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 دهیچك
 در اساسننی مننوارد از مسننا  ، سننایر کنننار در مسنن   کیفینن  مسننا   شنننا  
 نیناز  پنناه،  سنر  عننوا   به و اس  فیزی ی یم ان مس   اس . مس   ریزی برنامه
 مسن    کیفین   و کمین   آید.در این  سنرپناه   می حساب به  انوار اساسی و اولیه
جز نی از  بنه عننوا     مسن   . اسن   شنهری  اقتصادی_اجتماعی وضعی  گویای
 تنوا   منی  را مسن    هنای شنا    بنه  پنردا ت  . اس  مطرح ملی اقتصاد توسعه
 عرصنه . دانسن   رینزی  برنامه مراح  تری  حساس واز ریزی برنامه ابزار تری  اصلی
 پیرامنو   محنی   مسن ونی،  واحد بر عالوه اجتماعی، رشد تأمی  منظور به مس  
 مختلن   منناق   در مس   یفی ک سطوح شناساییمسلماً  گیرد. برمی در نیز را آ 

 سناکنی   منندی  رضای  حس و زندگی کیفی  سطوح تبیی  در موثر گامی شهری
 بنا  امن   مسن    پنووه  شنام    ای  در بررسی مورد های شا  . اس  شهرها
 حاضنر  مقالنه  در اسن .  زنندگی  بنرای  مناسن   فضنایی  و ای سازه دوام و پایداری
 موجنود  آمنار  اساس بر ارومیه هرش کال  در مس   کیفی  که اس  ای  بر تالش
 موجنود  هنای داده به استناد با تحلیلی و توصیفی روش از منظور بدی  شود. ارزیابی

 35 بنه   نام  هنای داده تبندی   پنس از . اسن   شنده  اسنتفاده  اینرا   آمار مرکز در
عوامن  عننوا   بنه  عامن  چهار  انجام وSpss افزار عاملی در نرم شا  ، تحلی 

 هنای .نتایج تحلین  عامن    شد شنا ته فرعی عوام  عنوا  به عام چهار  و اصلی
 مسن   کیفنی  هایشا   نامناس  و نابرابر توزیع دهندۀ نشا  GIS محی  در
هنای  حنوزه  ازدرصند   11/11 بدی  ترتی  که.اس  ارومیه شهر شهروندا  میا  در

درصند   33/33 محروم، درصد 11/11محروم،   یلی هایحوزه جزو شهری ارومیه
نتنایج این     هستند. بر وردار کامالً درصد 31/1و  بر ورداردرصد  11/13 توس ،م

 هنای  وشنه و  دوو سنه   منناق   در محروم های دهد که  وشهپووه  نشا  می
 وجنود  از حناکی  وضنعی   این   استقرار یافتنه انند.   چهارو  یک مناق  در بر وردار
 هنای شنا    رداریبر و در تفاوت و شهری فضای در دوگانگی و قبقاتی فاصله

.اس  1313 سال در مس   شهری ارومیه

 هایل ه عاملی، تحلی  مس  ، هایشا   مس  ، :كلیدیهای  واژه

.ارومیه شهر سرد، و داغ

Abstract 
Examining housing quality issues, among other things, 
is one of the key issues in housing planning. Housing is 
a physical place that is considered as a shelter and basic 
need of the family. The quantity and quality of housing 
reflects the socio-economic status of the city and many 
realities of society. Housing is an integrated part of the 
development of the national economy. Addressing 
housing indicators as the main planning tool can be 
considered as one of the most sensitive stages of 
planning. In order to ensure social growth, the housing 
sector, in addition to the housing unit itself, also 
includes the environment around it. Certainly, 
identifying housing quality levels in different urban 
areas is an effective step in explaining the quality of life 
and the sense of satisfaction of city dwellers. The 
indicators examined in the present study include 
indicators related to safe housing with sustainability and 
structural durability and a suitable living space. In the 
present article, an attempt is made to evaluate the quality 
of housing in Urmia metropolis based on available 
statistics. For this purpose, descriptive and analytical 
methods have been used based on the data available in 
the Statistics Center of Iran. The raw data in the Excel 
spreadsheet was converted to 35 indicators and entered 
into the SPSS software to perform factor analysis on 
them. To perform factor analysis, eight factors were 
identified, four of which were primary and the other 
secondary. The factors were then entered into the GIS 
environment and analyzed. The results indicate an 
unequal and inappropriate distribution of quality housing 
indicators in the city of Urmia. The results showed that 
18.21% of the statistical areas are among the most 
deprived areas, 18.18% are deprived, 53.53% are 
average, 18.13% and 57.9% are completely deprived. It 
seems that more attention should be paid to areas 1, 2 
and 3 to reduce inequalities to some extent. The results 
of this study showed that deprived clusters are appeared 
in regions 3 and 2, and delighted clusters in regions 1 
and 4. This situation indicates the existence of class 
distance and dichotomy in urban space and the 
difference in having the studied indicators in 2011. 
Keywords: Housing, Factor Analysis, Hot and Cold 
Spot, Urmia City. 
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 مقدمه
 بنا  بنزر،،  شنهرهای  ویوه به شهرها، در صنعتی انقالب از پس

 هنا آ  تنری  مهنم  از ی نی  که اندروشده روبه ایپیچیده مسا  
(. 30: 1311 هم نارا ،  و پرهیز) اس  مس   همسئل به مربوط
 در هننابخنن  تننری  حسنناس و تننری  اساسننی زمننرۀ در مسنن  
 و راد رضنایی ) اسن   اجتمناعی  و اقتصنادی  توسعه ریزی برنامه

 در  انوارهننا از بسننیاری بننرای مسنن  (. 13: 1311 رفیعیننا ،
 بنرای  و اس ؛ دارایی تری  مهم و هزینه باالتری  جها  سراسر
 زنندگی  کیفین   کنننده  تعینی   عامن   تری  مهم وارها ان تمامی
 و مناسن   مس   به جها  جمعی  از توجهی قاب  نسب . اس 
 گنزارش  بنه  توجنه  با. ندارند دسترسی( مالی نظر از) تهیه قاب 
 سوم یک یا نفر میلیارد یک تقریباً «مل  سازما  اس ا  مرکز»

 زنندگی  فقیرنشنی   محنالت  در جهنا   شنهر  جمعی  از جها 
(. C.Warnock&E.Warnock;2008:239) کننند  یم

 این   از توسعه حال در کشورهای از ی ی عنوا  به ایرا  کشور
 پنجناه  دهنه  اقتصادی پس از تحوالت و نیس  مستثنی مش  
 بنه  اینرا  شند؛   اقتصنادی  بنیادهای در اساسی تغییرات موج 
 هنای مهناجرت  افنزای   و نفتنی  درآمندهای  رشد با که قوری
 بنه  سوداگرا  گرای  نیز و مصرفی کارکردهای غییرت و رویه بی

 شند  موجن   بیشنتر  هرچه سودآوری به منظور سا تما  بخ 
: 1311 کمنالی،  و وارثنی ) شود روبرو تعادل عدم با مس   بازار
 وضنعی   شننا    ابنزار  سنو  یک از مس   هایشا  (. 111

 برای کلیدی ابزار دیگر، سوی از و بوده مختل  ابعاد در مس  
 لطفنی ) هستند آ  ریزی برنامه و مس   آینده انداز چشم یمترس
 اساس بر توانند می کیفی  های شا   (.11: 1311  یر واه، و

 کشنور  منطقه یا فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، گوناگو  شرای 
 عوامن   کنه  فننی  هنای  زیرسنا    شا   هند، در. کنند تغییر

 عمومی، زه شی سیستم عمومی،  دمات سیستم مانند بسیاری
 تنری   مهنم  عننوا   به شود، می شام  زباله دفع معمول ام انات
 کشنورهای  در دیگنر،  قنر   از. شود می گرفته نظر در شا  
 بنه  شنوند،  منی  گذارده پایه هابرروی سایر شا   یافته، توسعه
 هنای  شنا    کنه  رسند  منی  نظر به جنوبیکره در مثال عنوا 
 تعینی   بریتانینا،  در کنه  درحنالی  باشنند،  موارد تری  مهم امنیتی
 توجنه  منورد  بیشنتر  کنه  اسن   شا صی زندگی برای انداز چشم
(. Huong Le & et al,2016:118) گینرد  می قرار مردم
 کلینه  و اسن   فیزی ی صرفاً پناه سر یک از بی  چیزی مس  
 را انسنا   بهزیسنتی  بنرای  الزم عمنومی  تسنهیالت  و  دمات
 اسنتفاده  بنرای  نیقنوال  نسبتاً تصر  ح  باید و شودمی شام 
 (.Knap,1982:32) باشد فراهم آ  کننده

بایس  نیازهای مرتب  با  ود را بر  یمنظر کیفی، مس    از
ی مسنا   اجتمناعی )کیفین (    ، بررسن قر  نماید. از همنی  رو 

ینزی  ر برنامنه منوارد اساسنی در    ، ازمس   در کنار سایر مسا  
بیا  دیگنر،   به (.113: 1311یاری، ، زالدینی ی اس  )سمس   
هنای  ، در شرای  کنونی ی ی از چنال  «بحرا  کیفی »مسئله 

شود. در پنی این  امنر، لنزوم      یمعمده، شهرهای کشور قلمداد 
هنای سن ونتی در   توجه به مفهوم کیفی  و ارتقا آ  در محنی  
شود. در اینرا  بنه    یمکنار توجه به مسا   کمی بیشتر احساس 
های ی تغییرات در باف دنبال افزای  شهرنشینی و سرع  باال

شهری به دالی  مختل ، کیفی  محی  در ننواحی شنهری بنه    
ی ا یر در ها سالی ی از مباحثی که در  .شدت تنزل یافته اس 

یزی شهری وارد شده کیفین  مسن   شنهری و    ر برنامهادبیات 
مندی شهروندا  از نواحی مس ونی اس . کیفی   ی رضامیزا  

  از شرای  زیسن  محیطنی،   مس   شهری شرای  عبارت اس
فضنایی مسن   شنهری اسن      _اجتماعی، اقتصنادی، کالبندی  

(. نابرابری مس   ی ی از موضوعات محوری 3: 1311نادری، )
 ؛ و(Huang&Jiang,2009:937در مطالعنات اجتمناعی )  

نیز ی ی از مهمتری  ابعاد ملموس نابرابری اجتمناعی اسن  در   
و جوامننع حننال حاضننر مسننا   مسنن   امننری جهننانی شننده  
 یباننند گرکشورهای مختل  نینز بنا چننی  مسنا لی دسن  بنه       

(Gallent,&et all,2003:15 .) ی ن یزیف یمس   م نان 
ی حساب م  انوار به یو اساس هیاول ازیعنوا  سرپناه ن اس  و به

بر ی از نیازهای اولیه  انوار یا فرد ماننند   سرپناه ن یدر ا .ندیآ
 یجننو   یبرابننر شننرا   و حفاظ  در وراک، امنی ، استراح  

مفهوم مس   عالوه بنر م نا  فیزی نی کن       .شودیم  یتنأم
: 1311لطفی و دیگنرا ،  ) ردیگمحی  مس ونی را نیز در بر می

در واقع، مس   به عننوا  کناالیی بنادوام،  ینر منقنول،       (.13
ای زیاد، سنهم  ضروری، ناهمگ ، چند بعدی و با ارزش سرمایه

بودجه  انوارها دارد. مال ی  مس   و  زیادی در ایجاد اشتغال و
کیفی  آ  آسای  و رفاه  انوادگی، کمک به رشند اقتصنادی،   
افزای  ثروت  انوارها، تشنخی  ومنزلن  اجتمناعی، کناه      

های اجتمناعی، مشنارک  مندنی و ثبنات     ها و ناهنجاریآسی 
همسایگی را بنه همنراه دارد، امنا مسن   در مفهنوم عنام، در       

زی ی درو  و بیرو  از سا تما  ها اس  که برگیرنده فضای فی
 انواده در آ  زندگی و رشد می کنند. پس مسن   عنالوه بنر    
فضای  انه، ک  محی  س ون  را نیز در برمی گیرد که کیفی  

-های مختل  مورد توجه استفاده کنندگا  قرار منی آ  از جنبه

گیرد. کیفی  مسن   موضنوعی نسنبتاً پیچینده اسن  کنه در       
مفاهیم اجتماعی و اقتصادی اس  و در ابعناد کمنی و    برگیرنده
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کیفی قاب  اندازه گیری اس . با ای  وجود تنا حندودی کیفین     
. (Baer,2014:1مس   تابع هنجارها و شرای  محلی اس  )

 ،ینن فیزی  ی ارنن ش سانن سا رنن ب دنن ناتوینم   نمس ضعی و
 د؛ونننش یابیارز مس ونی حداز وا ادفرا ضای ر ا میزو  محیطی

 ،دنن گیرن اررنقک النم دننناتوینم یابیارز ی در ا که تغیرهاییم
در  هدنن ش دهتفانسا ادونم  ،ا تمانس عونن ، انه س از:  تندرعبا

 ۀونن نحو هن ان رد دونموج تانم اناکفای   و عتنو ز،ساوسا  
 زیانس دهانمآ دنمانن مس   زساوسا   مختل  یجنبههاادارۀ 
ق  نن س عوننو  ق نسو  انهاریود ا  نس زه،انسو  ینپ ،سای 

(. کیفین  مسن   بایند از    33:1311ی،هاشم پور،حس  )یزدانی،
های مختل  استاندارد هنای الزم بنرای زنندگی را داشنته     جنبه

 یاقتصناد باشد. به قوری که مس   باکیفی  بایند بنه لحنا     
ایجناد  ) یاجتمناع باصرفه بود ، نزدی ی بنه محن  اشنتغال(،    )

-و اسنتقالل فنردی( وکالبندی   همبستگی اجتمناعی، سنالم    
محیطی )زیبایی و انطباق با شرای  محیطنی( کیفین  مناسنبی    
داشته باشد، زیرا کیفی  مس  ، تناثیر قابن  تنوجهی بنر روی     

، سنالم   هنای زنندگی، مسنا   جسنمی و رواننی افنراد،      شیوه
بر ورداری از ام انات، امنی  و بر ورد با افنراد دیگنر اجتمناع    

ر ارومیه با مش الت زیادی روبروس  بخ  مس   در شه. دارد
ازجمله ای  . ای  زمینه شده اس  که باعث پیدای  ناپایداری در

 توا  به عمر مقدار زیادی از واحدهای مس ونی در مش الت می
اسنتفاده از   ای  شهر بنه  صنود در محنالت مرکنزی شنهر،     

عدم توجه به وضعی  اقلیمی منطقه  مصالح سا تمانی نامناس ،
مقننررات  عنندم رعاینن  کامنن  قننوانی  و  مسنناک ،در سننا   
هنا   عندم توزینع بهیننه کناربری     سا   مسناک ،  شهرسازی در

وابستگی زیاد به  وتاسیسات شهری در سطح محالت مس ونی،
سنرمای  مسناک     جهن  گرمنای  و   های تجدید ناپذیر انرژی

اصننولی ضننایعات واحنندهای مسنن ونی  وعنندم دفننع صننحیح و
سابقه قوالنی  توجه به اهمی  و د. بااشاره کر( زباله )فاضالب و

این    جوامنع مختلن  تحقیقنات بسنیاری در     در مسئله مس  ،
سال  توجه به سرشماری ارومیه با شهر. زمینه انجام گرفته اس 

حنوزه شنهری    731 بلوک آماری، ،1113 منطقه و ، چهار1313
همی  راستا، سنج  وضعی  مس   از لحا  کیفی در  دارد. در

رینزا    های برنامنه تری  چال  ارومیه ی ی از بزر،کال  شهر 
 کن ناش و تعمین  نظنری و    مسئله اصلی تحقی  حاضنر  .اس 

 اس . تجربی درباره موضوع حساس کیفی  مس  

شهرنشننینی ی ننی از مراحنن  اجتننناب ناپننذیر در توسننعه   
اجتماعی و اقتصادی اس . صننعتی شند ، فنناوری اقالعنات     

ز عوام  ایجاد جامعه ش وفا و شهرنشینی و کشاورزی مدرنیزه ا

. بنر اسناس آمنار    (Li and Qin, 2014: 14موف  اس  )
درصد از جمعی  شهر نشی  جها  در مساکنی  71تا  33جهانی 

با وضعی  نامناس  زندگی می کنند. چرا که ا ل  ای   انه ها 
از مصالح کم دوامی سا ته شده اند و در مقاب  عوام  جنوی و  

ی مقاوم نیستند. بر اثر شهرنشینی ا لن   همچنی  بالیای قبیع
وجود آمده اس  و همچنی  تراکم مس ونی زیادی در شهرها به

(. Sojar,2001: 5باعث ریزدانگی باف  محالت شده اس  )
مقوله مس   از مهم تری  بخ  های توسنعه در ینک جامعنه    
اس  که با ابعاد وسیع اقتصادی، اجتمناعی، زیسن  محیطنی و    

ای در ارا ه سالم  و سیمای جامعنه  ات گستردهکالبدی  ود اثر
دارد. در ای  میا  آنچه که بر کیفین  و کمین  مسن   تناثیر     

باشند کنه   اجتماعی منی  -های اقتصادیمستقیمی دارد، ویوگی
قر لنو  بنود ) بازتاب حقیقی کیفی  و رفاه زندگی افنراد  واهند   

(. از آنجایی که مس   به عنوا  ی نی از  1311مهدی، مهدیا  
ابعاد مهم در مطالعه کیفین  زنندگی در شنهرها اسن ، مسنلمأ      
شناسایی سطوح کیفی  مس   در مناق  مختل  شهری گامی 

منندی  موثر در تبیی  سطوح کیفین  زنندگی و حنس رضنای     
: 1311الندینی و هم نارا ،   آیند )سنی   ساکنی  به حساب منی 

 افزود کیفی قید یک « انه» به باید مس   تعری  برای (.111
 کیفی سنج  در محوری عنصر. اس  «آرام  و امنی » آ  و

قنادری،   میر  فاری،) اس  کیفی قید همی  مس ونی سا تما 
 س ونتگاه در که دارند را امید ای  افراد اکنو  هم(. 133: 1313
 زندگی پیشرفته فناوری و سالمتی استانداردهای دارای و راح 
 حنال  در ایکشنوره  در منناق   بر نی  در هنم  هننوز  اما کنند؛
 کنه  کننند  منی  زندگی مساکنی در مردم از نفر میلیاردها توسعه،
 هنا  آ  توا  می و اس  زندگی اساسی و الزم استانداردهای فاقد
 Liu Wen) دانسن   شنهری  فقنر  ملنی  مسنئله  از جز نی  را

Tao,2015:137.) نیازهای بایس  می مس   کیفی، نظر از 
 مسنا    بررسنی  و،ر همنی   از نمایند  قنر   بر را  ود با مرتب 

 اساسنی  موارد از مسا  ، سایر کنار در مس  ( کیفی ) اجتماعی
(. 113: 1311زیاری،  الدینی، سی ) اس  مس   ریزی برنامه در

 مفهننوم کیفینن  .دارد کیفننی و کمننی بعنند دو مسنن   بننه نینناز
 بنه  مربنوط  اجتمناعی  و رواننی  هنای شنا    ای دارد،گسترده
 کیفنی  هنای مشخصنه  عهمجمو اجزای از ی ی فق  که کیفی 
 بسنیار  آ ، هنای فیزی نی   مشخصه با مقایسه در ویوه به اس ،
 مسن  ،  کیفی  (.110 :1111 هم ارا ، و اوزسوی) اند پیچیده

 زیسن   مناسن   شنرای   و ایمنی سالمتی، بر که تأثیری نظر از
. دارد منردم  رفناه  بنر  ای مالحظنه  قابن   و مستقیم اثر گذارد، می

 از ای مجموعننه های صنننعتی،کشننور بننی  در کننه درحننالی
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 واحندهای  موجنودی  عمنر  مینانگی   بنه  مربنوط  هنای  شا  
 توسعه، حال در کشورهای در رسد، می نظر به مناس  مس ونی،

 موجنودی  مصنالح  و سنا تی  شنرای   بنه  مربنوط  های شا  
 .(11: 1371مخبر،) دارد کاربرد مس  

 
 پیشینه تحقی  .2جدول 

 حققم سال عنوان یافته های کلیدی اثر
 مس   دموجو ضعی و» که پرس  ی ا به تا س ا هشد سعی پووه ی در ا
؟ «س ا چگونه کیفیو  کمی یها شا    لحا به دباآنظر  شهرستادر 

 سطحدر  مس   یها شا   تطبیقی با ای مقایسهیک و  پاسخ داده شود
 منجاا سالم شهردر  مس   یها شا  و  ریکشو متوس و  زلبرا  ستاا

 کیفیو  کمیی ها شا   مقایسهو  یابیاز ارز حاص  نتایج به توجه با. دشو
 نسب  کلی حال در  دباآنظر  شهرستا مس  ی  شا  هاوضعی   ،مس  

 می یابیارز مثب و  بمطلو سالم شهرو  رکشو  ،ستاا مس   یهاشا   به
 شوند.

های مس   ارزیابی شا  
شهرستا  نظرآباد با روی رد 

 شهر سالم
1311 

وسی پوراحمد وگر
 و نوری

شهر ارومیه با  گانه 1های کمی و کیفی مس   مناق  اساس شا   بر

مس    های کمی و کیفیشا   بر اساس Topsisاستفاده از مدل 
ترتی   به 1و  3و  1 ،1 نتایج بیانگر آ  اس  که مناق . بندی شده اس  رتبه

دید، باف  که به ترتی  شام  باف  ج های اول تا چهارم قرار دارنددر رتبه
های در نهای  باف  میانی شهر که اکثر باف  مرکزی و فرسوده و

 شود. اند میآ  قرارگرفته نشی  در حاشیه

بندی مناق   رتبه بررسی و
 چهارگانه شهر ارومیه

 وکریمیعابدینی 1311

دهد وجود فاصله قبقاتی و دوگانگی در فضای نشا  می یافته های تحقی 
 1310های مورد بررسی در سال رداری از شا  شهری و تفاوت در بر و

اس  همچنی  نشا  دهندۀ توزیع نابرابر و نامناس  مس   در میا  
 شهروندا  شهر ارومیه اس .

سنج  عدال  فضایی کیفی  
مس   در حوزه های شهری 
 مطالعه موردی: شهر ارومیه

  
  

1313  

روستایی و 
 هم ارا 

ی بی  متغیر کیفی  مس   با متغیر های دارنتایج نشا  می دهد رابطه معنی
سرمایه روا  شنا تی وجود دارد، بنابری  می توا  گف  که بی  شا   

با مؤلفه های مربوط به سرمایه روا  شنا تی همبستگی مثب   کیفی  مس  
و با افزای  کیفی  مس   متغیر های مربوط به شا    و مسقیم وجود دارد

   می یابد.سرمایه روا  شنا تی نیز افزای

بررسی رایطه بی  کیفی  
مس   و سرمایه روا  
شنا تی در س ون  گاه های 

  یر رسمی

  
  
 1313 

ح یمی و 
 هم ارا 

های استا  اردبی  در پنج سطح به های پووه  شهرستا بر اساس یافته
که شهرستا   لحا  بر ورداری از شا   های کیفی  مس   قرار گرفته اند

ه، شهرستا  های پارس آباد، نمی  و نیر توسعه رو به باال، اردبی  توسعه یافت
های بیله سوار و مشگی  شهر  لخال و سرعی  توسعه متوس ، شهرستا 

های کوثر و گرمی توسعه نیافته محسوب شدهکمتر توسعه یافته و شهرستا 
 اند.

سنج  توسعه یافتگی 
شهرستا  های استا  اردبی  

های در بر ورداری از شا  
 یفی  مس  ک

سجادی و  1313
 هم ارا 

گیری کیفی  مساک  اجتماعی  هایی اندازهایجاد یک نظام پر بازده از شا  
شود و ای  نظام ارزیابی تنها برای سرمایه گذارا   امری ضروری تلقی می
شود بل ه برای شهروندا  عادی نیز سودمند بوده تا به  سودمند محسوب نمی

 ما   ود برسندانتخاب بهتری برای آپارت

 ها سا ت  نظامی از شا  
گیری کیفی   برای اندازه

 مس   اجتماعی در ویتنام

1017 Lan Huong 

Le,Anh 

Dung Ta, 

Hoan Quyen 

Dang 
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 مفهومی تحقی   چارچوب .2شکل

در ای  پووه  به بررسی کمی و کیفی شا   های مس   اقشار کم درآمد 
در پردا ته شده اس . نتایج حاص  از آ  تغییر در روی رد کلی  اجتماعی 

جه  بهبود کیفی  مس   کم درآمد برای ارتقای کیفی  زندگی در مناق  
 کند.شهری را پیشنهاد می

کیفی  مس   و تهیه مس   
گروه های کم درآمد شهر 

 ایبادا  نیجریه

 امانو   و هم ار  1013

دهد، عوام  مختلفی نظیر نوع م ا ، پارک و نتایج پووه  نشا  می
و زیبایی، سازه بنا، محی  دا لی، دسترسی،  دسترسی وسای  نقلیه، قرح

ایمنی، امنی ، تجهیزات و اتصاالت، راندما  انرژی و نگهداری سا تما  را به 
 های کیفی مس   بیا  کرده اس .عنوا  شا  

شا   های کیفی  مس   
 در روترهام هلند

  
  
 1011 

 جیبوی

 هایحوزه در مسکن کیفیت وضعیت بررسی

 HOT روش از استفاده با آماری

SPOT(ارومیه شهر موردی )نمونه 

 

تهیه و تنظیم 

 طرح تحقیق

بیان 

مسئله
سوأالت و فرضیات 

 تحقیق

روش و 

 متدولوژی تحقیق

هداف ا

استخراج مبانی 

 نظری و مفاهیم پایه

 کیفیت مسکن

مباحث نظری و 
 مفاهیم مسکن

 های مسکنشاخص

گردآوری اطالعات مربوط به 

محدوده مورد مطالعه شهر 

 ارومیه

تجزیه و 

تحلیل 

 هاداده

های شهر ارومیه از بررسی حوزه
 های کیفی مسکنلحاظ شاخص

انجام تحلیل عاملی و 
خالصه کردن 

 های تحقیقشاخص

های فضایی بررسی نابرابری
 های کیفی مسکن شاخص

ها بررسی الگوی نابرابری
تفاده از روش هات با اس

 اسپات

نتیجه 

گیری و 

 پیشنهادات

آزمون 

نتیجه 

ارائه 

پیشنهادات
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 ها و روش کارداده
بنا  کمنی   _، تحلیلیشده گرفتهدر تحقی  حاضر روش به کار 

های آمناری کنال    سنج  حوزه هد  بای رد کاربردی و رو
مطالعنات   بر اساس. هاس  آ شهر ارومیه برای مدیری  بهتر 

ی شنده  آور جمعهای ها و آمارای و اسنادی اس  دادهکتابخانه
در سنال   (سرشماری نفوس و مسن   ) یرا امار توس  مرکز آ

.مهمتری  پرس  ای  تحقی  آ  اس  که آینا بنر   اس  1313
ی کیفی مس  ، نابرابری فضایی وجود دارد. ها شا   اساس

بر اساس ای  پرس ،هر مطالعه و تحقیقی بنه دنبنال ینافت     
را  راه ارهایی اس  که بتوا  مسئله موجنود  پاسخ سؤاالت و
 بررسیتری  اهدا  ای   ی بهبود بخشید. اصلیح  و یا تا حد

شنهر   در کنال   آمناری  هنای حوزه در مس   کیفی  وضعی 
پنی افنزای  کیفین  مسن   در      و همچننی  در  ارومیه اس 

و ارا ه راه ارها و پیشنهادها در  نور شنهر    شهر ارومیه کال 
اهندا   . کیفی مس   اسن   جه  ارتقای وضعی  کمی و در

افتنراق و شن ا     زا ین ممده تشخی  ای  تحقی  به قور ع
-از منظنر شنا     هیمختل  کال  شهر اروم یها حوزه میا 

 .اس مس    یفیک های
استفاده شده اسن .   در ای  تحقی  از روش تحلی  عاملی

 ، بهای  ت نیک روشی برای  الصه کرد  اقالعات زیاد اس 
دار باشند.  مفهوم معننی  از نظرترتیبی که نتیجه  الصه شده 

هاسن   ابعاد داده ، کاه از اهدا  اصلی ت نیک عاملی ی ی
  ،ین تحق  یگام نخس  در ا (.1311:317ی،، صفرحبی  پور)

 یتیجمع _یو اجتماع یفیک ،یموجود کم یرهایاستخراج متغ
 هنای و نسنب   یسنرانه سناز    یها از قر آ   یمس   و تبد

شا   مختل   31 یمختل  به شا   اس . در مرحله بعد
  یکنه از آ نر   یتن یجمع _یو اجتمناع  یفن یو ک یمدر ابعاد ک
این    شنده اسن . در  ( ا ذ 1313نفوس و مس   ) یسرشمار

عامن   چهارکه  ؛هش  عام  رسیدیمتحقی  بعد از ای  که به 
عامن  بنا   چهنار  و هنای زیناد  با عوام  اصلی با تعداد شا  

های کنم اسن . بنا اسنتفاده از     شا   عوام  فرعی با تعداد
هنای داغ پردا تنه   یز به تجزیه و تحلی  ل نه ن GISافزار  نرم

 شده اس .
گیری ت نیک تحلی  عناملی وجنود الگنویی زینر     در به کار

بنایی با مدلی  اد در تعینی  مفناهیم پیچینده ارتبناقی بنی       
ی  ارتباط در قال  ینک عامن  در مندل    . امتغیرهاضروری اس 

فرضی ظاهر می شود که با استفاده از ای  ت نینک بنا کناه     
چنند   ، بنا جای کار بنا مقندار زینادی اقالعنات     ، بههابعاد دادها

 شا   اصلی روبرو می باشیم.

هنا و متغیرهنا را نشنا     ی بی  عامن  : همبستگ1بارعاملی .1
 دهد.می

شنمار  ه یس تبندی  کنننده بن   : ماتر1ماتریس دورا  یافته .1
 .رودمی

هنا را  وارینانس هرینک از عامن     : درصد3ماتریس عاملی .3
 کند.بیا  می

داده  ه بنه متغیرهنا  ند کن نی هستننهای: وز 1وز  عاملی .1
 شوند.می

عددی اس  که هریک از نقاط پنس   : وز 3امتیاز عاملی .3
از ضری  وز  عاملی درمقدار شا   اصنالح شنده از قرین     

 شده بدس  می آید. استاندارد z معادله

اثبات و بحث ریاضی ای  مدل از مقوله بحث ما  ارج اس  
رد به ای  ن ته اشاره می کنیم که در انتخناب  و فق  در ای  مو

 شا   به سه مساًله بایدتوجه اساسی شود:
ییرات را توضنیح  تغ 70۶فاکتورهای انتخاب شده حداق   .1

 دهند.

 1از هنای انتخناب شنده بیشنتر     روناکتن فنوه نارزش وی .1
 باشد.

 باشد. باالتر 0٫3از  دیبا 7مقدار عددی .3

یر ، مقاد  تقریبا مناس برای تحلی 0٫7تا  0٫3مقادیر بی  
مناسن  بینا     اریبسن  0٫1باالتر از  مناس  و 0٫1تا  0٫7بی  

اعتمنادکرد. مقندار    دین نبا 0٫3شده اس  و به مقادیر کمتر از 
 در KMO.فوق نشا  دهننده مینزا  اسنتقالل متغیرهاسن     
هنای انتخناب   حقیق  تعیی  کننده میزا  تناس  تعداد عامن  

 شده اس .
یند هرسنه   ، بامنطقی فاکتور آننالیز  برای تحلی  درس  و

هرچه مقدار عددی آنها بناالتر   وشرط باال وجود داشته باشند 
تر  واهد بنود. تحلین  فناکتور    باشد تحلی  به واقعی  نزدیک

 :11 ،10 زالنی، ) یردگهای مختل  صورت می آنالیز با ت نیک
تحلین    ، اگردری داردگوناگون کاربردهای ی  ت نیک. ا(1311
دار هد   الصه کرد  تعداد شا   به عوام  معننی  عاملی
ی که ؛ درصورتاستفاده شود Rید از تحلی  عاملی نوع ، باباشد

هننا یننا نننواحی هنند  ترکینن  و تلخننی  تعنندادی از م ننا 
ای همگن  در درو  ینک سنرزمی     نهن روهنایی در گن نجغرافی

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1. Factor Loading  
2. Factor matrix rotated  
3. Factor matrix 
4. Factor weight 
5. Factor score 
6. Kaise_ meyer_ olkin 
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 ینزدی، ، امحمندی شنود )  استفاده Qنوع باشد، باید از تحلی  
روش  بنه  Rای  مقاله از تحلی  عناملی ننوع    . در(1311 :13

 های اصلی استفاده شده اس .مؤلفه
آمناره   (Hot Spot Analysisهنای داغ ) تحلین  ل نه  

را بنرای کلینه عنوار      (Getis-Ord Gi)ارد جی  -گتیس
محاسبه شده نشنا    zکنند. امتیاز ها محاسبه میموجود در داده

ر زیاد و یا کم  وشه بنندی  ها مقادیمی دهند که در کجای داده
اند. این  ابنزار در حقیقن  بنه هنر عارضنه در چهنارچوب        شده

 اگنر  .اش قرار دارند، نگناه منی کنند   عوارضی که در همسایگی
ی بنه  ، ولن ای مقادیر باال داشته باشد جال  و مهم اسن  عارضه

. دار از نظر آماری نباشند تنهایی مم   اس  یک ل ه داغ معنی
رضه ل نه داغ تلقنی شنود و از نظنر آمناری      ی این ه یک عابرا

دار نیز باشند، بایند هنم  نودش و هنم عوارضنی کنه در        معنی
اش قرار دارند دارای مقادیر باال باشند. جمنع محلنی   همسایگی

(Local Sum )    یک عارضه و همسایگان  بطنور نسنبی بنا
ها مقایسه می شود. زمانی ه جمع محلی بطنور  جمع ک  عارضه
ای از جمع محلی مورد انتظار بیشنتر باشند و   رهزیاد و  یر منتظ
ای باشند کنه نتنوا  آ  را در نتیجنه تصناد       ا تال  به اندازه

 :13 عسنگری، آمند ) به دس   واهد  zدانس ، در نتیجه امتیاز 
1310.) 

( به صورت زینر  Getis-Ord Giارد جی ) -آماره گتیس
 محاسبه می شود:

 
 

 
 
 
 

وز       یصنه بنرای عارضنه   مقدار  ص   ای  فرمول  در
 .س هاتعداد ک  عارضه با nو  jو  iو  jو  iفضایی بی  عارضه 

 
 
 
 
 

اس . دیگر نیناز بنه    zنوعی امتیاز   ودش Giکه از آنجا 
 (.1310 :17 عسگری،) محاسبه دیگری نیس 

 واقنع  کشور شمال در  ربی آذربایجا  استا  مرکز ارومیه شهر
 133111 آ  جمعی  وه تار  13113 شهر ای  مساح . اس  شده

 جنوب به شهرسنتا   از سلماس، شهرستا  به شمال از که نفراس 
 عنراق  و ترکینه  منرز  بنه   نرب  از و ارومیه دریاچه به شرق از نقده،
 1313سنال   بنه سرشنماری   توجنه  بنا  ارومیه شهر. شودمی محدود
. اسن   شنهری حوزه  731آماری و  بلوک 1113 منطقه، پنج شام 
 شهری پنج منطقه شام  شهرداری تقسیمات اساس بر ارومیه هرش

 111100بنر   بنال   جمعیتنی  ینک بنا   منطقنه  کنه  قوری به اس ،
 شهر، جنوبی قسم  در مس ونی واحد 31111 انوار و  33137،نفر

 واحند  33731و   نانوار  70330،نفنر  101133 جمعی  دو با منطقه
 171133  ین جمع منطقه سنه بنا   شرقی، شمال بخ  در مس ونی

 شنهرو   ربنی  شمال در مس ونیواحد  11011 انوار و  11131نفر 
 نانوار و   11111نفنر   111310بنر   بنال   جمعیتنی  چهار بنا  منطقه
بنا  پننج   منطقنه  درنهاین   مرکزی بخ  در مس ونی واحد 31311
مس ونی  واحد 11111 انوار و  11113نفر  31137بر  بال  جمعیتی

 شنهر  موقعین   1 شن    در  .اسن  شده واقع در قسم   رب شهر
 و نفوس سرشماری. )اس  شده داده نشا  استا  و کشور در ارومیه
 (.1310 مس  ،
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 (1313موقعی  منطقه مورد مطالعه در کشور، استا  و شهر )مأ ذ: نگارندگا ،  .1شکل 
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 فضایی مس   در سنج  عدال  پووه  برای ای  در

 33های مورد استفاده شام  شا   ابعاد مختل ، و هاشا  

شا   کمی و کیفی و اجتماعی مس   اس  که در جدول زیر 
  :آورده شده که اس

 های مورد مطالعه پووه شا   .1جدول 

 x هاشاخص x هاشاخص

 1 مساح  11 مترمربع 300تا  301 مساح  با مساک 

 1 جمعی  10 بیشتر ومترمربع  301 مساح  با مساک 

 3 بعد  انوار 11 های واحدهای مس ونی معمولی بانوع اس ل  فلزیشا  

  انوار برحس  مس ونی واحدهای تراکم 11 اس ل  بت  آرمههای واحدهای مس ونی معمولی بانوع شا  
 ساک 

1 

 3 سوادی با نرخ 13 های واحدهای مس ونی معمولی بانوع مصالح آجروچوبشا  

 7 بی اری نرخ 11 های واحدهای مس ونی معمولی بانوع مصالح آجروآه شا  

های واحدهای مس ونی معمولی بانوع مصالح بلوک شا  
 سا تمانی

 1 نفر 1000 در مس ونی واحد تعداد 13

های واحدهای مس ونی معمولی بانوع مصالح تمام آجر یا شا  
 سنگ آجر

 1 مس ونی واحد در نفر 17

 1 مس ونی واحد بر  انوار تعداد 11 های واحدهای مس ونی معمولی بانوع مصالح تمام چوبشا  

 10 جمعی  جوانی نرخ 11 وچوبهای واحدهای مس ونی معمولی بانوع مصالح  ش  شا  

 11 شا لی  نرخ 11 های واحدهای مس ونی معمولی بانوع مصالح  ش  وگ شا  

 معمولی مس ونی واحدهای هایشا   30 تراکم جمعیتی
 آپارتمانی

11 

  یر معمولی مس ونی واحدهای هایشا   31 مترمربع 100تا  11 مساح  با مساک 
 آپارتمانی

13 

 11 مربعمتر  10تا  17 مساح  با مساک  31 مترمربع 130 تا 101  مساح با مساک 

 13 مترمربع 100 تا 131 مساح  با مساک  33 ... وزا ه آلونک کپر چادر معمولی مس ونی واحدهای هایشا  

 عرصه مل ی براساس معمولی مس ونی واحدهای هایشا  
 اعیا 

 17 مترمربع 300تا  101 مساح  با مساک  31

 11 مترمربع 13تا  31 مساح  با مساک  33 استیجاری ره  براساس معمولی مس ونی واحدهای هایشا  

 11 کمتر ومترمربع  30 مساح  با مساک   

 .منبع: مرکز آمار ایرا  و مطالعات نگارندگا     
 

 شرح و تفسیر نتایج
 33) ها شا   و( 731)های آماری حوزه ماتریس ابتدا در

 از استفاده با ها داده تحلی  و تجزیه. شد داده ی تش شا  ( 
 و ها داده تحلی  برای مهم های ت نیک از عاملی تحلی  روش
. اس   اد های عام  و ها گروه در ها آ  بندی دسته و متغیرها
 عنوا  نیز تحقی  شناسی روش در که قور هما  عاملی تحلی 
 آ  اصلی د نه که اس  متغیره چند آماری ت نیک نوعی شد،

 
 بررسنی  بنه  روش این  . اسن   متغیرهنا  و ها داده کرد   الصه

 پردازد و درنهاین   می متغیرها از زیادی تعداد درونی همبستگی
 تبینی   و کنرده  بنندی  دسته محدودی های عام  آنها را درقال 

 در عناملی  تحلین   انجنام  برای(. 11 :1311منصورفر، ) کند می
 و شد وارد SPSS افزار نرم به  ام های داده ماتریس مرحله ای 
 محاسبات Analysis\ Reduction دستورالعم  از استفاده با

 جندول . در شد محاسبه ترکیبی شا   یتهیه برای نیاز مورد
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 بارهای مجذورات مجموع و ویوه مقدار چو  مهمی مفاهیم( 1)
 وارینانس  از نسبتی عام ، هر ویوه مقدار. اس  شده درج عاملی
 مقندار . شنود  منی  تبینی   عام  آ  توس  که س ا متغیرها ک 
 تمام به مربوط عاملی بارهای مجذورات مجموع قری  از ویوه،

 اهمین   وینوه  مقنادیر  اسن .  محاسبه قاب  متغیرها درآ  عام 
 پنایی   دهند و می نشا  متغیرها با ارتباط در را هاعام  اکتشافی
  عامن  کنه  معناسن   این   بنه  عام  یک برای مقدار ای  بود 
بنه   و اس  داشته متغیرها واریانس تبیی  در اندکی نق  مذکور
 کنه  عنواملی  بننابرای ،  اس . بوده ا ما  قاب  نیز دلی  همی 
منورد   نهنایی  تحلین   در باشنند،  ویوه یک وباالترداشنته  مقادیر

  صنود  در را متفناوتی  گیرنند. درصندهای  استفاده قنرار منی  
. دهنند  منی  دا تصنا   نود  به عاملی بارهای مجذرات مجموع
 بنا  بایسنتی  باشند،  درصند  30 از تنر  پایی  درصد ای  چه چنا 
 از تنر  کم ها آ  اشتراک از قب   روجی در که متغیرهایی حذ 
 عاملی تحلی  تا یابد افزای  درصد 30 باالی به بود،درصد  30

 شنود،  منی  مشاهده که قور هما  اساس، ای  بر. باشد ات ا قاب 
 قابن   وبنوده   1 از تنر  بزر، ویوه ارمقد دارای هش  عام  تنها

 11/11 مجمنوع  در هش  عامن   ای  سهم. که هستند پذیرش
 تحلی  در درصد ای . کنند تبیی  توانند را می ها واریانس درصد
 مناس  به نسب  توا  می آ  واسطه به و بوده قبول قاب  عاملی
 اقمیننا   نینز  عناملی  تحلی  برای شده انتخاب متغیرهای بود 
درصد  11/11با  یک عام  هش  عام ، مجموع از. کرد حاص 
 را سهم کمتری  درصد 13/3عام  هش  نیز  و سهم تری  بی 
 بنه  را آمنده  هنای بدسن   . شنا   انند  داده ا تصناد   ود به
-آماری بنه شن   بلنوک    هایانتقال داده و داده GIS افزار نرم

 بلنوک  1113 از شنده کنه   حوزه به که تبدی  بوده های آماری
 131 ینک  تقلی  یاف ، در این  صنورت منطقنه    731 به اریآم

 131 منطقنه سنه   ، آمناری  حوزه 117 دو منطقه ، آماری حوزه
 آمناری حنوزه   33منطقه پنج  و 137 چهار منطقه ، آماری حوزه
دارد.

 ها عام  از یک هر توس  شده تبیی  واریانس ک  .1جدول 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 

 1313منبع: نگارندگا : 
 

 کاا ن هااایدرحااو ه Hot Spotآ مااون  سااا یپیاااده

 هشهرارومی

 هنناداده در موجنود  ارضهنعنن رنهن  راینبنن هنکن  ای Gi ارهنآمن 
 Z امتیناز  بنرای . اسن   Z ازنامتین  وعیننن  ود،نش می هنمحاسب
 باشد، تر زر،نب Z ازنامتی چه هر آماری، نظر از دارومعنی مثب 
  تش ی  داغ ل ه و شده بندی  وشه زیادی میزا  به باال مقادیر

 
 
 
 

 
 
 
 
 هرچنه  آمناری،  ظرن از دارمعنی و منفی Z امتیاز برای. دهند می
 مقنادیر  بیشتردر بندی  وشه معنای به باشد، تر کوچک Z امتیاز
 نشنا   را هنای سنرد  ل نه  حقیقن   در بنود اینهنا    واهند  پایی 
 .دهند می

 واملاستخراج مجموع ضرایب ع مقادیر ویژه اولیه ردیف

 تجمعی۶ واریانس۶ مجموع تجمعی۶ واریانس۶ مجموع

X1 7.504 21.441 21.441 7.504 21.441 21.441 

X2 6.940 19.828 41.269 6.940 19.828 41.269 

X3 2.875 8.213 49.482 2.875 8.213 49.482 

X4 2.005 5.728 55.211 2.005 5.728 55.211 

X5 1.787 5.105 60.316 1.787 5.105 60.316 

X6 1.352 3.862 64.178 1.352 3.862 64.178 

X7 1.288 3.681 67.859 1.288 3.681 67.859 

X8 1.139 3.255 71.114 1.139 3.255 71.114 
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 (1313نگارندگا ، : مأ ذفاکتورها ) برای سرد و داغ نقاط .1 شکل

 
از  منورد  30 اجتمناعی و جمعیتنی   ،عامن   3 شن    مطاب 

 عامن   ای  در های داغل ه جزویک  منطقه های آماری درحوزه
مورد  11های آماری در منطقه دو ، از حوزه مورد 110و  هستند

 هنای آمناری  از  حوزه مورد 3 چهار و های آماری منطقهحوزه از
. رونند  منی  شمار به عام  ای  در سرد هایجزو ل ه پنج منطقه
 اس متراژهای کوچک تا متوسن  واحدهای مس ونی براس عام 
-از حنوزه مورد  1 و دو منطقه در آماری هایحوزه از مورد 117

 در هنای آمناری  منورد از حنوزه   37 و سه منطقه در آماری های
هنای  مورد از حنوزه  110و  های داغ هستند؛ل ه جزوء 1 منطقه

 ، سه منطقه در آماری هایاز حوزهمورد  17،یک  آماری منطقه
-از حنوزه  منورد  10چهارو  درمنطقهی آمارهای حوزهمورد از  1

 بنه  های سردو ل ه پایی  امتیاز دارای های آماری درمنطقه پنج
 مورد 3شام   واحدهای مس ونی کم دوام عام . روند می شمار
هنای  از حنوزه منورد   11 ، ینک  منطقنه  در آمناری  های حوزه از

 چهنار نطقه های آماری در ماز حوزه مورد 17 ، دو منطقه آماری
 هنای داغ های آماری منطقه پنج جنزوه ل نه  از حوزه مورد 10و 

از  منورد  31 ، یک های آماری منطقهحوزه ازمورد  3و  هستند؛
هنای آمناری در   حنوزه  ازمورد  73 ، دو منطقه آماری هایحوزه

واحدهای  عام . روند می شمار به سرد هایمنطقه سه جزو ل ه
از  منورد  13 ارتمنانی شنام   مس ونی براسناس سن ون   یرآپ  

 در آماری هایمورد از حوزه 1 ، یک منطقه در آماریهای حوزه
 ینک و  چهار منطقه در های آماریاز حوزهمورد  31 ،دو  منطقه
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 اس ؛ های داغل ه های آماری در منطقه پنج جزواز حوزه مورد
-از حنوزه  منورد  1 ،یک منطقه در آماری هایحوزه از مورد 11

 سنرد  هنای پنایی  و ل نه   امتیاز دارای دو منطقه در ریهای آما
 ازمنورد   17 واحدهای مس ونی بنی دوام شنام    عام . هستند
 هنای آمناری  از حوزه مورد 117 ،دو  منطقه در های آماریحوزه
 1های آماری درمنطقه چهار و از حوزه مورد 10 ، سه منطقه در

-تیاز باال و ل ههای آماری در منطقه پنج دارای اماز حوزه مورد

 11 ، دو منطقنه  در های آماریاز حوزهمورد  13 اس ؛ های داغ
هنای  از حوزه مورد 1چهار و  منطقه در های آماریاز حوزه مورد

واحندهای   عام . هستند های سردآماری درمنطقه پنج جزو ل ه
 منطقنه  در هنای آمناری  از حنوزه مورد  1شام   مس ونی بادوام

از منورد   3 ، دو منطقنه  هنای آمناری در  ازحنوزه عدد  17 ، یک
های آماری در از حوزه مورد 1 سه و منطقه در های آماریحوزه

 های آماریحوزه ازمورد  دو. های داغ اس جزو ل ه منطقه پنج
 33 و دو منطقه در های آماریاز حوزه مورد 11 ، یک منطقه در

د هنای سنر  جنزو ل نه  چهار  منطقه در های آماریحوزه ازمورد 
 در هنای آمناری  حوزه ازمورد  1 وسع  و جمعی  عام . هستند
 مورد 11 ، دو منطقه در های آماریحوزه ازمورد  3یک،  منطقه

های آمناری در  از حوزه مورد 1سه و  منطقه های آماریحوزه از
هنای  حنوزه  ازمنورد   11. های داغ هستندل ه شام  منطقه پنج

 1 ، دو منطقنه  های آماریحوزه ازمورد  13 ، یک منطقه آماری
هنای  از حنوزه  منورد  30و سنه   های آماری منطقهاز حوزهد مور

 عامن   .هسنتند  سنرد  هنای شنام  ل نه  آماری در منطقه چهار 
 منطقنه  هنای آمناری در  از حنوزه  مورد 1مساک  با متراژ بزر، 

 از منورد  11 دو و منطقنه  در های آماریاز حوزه مورد 10 ، یک
 عامن   این   در های داغل ه پنج شام  منطقه های آماریحوزه

 ازعندد   1 های آماری در منطقه یک ،از حوزه مورد 11 هستند؛
 هنای آمناری  از حنوزه  منورد  11 ، دو های آمناری منطقنه  حوزه
شنام    چهنار  منطقنه  آمناری  هایمورد از حوزه 1و  سه منطقه
 .هستند عام  ای  در سرد هایل ه

(1313نگارندگا ، : ها )مأ ذای مجموع کلیه عام بر و سردهای داغ ل ه .1شکل 

 
 31 ها شام ، عوام  مرتب  با ک  شا  1ش   براساس 

هنای  از حنوزه  منورد  11های آماری منطقه ینک ،  ازحوزه مورد
 3های آماری منطقه سنه و  ازحوزه مورد 13آماری منطقه دو و 

شمار  به های داغل ه جزوءهای آماری منطقه چهار مورد ازحوزه
هنای آمناری مربنوط بنه     ازحنوزه  منورد  11روند و همچنی  می

های آمناری منطقنه چهنار جنزوه     از حوزه مورد 31منطقه دو و 
 رود.های سرد به شمار میل ه

 

 گیریبحث و نتیجه
تری  پیامدهای رشد شتابا  شهرنشینی و توسعه  ی ی از مهم

گی نظام های ا یر از هم پاشید دهه فیزی ی شهرهای کشور در
های کمی و کیفی مس   بوده توزیع  دمات شهری و شا  

ساز نابرابری اجتماعی شهروندا  در بر ورداری از ای   که زمینه
 های درها شده اس . ایرا  نیز به عنوا  ی ی از کشورشا  

تغییر شیوۀ تولید  ( و1311آ از اصالحات ارضی ) حال توسعه، با
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نی و مش الت آ  به  صود روند رو به گسترش شهرنشی با
 (. در1311:77حسینی، مدیری،) در بخ  مس   مواجه شد

های سیاس » مهم ارکا  از ی ی عنوا  به مس   حاضر حال
 عدال  برای نیازی پی  مناس  مس   و «اجتماعی رفاه

 شمار پایدار به توسعه شا   مهم از ی ی عنوا  به اجتماعی
 و اس  بعدی چند ایهمس   پدید (.1311:11اسدی،) رودمی

 رشد میزا  نظیر جامعه گوناگو  مسا   با تنگاتنگ ارتباقی
 درآمد، میزا  بی اری، و اشتغال  انواده، تش ی  میزا  جمعی ،
 هر یک در تغییر هرگونه. فنی دارد دان  و اجتماعی هایارزش

 تحوالت روی بر سیاسی یا اجتماعی اقتصادی، هایاز مؤلفه
 بر تواند می اقتصادی تغییرات که چرا.گذارد می تأثیر مس   نیز

 ادواری رون  این ه ضم  باشد، داشته زیادی تأثیرات بخ  ای 
 نیس ؛ تأثیر بی اقتصادی هایفعالی  سایر بر بخ  ای 

 هماهنگی ایجاد منظور به ریزی برنامه نظام یک داشت  بنابرای 
 ورندهآ وجود به اجزای بی  و هابخ  سایر و مس   بخ  بی 

  دمات عمومی، تسهیالت زیربنایی، تأسیسات با مس  
 ناپذیر اجتناب  یره ضرورتی و نق  و حم  سیستم اجتماعی،

 .اس 

 ییسنج  عدال  فضا درحوزه یشمار یب قاتیدر تحق
مس   صورت گرفته اس  که به عنوا  نمونه در  یهاشا  
و  و بلوچستا  ستا یمس   در استا  س هایشا    یتحق
 یهاکه شا   دهد ینشا  م جینتایر پووه  های مرتب  سا
وضع در   یا که نامناس  و نامطلوب اس  اریمس   بس یفیک

مطرح  گرید یبه نوع زیمس   ن یکم هایمطالعه شا  
در  برنامه یو ب یراصولیاز روند   یحاک  یاس . مجموع شرا
 یا در مقاله یو پارج نستو وی ..اس   یبخ  مس   و تأم

توسعه  یالملل  یب هایشا   یشهر داریالعه مس   پامط»
 یزندگ  یفیک یاساس هایمس   را از جنبه« و مس   داریپا

 های یاستمس   از پ ن هیو به جه  ا هدانست داریو توسعه پا
 ،بر وردار اس  داریبه توسعه پا یابیدستبرای  یتوجه قاب 
 ،یکالبدو  یاقتصاد ،یمس   )اجتماع ی از مختلف هایجنبه
در سنج  توسعه  یشتریاز توجه ب دی( بایاجتماع وهیبه و
مقاله سنج  عدال    یهد  از ا .بر وردار باشد داریپا

. اس  یشهر هایحوزه  یمس   در ب هایدر شا   ییفضا
 یدر مورد بررس یقبل قاتیکه در تحق هاییافتهیمطاب  با 
 یکم یها تنها به شا   ،مس   صورت گرفته هایشا  

انواع از  یتحق  یا حالی که در مس   اکتفا شده در یفیک ای
 هایداده شده اس . استفاده یتیو جمع یاجتماع هایشا  

که  شودیم ی سرشماریآمار هایمربوط به حوزهپووه  
-یقرار م یتر مورد بررس  یتک تک مناق  را به صورت دق

 یآمار یها در حوزه ییفضا ینابرابر  یا دهدیو نشا  م دهد
به  ییگوپاسخ یبرااز سوی دیگر اس  و  ایبه صورت  وشه

  یاستخراج از تحل هایو نقشه هاافتهیاز  پرس  ای  تحقی 
 هایکه به لحا  شا   شد دهاستفاهای داغ و سرد نیز ل ه
 ینابرابر هیشهر اروم کال  یمس   و اجتماع یفیو ک یکم
  یب ییباال یکه همبستگ یبه قورقاب  توجه اس ،  ییفضا
 . نتایج به.ددار وجود هاو نامطلوب بود  شا    یمطلوب

 های داغ ودس  آمده از تحلی  فضایی نابرابری از قری  ل ه
 11/11با  محروم های آماریحوزه. که نشا  می دهد سرد
دو  مناق  به مربوط آماری حوزه 31 معادل تعدادی و درصد

 311متوس   ایهشا   با آماری های حوزه وسه هستند
-شام  می را درصد 33/33درصدی  لحا  به که هستندمورد 

 درصد 11/13حوزه که  11 بر وردار آماری های حوزه شوند.
چهار و یک  مناق  در رف  می انتظار که قور هما  و بوده

 از مقدار باالتری  که هایینهای  حوزه در و دارند استقرار
 کامالً هایحوزه اند،داشته را مس   کیفی هایشا  

 در مجموع ازدرصد  31/1و  حوزه 71با  بر وردارهستندکه
 شهر رود انه حاشیه و شهر مرکز چهار و یک یعنی مناق 

 مبتنی پیشنهادات ادامه در. شودمشاهده می چای )شهر رود(
 در مس   ریزی برنامه زمینه در تحقی ، از حاص  نتایج بر

 اس . قاب  توجه ارومیه شهر

 زینه مصالح و ملزومات سنا تمانی و سنایر   کاه  ه
  .ام انات سا   و ساز واحدهای مس ونی

 های مناق  دو و بهبود و بازسازی مساک  در حاشیه
 .به  صود در شهرک گلما   انه

   فراهم نمود  تسهیالت اعتباری بنه  صنود وام-

 .های بدو  بهره برای مناق  دو و سه )علی آباد و حسی  آباد(

  مرتبه سنازی در منناق  شنهری    بلندترویج فرهنگ
 ارومیه.

 مندی از مشارک  شنهروندا  در جهن  بهبنود     بهره
 .های مس   درمناق  شهری بویوه مناق  دو وسهشا  

    قرح ریزی برنامه قرح جامع مس   برای مندیری
  .و برنامه ریزی وضعی  مس  

  هننای فرسننوده در منطقننه چهننار و اف نبننبازسننازی
هننای ری ارومیننه )سنن ونتگاه نشهنناط نای در نقننهناشینننح

 .( یررسمی
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