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  نتروپی و آتحلیل کیفیت زندگی شهري با استفاده از روش 
   شهري میاندوآب بافت :يموردمطالعه  ،SAWتکنیک 

  

  4 آزاده عظیمیو 3، ایوب منوچهري2، امین فرجی مالئی1صدیقه لطفی
ریزي شهري دانشکده جغرافیا دانشگاه  دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه2، ریزي شهري دانشگاه مازندران برنامهدانشیار گروه جغرافیا و 1

ریزي  ارشد جغرافیا و برنامه کارشناس4، ریزي شهري دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران ارشد جغرافیا و برنامه دانشجوي کارشناسی3، تهران
  بیت معلم تهرانشهري دانشکده جغرافیا دانشگاه تر

  20/5/90 :؛ تاریخ پذیرش15/10/89: پذیرش مقاله
  چکیده

 نقش بنیادینی در ایجاد زندگی خوب براي تمام شهروندان  است کهترین نمود تمدن بشريشهر عالی
کید بر ابعاد کمی رشد در بسیاري از کشورها بویژه در کشورهاي در حال توسعه أاما در عین حال ت. دارد

 ابعاد يي حل مشکالت بشر شهرنشین و ارتقااز این روي برا.  قطبی شدن شهرها گردیده استمنجر به دو
در واقع هدف مقاله .  عنوان کیفیت زندگی مطرح و مورد تحقیق قرار گرفتباکیفی زندگی او مفهومی 

ناي و کل شهر میاندوآب بر مب) قدیم، جدید، روستایی( ي مختلفاه تبیین سطوح کیفیت زندگی در بافت
کار گرفته در این مقاله  روش به. استمحیطی و روانی یا ذهنی -  شاخص اقتصادي، اجتماعی، کالبدي4

اي و بازدید مقدماتی صورت گرفته و  ابتدا مطالعات اکتشافی به صورت کتابخانه.باشدتحلیلی می- توصیفی
ن حجم نمونه مورد مطالعه از براي تعیی. اي انجام شده استمطالعه میدانی با استفاده از روش پرسشنامه

کار  به SAW1بندي محالت، روش آنتروپی و تکنیک کوکران استفاده شده و در نهایت براي تحلیل و رتبه
 بافت قدیم، جدید، روستایی 3هاي صورت گرفته شاخص فضاي سبز دربر مبناي بررسی .گرفته شده است

 اختالف چشمگیري نسبت به 2912/0 و 3265/0، 3518/0، 4768/0 و کل شهر میاندوآب با امتیازهاي
 SAWبراساس نتایج بدست آمده از تکنیک . ه استاز اهمیت باالیی برخوردار بودداشته و ها بقیه شاخص

 از نظر 22در کل محالت  ، و26، 22، 21در بافت هاي قدیم، جدید، روستایی به ترتیب محالت 
 24هاي مختلف و در کل محله فتبا  در24 ،2، 11 هاي مورد مطالعه در بهترین شرایط و محالت شاخص

  .ترین رتبه قرار دارنددر بدترین شرایط و پایین
  

   2.شهر میاندوآببندي،  رتبه، SAWتکنیک کیفیت زندگی، بافت قدیم، :  کلیديهاي هواژ

                                                             
1- Simple Additive-Weighting method  

 sedlotfi@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
ه دهندمندي داشته و در واقع شکل  نقش اساسی در ایجاد احساس رضایت،بستر زیست بشرشهر، 

پس توجه به محیط فیزیکی شهر از سوي . کننده کیفیت زندگی اوست سبک زندگی انسان و تعیین
؛ 2008، 1اسمیت و لورمور (ریزان و ساماندهی آن نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی بشر داردبرنامه

بسیار در عین حال محیط سکونت انسان و احساس تعلق او به محیط نیز . )2005، 2وان اك و همکاران
  ثر استؤاجتماعی در کیفیت زندگی م -بیشتر از فاکتورهاي جمعیت شناختی و اقتصادي

البی اصولی است که هاي حیاتی بشر در قشهر نمود شاخصبه عبارتی . )2005، 3جی و همکاران. ان(
رهنمایی و ( انسان چون مظروف ظرف محیط شهري در کنش متقابل با محیط پیرامون خود است

  ).1385، حسینی شاه
طور قابل توجهی با تجمع شهرهاي صنعتی در حال  هاي آشکار در کیفیت زندگی شهري بهتفاوت

رشد قرن نوزدهم که منجر به پیدایش خلیجی از ثروت و فقر شد، ظهور نمود که خود گواه مناسبی 
فضایی -جتماعی مساله ساز بوده و با تقسیمات و تنوع ا شهري ذاتاًبراین حقیقت است که فرایند توسعه

.  شد5این مسائل منجر به ظهور رویکرد جدید باعنوان کیفیت زندگی). 2003، 4پاسیون (همراه است
هاي شاخص"عنوان   درکتابی با1966 سال براي نخستین بار درریموند بائر   رامفهوم کیفیت زندگی

، 6وانگ و همکاران (عیعالوه بر مطالعات اجتما). 1385 ،مهدیزاده( دادر وجه قرامورد ت "اجتماعی
هد و   ویت ؛2010وانگ،  (توان به مطالعات اقتصادي می) 2010، 7ماسون و همکاران. و  جی2010

  ، )2010، 10و و گاکالوواـاشچنکـ؛ ری2009، 9ارانـحبیب و همک (پزشکی، بهداشتی و )2006، 8همکاران

                                                             
1- Smith and Levermore  
2- Van Eck et al.  
3- Ng et al.  
4- Pacione 
5- Quality of life  
6- Wang et al  
7- J.Mason et al  
8- Whitehead et al  
9- Habib et al.  
10- Ryashchenko and Gukalova  
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، 4وستاوي.؛ اس2009، 3؛ موسر2009، 2گیلن و همکاران. جی.؛ ا2001، 1گودفریود (مطالعات محیطی
  .اند دادهن علوم مختلف انجام او انواع دیگري از مطالعات اشاره نمود که متخصص) 2006

آل، شهر سالم، شهر اکولوژیک، شهر ایده (اگر چه مفهوم کیفیت زندگی و مفاهیم مرتبط با آن
 اجرائی کشورمان مطرح و ی وهاست در محافل دانشگاهمدت) یوتوپیا، مدینه فاضله، شهرپایدار و غیره

یابی جهت دست در) تهران  آبان در13کوي : مثالً( هاي محدودياما تا به حال تالش. مورد نظر است
، با برگزاري 1370در آذرماه  بار ایران براي اولین  این مفهوم در،به این امر صورت گرفته است

شهر سالم براي « با شعار 1375 سال آنجا کهاز و به دنبال آن وزیوم شهر سالم درتهران مطرح شد سمپ
 شهر 56مجموع   در1375 شد تا پایان سال نامگذارياز سوي سازمان جهانی بهداشت » زندگی بهتر
با توجه به ضرورت پرداختن به ). 32: 1387جانبابانژاد،  (کردندلیت اجراي این پروژه فعا در ایران در

هاي کشور، در این پژوهش مبنا را بر بررسی شاخصزندگی در وضعیت کنونی جوامع بحث کیفیت 
  . ایمداده شهر میاندوآب قرار) قدیم، جدید و روستایی( کیفیت زندگی در سه بافت مختلف

 4هاي مختلف شهر میاندوآب بر مبناي در واقع هدف مقاله تبیین سطوح کیفیت زندگی در بافت
هایی در این راستا زیرشاخص. باشد می ذهنیروانی یامحیطی و  -ی، کالبديشاخص اقتصادي، اجتماع

 درصد  کیفیت مشارکت، کیفیت رضایتمندي، کیفیت امنیت اجتماعی،کیفیت روابط همسایگی،چون 
، وضعیت تردد ساکنان، کیفیت )درصد(  قیمت زمین، درآمد خانوار، شغل سرپرست خانوارباسوادان،

فیت واحد مسکونی از نظر ی به فضاي سبز، کی، وضعیت دسترس)تعداد( ، وضعیت مالکیت)درصد( ابنیه
، امکانات رفاهی، دسترسی سواره به )مایحتاج مدرسه، درمانگاه،( شهروندان، دسترسی به خدمات شهري

  . استشده بررسی و مطالعه هاها و کوچهواحد مسکونی و کیفیت خیابان
  

  فیت زندگیتعاریف و ابعاد کی
ست و بسیاري از دانشمندان علوم اجتماعی از ارائه تعریفی امروزه کیفیت زندگی مفهومی پیچیده ا

 قشرهاي مختلف اجتماع درك متفاوتی از این مفهوم دارند  چرا که در. آن ناتوانند جامع و مانع از
ها و اینکه هر به عبارتی در محیط شهري این مفهوم به واسطه تنوع اندیشه .)1980، 5رون جورج و بی(

بوند و کارنر، ( کند میبادرمت اجتماعی دارد، معناي متفاوتی را گی و رفاهکس تعریف خاصی از زند

                                                             
1- Godefroid 
2- M.J. Geelen  
3- Moser  
4- S.Westaway  
5- Georg and Bearon  
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 و دسترسی به نیازهاي اساسی زندگی راحتبه معناي یک تعریف عام، کیفیت زندگی  اما در .)2004
   ).2009؛ لطفی و کوهساري، 2004، 1ایسر (در محیط شهري است

به عبارتی دریک جامعه . شود مکان مطرح می یک2کیفیت زندگی در واقع به معناي قابلیت زندگی
کیفیت هوا، آب، : مثالً( شهري، کیفیت زندگی بر گرفته از تجربه مشترك ساکنان شهر از محیط شهر

و سطح توانایی شهر در پاسخگویی به اهداف موردنظر ساکنان ...)  هاي تفریحی، شغلی وترافیک، فرصت
کفایت اقتصادي، سیاسی و الزامات اجتماعی یک  گی ریشه درعبارتی دیگر کیفیت زند به. باشدشهر می

جهت ایجاد شهر  طور کلی رویکرد کیفیت زندگی شهري تالشی در به. )108: 1987، 3مایرز (شهر دارد
  دسترس براي همگان در چهارچوب پایداري است سالم و فراهم آوردن خدمات شهري مناسب و در

نابراین در یک شهر سالم با کیفیت زندگی باال، شرایط کالبدي، ب. )109: 2001، 4هارفام و همکاران(
هاي زندگی و شکوفائی ن شهر براي اجراي نقشااجتماعی و اقتصادي در جهت توانمندسازي ساکن

 و متناسب با شرایط خاص  مفهوم کیفیت زندگی به مرور زمان.باشداستعدادهاي خود مهیا می
طور کلی مفهوم  به .شودهر جامعه دستخوش تحوالتی میسیاسی و اقتصادي  فرهنگی، اجتماعی،

مجموعه عواملی است که شالوده پویایی زندگی در یک جامعه شهري را تشکیل  ثر ازأکیفیت زندگی مت
اند، یکی بعد اکثر محققان در مطالعات کیفیت زندگی آن را به دو بعد تقسیم کرده. دهندمی

  .)2009و سلیمانی، لطفی  (روانشناختی و دیگري بعد محیطی
  

  تعیین و تدقیق منطقه مورد مطالعه
بافت قدیم با ساختار شهر میاندوآب است؛ یعنی   از قسمتسهاین تحقیق هاي مورد مطالعه بخش

 که  استروستا 6بافت روستایی شامل . محله6 محله و بافت روستایی نیز با 13 محله، بافت جدید با 12
اند و بافت جدید که اند و هنوز بافت روستایی را حفظ کردهشده سال اخیر جز محدوده شهر 10در 

 نفر 32639جمعیتی که در بافت قدیم سکونت دارند معادل . رامون بافت قدیم شکل گرفته استپی
روستایی معادل  بافت .باشدمی درصد از کل جمعیت ساکن در شهر میاندوآب 5/28است، این تعداد 

 درصد از 8/55 نفر 63714جمعیت کل شهر و بافت جدید با جمعیتی  درصد از 59/15  نفر که17800
این نواحی به لحاظ کیفیت ). 99:1386 مهندسین مشاور آرمانشهر،( شود را شامل میکل جمعیت شهر

 زیادي با یکدیگر دارند، که در این تحقیق تالش بر هاي نسبتاًتفاوت...  ماعی، کالبدي واجت اقتصادي،
به رنگ سفید نشان داده شده است، بافت  1 شکلنواحی که در . اوتها شناسایی شودآن است که این تف

                                                             
1- Eiser  
2- Livability 
3- Myers 
4- Harpham et al.  
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 جز محالت با 30 و 25، 22، 18 ،17 ،15 ،14 ،13، 7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1 فرسوده شهر میاندوآب و نواحی
 زمان و با رشد فیزیکی شهر ، بافت جدیدي نیز در گذردر کنار این دو نوع بافت. ت جدید هستندفاب

دوآب پدید آمده است که حاصل اتصال نواحی روستایی اطراف به شهر اصلی است که در عمل در میان
، 27، 26، 24محالت شامل نواحی  نگونه هستند ای  داراي بافتی روستا در اصللیمحدوده شهرداري و

  .باشد می31 و 29 ،28
  

  
   موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه- 1شکل 

  روش تحقیق
تحلیلی بوده و براي انجام آن ابتدا مطالعات اکتـشافی بـه صـورت      - از نظر روش توصیفی    این تحقیق 

ه  و مطالعه میدانی با استفاده از ابزارهاي تحقیق صـورت گرفتـ            انجام شده اي و بازدید مقدماتی     کتابخانه
شهروندان ي آماري مورد مطالعه     جامعه .جمع آوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه انجام گردید        . است

گیري به این ترتیب بود که حجم نمونه پرسشنامه ها بـا اسـتفاده از           بافت بودند روش نمونه    3ساکن در   
محله تقسیم 12 سپس  در کل محالت قدیم که در طرح تفصیلی به          تعیین و ) 1رابطه  ( فرمول کوکران 

تشریحی و کمی صـورت گرفتـه   هاي تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از روش وبرداري اند، نمونه شده
  .است

                                     )1( رابطه
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شود که براساس هدف مطالعه و منظور سنجش کیفیت زندگی از روشهاي متعددي استفاده می  به
 این هاي مختلف بررسی شد کهدر این تحقیق شاخص .سطح تخصص و شیوه تحلیل متفاوت است

ها، براي هر یک از به منظور قیاس میزان برخورداري محله. بندي شدند گروه دسته4شاخص در 
هایی در نظر کم، که در پرسشنامه لحاظ شده است، وزنمتوسط، کم، خیلی هاي خیلی زیاد، زیاد، گزینه

ها با وزن آن ینهاز ضرب سهم هر یک از گز .  می باشد-2 ، - 1، 1، 2، 3ترتیب  گرفته شده است که به
ها محاسبه ها، میزان وزن نسبی هریک از محلهها براي هر یک از محلهگزینه و مجموع تمامی وزن

 )196: 1387 اصغرپور، (SAWدر نهایت براي تعیین رتبه کیفیت زندگی محالت از متد . گردید است
ها با استفاده از تکنیک ص ابتدا وزن هر یک از شاخSAWبراي استفاده از تکنیک . استفاده شده است
  .کنیممحاسبه می) 2(  را با استفاده از رابطهEدهی ابتدا مقدار نماد در وزن. گرددآنتروپی تعیین می
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  هایافته
  :سطح محالت هاي مورد بررسی در شاخص

 گروه اجتماعی، اقتصادي، کالبدي، 6گرفت که در   شاخص مورد بررسی قرار17در این تحقیق 
  .اندو حمل و نقل شهري تقسیم شده محیط، دسترس به خدمات و تسهیالت شهري  بهداشت

  
  اقتصادي) الف

 بافت به صورت جداگانه و درون بافتی 3اند که ابتدا  شاخص مورد مطالعه قرار گرفته3 در این گروه
باشد میاولین شاخص متوسط قیمت زمین . ستتحلیل شده و بعد کل محالت شهر باهم بررسی شده ا

. باشدمیالترین قیمت متوسط زمین را دارا با 171/0زن نسبی با و4بافت قدیم محله  محله 12که در 
 با وزن 22محله بافت جدید محله 13در  .اندگرفته ترین سطح قراردر پایین043/0، با 10، 9، 8محالت 

 6در . در آخرین رتبه قرار گرفته است022/0 با امتیاز 1در رتبه اول قرار گرفته و محله  153/0نسبی
 071/0 با امتیاز 29 در رتبه اول قرار دارد و محله 298/0 با وزن نسبی 26ی محله محله بافت روستای

در رتبه اول و محله 937/0ی  با وزن نسب22در مقایسه کل محالت شهر محله . در رتبه آخر قرار دارد
در . باشددومین شاخص میانگین درآمد محالت می.  در رتبه آخر قرار دارد0035/0 با وزن نسبی 29

در بافت  .ترین رتبه قرار دارند در پایین055/0 با 8 در باالترین و محله 117/0 با 12فت قدیم محله با
در رتبه آخر قرار 060/0 با وزن نسبی 1 در رتبه اول و محله 094/0 با وزن نسبی 18 و 6جدید محله 

 در 021/0 وزن نسبی  با29 در رتبه اول و محله 233/0 با وزن نسبی 26فت روستایی محله ادر ب .دارد
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 باالترین درآمد و محله 466/0 با وزن نسبی 12در مقایسه کل محالت شهر محله . رتبه آخر قرار دارد
اخص اقتصادي مالکیت سومین ش. ترین درآمد سرانه برخوردار است از پایین0023/0 با  وزن نسبی 31

ترین رتبه را  در پایین3 محله  درصد باالترین و87/0 با 11 در بافت قدیم محله خصوصی است که
 با وزن نسبی 15 و 13 در رتبه اول و محالت 81/0 با وزن نسبی 6 و 7دارند، در بافت جدید محالت 

 در رتبه اول و 340/0با وزن نسبی  11در کل محالت شهر نیز محله  . در رتبه آخر قرار دارد073/0
  . در رتبه آخر قرار دارد0286/0 با 32محله 

  
  ماعی اجت)ب

 شاخص مورد مطالعه قرار گرفته است که اولین شاخص، کیفیت روابط همسایگی در 5در این گروه 
 057/0با وزن نسبی 19 در باالترین و محله 105/0 با 4در بافت قدیم، محله  .باشد  محله می31بین 
 در رتبه اول 118/0 با 1در بافت جدید محله  .باشند ترین رتبه کیفیت روابط همسایگی را دارا میپایین

باالترین و 174/0 با 31در بافت روستایی محله  . در رتبه آخر قرار دارد063/0 با وزن نسبی 7و محله 
 044/0 با 31بندي کل محالت نیز محلهدر رتبه. باشند ترین رتبه را دارا می  پایین157/0 با 24 محله

دومین شاخص در سنجه اجتماعی  .رار دارد در رتبه آخر ق021/0 با وزن نسبی 7 در رتبه اول و محله
بافت  در 29  و محله در بافت جدید25بافت قدیم، محله  در 3محله  .کیفیت امنیت اجتماعی قرار دارد

 29در رتبه اول قرار دارند و در کل محالت نیز محله  195/0  و096/0، 105/0ترتیب امتیاز  روستایی به
 19در میزان کیفیت اجتماعی مشارکت اجتماعی است که محله  شاخص نسومی. در رتبه اول قرار دارد
باشند و  در بافت روستایی باالترین امتیاز را دارا می29 در بافت جدید و محله 5در بافت قدیم، محله 

چهارمین شاخص  نسبت رضایتمندي ساکنان از محله می  . در رتبه اول قرار دارد5 در کل شهر محله
 در بافت روستایی در 26 در بافت جدید و محله 22 و 6فت قدیم، محله  در با19باشد که محله 

پنجمین شاخص در تبیین  . در رتبه اول قرار دارد26باالترین رتبه قرار دارند و درکل شهر نیز محله 
 26 محله  و در بافت جدید6  قدیم، محلهت در باف21کیفیت اجتماعی میزان باسوادي است که محله 

  . در رتبه اول قرار دارد21در کل شهر  محله  ی در رتبه اول قرار دارند،در بافت روستای
  
   کیفیت کالبدي محالت)ج

 شاخص کیفیت واحد مسکونی از نظر ساکنان و کیفیت ابنیه از نظر پژوهشگران 2 در این سنجه
به اول  در رت119/0 از نظر شهروندان با وزن نسبی 9  محلهقدیم که در بافت گرفتمورد بررسی قرار 

هاي نوساز، قابل نگهداري، از نظر پژوهشگران بر اساس فاکتور 101/0 با وزن نسبی 21محله . قرار دارد
 از نظر 7 از نظر شهروندان و محله 22در بافت جدید محله  .مرمتی، تخریبی در رتبه اول قرار دارد
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 نظر شهروندان و هم از نظر  هم از26دربافت روستایی نیز محله  .پژوهشگران در رتبه اول قرار دارند
  از نظر شهروندان  و محله 22بندي کل محالت نیز محله در رتبه. پژوهشگران در رتبه اول قرار دارند

  .هاي اول قرار گرفتند از نظر پژوهشگران در رتبه21
  
  تسهیالت شهري دسترسی به خدمات و )د

درمانگاه، مدرسه، ( ت شهري شاخص دسترسی به فضاي سبز، دسترسی به خدما3در این گروه 
اولین شاخص مورد  . استشدهو  میزان رضایتمندي از  امکانات رفاهی مطالعه ) خرید روزانه و هفتگی

در بافت  . در رتبه اول قرار دارد21 محله قدیممطالعه دسترسی به فضاهاي باز و سبز بوده که در بافت 
 در 21ت نیز محله ف کل بادرو . ي اول قرار دارندها در رتبه26  و بافت روستایی محله 18جدید محله 

، در بافت 21 محله قدیمدر شاخص دوم یعنی دسترسی به خدمات شهري در بافت  .رتبه اول قرار دارد
سومین شاخص دسترسی و  .هاي اول قرار دارند در رتبه26 و در بافت روستایی محله 22جدید محله 

 در 26 در بافت جدید و محله 22، محله قدیم در بافت 21محله رضایتمندي به امکانات رفاهی بوده که 
  . در رتبه اول قرار دارد21در کل بافت نیز محله  .رتبه هاي اول قرار دارند

  
  کیفیت تردد و حمل و نقل عمومی در سطح محالت) هـ

هاي مسکونی و دسترسی به حمل و نقل  شاخص دسترسی سواره به واحد3روه در این سنجه یا گ
قدیم که در شاخص اول در بافت . ها از نظر شهروندان بوده استها و کوچهومی و کیفیت خیابانعم

هاي  در رتبه27  و18ترتیب محالت  هاي جدید و روستایی به در رتبه اول قرار دارد و در بافت19محله 
عنی دسترسی به م یدر شاخص دو . در رتبه اول قرار دارد18در کل بافت شهر نیز محله  .اول قرار دارند

هاي   در رتبه26 و 25، 23ترتیب محله  ، جدید و روستایی بههاي فرسوده حمل و نقل عمومی در بافت
 سومین شاخص کیفیت . در رتبه اول قرار دارد23اول قرار دارند و در بافت کل شهر نیز محله 

ترتیب محالت  ستایی بههاي فرسوده، جدید، روهاي ارتباطی سطح محالت بوده که در سطح بافتمسیر
  . در رتبه اول قرار دارد18هاي اول قرار دارند و در کل بافت نیز محله  در رتبه26 و 18، 19
  
    کیفیت بهداشت محیط)و

در این سنجه شاخص میزان رضایتمندي ساکنان از چگونگی دفع فاضالب، زباله و آبهاي سطحی 
 در 26 و 22، 19ترتیب محالت  هاي فرسوده، جدید و روستایی بهت که در بافتفمورد سنجش قرار گر

  . در رتبه اول قرار دارد22در کل بافت نیز محله  .هاي اول قرار داردرتبه
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  قدیمها در کل بافت  بندي شاخص  اهمیت و رتبه
 ها را از نظر شهروندان بدستدر این مرحله با استفاده از روش آنتروپی اهمیت هریک از شاخص

گیرند  هاي باالیی از نظر اهمیت قرار میهایی که در رتبهریزي هاي آتی به شاخصآوردیم تا در برنامه
  :توجه بیشتري شود

  
  سنجه اقتصادي

در رتبه سوم  985/0 بافت قدیم با امتیاز ز نظر اهمیتاین شاخص ا: کیفیت متوسط قیمت زمین )الف
 با 4وجود بازار شهر در محله ح باالیی برخوردار است، سط حالت ازقرار دارد، که اختالف قیمت بین م

ترین قیمت زمین را در سطح که جز پایین) 12  و11، 23، 10، 8 ،9( ارزش زمین باال و بعضی محالت
 .باشند باعث شده این شاخص در رتبه سوم قرار گیرددارا می) محاسبات پژهشگران از کل شهر( شهر

 در رتبه دوم قرار دارد که در بافت جدید محالت 3464/0با امتیاز شاخص قیمت زمین در بافت جدید 
 در حالی که محالت غرب و جنوب از ارزش کمتري ،باشندشمالی باالترین ارزش زمین را دارا می

 قرار دارد که حتی در 5 در رتبه 0720/0در بافت روستایی نیز قیمت زمین با امتیاز  .برخوردار هستند
طور کلی در کل محالت شهر این  به .ر نیز از قیمت یکسانی برخوردار نیستروستاها و حومه شه

 قرار دارد که اختالف بسیار زیاد ارزش زمین در شهر میاندوآب را 2 در رتبه 2046/0شاخص با امتیاز 
این شاخص : میانگین درآمد )ب .هاي آینده باید به آن توجه زیادي شودریزيدر برنامه و دهدنشان می

در  0190/0در بافت جدید با امتیاز  قرار 11 در رتبه 0129/0 ظر اهمیت در بافت قدیم با امتیازاز ن
این شاخص در سطح کل محالت شهر در   قرار دارد،4 در رتبه 3265/0 و در بافت روستایی با 7رتبه 
 16ه اول  در بافت قدیم در رتب0007/0این شاخص با امتیاز : مالکیت خصوصی )ج . قرار دارد7رتبه 

 و 16هاي  در رتبه0009/0،  0016/0هاي ید و روستایی به ترتیب با امتیازهاي جدقرار دارد و در بافت
  .را داردآخرین رتبه از نظر اهمیت در نظر شهروندان  0007/0 قرار دارد، در کل نیز با امتیاز 14
  

  سنجه اجتماعی
 در بافت قدیم در رتبه 1169/0 ا امتیازاین شاخص از نظر اهمیت ب :کیفیت امنیت اجتماعی )الف

 0343/0شود، در بافت جدید نیز با امتیاز دوم قرار دارد و یکی از مشکالت بافت قدیم شهر محسوب می
در بافت قدیم به   قرار دارد که12 در رتبه 0062/0در بافت روستایی با امتیاز   قرار دارد و5در رتبه 

هاي روستایی شهر  هاي اجتماعی زیاد است بر عکس در محیطشن جدید روستایی تناعلت ورود مهاجر
در کل شهر نیز با . شود مشکالت این محالت محسوب نمیوعلت همگنی جامعه این شاخص جز به

هاي آتی به این بخش توجه زیادي ریزي قرار دارد که الزم است در برنامه6 در رتبه 0500/0امتیاز 
این دو شاخص با : و میزان رضایتمندي ساکنان از محالتکیفیت مشارکت اجتماعی ) ب .شود
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در بافت جدید و روستایی نیز  . قرار دارند7 و 8ترتیب   بهقدیم در بافت 0214/0 ، 0208/0امتیازهاي  
دهنده رضایت نسبی  قرار دارد که نشان11، 14  و در کل 10،11 و 15، 14به ترتیب در رتبه هاي 

  .است شرکت در مسائل و مشکالت محله خود  بهي آنها عالقمندن واساکن
  

  سنجه کالبدي
این شاخص از نظرشهروندان در بافت قدیم : کیفیت واحد مسکونی از نظر شهروندان و پژوهشگران

 قرار دارد که تفاوت 15 در رتبه 008/0 قرار دارد، از نظر پژوهشگران با امتیاز 6 در رتبه 061/0 با امتیاز
 و از نظر 12در بافت جدید از نظر شهروندان در رتبه  .شاخص وجود داردمعناداراي بین این دو 

 و از نظر 8 در بافت روستایی نیز از نظر شهروندان در رتبه . قرار دارد14 پژوهشگران در رتبه
 و از نظر پژوهشگران در رتبه 8 کل شهر از نظر شهروندان در رتبه  و در قرار دارد9پژوهشگران در رتبه 

  .باشددهنده تفاوت درك کیفیت  ابنیه از نظر دو گروه میارد که نشان قرار د10
  

  : سنجه خدمات و تسهیالت شهري
 در رتبه اول قرار دارد و اولین خواسته 477/0این شاخص در بافت قدیم با امتیاز : فضاي سبز) الف

ه با بررسی سرانه فضاي باشد کساکنان بافت قدیم شهر میاندوآب دسترسی مناسب به فضاهاي باز و سبز می
باشد و در مقایسه با سرانه پیشنهادي  متر مربع براي هر نفر می65/0سبز در سطح محالت و کل بافت که 

نکته  .شود دیده می کمبود چشمگیري ، متر مربع را براي هر نفر داده است12وزارت مسکن و شهرسازي که 
کل شهر در رتبه اول قرار دارد و اولین خواسته هاي شهري و جالب در این شاخص اینکه در تمام بافت

این شاخص در بافت : امکانات رفاهی)ب. شهروندان دسترسی آسان و مناسب فضاهاي باز و سبز می باشد
 ساکنان بافت از این شاخص دارد دهنده رضایت نسبی قرار دارد که نشان14  در رتبه0078/0قدیم  با امتیاز 

در بافت جدید و  .باشد امکانات شهر در مرکز شهر یعنی در بافت قدیم میو دلیل آن تمرکز تسهیالت و
در کل شهر نیز در رتبه   قرار دارد و اختالف زیادي با بافت قدیم دارد،7 و 6هاي  روستایی به ترتیب در رتبه

 در رتبه این شاخص در بافت قدیم...): مدرسه، درمانگاه، خرید و( دسترسی به خدمات شهري) ج . قرار دارد6
جمله مراکز آموزشی، بهداشتی، تجاري در مرکز شهر که جزیی از   قرار دارد، وجود تسهیالت شهري از13

تر باشد و ساکنان بافت رضایت خوبی از این عث شده دسترسی به این امکانات راحتباشد باقدیم می بافت
جود دارد، ولی در بافت روستایی با  از شاخص وی رضایتی نسب11ه بدر بافت جدید نیز با رت .شاخص دارند

 )د .باشد که در آینده به آن باید توجه زیادي شوددهنده کمبود امکانات در این محالت میرتبه چهار نشان
ت  اهمی و قرار دارد17 رتبه یعنی در رتبه  بافت مختلف شهر در آخرین24این شاخص در : میزان باسوادي
 در رتبه  کلدر .میزان باسوادي در سطح محالت نزدیک هم بوده استو بندي محالت داشته  کمی در رتبه

  . قرار دارد16
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  سنجه تردد و حمل و نقل شهري
هاي جدید و روستایی به در بافت.  را دارد4این شاخص در بافت قدیم رتبه  :کیفیت معابر )الف

 معناي وضعیت بهتر آن در  قرار دارد که اهمیت کمتر آن در بافت روستایی به6 و 4هاي ترتیب در رتبه
 قرار 6 در رتبه بنابراین شاخص مذکورهاي دیگر در این بافت زیاد است نیست بلکه کمبوداین بافت 

این دو شاخص : هاي مسکونیقل عمومی و میزان دسترسی به واحدکیفیت حمل و ن)ب. گرفته است
 که بافت روستایی شرایط بهتري رد قرار دا14 ،15 و 10، 8 و 10، 12هاي  بافت در رتبه3ترتیب در  به

  .هاي دیگر داردنسبت به بافت
  

  سنجه بهداشت محیط
 قرار گرفته، در 5این شاخص در بافت قدیم در رتبه : کیفیت دفع فاضالب و آبهاي سطحی) الف

 قرار دارد، علت شیب پایین شهر 4 قرار دارد و در کل در رتبه 2 و 4ترتیب  بافت جدید و روستایی به
ها شده، به خصوص در تابستان شرایط بدي را بوجود ماندن آب در جوي، باعث راکد )3/0لی  ا0(

و شود هاي بارندگی نیز باعث آب گرفتگی معابر و ورود آّب به مساکن شهري میآورد و در فصل می
ها به طرف روستاهاي اطرف  مسیر فاضالب آن یعنی رو باز ماندنآوريهمچنین عدم مدیریت جمع

  .شود هاي واگیر می و دسترسی آن به خصوص براي کودکان باعث گسترش بیماريشهر
  
  رد مطالعه در چارچوب کیفیت زندگیهاي مو بندي محالت از نظر شاخص رتبه

 SAWهاي مختلف شهر میاندوآب با استفاده از تکنیک  بافتبندي محالتآخرین مرحله رتبه
بندي کردیم که در نهایت در در سطح محالت، آنها را رتبهها باشد که با در نظر گرفتن تمام شاخص می

 قرار 12 در رتبه آخر یعنی 11 در رتبه اول قرار گرفت و محله 180/0 با امتیاز 21بافت قدیم محله 
 در آخرین 0345/0 با امتیاز 2و محله  در رتبه اول 1282/0   با امتیاز22گرفت، در بافت جدید محله 

 با 9 در رتبه اول و محله 3710/0 با امتیاز 26ه ل بافت روستایی محدر.  قرار دارد13رتبه یعنی در رتبه 
 در 664/0 با امتیاز 22در کل سطح محالت شهر میاندوآب محله  . در رتبه آخر قرار دارد089/0امتیاز 

 2، 1( هايشکلسایر محالت در  . قرار دارد30در رتبه آخر یعنی 015/0 با امتیاز 24رتبه اول و محله 
  . بیان شده است2 و جدول) 3و 

  
   رتبه نهایی محالت بافت قدیم-2 شکل
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   رتبه نهایی محالت بافت جدید- 3شکل 

  

  
   رتبه نهایی محالت بافت روستایی-4شکل

 
 بندي نهایی کل محالت شهر میاندوآب رتبه - 2جدول 

 رتبه EA شماره محله رتبه EA شماره محله
3 0215/0  20 31  0110/9  29 
4  0264/0  17 24  0105/0  30 
11  0176/0  25 1  0236/0  18 
12  0198/0  23 2  0214/0  21 
8  0211/0  22 30  0467/0  8 
9  0177/0  24 7  0595/0  4 
10  0175/0  26 6  0601/0  3 
16  0319/0  13 5  0551/0  5 
19  0519/0  7 18  0653/0  2 
20  0466/0  9 22  0664/0  1 
21  0520/0  6 25  0398/0  10 
23  0280/0  16 17  0327/0  11 
27  0216/0  19 15  0281/0  15 
26  0292/0  14 14  0321/0  12 
28  0124/0  27 13  0215/0  20 
29  0111/0  28    
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  محالت شهر میاندوآب) جدید، قدیم و روستایی(  رتبه بندي نهایی کل- 5شکل 

  

 
  استفاده از طیف رنگی نقشه رتبه بندي محالت بر اساس امتیاز کیفیت زندگی با - 6شکل 

  
  بندي  بحث و جمع

تواند در شناسایی وضع  می- ویژه در مورد رضایتمندي  به- هاي سکونتی  الگوهاي ارزیابی از محیط
هاي سکونتی موثر  ها و نواقص احتمالی با هدف ارتقاي کیفیت محیطموجود، آگاهی از نقاط قوت، کاستی

هاي ساکنان در خصوص لگوهاي ارزیابی، استفاده از دیدگاهدر این زمینه یکی از بهترین ا .واقع گردد
شان است که در قالب الگوي سلسله مراتبی و مقایسه رضایتمندي و وضعیت موجود محل سکونتی

اي  در این تحقیق از روش آنتروپی و مقایسه. باشدمستقیم میصورت مستقیم و غیر ن بهاهاي ساکنخواسته
یک از شاخص در سطح محالت از نظر شهروندان پرسیده و مقایسه شد، در  استفاده شد، ابتدا عملکرد هر

یک از شاخص در کل بافت قدیم از نظر شهروندان  مرحله دوم با استفاده از روش آنتروپی اهمیت هر
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اند، در مرحله آخر بندي شده سطح رتبه11ها در یک از شاخص سنجیده شد و بر اساس پاسخ ساکنان هر
  .بندي شدند محالت بر اساس وضعیت موجود و پاسخ ساکنان رتبهSAW روش با استفاده از

 از شرایط خوبی  دیگرها داراي کمبود و در بعضیدر مرحله اول هریک از محالت در بعضی شاخص
ها بر اساس پاسخ ساکنان سنجیده شد، یک از شاخص در مرحله دوم که کیفیت هر. برخوردار بودند

 بافت شهر از اهمیت باالیی 3ها درف چشمگیري نسبت به بقیه شاخصشاخص فضاي سبز با اختال
و و لیالن چاي  رودخانه زرینه رود، سیمینه رود برخوردار بود که قرار گرفتن شهر میاندوآب بین سه

هاي مناسب براي ایجاد فضاي سبز قابل تأمل است و بیشترین نیاز ساکنان بافت قدیم عدم زمین
ها محاسبه شده است که عامل خدمات و در کل میانگین هریک از عامل. بوددسترسی به فضاي سبز 

در بافت جدید عامل خدمات و  .دارد در رتبه اول قرار 138/0تسهیالت شهري در بافت قدیم با امتیاز 
رتبه آخر  در 0133/0 در رتبه اول و عامل کیفیت اجتماعی با امتیاز 1233/0 تسهیالت شهري با امتیاز

 رتبه اول و عامل اجتماعی در 1889/0 در بافت روستایی عامل بهداشت محیطی با امتیاز .گیردجاي می
 1258/0در کل بافت نیز عامل بهداشت محیطی که با امتیاز  .در رتبه آخر قرار دارد 0066/0 با امتیاز

  .شوددیده می در رتبه آخر 0015/0 در رتبه اول و کیفیت اجتماعی با امتیاز
ترتیب محالت  هاي قدیم، جدید، روستایی بهدر بافت SAWتایج بدست آمده از تکنیک بر اساس ن

 2، 11هاي مورد مطالعه در بهترین شرایط و محالت  از نظر شاخص22در کل محالت   و26  و22، 21
ه با توجه ب. دارند ترین رتبه قرار در بدترین شرایط و پایین24هاي مختلف و در کل محله بافت  در24و 

  :گردد  به شرح زیر ارائه میییاهنتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد
هاي بهداشت و مطب و هاي روستایی از طریق ایجاد خانه فراهم آوردن تسهیالت بهداشتی در بافت -

  گزینی بیمارستاننیز مکان
  سازمانمند نمودن ساماندهی به بافت فرسوده -
   از طریق نوسازي بافت سطوح خدمات شهري در بافت قدیمارتقاي -
   امکانات اقتصادي در بافت جدید به دسترسیارتقاي -
  بردن سرانه بهداشتی در سطح کل شهر باالبرايدر نظر گرفتن تسهیالت بهداشتی و تالش  -
  گذاريریزي و سرمایه در الویت هر گونه برنامه24 و 2، 11در نظر گرفتن محالت  -
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