 
سازي و در نتيجه الگوي شطرنجی چون از قبل آمادهمثبت و معناداري بين متغير الگوهاي تفکيک اراضی و کيفيت فضاي شهري وجود دارد. 

 يشنهادي براي گسترش شهري باشد. در اين راستا براساس نتايج پژوهشتواند به عنوان يکی از الگوهاي پباشد میاز پيش انديشيده شده می
ردبيل چنين با عدالت فضايی شهر و تفکيک درست اراضی در شهر  امبا تلفيق ارتباط بين الگوهاي تفکيک اراضی و کيفيت فضاي شهري و ه

 توان سرزندگی و کيفيت محيط محالت شهر را بهبود بخشيد.می
 

 شهر اردبيل ارگانيک(، -)شطرنجیاراضی کيفيت فضا، فضاي شهري، الگوهاي تفکيک: هاهواژ کلید

 

 سرآغاز

ترين موضوعات در ، يکی از حساستفکیک اراضی

ي کالبدي شهرهاست. به طورکلـی، يـک برنامـه و توسـعه

طـرح کـاربري زمین، تکلیف زمین را از جوانب مختلف در 

کند. اعمال و کنترل کاربري روشن می رازمینه استفاده از آن، 

رد گیهاي عمومی را در بر میسیاستزمین، طیف وسیعی از 

 هاي توسعه شهريها و طرحکننـده در برنامهکه اثرات تعیین

اقتصادي، زيست محیطی، اجتماعی و سیاسی داشته و ابعاد 

امروزه مفهوم زمین (. 1831:62رضويان،  )دهدرا پوشش می

ه و هم ب ی و کالبديـاظ طبیعـهم به لح ريـاي شهـو فضاه
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اقتصادي اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده و در نتیجه  لحاظ

و  ترشهري نیز بسیار وسیعابعاد و اهداف کاربري اراضی 

بديهی است استفاده از زمین و فضا به  .تر شده استغنی

عنوان يک منبع عمومی، حیاتی و ثروت همگانی، بخصوص 

مین مواجه هستند بايد تحت در شهرهايی که با مشکل ز

 :81 ،موحد و همکاران) ريزي اصولی انجام پذيردبرنامه

، اراضی شهري مناسب زيست و سکونت اساساً. (1831

ها و محدود و غیر قابل تولید است، که صرفاً با روشی االيک

ونه گاين ، که بعضاًاص امکان توسعه يا احداث را داردفنون خ

زيست و برهم زدن نظم ها منجر به تخريب محیطتوسعه

هاي آينده و تی را براي نسلالمشک گردد وژيکی میواکول

 ب وبرداري مطلواز اين رو بهره .دنبال داردحتی فعلی به 

اي برخوردار ي با ارزش از اهمیت ويژهالبهینه از اين کا

 توانی را می، در اين میان موضوع نحوه تفکیک اراضاست

ن زمی به عنوان مهمترين رکن اساسی در استفاده بهینه از

اري بردارغ از مسايل مربوط به لزوم بهره، از طرفی فدانست

رم، موضوع ف (کالاراضی و ام) قابل تولید بهینه از منابع غیر

 ،ژ قطعات تفکیکی، نسبت طول به عرض، میزان و متراشکل

، تعداد قطعات مجاور هم که تشکیل استقرار قطعاتجهت 

و ک الا داده و معابري که از تفکیک امهاي شهري ربلوک

وند و به طور کلی مورفولوژي شهري، نیز شاراضی ايجاد می

 ، اقتصادي واجتماعی، از حیث مسايل شهرسازي، ترافیکی

ايز ح نی و به ويژه بصري و معماري و...حتی بهداشتی و روا

 ،در هريک از متغیرهاي ابعاد، مساحتاهمیت است. و تغییر 

جهت استقرار قطعات و معابر ناشی از تفکیک اراضی 

هاي ذکر شده را فراهم تغییرات عمده در حوزهموجبات 

ان اي به صورت يک عنوهفزاينداخیراً کیفیت به طور . آوردمی

هاي مرتبط با توسعه شهر مطرح پژوهشی مهم در رشته

ن روند اجراي وسیع اصل توسعه يکی از داليل ايشود. می

 پايدار به عنوان پايه مدنیت شهر، با بهبود کیفیت زندگی است

(.(wojnarowska, 2016: 82  امروزه بهبود و ارتقاي کیفیت

زان ريگذاران و برنامهسیاستهداف اصلی محیط به يکی از ا

 (kakavand, et al, 2013:102-103)است تبديل شده شهري 

ي، برخی اعتقاد شهردر ارتباط با اهمیت و نقش فضاهاي 

هايی براي از مدرنیسم، فضاهاي شهري، مکان دارند که قبل

الوه، فضاهاي باز به مردم ارتباطات اجتماعی بودند. به ع

ازند. پردبه ارتقاي احساس اتحاد و تعلق ب کنند تاکمک می

ايش در ايجاد و تحکیم غرور شهري، افز شهريفضاهاي 

 گذاري اقتصادي و کمک به سالمتیها، سرمايهشمار توريست

 & Bigdeli rad) رسانندو کیفیت زندگی، به شهر فايده می

Bin ngah, 2014: 336) .هاي وصف شهر اردبیل در دههالمع

توان شاهد بود که در انواع اي میدر موارد عديدهاخیر 

ريزي شده، الحاق روستاها به هاي برنامهمختلف اعم از بافت

ه نشین بوده است کهاي حاشیهگیري سکونتگاهشهر و شکل

 گیريتوان در شکلها را میبه صور مختلف از اين توسعه

هايی همچون شهرک کارشناسان، شهرک سبالن، محدوده

، نشین سلمان آبادهاي حاشیه، نیار، مالباشی، و بافتحافظ

کاربريهاي زمین آرازعلی، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. 

در اين شهر درطی زمان و بطور سنتی و بدون طرح از پیش 

بر  و و بدون توجه به کیفیت فضاهاي شهري تعیین شده

باعث ايجاد  گرفته و شکلاساس ساليق مالکین زمین 

مسايلی در ابعاد مختلف شهري شده است. و و ها مانینابسا

طور صد ه که ب اندنتوانستههاي شهري تاکنون نیز طرح

حلی جامع ارايه مقابله کرده و راه موارددرصدي با اينگونه 

. در پژوهش حاضر سعی شده با انتخاب محدوده دهند

و شهرک سبالن به عنوان  مالباشی به عنوان الگوي ارگانیک

 يهاو فرضیه تاز بافت شهري به سواال ي شطرنجیالگو

 زير پاسخ داده شود.

در محالت شهرک سبالن فاز  يشهر يفضاها تیفیک ايآ -

 ک،یارگان يبا الگو یمالباش ،یشطرنج يبا الگو 6

 متفاوت است؟

 يفضاها یفیک تیبا وضع یاراض کیتفک يالگو نیب ايآ -

با  6در محالت شهرک سبالن فاز یزندگ طیو مح يشهر

اط ارتب ک،یارگان يبا الگو یمالباش ،یشطرنج يالگو

 وجود دارد؟ يمعنادار
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 سمیرا سعیدی زارنجی ،غفاری گیالندهعطا 

 فرضیات پژوهش

ده بو یاز مهمترين فضاهاي عموم یفضاي شهري که يک

د، دهیدر شهر را تحت تاثیر قرار م یو تجربه مردم از زندگ

 یماعاجت، اقتصادي، یدر ارتقاي شرايط فرهنگ یيالنقش با

تقیم مسو غیرور مستقیم طشهر را دارد و به  یو زيست محیط

قاء از لحاظ اقتصادي ارت یافراد را حت یتواند کیفیت زندگیم

ه و پاسخ بدر راستاي دستیابی به اهداف تحقیق بخشد. 

فرضیاتی تدوين و طراحی شده است که در فرايند سواالت، 

 بود.تحقیق درصدد پاسخگويی به آنها خواهیم 

با  6در محالت شهرک سبالن فاز يشهر يفضاها تیفیک -

وت متفا ک،یارگان يبا الگو یمالباش ،یشطرنج يالگو

 است.

 يضاهاف یفیک تیبا وضع یاراض کیتفک يالگو نیب  -

با  6در محالت شهرک سبالن فاز یزندگ طیو مح يشهر

اط ارتب ک،یارگان يبا  الگو یمالباش ،یشطرنج يالگو

 وجود دارد. يمعنادار

 

 بانی نظریم 

 تفکیک اراضی 

وسیله آن، ه هايی هستند که بمقررات تفکیک، روش

ها و مسیر تأسیسات عمومی بندي و خیابانها، قطعهزمین

بندي و تفکیک اراضی شهر، شوند. با قسمتمشخص می

شود. زمین پیاده و به واقعیت تبديل میطرح شهرها بر سطح 

نی بیکه در طرح کلی شهر پیشناصر شهري بسیاري از ع

آيند که زمین شهر به قطعات مورد اند، هنگامی پديد میشده

ها و مسیر ، کوچههابسیاري از خیابان. نظر تفکیک شود

ب نیز پس از تفکیک زمین مشخص الخطوط آب و فاض

که  اي استکنترل چگونگی تفکیک زمین، وسیله .شوندمی

دهد و برعکس، فقدان ها و عناصر شهري را شکل میشبکه

هاي در تفکیک زمین، از مشخصات محوطه معیار و استاندارد

 سعیدنیا،) رودمیرو و بدون نقشه شهري به شمار خود

با اجراي اين روش ممکن است قطعات زمینی که  (32:1838

اي هخصوصی است براي استفادهاحیاناً متعلق به مالکان 

 .(16:1811 فرامرزي، )عمومی اختصاص يابد

 فضای شهری 

ن يک فضاي عمومی محل ظهور فضاي شهري به عنوا

هاست. راب هاي فردي و اجتماعی انسانها و خواستانديشه

 بخواهیمکند: اگر ( در اين رابطه چنین عنوان می1832) کرير

مفهوم فضاي شهري را بدون تحمیل معیارهاي زيبا شناختی 

یم که ها ياد کنساختماناي بین بیان کنیم، ناگزيريم از فضاه

شود و فقط هندسی با عناصر گوناگون محصور میاز نظر 

هاي زيباشناختی آن هاي هندسی و کیفیتوضوح ويژگی

دهد؛ آگاهانه فضاي باز بیرونی را ه میاجازاست که به ما 

فضاي  (. زوکر13؛1832فضاي شهري تلقی کنیم) کرير،

اند دو واجد نظم می آراسته، يافته،شهري را ساختاري سازمان

و از اصول و دهد هاي انسانی را در خود جاي میکه فعالیت

 (.1831: 13 کند)توسلی و بنیادي،قواعد خاصی پیروي می
 

 کیفیت محیط 

( کیفیت يکی از مفاهیم محوري 1831) از ديدگاه گلکار

دانش و حرفه طراحی شهري بوده و طبیعتاً از اهمیت نظري 

برخوردار است. گذشته از اهمیت نظري، به و عملی فراوانی 

هاي اصلی انديشمندان آن، دغدغهگذاري بر رواسطه تاثی

هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي و شهري است. که عرصه

رتقاي کیفیت محیط در هريک در پی کشف چگونگی ا

هايی را در اين به پژوهش پرداخته و نظريه فضاهاي شهري

 فیت محیطی يا کالبدي، يکینمايند. حفظ کیباب مطرح می

ريزي شهري است که هدف از آن ترين اصول برنامهاز مهم

افزايش مطلوبیت فضاهاي کالبدي براي کار، زندگی، تفريح، 

و عملکردهاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی است. منظور 

از کیفیت محیطی، آن است که به مجموعه شهري نه تنها به 

 به جامعه مدنی نزديک گرددهويت فضايی و کالبدي، بلکه 

 (.36:1833 عیدنیا،)س
 

 الگوی ارگانیک 

 اسـت اينقشه شامل شهري رحالگوي ارگانیک در طـ

ح آن از پیش انديشیده شده نبوده و تکوين شهر طر که

، هابراساس شرايط طبیعی محل و اتفاقی انجام شده و راه
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 جوشهايی با هم وخم هاي تنگ آن با پیچها و کوچهخیابان

ه طور کلی در الگوي شهرهاي ارگانیک، نظام ب .اندخورده

سلولی، تنوع متعادل، بهداشت خوب، روابط نزديک، ثبات، 

وابستگی متقابل و رجعت به دنیاي طبیعی مورد توجه قرار 

 (.16:1813 کوشش وطن،( گیردمی

 

 الگوی شطرنجی 

و، هاي تودرتتواند فرمهايی مانند جعبهطرح شطرنجی می

ثلثی هاي مسلسله مراتب کامل شبکه معابر و همچنین شبکه

 دبه صورت خطوط مورب را در طرح شهري ايجاد نماي

جی در بسیاري از مــوارد، الگوي شطرن (.61:1112 )چايمن،

ورداري از جانمايی منظم و تقسیم مناسب قطعات با برخ

زمین شهري به دلیل جلوگیري از هدر رفتن زمین  به گزينه 

نخست تبديل شده و از الگوهاي معمول در بسیاري از 

روزي اين هاي مشخص اماز نمونه .باشدشهرهاي جهان می

آنجلس و سالت ستوان به شهرهاي لمیچنین الگويی 

سیتی در آمريکا و تورنتو در کانادا و در کشورمان به شهر لیک

 (.48:1834د)لینچ،کرسلماس اشاره 

 

 : مدل مفهومی پژوهش1 شکل
 

 پیشینه پژوهش

و هاي داخلی و خارجی مقوله تفکیک زمین ر پژوهشد

هاي مختلفی مورد مطالعه در پژوهشکیفیت فضاهاي شهري 

ه ها بقرارگرفته است که در اين میان به برخی از اين پژوهش

 :توان اشاره کردشرح زير می

(، در مطالعه خود با عنوان 1811مهوري و همکاران)

ازي مکان سسنجش کیفیت فضاي شهري براساس معیارهاي 

اند که با تاکید بر کیفیت دسترسی، به اين نتیجه دست يافته

هاي مطرح شده، در میدان عتیق اصفهان، از میان شاخص

و نقل عمومی هاي وضوح و دسترسی راحت به حملشاخص

 د.انکمترين و بیشترين امتیاز را به خود اختصاص داده

فضاي (، به بررسی نقش 1811)و رحمانی رجبی امیرآباد

ست، اخته اشهري در ارتقاي کیفیت زندگی در شهر مالير پرد

 هايدهد که در شهر مالير، مولفهنتايج تحقیقات نشان می

کیفیت محیط اقتصادي، کیفیت محیط کارکردي، کیفیت حمل 

 و نقل و کیفیت اجتماعی در وضعیت نامناسبی بوده است.

در مطالعه خود تحت ، (1811)ابراهیمی و همکاران 

بررسی رابطه بین تفکیک اراضی شهري و کیفیت »عنوان 

هاي جديد شهري؛ مطالعه موردي: فضاهاي شهري در توسعه

اهاي اند که کیفیت فضبه اين نتیجه دست يافته «شهر زنجان

 -شهري در سه الگوي دوربرگردان، شطرنجی و دوربرگردان

یت یدانی کیفشطرنجی يکسان نیست و براساس مطالعات م

تر شطرنجی مطلوب -فضاهاي شهري در الگوي دوربرگردان

 (.123:1811ابراهیمی و همکاران،) از دو الگوي ديگر است

تفکیک و "اي با عنوان (در مقاله1811)معزي و همکاران

سازي اراضی شهري چالشی در ناپايداري درآمدهاي آماده

 شطرنجی

کیفیت فضای  

 شهری

روانی آسایش  

 دسترسی

 امنیت

 لذت

 حمل و نقل

فضایی -کالبدی  

الگوهای  

تفکیک 

شهر اراضی  

 ارگانیک

 مطلوب

 نامطلوب
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نتیجه بدين  "ها؛ نمونه موردي: شاهین شهرشهرداري

ري، هاي شهسازي پرشتاب زمیناند که تفکیک و آمادهرسیده

ی ساز گسترش افقبناي توسعه شهري ناپايدار، سببسنگ

ها بر مديريت شهري، تشديد نامتعارف، تحمیل بار مالی طرح

بازي، سوداگري زمین که در مجموع توسعه نامتعادل بورس

ر و فضايی شهر و سوق به سوي ناپايداري درآمدي شه

 .(6:1811 معزي و همکاران،)دهدشهرداري را نمايش می

اي بر اساس ابعاد طی مقاله (1811) قالیباف و همکاران

اقتصادي، محیطی، اجتماعی و ارتباطات و حمل و نقل به 

 ي يافت آبادبررسی موضوع کیفیت زندگی شهر در محله

مورد ه منطق تهران پرداختند. نتايج تحقیق آن نشان داد که در

هاي محیطی، اقتصادي و اجتماعی از ديد مطالعه زمینه

 است. ي نمونه مطلوب نبودهجامعه

چارچوب مفهومی براي سنجش کیفیت ( 6113) داس

زندگی شهر گواهاتی پیشنهاد کرده که ارتباط بین محیط و 

دهد. اين مدل، رويکرد پايین به کیفیت زندگی را نشان می

هاي عینی و درآن هر دوي شاخص کند کهرا پیشنهاد می البا

 .ذهنی براي مطالعه کیفیت زندگی مورد توجه قرار دارند

در مطالعه خود تحت عنوان ( 6114)ار جی-ستون

ر هاي نفوذناپذيچگونه مقررات کاربري باعث تشويق زمین»

دي بنبه بررسی تأثیر مقررات منطقه «گردد.مسکونی می

رقابل توزيع پوشش غیمسکونی و مقررات تفکیک بر میزان و 

نفوذ زمین در منطقه مديسون آمريکا پرداخته است. نتايج 

تراکم با دهد که الگوهاي توسعه تک خانواري کمنشان می

ز پوشش نفوذناپذير در هر واحد از سطح ا اي بزرگترناحیه

. همچنین باشدنسبت به الگوهاي با تراکم بیشتر مرتبط می

ستراتژي را جهت کاهش نواحی ها، سه ابراساس نتايج تحلیل

نفوذناپذير از طريق مقررات توسعه زمین شهري بدين شرح 

ارايه کرده است: کاهش اندازه و ابعاد قطعات تک خانوار 

جديد، طراحی خیابان و مقررات تفکیک و کاهش اثرات 

 راجرز Stone, Jr, 2004: 101-111).) توسعه موجود

و تاثیرات  قیمت مسکن» اي تحت عنوان(. در مطالعه6111)

با  «هاي تفکیکهاي قراردادي و ديگر ويژگیمحدوديت

اي بین قیمت اراضی و استفاده از مدل هدانیک به رابطه

(. rogers, 2010: 203) يافته استهاي تفکیک دستويژگی

مقررات تفکیک زمین » (، در کتابی با عنوان6113) الولیدي

فهم چارچوب قانونی و منبعی براي « در کالیفرنیاي شمالی

کاربردي عملی مقررات تفکیک زمین در کالیفرنیاي شمالی 

پیشینه  یبررس (.lovelady, 2015: 1) فراهم کرده است

باشد که در داخل کشور مسئله یاز اين امر م یپژوهش حاک

 یمحور قوانین و مقررات تفکیک لتفکیک زمین بیشتر حو

نه به معناي کامل آن صه شده و تنها در چند نمونه اندک الخ

کاربردي اين مسئله اقدام شده است. در خارج از  یبه بررس

هاي متعددي صورت گرفته که تفکیک کشور نیز پژوهش

؛ شده است یزمین در رابطه با يک عامل همچون قیمت بررس

گیري از از اين رو نقطه تمايز و قوت پژوهش حاضر بهره

متغیرهاي متعدد اثرگذار کیفیت فضاي شهري در الگوهاي 

آنها در محدوده مورد مطالعه،  یو بررس اراضیتفکیک 

ت ساختاري نسبت به المعاد هاي آماري واستفاده از آزمون

 .باشدیم یهاي قبلپژوهش

 

 روش پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و از حیث روش 

آوري اطالعات باتوجه است. روش جمعتحلیلی  -توصیفی

ورت اي صبه ماهیت مطالعه به صورت پیمايشی و کتابخانه

گرفته و از پرسشنامه و مشاهده وضعیت کیفی فضاي شهري 

در شهر اردبیل اطالعات  6 محله مالباشی و شهرک سبالن فاز

مورد نیاز اخذ شده است. براي تايید روايی پرسشنامه باتوجه 

یقات اندکی در اين زمینه انجام گرفته است از به اينکه تحق

نظر اساتید و متخصصان امر و جهت بررسی میزان پايايی 

پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده شد ضريب کلی آلفا در 

( آورده شده است که نشان از پايايی باالي 1جدول )

باشد جامعه آماري در پژوهش حاضر ساکنان پرسشنامه می

با  6با الگوي )ارگانیک( و شهرک سبالن فاز محله مالباشی

ول فرم باشد. براي برآورد حجم نمونه ازالگوي شطرنجی می

( نمونه برآورد 641) کوکران بهره گرفته شده که تعداد
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گرديده و به روش تصادفی ساده در بین جامعه آماري توزيع 

 اي که بر اساسپرسشنامه پژوهش، اين و تکمیل گرديد. در

الب در ق. گیردمی قرار گیرياندازه مورد تحقیق رهايآن متغی

سوال در دو بخش توصیفی و استنباطی تقسیم شده است.  41

 ايگزينه 3 طیف طريق از سواالت که است ذکر به الزم

 تحلیلو تجزيه منظور اند. بهگرفته قرار سنجش مورد لیکرت

 آمار براي وSpss,  افزارنرم از توصیفی آمار قسمت در هاداده

 هدف براساس متغیرها میان روابط آن در که استنباطی

 نرم افزار معادالت ساختاري از شودمی بررسی پژوهش

((Smart Pls  است شده استفاده. 
 

 متغیرهای کیفیت فضای شهری کرونباخ آلفای میزان .1 جدول

 محدوده تعداد گویه میزان آلفای کرونباخ

 شهرک سبالن 53 /.222

 محله مالباشی 53 /.928
 هاي مستخرج از پژوهشمنبع: يافته

 مطالعه مورد محدوده معرفی

در شهر  2محدوده مالباشی و شهرک سبالن فاز

 اردبیل

محدوده مالباشی به عنوان يکی از روستاهاي الحاق يافته 

به شهر اردبیل در روند توسعه فیزيکی اين شهر در حاشیه 

است. اين محدوده در منطقه شهر اردبیل قرار گرفته 

بندي شهرداري بندي، و محلهبندي، ناحیهچهارچوب منطقه

از  8-8قرار گرفته و محله 8از منطقه  6اردبیل در ناحیه

شامل  8بندي محالت شهرداري را در محدوده منطقهتقسیم

 332/111)محدوده مالباشی( با وسعت  8-8شود. محله می

مسکن در سال  هکتار براساس سرشماري عمومی نفوس و

باشد. تراکم نفر می 3623داراي جمعیت بالغ بر  1813

نفر در هکتار است از  36جمعیت در اين محدوده حدود 

 توانبافت شهري شکل گرفته در پیرامون اين محله می

 (.6شهرک کارشناسان و بسیجیان اشاره کرد)شکل

 

 
 )منبع: نگارندگان(در شهر اردبیلمحله مالباشی . موقعیت 2شکل

 

 شهر اردبیل 2موقعیت شهرک سبالن فاز

اين شهرک در قسمت جنوب شرقی شهر اردبیل واقع 

و براساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن در  شده است

نفر جمعیت بوده و با مساحت  68323داراي  1813سال 

جمعیت در اين شهرک باشد و تراکم می مترکیلو 1116/123

 (.8نفر است)شکل 3/148
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 )منبع: نگارندگان(در شهر اردبیل 2. موقعیت شهرک سبالن فاز3شکل

 

 هابحث و یافته

 آمارتوصیفی محله مالباشی

دهد در رابطه با متغیر سن، نشان می (6براساس جدول)

( با 31-41که بیشتر پاسخگويان مربوط به گروه سنی) 

اند. براساس نتايج حاصل از ( درصد بوده3/43درصد)

پرسشنامه در رابطه با متغیر سطح تحصیالت پاسخگويان، 

بیشترين میزان فراوانی و درصد تحصیالت در بین 

  83و83 ) ديپلم( به ترتیب و پلميده)زيراسخگويان مربوط بپ

باشد. براساس نوع جنسیت درصد( می 3/81، 6/61نفر( و با )

اند. میزان اشتغال پرسش نفر( نیز زن بوده 8نفر( مرد و )113)

( 4-6نفر از آنان شاغل و با درآمد ماهانه) 13شوندگان نیز

درصد( 3/36با)نفر( متاهل و  33میلیون و با میزان تاهل) 

اند که در جدول بیشترين فراوانی را به خود اختصاص داده

زير آورده شده است.

 
 محدوده مالباشی پاسخگویان (: آمار توصیفی2جدول)

  

  درصد فراوانی وضعیت متغیرها

 سن

 2/8 11 سال 22زير

 
 

 : نمودار نمونه مورد بررسی )محله مالباشی( به 4شکل
 سن کتفکي

22-52 18 9/13 

52-42 16 5/15 

42-32 33 9/43 

 9/13 18 و باالتر 32

 2/122 122 کل

0

50

100

سن
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 (: آمار توصیفی پاسخگویان محدوده مالباشی2جدول)ادامه 

 تايج مستخرج از پژوهشنمنبع: 
 

 2آمارتوصیفی محدوده سبالن فاز

هاي مستخرج از پرسشنامه پژوهش در يافتهبراساس 

در رابطه با سن پاسخگويان، بیشترين  6شهرک سبالن فاز

نفر( و  36ال( با )س 41-81فراوانی مربوط به گروه سنی) 

باشد. در رابطه با متغیر سطح تحصیالت درصد( می8/48)

پاسخگويان، بیشترين میزان فراوانی و درصد تحصیالت در 

 ترتیب لیسانس( به فوق ديپلم و ربوط به)بین پاسخگويان م

باشند که درصد( می 8/63، 1/81نفر( و با ) 84 و82)

باال در شهرک سبالن نسبت به دهنده سطح تحصیالت نشان

اي شهر اردبیل مالباشی که جزء محالت حاشیه محله

نفر( نیز از  41نفر( مرد و ) 31باشند است. نوع جنسیت ) می

 ج ــايـان، نتـاسخگويـد در بحث جنسیت پـانودهـان زن بـآن
 

  درصد فراوانی وضعیت متغیرها

 جنسيت

 3/82 112 مرد

 
 بررسی )محله مالباشی( به تفکيک جنسيت : نمودار نمونه مورد 3شکل

 3/2 5 زن

 2/122 122 کل

 تحصيالت

 2/28 53 زير ديپلم

 
 بررسی)محله مالباشی( به تفکيک تحصيالت : نمودار نمونه مورد6شکل

 2/51 59 ديپلم

 2/13 19 فوق ديپلم

 5/9 12 ليسانس

 9/13 18 ارشد و باالتر

 2/122 122 کل

 شغل

 9/92 82 شاغل

 
 محله مالباشی( به تفکيک شغلبررسی)  : نمودار نمونه مورد2شکل

 2/8 11 بيکار

 2/6 9 محصل

 . 2 خانه دار

 5/5 4 بدون پاسخ

 2/122 122 کل

 درآمد

 3/42 31 ميليون 2-4

 
 بررسی)محله مالباشی( به تفکيک درآمد : نمودار نمونه مورد9شکل 

3-2 29 5/25 

9-12 19 2/13 

 2/6 9 12باالتر از

 3/12 13 پاسخبدون 

 2/122 122 کل

 تاهل

 2/23 52 مجرد

 
 بررسی)محله مالباشی( به تفکيک تاهل : نمودار نمونه مورد8شکل 

 3/22 92 متاهل

 3/2 5 بدون پاسخ

 2/122 122 کل
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 سمیرا سعیدی زارنجی ،غفاری گیالندهعطا 

 شهراردبیل 2(: مشخصات توصیفی پاسخگویان شهرک سبالن فاز3) جدول

 مستخرج از پژوهش هاييافتهمنبع: 
 

دهنده میزان مشارکت و همکاري بانوان در تحقیقات نشان

گان شوندباشد میزان اشتغال پرسشپژوهشی و اجتماعی می

( 4-6نفر( ) 21نفر( از آنان شاغل و درآمد ماهانه) 13نیز)

( میلیون تومان، و 3-3نفر( با درآمد ) 86میلیون تومان و )

 وضعیت متغیرها

 

 نمودار درصد فراوانی

 سن

 2/14 12 سال 22زير

 
 نمودار نمونه مورد بررسی )محله سبالن( به تفکيک سن( :12)شکل

22-52 52 9/52 

52-42 32 5/45 

42-32 14 2/11 

 2/122 122 کل

 جنسيت

 9/63 28 مرد

 
 بررسی )محله سبالن( به تفکيک جنسيت نمودار نمونه مورد(:11شکل)

 2/54 41 زن

 2/122 122 کل

 تحصيالت

 2/18 25 زير ديپلم

 
 تفکيک تحصيالت: نمودار نمونه مورد بررسی)محله سبالن( به (12)شکل

 3/12 21 ديپلم

 2/52 56 فوق ديپلم

 5/29 54 ليسانس

 2/3 6 ارشد و باالتر

 2/122 122 کل

 شغل

 2/28 83 شاغل

 
 نمودار نمونه مورد بررسی) محله سبالن( به تفکيک شغل (:15)شکل

 2 - بيکار

 2 - محصل

 2 - خانه دار

 9/22 23 بدون پاسخ

 2/122 122 کل

 درآمد

 3/32 68 ميليون 2-4

 
 نمودار نمونه مورد بررسی)محله سبالن( به تفکيک درآمد (14)شکل

3-2 3/52 58 

9-12 6 2/3 

 2/3 6 12باالتر از

 2/122 122 کل

 تاهل

 2/41 32 مجرد

 
 : نمودار نمونه مورد بررسی)محله سبالن( به تفکيک تاهل(13)شکل

 5/39 22 متاهل

 2/122 122 کل
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درصد(، بیشترين فراوانی  8/33نفر متاهل()  31میزان تاهل)

( آورده شده 8اند که در جدول )را به خود اختصاص داده

 است.
 

 های استنباطی پژوهشیافته

با ) یل کیفیت فضای شهری محله مالباشیتجزیه و تحل

 الگوی ارگانیک(

 که تاس اينقشه شامل شهري رحالگوي ارگانیک در ط

ح آن از پیش انديشیده شده نبوده و تکوين شهر براساس طر

ا و هها، خیابانشرايط طبیعی محل و اتفاقی انجام شده و راه

 .اندهايی با هم جوش خوردهوخم هاي تنگ آن با پیچکوچه

ه طور کلی در الگوي شهرهاي ارگانیک، نظام سلولی، تنوع ب

متعادل، بهداشت خوب، روابط نزديک، ثبات، وابستگی 

 .یردگمتقابل و رجعت به دنیاي طبیعی مورد توجه قرار می

 

 گیریهای اندازهآزمون پایایی مدل

مه مستخرج از پرسشنا پايايی متغیرهاي تحقیق نتیجه

کیفیت فضاي شهري در محله مالباشی به عنوان الگوي 

در و شهرک سبالن به عنوان الگوي شطرنجی  ارگانیک 

/.( 3که از آماره باالي ) دهدنشان می (  را4 و 3 جدول)

ل توان دستور آزمون تحلیباشند در اين راستا میبرخوردار می

 محاسبه کرد.را روي متغیرهاي پژوهش  ضريب مسیر
 

های در آزمون پایایی مدلPLS  خروجی الگوریتم(. 4جدول) 

 )محله مالباشی( اندازه گیری

 آلفای کرونباخ متغیر

 /.231 دسترسی

 /.255 کالبدي -فضايی

 /.222 حمل و نقل

 /.221 لذت

 /.298 امنيت

 /.216 آسايش روانی

 هاي مستخرج از پژوهشمنبع: يافته

در آزمون پایایی مدل های PLS  خروجی الگوریتم .(5جدول)

 )محله سبالن( اندازه گیری

 آلفای کرونباخ متغیر

 /.258 دسترسی

 /.224 کالبدي -فضايی

 /.245 حمل و نقل

 /.992 لذت

 /.923 امنيت

 /.965 آسايش روانی

 هاي مستخرج از پژوهشمنبع: يافته
 

دهد نتايج مستخرج از بارهاي عاملی آزمون نشان می

مقدار آماره در مدل تحقیق براي متغیرهاي پژوهش جهت 

گويه  83از بین مالباشیبررسی کیفیت فضاي شهري محله 

که اثرگذاري آنها بر متغیر کیفیت فضاهاي شهري از ديدگاه 

ها شهروندان مورد بررسی قرار گرفته، تعداد اندکی از گويه

دار بوده و میزان ( و معنی12/1ار آماره استاندارد)التر از مقدبا

رضايت از کیفیت فضاي شهري را از ديدگاه ساکنان محله 

دهد که اين معیارها به ترتیب عبارتند را نشان می مالباشی

از) وجودآسايش روانی، امنیت در مقابل جرم، جابجايی با 

وسیله نقلیه شخصی، جابجايی با وسیله نقلیه عمومی، 

دسترسی به خدمات، وجود فضاهاي پارک اتومبیل( بیشترين 

، 38/8اند که به ترتیب )مقدار آماره را به خود اختصاص داده

و  (2( در جدول شماره)32/6، 38/6، 18/6، 82/6، 61/6

باشد آورده شده ( که مربوط به نتايج مدل می13شکل شماره)

است آنچه که مهم است مقدار تاثیر متغیرها و در واقع مقدار 

آماره اثرگذاري متغیر مستقل بر میزان رضايت از کیفیت 

 به دست باشد. روابطی که در آن مقدار آمارهفضاي محله می

شوند و روابطی که ( باشد، تايید می12/1) آمده بزرگتر از

( باشند مورد تايید واقع 12/1ها کمتر از)مقدار آماره آن

 شوند.نمی
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 سمیرا سعیدی زارنجی ،غفاری گیالندهعطا 

 محله مالباشیهای کیفیت فضا تی( شاخص مقادیر معیار، انحراف میانگین، مسیر ضرایب) ساختاری مدل آزمون (.6جدول)

 Tمقادیر انحراف معیار ضرایب مسیر میانگین نمونه اصلی گویه ها

 95/5 /.239 /.993 /.898 یروان شيآسا <-یروان شيوجود آسا-1

 36/1 /.322 /.228 /.914 فضايی و کالبدي <-آلودگی صوتی -2

 24/1 /.594 /.281 -/.422 کالبدي-فضايی  <-ارتفاع ساختمان -5

 /.99 /.543 /.121 /.526 حمل و نقل <-از دوچرخه استفاده  -4

 /.55 /.262 /.122 -/.299 فضايی کالبدي <-امنيت در شب -3

 21/2 /.422 /.654 /.852 امنيت <-امنيت در مقابل جرم -6

 83/2 /.283 /.529 /.291 کالبدي -فضايی <-ايمنی درفضاي باز -2

 84/1 /.559 /.431 /.632 امنيت <-ايمنی از آمد و شد سواره -9

 86/2 /.516 /.142 /.525 کالبدي -فضايی <-تقاطع خيابان -8

 49/2 /.513 /.264 -/.134 کالبدي -فضايی <-تماشاي مناظر محله -12

 28/1 /.443 /.392 /.329 لذت <-تنوع کاربري -11

 52/1 /.291 /.598 /.522 کالبدي -فضايی <-تنوع گياهی -12

 22/2 /.526 /.113 /.259 کالبدي -فضايی <-اتوبوستوقفگاه هاي  -15

 56/2 /.282 /.428 /.699 حمل و نقل <-جابجايی باوسيله شخصی -14

 25/2 /.512 /.429 /.654 حمل و نقل <-جابجايی باوسيله عمومی -13

 92/2 /.535 /.518 /.512 امنيت <-ميزان حضور مردم -16

 35/2 /.585 /.626 /.889 دسترسی <-دسترسی به خدمات -12

 41/1 /.542 /.625 /.482 دسترسی <-دسترسی به فضاي باز -19

 12/1 /.562 /.636 /.422 دسترسی <دسترسی به فضاي بازي کودکان -18

 28/1 /.423 /.628 -/.442 لذت <-زيبايی محله -22

 42/1 /.562 /.292 /.314 کالبدي -فضايی <-سرعت اتومبيل -21

 /.38 /.242 /.215 144/2 کالبدي -فضايی <-محرميتسلب  -22

 /.65 /.563 -/.224 -255/2 کالبدي -فضايی <-رفت و آمد افراد غريبه -25

 /.25 /.513 /.142 /.252 کالبدي -فضايی <-فرصت توقف -24

 15/1 /.563 /.539 /.413 کالبدي -فضايی <-فضاي باز نشستن -23

 42/1 /.592 /.515 /.365 ديکالب -فضايی <-همسايگانفضاي مشترک بين خانه  -26

 52/1 /.544 /.511 /.442 حمل و نقل <-فعاليتهاي ناسازگار -22

 /.93 /.542 /.525 /.286 فضايی -کالبدي<-ميزان فضاي باز عمومی -29

 /.65 /.568 /.291 /.255 امنيت <-نقاط کور وقابل اختفا -28

 24/1 /.524 /.526 /.581 و نقل حمل <-یخال ينهايوجود زم -52

 36/2 /.222 /.655 /.211 حمل و نقل <-فضاي پارکينگ -51

 56/1 /.415 /.425 /.363 آسايش روانی <-وجود فضاهاي دلنشين -52

 25/1 /.529 /.428 /.632 حمل و نقل <-پارک اتومبيل -55

 62/2 /.521 /.225 /.184 امنيت <-کيفيت نورپردازي -54

 /.22 /.232 /.525 /.129 کالبدي -فضايی <-يکپارچگی ساختمان-53

 هاي مستخرج از پژوهشمنبع: يافته
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 (: مدل نهایی کیفیت فضای شهری محله مالباشی شهر اردبیل16شکل)

 

 (12محله مالباشی(  و شکل شماره) 2) در جدول شماره

نتیجه سوال تحقیق ارائه شده است. با توجه به آمار جدول 

آسايش روانی، امنیت در  هاي) وجودگیريم که گويهنتیجه می

مقابل جرم، جابجايی با وسیله نقلیه شخصی، جابجايی با 

وسیله نقلیه عمومی، دسترسی به خدمات، وجود فضاهاي 

ه ساکنان اداري را از ديدگپارک اتومبیل( بیشترين تاثیر معنی

محله مالباشی را دارد و مابقی متغیرها اثر کمتري دارند که 

نشان دهنده نارضايتی مردم اين محله از کیفیت فضاي شهري 

 باشد.می

 

 تجزیه و تحلیل کیفیت فضای شهری شهرک سبالن

 )باالگوی شطرنجی(

 اي از معابرفرم شهر شطرنجی که از طريق احداث شبکه

گیرد، يکی از بر هم شکل می در فواصل منظم و عمود

هاي شهري از پیش انديشه شده محسوب ترين طرحمرسوم

رح در شود. به لحاظ تاريخی، سابقه کاربرد اين طمی

سال قبل  6211هاي باستانی از جمله به شهرسازي به تمدن

رسد و در ساختن شهرهاي مهم، تمدن دره می يدالاز می

 .به کار گرفته شده استدارو و هاراپا وايندوس يعنی موهنج

ن قر)ترين الگوي شطرنجی در شهرهاي يونانی شايد کامل

به ويژه در شهرهاي استعماري يونانی و در دوره  (پنجم ق.م

، در ايران باستان. امپراطوري رومی مورد استفاده قرار گرفت

ها به تدريج در پیروي شکل شهرها در دوره سلوکیان و پارت

کمابیش معین استوار شد و برخی از هاي از قواعد و رويه

هاي امروزه نقشه. شهرها به شکل شطرنجی احداث شدند

دون عارضه جغرافیايی شطرنجی را در توپوگرافی همگون ب

ندي ساده بهايی بر تقسیم و منطقهکنند. چنین نقشهپیاده می

ز اداري، کی مورد اشغال شهر و بر جدايی اساسی مرا اراض

هم تی فراالسکونتگاهی از هم تسهی ی، صنعتی وبازرگان

کنند. بنابراين پیاده کردن آن و اداره شهر بر مبناي چنین می

 .اي آسان استنقشه

دهد از مقدار آماره در مدل تحقیق براي متغیرها نشان می

گويه که اثرگذاري آنها بر متغیر کیفیت فضاهاي  83 بین

شهري از ديدگاه شهروندان مورد بررسی قرار گرفته، اکثر 
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 سمیرا سعیدی زارنجی ،غفاری گیالندهعطا 

دار بوده ( و معنی12/1ها باالتر از مقدار آماره استاندارد)گويه

و میزان رضايت از کیفیت فضاي شهري را از ديدگاه ساکنان 

 3ها فقط يهدهد. از بین تمامی گوشهرک سبالن را نشان می

شاخص به ترتیب عبارتند از) ارتفاع ساختمان، استفاده از 

دوچرخه ، امنیت در شب، جابجايی با وسیله شخصی، میزان 

حضور مردم، پارک اتومبیل جلو درب منزل و کیفیت 

د اندار آماره را به خود اختصاص دادهنورپردازي( کمترين مق

 /.( 13، 82/1، 81/1، 33/1/.، 33، 12/1/.، 131) که به ترتیب

 
 2های کیفیت فضا شهرک سبالن فازتی( شاخص مقادیر معیار، انحراف میانگین، مسیر ضرایب) ساختاری مدل آزمون .(7جدول)

 T مقادیر انحراف معیار ضرایب مسیر میانگین نمونه اصلی گویه ها

 551/2 /.128 /.593 /.412 فضايی و کالبدي <-آلودگی صوتی

 /.192 /.192 /.232 /.252 کالبدي-فضايی  <-ارتفاع ساختمان

 838/1 /.111 /.226 /.212 حمل و نقل <-استفاده از دوچرخه 

 /.232 /.184 /.229 -/.211 فضايی کالبدي <-امنيت در شب

 19/21 /.259 /.922 /.922 امنيت <-امنيت در مقابل جرم

 16/11 /.268 /.248 /.266 امنيت <-ايمنی از آمد و شد سواره 

 12/12 /.226 /.236 /.221 کالبدي -فضايی <-ايمنی درفضاي باز

 51/9 /.222 /.392 /.386 کالبدي -فضايی <-تقاطع خيابان

 65/62 /.213 /.829 /.828 لذت <-تنوع کاربري

 29/5 /.2154 /.421 /.322 کالبدي -فضايی <-تنوع گياهی

 93/6 /.228 /.331 /.359 کالبدي -فضايی <-توقفگاه هاي اتوبوس

 32/1 /.2242 -/.512 -/.522 حمل و نقل <-جابجايی باوسيله شخصی

 53/5 /.2135 /.499 /.315 حمل و نقل <-جابجايی باوسيله عمومی

 91/9 /.266 /.398 /.393 دسترسی <-دسترسی به خدمات

 22/21 /.215 /.824 /.822 دسترسی <-بازدسترسی به فضاي 

 29/22 /.241 /.929 /.928 لذت <-زيبايی محله

 82/4 /.148 /.685 /.244 کالبدي -فضايی <-سرعت اتومبيل

 42/2 /.113 -/.263 -/.226 کالبدي -فضايی <-سلب محرميت

 82/5 /.162 /.324 /.623 کالبدي -فضايی <-فرصت توقف

 22/5 /.293 /.264 /.236 کالبدي -فضايی <-فضاي باز نشستن

 36/3 /.112 /.622 /.621 دسترسی <-فضاي بازي کودکان

 29/2 /.298 /.192 /.193 کالبدي -فضايی <-فضاي مشترک بين خانه ها 

 14/4 /.112 /.423 /.433 حمل و نقل <-فضاي پارکينگ

 23/3 /.112 /.643 /.653 حمل و نقل <-فعاليتهاي ناسازگار

 34/2 /.288 -/.222 /.231 کالبدي -فضايی <-مناظر محله

 51/1 /.125 /.162 /.162 امنيت <-مييزان حضور مردم

 24/2 /.228 /.363 /.368 دسترسی <-دسترسی به فضاي باز

 92/4 /.289 /.438 /.426 امنيت <-نقاط کور وقابل اختفا

 94/3 /.115 /.642 /.664 آسايش روانی <-وجود آسايش روانی

 82/5 /.152 /.216 /.342 حمل و نقل <-وجود زمينهاي خالی

 22/54 /.226 /.992 /.924 آسايش روانی <-وجود فضاهاي دلنشين

 33/2 /.145 -/.542 -/.563 کالبدي -فضايی <-رفت و آمد افراد غريبه

 56/1 /.213 -/.238 -/.284 حمل و نقل <-پارک اتومبيل

 23/2 /.122 /.222 /.228 امنيت <-کيفيت نورپردازي

 45/2 /.288 /.231 /.241 کالبدي -فضايی <-يکپارچگی ساختمان

 هاي پژوهشمنبع: مستخرج از يافته
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( که مربوط به نتايج 13( و شکل شماره )3در جدول شماره )

مدل است، ارائه گرديده. آنچه که مهم است مقدار تاثیر 

متغیرها و در واقع مقدار آماره اثرگذاري متغیر مستقل بر 

ه در باشد. روابطی کمیزان رضايت از کیفیت فضاي محله می

اشد، تايید ( ب12/1آن مقدار آماره به دست آمده بزرگتر از) 

( باشند 12/1ها کمتر از)شوند و روابطی که مقدار آماره آنمی

 شوند.مورد تايید واقع نمی

 

 
 2(: مدل نهایی تحقیق شهرک سبالن فاز17) شکل

 

شهرک سبالن نتیجه سوال تحقیق ( 3) در جدول شماره

ه گیريم ک. با توجه به آمار جدول نتیجه میشده استارائه 

)ارتفاع ساختمان، استفاده از دوچرخه ، امنیت در  هايگويه

شب، جابجايی با وسیله شخصی، میزان حضور مردم، پارک 

اتومبیل جلو درب منزل و کیفیت نورپردازي( کمترين تاثیر 

رد و را دا 6داري را از ديدگاه ساکنان شهرک سبالن فازمعنی

 مابقی متغیرها اثر بیشتري دارند.

مسیر  ضريب براساس نتايج مستخرج از تکنیک تحلیل

شهر  هاي هر بخش از محالت مورد مطالعهل و مدلدر جداو

توان گفت که اول پژوهش می پاسخ به سوال اردبیل در

به  6کیفیت فضاهاي شهري در محالت شهرک سبالن فاز

ه عنوان الگوي ارگانیک عنوان الگوي شطرنجی، مالباشی ب

متفاوت است. چرا که در راستاي پژوهش مشخص گرديد 

که کیفیت فضاي شهري محله مالباشی از ديدگاه ساکنان در 

وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد و میزان رضايت شهروندان 

فضايی شهر  -از وضعیت دسترسی، حمل و نقل، کالبدي

هش در هاي پژوافته. همچنین براساس يباشدبسیار پايین می

به عنوان الگوي شطرنجی  6محالت شهرک سبالن فاز

توان نتیجه گرفت که چون الگوي گسترش اين شهرک از می

دسترسی،  فضايی، -پیش انديشیده بوده يعنی به لحاظ کالبدي

ک يک شهر حمل و نقل و تمامی امکاناتی که براي  زندگی در

سازي شده محالت اين شهرک نسبتا از قبل آماده الزم است
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 سمیرا سعیدی زارنجی ،غفاری گیالندهعطا 

به وضعیت محله فوق الذکر در سطح بسیار مطلوبی قرار 

دارند. همانطور که در مدل نیز ارائه گرديد شهروندان از اکثر 

احساس رضايت داشتند.  هاي کیفیت فضاي شهريشاخص

باشد که در دهنده تفاوت در الگوي شهري میو اين نشان

باشی( کیفیت فضا در سطح )محله مال الگوي ارگانیک

)محالت شهرک  نامطلوب بوده، ولی در الگوي شطرنجی

( کیفیت فضاي شهري از ديدگاه ساکنان در 6سبالن فاز

وضعیت مطلوب و قابل قبول قرار دارد. در نتیجه الگوي 

پیش انديشیده شده  شطرنجی چون از قبل آماده سازي و از

 اي پیشنهادي برايتواند به عنوان يکی از الگوهباشد میمی

 .گسترش شهري باشد

 تیبا وضع یاراض کیتفک يالگو نیبرسد به نظر می -

در محالت شهرک  یزندگ طیو مح يشهر يفضاها یفیک

 يبا الگو یمالباش ،یشطرنج يبا الگو 6سبالن فاز

 .وجود دارد يارتباط معنادار ک،یارگان

آزمون پیرسون براي همبستگی بین  توجه به اينکه از با

شود در اين راستا براي بررسی رابطه بین متغیرها استفاده می

الگوهاي تفکیک اراضی با وضعیت کیفیت فضاي شهري از 

ه تفاده شده است کهاي ضريب همبستگی پیرسون اسآزمون

( آورده شده است.3ول)نتايج آن در جد

 

 بین الگوهای تفکیکی و کیفیت فضای شهری (: نتایج آزمون همبستگی پیرسون8جدول)

 تعداد سطح معنی داري همبستگی پيرسون متغير مستقل

 242 224/2 /.466 کيفيت فضاي شهري
 منبع: نتايج مستخرج از پژوهش

 

اساس نتايج آزمون پیرسون همبستگی مثبت و  بر

فضاي  و کیفیت معناداري بین متغیر الگوهاي تفکیک اراضی

توان شهري وجود دارد. در پاسخ به سوال دوم پژوهش می

درصد براي کیفیت  13در سطح اطمینان   H1گفت فرض

يعنی وجود رابطه معنادار بین   H0فضاي شهري رد و فرض

الگوهاي تفکیکی و کیفیت فضاي شهري در محالت مورد 

( 164/1داري به دست آمده )شود. سطح معنیمطالعه تايید می

/.( از نوع 422بوده که اين رابطه با توجه به همبستگی)

 باشد.همبستگی هم جهت و قوي می

 

 کیفیت فضای شهری محله مالباشی به عنوان الگوی

 ارگانیک

در اين بخش از پژوهش به براساس مشاهدات میدانی 

وضعیت فضاي شهري محله مالباشی در شهر اردبیل که به 

صورت الگوي ارگانیک گسترش يافته است در قالب نمونه 

(. همانطور که قابل 13 شود )شکلتصاوير پرداخته می

باشد وضعیت فضاي شهري محله مالباشی در مشاهده می

سطح استاندارد بسیار پايینی قرار دارد با اينکه جزء يکی از 

باشد ولی ساخت و بافت روستايی و محالت شهر می

هاي خالی اي خود را حفظ کرده است. وجود زمینحاشیه

یک اي باالي تفکهبسیار زياد در سطح محله که به علت هزينه

بندي انجام نشده است و مردم محله از اين اراضی قطعه

که  کنندآوري زباله استفاده میها جهت پارکینگ و جمعزمین

ريزد. از موارد بعدي نبود ريخت شهري را به هم می

باشد که آب هاي مناسب در تمام سطح محله میکشیجوي

و بهداشت ها داخل کوچه و خیابان سرريز شده فاضالب

محله را از بین برده و سبب آلودگی محیطی شده است. 

هاي همچنین به دلیل بافت روستايی و درحاشیه بودن مکان

قابل اختفا و کور بسیار زيادي در محله وجود دارد که به 

هاي روشنايی مامنی براي معتادان دلیل نبود و يا کمبود چراغ

 هاي مرتبطي و ارگانباشد. همچنین شهردارو افراد غريبه می

ي هااند خیابانرسانی کافی به اين منطقه انجام ندادهخدمات

هاي تنگ و خاکی و تاسیسات شهري غیرمهندسی، کوچه

... از جمله مشکالت محله مالباشی  باريک و خاکی و

ز ا ريزي درست و بجا در اين زمینهباشد که نیازمند برنامهمی

 .باشدهاي مرتبط میسوي ارگان
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   منظر شهري نامناسبنمايی از  وضعيت معابر محله مالباشینمايی از  هاي خالی و تفکيک نشده در محلهزمين نمايی از

 

   تاسيسات نامناسب شهرينمايی از  وضعيت بافت محلهنمايی از  فضاهاي کور در محلهنمايی از 
 

 آلودگی بصرينمايی از  وضعيت نورپردازي و معابرنمايی از 

 . تصاویر و نمایی از کیفیت فضای شهری در محله مالباشی با عنوان الگوی ارگانیک18 شکل 
 

کیفیت فضای شهری شهرک سبالن به عنوان الگوی 

 شطرنجی
  (.11) شودمشاهده میذيل  همانطور که در تصاوير

با بافت شطرنجی نسبت به الگوي  6شهرک سبالن فاز

 دارايوردار است. ـتري برخوبـک از وضعیت مطلـارگانی

 

  
 از تنوع کاربري و يکپارچگی ساختمانها نمايی در محالت وضعيت معابر نمايی از

  
 از پارک و فضاي سبز محدوده نمايی

 با الگوی شطرنجی 2. تصاویر و نمایی از کیفیت فضای شهری در محله شهرک سبالن فاز19 شکل
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 سمیرا سعیدی زارنجی ،غفاری گیالندهعطا 

 

 يهاساختمان نماي متنوع، هايکاربري يکپارچه، هايساختمان

هاي زياد در يکدست، فضاي سبز کافی و داراي بوستان

ان که ساکنها و معابر مناسب  می باشد کشیمحالت، خیابان

 نیز از رضايتمندي بیشتري برخوردار بودند.

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

اي مستقیم با تفکیک اراضی رابطهالگوهاي  موضوع

حمل و نقل، آسايش روانی، لذت ، دسترسیل کالبدي، ئمسا

ها دارد. آنچه که محل سکونت انسانهاي از محله، کاربري

اين پژوهش مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت، نقش  در

 ريفضاي شهتفکیک اراضی در کیفیت زيست و  الگوهاي

به معنی و مفهوم کلی میزان  فضاي محیطبود. کیفیت 

شد؛ باان از محیط پیرامون زندگی خود میمندي ساکنرضايت

مندي ساکنان يک منطقه از محل سکونت خود رضايت

ل ئختلف ابعاد زندگی مانند مساهاي متواند در شاخهمی

و ، کالبدي و ... مطرح شود. که نحوه ادي، اقتصاجتماعی

مکن است به صورت مستقیم و يا تفکیک مالگوي 

 .دها تاثیرگذار باشمستقیم بر روي هريک از اين شاخصهغیر

 تفکیک اراضیالگوهاي از اين رو پرداختن به موضوع نقش 

ه با ک محیط زندگی و فضاي شهري بر روي کیفیت زيست و

شود، از اهمیت خاصی در فاکتورهاي مطروحه سنجیده می

. هدف تحقیق حاضر آن برخوردار استريزي شهري برنامه

به بررسی کیفیت فضاهاي شهري در ارتباط با است که 

به عنوان الگوي  6فازالگوهاي تفکیک اراضی) شهرک سبالن 

یل در شهر اردبي ارگانیک( شطرنجی، مالباشی به عنوان الگو

براساس نتايج مستخرج از  .بررسی و نقد قرار دهد را مورد

هاي هر بخش جداول و مدلتکنیک تحلیل ضريب مسیر در 

 توان گفت که کیفیتمورد مطالعه  شهر اردبیل می از محالت

به عنوان  6فضاهاي شهري در محالت شهرک سبالن فاز

 الگوي ارگانیک متفاوت الگوي شطرنجی، مالباشی به عنوان

است. چرا که در راستاي پژوهش مشخص گرديد که کیفیت 

فضاي شهري محله مالباشی از ديدگاه ساکنان در وضعیت 

بسیار نامطلوبی قرار دارد و میزان رضايت شهروندان از 

یار فضايی شهر بس -وضعیت دسترسی، حمل و نقل، کالبدي

ي پژوهش در هاباشد. همچنین براساس يافتهپايین می

به عنوان الگوي شطرنجی  6محالت شهرک سبالن فاز

توان نتیجه گرفت که چون الگوي گسترش اين شهرک از می

دسترسی،  فضايی، -پیش انديشیده بوده يعنی به لحاظ کالبدي

و نقل و تمامی امکاناتی که براي زندگی در يک شهرک  حمل

 ک نسبتاسازي شده محالت اين شهراز قبل آماده الزم است.

به وضعیت محله فوق الذکر در سطح بسیار مطلوبی قرار 

دارند. وضعیت فضاي شهري محله مالباشی در سطح 

استاندارد بسیار پايینی قرار دارد با اينکه جزء يکی از محالت 

خود  ايباشد ولی ساخت و بافت روستايی و حاشیهشهر می

در  هاي خالی بسیار زيادرا حفظ کرده است. وجود زمین

هاي باالي تفکیک اراضی سطح محله که به علت هزينه

ها بندي انجام نشده است و مردم محله از اين زمینقطعه

 کنند که ريختآوري زباله استفاده میجهت پارکینگ و جمع

هاي کشیريزد. از موارد بعدي نبود جويشهري را به هم می

ل داخ هاباشد که آب فاضالبمناسب در تمام سطح محله می

کوچه و خیابان سرريز شده و بهداشت محله را از بین برده 

و سبب آلودگی محیطی شده است. همچنین به دلیل بافت 

ر هاي قابل اختفا و کور بسیاحاشیه بودن مکان روستايی و در

زيادي در محله وجود دارد که به دلیل نبود و يا کمبود 

د غريبه هاي روشنايی مامنی براي معتادان و افراچراغ

 هاي مرتبط خدماتباشد. همچنین شهرداري و ارگانمی

و  هاي خاکیاند خیابانرسانی کافی به اين منطقه انجام نداده

هاي تنگ و باريک و تاسیسات شهري غیرمهندسی، کوچه

باشد که خاکی و... از جمله مشکالت محله مالباشی می

از سوي ريزي درست و بجا در اين زمینه نیازمند برنامه

با بافت  6باشد. شهرک سبالن فازهاي مرتبط میارگان

تري شطرنجی نسبت به الگوي ارگانیک از وضعیت مطلوب

هاي هاي يکپارچه، کاربريبرخوردار است. داراي ساختمان

هاي يکدست، فضاي سبز کافی و متنوع، نماي ساختمان

 ها و معابرکشیهاي زياد در محالت، خیابانداراي بوستان

باشد که ساکنان نیز از رضايتمندي بیشتري می مناسب 
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برخوردار بودند. براساس نتايج آزمون پیرسون همبستگی 

مثبت و معناداري بین متغیر الگوهاي تفکیک اراضی و کیفیت 

در سطح    H1توان گفت فرضفضاي شهري وجود دارد. می

درصد براي کیفیت فضاي شهري رد و فرض  13اطمینان 

H0   يعنی وجود رابطه معنادار بین الگوهاي تفکیکی و کیفیت

شود. سطح فضاي شهري در محالت مورد مطالعه تايید می

( بوده که اين رابطه با توجه 164/1داري به دست آمده )معنی

/.( از نوع همبستگی هم جهت و قوي 422به همبستگی)

هاي مربوط به شهرک سبالن و باشد. همانطور که در مدلمی

ها ارائه گرديد همچنین در تصاوير عینی که از محدوده

هاي کیفیت فضاي شهري احساس شهروندان از اکثر شاخص

دهنده تفاوت در الگوي شهري رضايت داشتند. و اين نشان

باشد که در الگوي ارگانیک) محله مالباشی( کیفیت فضا می

در سطح نامطلوب بوده، ولی در الگوي شطرنجی) محالت 

( کیفیت فضاي شهري از ديدگاه ساکنان 6بالن فازشهرک س

در وضعیت مطلوب و قابل قبول قرار دارد. در نتیجه الگوي 

شطرنجی چون از قبل آماده سازي و از پیش انديشیده شده 

تواند به عنوان يکی از الگوهاي پیشنهادي براي باشد میمی

نتايج پژوهش حاضر براساس پیشینه  گسترش شهري باشد.

در ،  که (1811)ابراهیمی و همکاران  با نتايج تحقیق پژوهش

بررسی رابطه بین تفکیک اراضی »مطالعه خود تحت عنوان 

هاي جديد شهري و کیفیت فضاهاي شهري در توسعه

به اين نتیجه دست  «شهري؛ مطالعه موردي: شهر زنجان

اند که کیفیت فضاهاي شهري در سه الگوي يافته

شطرنجی يکسان  -وربرگرداندوربرگردان، شطرنجی و د

نیست و براساس مطالعات میدانی کیفیت فضاهاي شهري در 

تر از دو الگوي ديگر شطرنجی مطلوب -الگوي دوربرگردان

همچنین عوامل دسترسی با نتايج  باشد.. همسو میاست

 ( با عنوان سنجش کیفیت1811مطالعات مهوري و همکاران)

سازي با تاکید بر فضاي شهري براساس معیارهاي مکان

با  هاي پژوهش حاضريافته کیفیت دسترسی، منطبق است.

( در رابطه با نقش 1811نتايج مطالعات رجبی و رحمانی)

 م ه دگی)شهر مالير(ـاي کیفیت زنـاي شهري در ارتقـفضاه

 باشد.راستا می

 

 پیشنهادات

کیفیت فضاي شهري و رفع مسائل و مشکالت و  رتقايا

توزيع عادالنه امکانات در محالت شهر مورد مطالعه، نیازمند 

هدفمند و متناسب با نیازهاي ريزي اقدامات موثر و برنامه

 شهروندان چون: 

ها و معابر و ها ، میادين، خیابانساماندهی ورودي -

فضاهاي عمومی در راستاي کارآيی بهتر و ارتقاي کیفیت 

 فضاي شهري.

روها از نظر کیفیت ساماندهی وضعیت معابر و پیاده -

در تمامی ( سازي و عرض، آسفالت و جدولکف)

 محالت مالباشی.نواحی شهر با اولويت نواحی 

ها، ها، میدانپارک)نه فضاهاي عمومی توزيع عادال -

 رت شهدر همه محال (روها ها و پیادهخیابان

اتخاذ تمهیداتی براي جلوگیري از ريختن زباله در  -

 هاي شهر، ها و کنارهرودخانه

ه هاي شهري بتوسعه فضاي سبز و ارتقاي کیفی پارک -

هاي مختلف اجتماعی از فضا به ويژه منظور استفاده گروه

 .افراد معلول و سالخورده

 ت.محال تقويت بصري نقاط ويژه -

 محالت مورد مطالعه. سطحنورپردازي و روشنايی در  -

هاي آموزشی در زمینه شناخت حقوق سالبرگزاري ک -

 .سطح شهر

انتخاب و طراحی مناسب مبلمان شهري معرف فرهنگ  -

و وظايف شهروندان به منظور ايجاد شهري  تو هوي

 .سالم و پايدار

هاي ها و برنامهستفاده از نظرات شهروندان در طرحا -

 .شهر

ها و خیابانهاي شهر توسط خود ايجاد مديريت کوچه -

قه الاي که مورد عمردم و پرداختن به امور عام المنفعه

 .مردم است

 تقويت دسترسی وسايل حمل و نقل عمومی  -
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 ...ا ب مقایسه تطبیقی کیفیت فضای شهری در ارتباط

 سمیرا سعیدی زارنجی ،غفاری گیالندهعطا 

مداري در فضاهاي عمومی و در  فزايش قابلیت پیادها -

 محالتسطح 

 سواريطراحی شبکه دوچرخه  -

 سوار اده و دوچرخهافزايش امنیت براي افراد پی -

 راهکارهاي ارتقاء کیفیت احساس امنیت  -

هاي اجتماعی و اسايی نقاط ناامن و يا داراي ضعفشن -

 ريزي براي اصالح آنبرنامه

 هاي تفکیک زمیناعمال نظارت موثر و کارآمد بر طرح -
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