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 چکیده

باشد، بنابراین از حیث هدف کاربردی و از نظر روش اندوآب میپذیری در روستاهای پیرامون شهر میهدف از تحقیق حاضر، پایش و ارزیابی زیست
میدانی محسوب  -ایها، پژوهشی کتابخانهآوری دادههای جمعلحاظ روشتحلیلی و از دید بنیان فسلفی ترکیبی )آمیخته( است و همچنین به -توصیفی
نفر جمعیت و  28866دارای  1395یاندوآب است که طبق سرشماری سال کیلومتری شهر م 5روستای در شعاع  23شود. محدوده مورد مطالعه شامل می
شود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد باشند. حجم نمونه، دو گروه سرپرستان خانوار، کارشناسان و مدیران روستایی را شامل میخانوار می 8404
انجام پذیرفته است. در ادامه  SAWپذیری با استفاده از روش روستاها از نظر زیستبندی عنوان نمونه انتخاب گردیدند. رتبهخانوار روستایی به 367

( و تحلیل عاملی Qپذیری روستاهای پیرامون شهر میاندوآب از روش ترکیبی کیو )ها در خصوص عوامل مؤثر در زیستجهت مطالعه دقیق ذهنیت
های اول و دوم را از رتبه 098/0و  100/0نهایی  ترتیب با نمرهعلیا بهسفلی و شبیلوییاکتشافی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، روستاهای شبیلو

های بعدی در رتبه 093/0گلی با نمره نهایی و گاومیش 095/0تپه با نمره نهایی اند. همچنین روستای سوگلیخود اختصاص دادهپذیری بهنظر زیست
های آخر از نظر در رتبه 065/0خان با نمره نهایی و هویه 063/0آباد با نمره نهایی ، دولت061/0با نمره نهایی  قرار دارند. در این بین روستاهای خیرآباد

( سهولت 1پذیری عبارتند از: ترین عوامل تأثیرگذار در تفاوت فضایی روستاها از نظر زیستپذیری در بین روستاهای نمونه تحقیق قرار دارند. مهمزیست
( اعتماد روستاییان به 4های مردمی، های مشارکت و همیاری گروه( وجود فرصت3( باال بودن سطح اشتغال و درآمد، 2د منابع آبی، دسترسی و وجو

و درصد  12/4پذیری روستاییان در قبال جلوگیری از آلودگی محیط روستا. در این میان عامل اول با مقدار ویژه ( مسئولیت5یکدیگر در محیط روستا و 
 بیشترین تأثیر را در این زمینه داشته است.38/19یانس وار
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 مقدمه -1
یکری از عنروان و حفظ شررایط زیسرتی بره پذیریزیستامروزه بحث 

جوامرع شرهری و ترین مسائل مؤثر بر ابعاد کمی و کیفی زنردگی مهم
 این مسائل در دوران معاصر، از جهت گسرتره .تبدیل شده استمحلی 

و متخصصران را  پژوهشرگراناز  یمفهومی و موضروعی طیرو وسریع
رو پرررداختن برره (. از ایررن354: 1397اسررت )قراگوزلررو،  درگیررر نمرروده

های جدید با هدف حل مشکالت سرکونتگاهی، بهبرود وضرعیت تئوری
ا، مردیریت کیفی و کمی زندگی مردم در ارتقرا  کیفیرت محریط روسرت

اند، بریش تر شدن و ... مطرح شدهسوی مطلوبروستا، پیشبرد روستا به
(. در ایرن Dong and Qin, 2017: 73از پریش اهمیرت دارد )

ریرزی های اخیر در برنامرهپذیری یکی از مباحث و تئوریراستا، زیست
هرای نروین هماننرد باشد که مانند دیگر تئروریشهری و روستایی می

سروی داشرتن محیطری آور مرا را برههای توانا، پایدار و ترابسکونتگاه
(. 22: 1396کنرد )امرانپور، تر برای زندگی و توسعه رهنمون میمطلوب

 آگاهی افزایش واسطهبه پذیریزیست به بیان دیگر مطرح شدن مفهوم

 در که جوامع بشری ناسالم مصرف و زندگی ناپایدار الگوهای زمینه از

 جمعیرت از حمایت برای محیطی منابع توان شکاه موجب درازمدت

پرور و شوند، نشرانگر ارتبراآ آن برا پایرداری اسرت )حکیممی سرزمین

معنری تروان بره(. در این زمینره پایرداری را مری104: 1399همکاران، 
ماندگاری در طول زمان و مصرون داشرتن  جهتمدیریت یک سیستم 
درونری و بیرونری  واسطه اثررات مخررب عوامرلآن از خطر نابودی به

پذیری مفهرومی لذا زیسرت (.8: 1397)فتاحی و همکاران، نمود تعریو 
، اجتمراعی و اقتصرادی زیست محیطریاست که از درهم تنیدگی ابعاد 

( و برای تحلیرل و 29: 1395)ساسانپور و همکاران،  شده استتشکیل 
ها و معیارهرای ای از روابرط برین شراخ بایست شبکهارزیابی آن می

طررور توامرران مرردرنظر قرررار گیرررد پذیری بررهرتبط بررا زیسررتمرر
-، بهی(. امروزه روستاهای پیرامون شهر246: 1399قهرودی، )آخوندی

کالبردی بره آن، از  -دلیل نزدیکی مکانی با شهر و وابسرتگی فضرایی
-مریهای متعددی برخوردار ها و چالشها، فرصتامکانات، محدودیت

با سایر روستاها بیشتر است )خراسانی و که شدت آن، در مقایسه  باشند
 ارتقررا  و ریزیبرنامرره فرآینررد (. بنررابراین در4: 1392همکرراران، 

 از هاآن مکانی موقعیت انسانی، هایسکونتگاه از یک هر پذیریزیست
شرود  اساسری توجره بردان بایرد آیرد کرهمی شماربه مهم موضوعات

 پیرامرون روستاهای تادر این راس (.134: 1399)خراسانی و همکاران، 

 موقعیرت واسرطهبره کره دارنرد قررار هاییسکونتگاه زمره در شهری

 سوی از و کنندمی تجربه روستاها سایر با را های زیادیتفاوت استقرار،
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 دلیل قرارگیرریبه که هستند متنوعی مسائل و مشکالت درگیر دیگر

انرد گرفتره شرکل شرهر اجتمراعی و اقتصادی ،محدوده اکولوژیکی در
 تحروالت جنبره از روسرتاها این (.110: 1393)عیسی لو و همکاران، 

 سروی از دو جریران پرذیرای شردن، شرهری حال در نواحی جمعیتی

 موقعیرت و ثرروت در را ایهگسرترد تغییررات کره هسرتند مهراجران

 در جسرتجوی کره شرهری فقرای اول کنند: گروهمی ایجاد اجتماعی

 دوم گروه و هستند ترقیمت ارزان سکنم یا و ترروستایی زندگی شیوه

های بهترر بررای فرصرت نیرز و کرار جستجوی در که روستایی فقرای
ی روستاها (.Dong and Qin, 2017: 75باشند )فرزندانشان می

های زیرراد بررا ضررمن داشررتن امکانررات و فرصررت پیرامررون شررهری
های متعددی مواجره هسرتند کره شردت آن، در ها و چالشمحدودیت
گیری ه با سایر روستاها بیشتر است، زیرا همزمان صرحنه شرکلمقایس

ها و تهدیدهایی هستند که کیفیت زیسرت و نحروه رشد و تداوم فرصت
 ,Zhan et al) داده اسرتتأمین نیازهای ساکنان را تحت تأثیر قرار 

، ساختار روستا تابع فرایندهای ساختار شرهر همچنین(. و 92 :2018
(. با این وجود بردیهی اسرت 87: 1391کاران، )خراسانی و هم باشدمی

های روستایی در سرتاسر جهران برا مشرکالت و مسرائل که سکونتگاه
ای و متفاوتی دسرت بره گریبران هسرتند امرا شناسرایی و در  عدیده

پذیرسرازی )شررایط نیازهای ساکنین روستاها )تقاضای ذهنی( و زیست
زندگی )رضایت ذهنری(  تواند کیفیتها میمناسب عینی( این سکونتگاه

تبع آن امکان دستیابی به اهداف در نواحی روستایی را ارتقا  بخشد و به
پور و همکراران، کلی توسعه پایردار روسرتایی فرراهم سرازد )اسرماعیل

در این راستا، روستاهای پیرامون شهر میانردوآب نیرز در  (.975: 1397
 -و پیوندهای کالبدیدلیل نزدیکی باشند که بههایی میزمره سکونتگاه

فضایی برا ایرن شرهر، همرواره در معرری تغییرر و تحروالت مختلرو 
فضرایی قررار دارنرد. ایرن  -اجتماعی، فرهنگری، اقتصرادی و کالبردی

که در فاصله نسبتاً کم، وجرود جریانرات و روابرط روستاها به جهت این
-ا بهاند. این روستاهپذیری بیشتری از شهر میاندوآب داشتهاداری، تأثیر

دالیلی که مطرح شد در مقایسه با دیگر روستاها از لحاظ محیط زیستی 
تر هسرتند، لرذا لحراظ اقتصرادی و اجتمراعی حسرا پذیر و برهآسیب

هرا پذیری آنوضرعیت زیسرت و ارزیرابیسنجش، گردآوری، پرردازش 
 ایرن بره پاسرخگویی دنبرالبره حاضر رو تحقیقضروری است. از این

روستاهای پیرامون شهر میانردوآب  وضعیتلو( است: ا اساسی سؤاالت
تررین عوامرل پذیری چگونه است؟؛ ب( مهمهای زیستاز نظر شاخ 

مکانی روستاهای پیرامون شهر میانردوآب  -تأثیرگذار در تفاوت فضایی
 پذیری کدام است؟زیست از نظر

توسط محققان داخلی و خرارجی انجرام متعددی مطالعات ین زمینه در ا
اشراره  تررین ایرن تحقیقراتست که در ادامه به برخی از مهمپذیرفته ا
تحلیرل فضرایی در پژوهشی با عنروان  (1397دوست )حکیم  گردد.می

پذیری در روسرتاهای شهرسرتان هیرمنرد برا تأکیرد برر پدافنرد زیست
روسرتای  44روستا از  7پذیری از نظر زیست است که غیرعامل دریافته

روستا در وضعیت بحرانری  12مطلوب و  مورد مطالعه در وضعیت کامالً
مؤید آن است کره  HOT/SPOTقرار دارند. همچنین نتایج تحلیل 

خوشه در جنوب شرق شهرستان از نظر پدافند غیرعامل  8پذیری زیست
 پذیری برراالیی برخودارنررد.روسررتا از زیسررت 15در شرررایط ناپایرردار و 

پذیری طوح زیسرتبره ارزیرابی سرای نیز در مطالعره( 1397قراگوزلو )
اقدام نواحی روستایی )مطالعه موردی: بخش کراکی شهرسرتان دشرتی(

برین عوامرل مرؤثر در شان داده اسرت کره ی ننتایج بررسه است. نمود

پذیری نررواحی روسررتایی بخررش کرراکی شهرسررتان دشررتی، زیسررت
-پذیری این نواحی برهای اقتصادی، بیشترین تأثیر را در زیستشاخ 

بره ( 1398زاده و همکراران )علرویدر پژوهشی دیگر،  اند.عهده داشته
های روستایی )مطالعه موردی روستاهای پذیری سکونتگاهتحلیل زیست

اند. پژوهشگران در نهایت به این نتیجه دست پرداخته شهرستان کاشمر
پرذیری براالتری روستاها از نظر بُعد زیست محیطی زیستاند که یافته

د. از نظر بُعد اجتماعی، شاخ  تفریح و اوقرات نسبت به سایر ابعاد دارن
فراغت از نظر پاسخ دهندگان براالترین رتبره را داشرته اسرت و سرایر 

دهندگان از فضای اند و پاسخها نیز در درجات مختلو مؤثر بودهشاخ 
 (2016) 1راجرهمچنین اند. ها راضی بودهعمومی بیشتر از سایر شاخ 

پذیری در منطقه میسور با روش ی زیستسازمدلدر تحقیقی با عنوان 
GWR  عوامل مستقل از که  ته استدریافو استفاده از مدل متاسوات

گیری رشد و توسرعه روسرتایی در ضرعو جمله فاصله از مراکز تصمیم
استیوز مورز و همچنین پذیری و کیفیت زندگی بسیار مؤثر است. زیست
ی فضایی در افزایش یرا اثرات ناهمگونای در مطالعه (2017) 2همکاران

مرورد  های حسرا  شرهری راپذیری سیستمکاهش عملکرد و انعطاف
ممکرن اسرت نراهمگونی فضرایی اند کره اند و دریافتهبررسی قرار داده

پذیری را در باعث پایین آمدن کیفیرت محریط زیسرت گرردد و زیسرت
ها و مناطق شهری کاهش دهد یا ممکن اسرت سربب بهبرود سیاسرت

پرذیری و سمت پایداری، انعطافناسان شود و شهرها را بهتصمیم کارش
 3ژان و همکراران. تحقیق انجام شرده توسرط پذیری هدایت کندزیست
که رضایت از کل ابعاد مربوآ بره نیز نشان داده است  چیندر  (2018)

درصد در حرد  996/2پذیری در سطح شهرهای چین با میانگین زیست
مندی نسبی از فاکتورهای دسترسی به باشد. همچنین رضایتمتوسط می

فرهنگری و  -امکانات عمومی، محیط طبیعی جذاب، محریط اجتمراعی
نارضایتی نسبت به فاکتورهای ایمنی شهری، بهداشت محیط، حمرل و 

در مجموع بررسی مطالعات صورت گرفته در این  نقل آسان وجود دارد.
کشور، ماهیت در سطح داخل و خارج از  دهنده آن است کهزمینه نشان
شرده اسرت و کمترر مردرنظر قررار داده  پذیریمکانی زیسرت -فضایی

مکانی نیز در ناحیه مورد نظر کمتر مورد بررسی قرار  -الگوهای فضایی
پذیری در محردوده مرورد زیسرت پایش و ارزیابیمنظور گرفته است. به
اسرت. همچنرین در  گردیدههای آماری کالسیک استفاده نظر از روش

گونره مورد مطالعه )روستاهای پیرامون شهر میاندوآب( نیز هری  منطقه
انجام نشده تاکنون پذیری مناطق روستایی آن پژوهشی در زمینه زیست

 شرامل پذیریاصطالح زیستبا توجه به مطالبی که عنوان شد،  است.

 پرا ، بقرا  )آب نیازهای از که است انسانی نیازهای از وسیعی طیو

 و شرده سراخته محریط بره گسرترش امنیرت(، و پناهگراه غرذا، هوا،
 اسرت برخروردار اساسری نیازهرای این پذیرش از که هاییزیرساخت

(Veveris, 2019: 165 و )است ایجامعه پذیرزیست جامعه یک 

دارند )سجاسی و  را منابع و هافرصت به آسان دسترسی آن ساکنان که
 متنروع،مردار   صررفه،بره مقررون (. مسرکن40: 1397همکراران، 

 هایگزینره اجتمراعی، منرابع نزدیرک، در فواصرل شغلی هایفرصت

 افرزایش باعرث همگری سررگرمی، و صررفهبه مقرون و سالم غذایی

 و حمرل وسریع هایگذاریسررمایه شود.می جامعه یک پذیریزیست
 هایفرصرت بره دسترسری خرودرو بررای وسریلهبه را افراد اکثر نقل،

                                                           
1. Roger, 2016 

2. Estévez-Mauriz et al, 2017 

3. Zhan et al, 2018 
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 خرید مراکز و پزشکی امکانات شغل، مدار ، مسکن، از جمله مختلو

بره نقرل از  135: 1399اسرت )خراسرانی و همکراران،  سراخته توانرا
Working Group II, 2007: 9های (. در این راستا سرکونتگاه

 از پیشرگیری جهرت در کره هسرتند هراییمکان روسرتایی از جملره

 عنروانبره روستاها حفظ روستاها، شدن خالی روستایی، هایمهاجرت

ها پذیر بودن آنو نبض اقتصاد ملی و ... توجه به زیست حیات هایکهل
نقرل از سجاسری و همکراران، به 135: 1399ضروری است )خراسانی، 

1397.) 

 روش انجام تحقیق -2

 محدوده مورد مطالعه 
محدوده مورد مطالعه پژوهش شهرستان میاندوآب است که با مختصات 

دقیقره  10درجه و  46مالی و دقیقه عری ش 95درجه و  36جغرافیایی 
 طول شرقی در جنوب شرقی استان آذربایجان غربی واقع شده است و

ای باشد. این شهرستان در منطقهمتر می 1280ارتفاع آن از سطح دریا 
غربی و کردستان قرار شرقی، آذربایجانمیانی بین سه استان آذربایجان

روسرتا مری  194 دهستان و 13شهر و  3بخش،  4گرفته و مشتمل بر 
 .(1)شکل  باشد

 

 هانوع تحقیق و روش گردآوری داده 

 -پرژوهش حاضرر از حیرث هردف اکتشرافی و از نظرر روش توصرریفی
های کاربردی بوده و از گیری در زمره پژوهشتحلیلی و از لحاظ جهت

بنیان فسلفی ترکیبی )آمیخته( است که در مرحله بررسی تاالر گفتمان 
ارزیرابی ( و Qفی و در مرحله تحلیل عاملی کیرو )( رویکرد کیQکیو )

پذیری رویکرد کمی دارد. این پرژوهش از حیرث روستاها از نظر زیست
ای ر میردانی آوری داده و اطالعات، پژوهشی کتابخانههای جمعروش

های ای از آن جهت که دادهگردد. کتابخانهای( محسوب می)پرسشنامه
ررسی منابع موجود در زمینره عوامرل ها، از بنظری برای کشو ذهنیت
دست آمد و میدانی از پذیری روستاهای نمونه بهمؤثر بر گسترش زیست

هررای الزم از هررا، گررزارهآن جهررت کرره برررای شناسررایی ذهنیررت
صورت مصاحبه گردآوری شد و پرسشنامه محقرق کنندگان بهمشارکت

ش، برای ساخته توسط خانوارهای روستایی تکمیل گردید. در این پژوه
پذیری، مطرابق تحلیل روستاهای پیرامون شهر میاندوآب از نظر زیست
روستاهای واقرع با نظر اساتید دانشگاهی و کارشناسان حوزه روستایی، 

طبررق  انررد.کیلررومتری شررهر میانرردوآب انتخرراب گردیررده 5در شررعاع 
 28866این روسرتاها دارای  1395سرشماری مرکز آمار ایران در سال 

ند که برا اسرتفاده از فرمرول کروکران اهخانوار بود 8404و  نفر جمعیت
خانوار روستایی بره عنروان نمونره تحقیرق انتخراب شردند.  367تعداد 

انتخاب خانوارها در روستاهای نمونه براسا  روش تصادفی ساده انجام 
  (.1گرفت تا اصل فرصت برابر برای همه خانوارها رعایت گردد )جدول 

 مطالعه مورد محدوده -1 شکل                                

 میاندوآب کیلومتری 5 شعاع روستاهای در نمونه تعداد و خانوار جمعیت، تعداد -1جدول 

 تعداد نمونه خانوار جمعیت روستا بخش تعداد نمونه خانوار جمعیت روستا بخش

 مرکزی

 42 977 3169 تپهسوگلی

 مرکزی

 20 455 1540 آبادولی

 11 251 837 کندیحسن 7 154 540 دآباشین

 27 617 1964 تپهیقینعلی 1 24 89 آبادعسگر

 7 167 567 سفلیارمنا  10 238 683 قبانکندی

 7 160 515 علیاارمنا  23 522 1802 گلیگاومیش

 17 399 1323 حسنحاجی 21 477 1597 بهزادحاجی

 14 314 1049 خیرآباد 23 522 1616 آبادحیدر

 6 131 424 آباددولت 20 457 1533 سفلیشیبلوی

 10 238 757 کوخان 20 458 1494 علیاشیبلوی

 3 63 204 منصورکندی 12 284 974 تپهقره

 1 17 50 کوخانهوبه 32 732 3445 الدینمالشهاب

 367 8404 28866 جمع کل 33 747 2694 کندینصیر

 (1399، های تحقیقمنبع: )یافته

روسرتاهای پیرامرون شرهر میانردوآب از نظرر  پایش و ارزیابیمنظور به
 SAWگیرری چنرد معیراره پذیری از مدل تصمیمهای زیستشاخ 

 3ای محقق ساخته در قالرب استفاده گردید. برای این منظور پرسشنامه
هرای شراخ  و گویره 16اجتمراعی(، و  اقتصادیمحیطی، زیستبُعد )

ردید و در اختیار خانوارهای نمونه قرار داده شرد. روایری مختلو آماده گ
ها، با اسرتفاده از فرمرول آلفرای پرسشنامه پس از تکمیل تعدادی از آن

قبرول برودن آن را دست آمرد و قابرلبه 78/0کرونباخ محاسبه شد که 
 (.2)جدول دهد نشان می
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 پذیریها و متغیرهای زیستشاخص -2جدول 

 گویه شاخ  ابعاد

یست ز
 محیطی

 سرانه پزشک به ازای هزار نفر، امکانات و فضای مناسب خدمات بهداشتی بهداشت

آلودگی 
 محیط

های صنعتی، آلودگی منابع آب، آلودگی ناشی از نخاله ساختمانی و آلودگی ناشی از وسایل نقلیه، آلودگی ناشی از کارگاه
 فع فاضالب، آلودگی و تخریب خا سازی، وجود جایگاه دفن زباله، وجود سیستم مناسب دراه

اندازهای طبیعی و مصنوعی روستا، پاکیزگی ها و معماری بناها، کیفیت مناظر و چشمانداز مناسب ساختمانچشم اندازچشم
 ها، وسعت فضای سبز کودکان، وسعت فضای سبز روستاها و کوچهخیابان

 اقتصادی

بردار، انداز مناسب، مساحت اراضی زراعی و باغی، میانگین تعداد دام به بهرهسرانه درآمد )درآمد مناسب(، داشتن پس درآمد
 قدرت خرید

نرخ اشتغال، اشتغال مناسب افراد تحصیل کرده در سطح روستا یا نقاآ نزدیک به آن، بار تکفل، امنیت شغلی، تعدد  اشتغال
 های شغلی در روستاشغلی در شهر مجاور، تعدد فرصت

ااسب و کافی مسکن، برخورداری از روشنایی مسکن، استحکام بنای مسکن، امکانات بهداشتی مناسب مساحت من مسکن
 مسکن، گرمایش و سرمایش مناسب مسکن، دفع بهداشتی فاضالب در مسکن

-سرمایه

 گذاری
های صتگذاری در روستا، افزایش فرگذاری در روستا، تمایل بخش خصوصی به سرمایهتمایل افراد بومی به سرمایه

-گذاری روستاییان در شهر میاندوآب، میزان سرمایهگذاری در روستا، امکان پس انداز روستاییان، میزان سرمایهسرمایه

 گذاری روستاییان در صنایع روستایی و کشاورزی

و مخابرات،  راه دسترسی به شهر، راه دسترسی به روستاهای اطراف، کیفیت آب شرب روستا، کیفیت شبکه برق، گاز زیرساخت
 کیفیت خدمات تعاونی روستایی

 ها، تعداد وسایل نقلیه عمومی، ساعات کار وسایل نقلیه عمومی، حجم ترافیکها، تراکم شبکه راهطول شبکه راه حمل و نقل

 اجتماعی

 در شب روز، امنیت تردد سوارهای، امنیت تردد بانوان در شبانهمیزان جرایم، میزان نزاع قومی و طایفه امنیت

 وجود مدار  با کیفیت، تجهیزات مناسب آموزشی مدار ، وجود امکانات فرهنگی و آموزشی، کیفیت معلمان مدار  آموزش

ارتباآ مردم با اعضای شورای اسالمی و دهیار، خودیاری مردم در پروژهای عمرانی، روحیه کار گروهی در روستا، حضور  مشارکت
 روستا، استقبال دهیار و شورای اسالمی روستا از مشارکت مردمو همفکری زنان روستا در امور 

اوقات 
 فراغت

 کیفیت خدمات و تجهیزات ورزشی در روستا، کیفیت خدمات و وسعت کتابخانه روستا،
 کیفیت خدمات اماکن فرهنگی و تاریخی روستا، کیفیت پار  و فضای بازی کودکان

از خدمات آموزشی، رضایت از خدمات زیرساختی روستا، رضایت از عملکرد دهیار و  رضایت از خدمات بهداشتی، رضایت رضایتمندی
 شورای روستا

 تنوع اشتغال، تنوع زیستی منابع طبیعی تنوع

هم، تمایل به زندگی در روستا، دلسوزی اهالی برای آبادانی روستا، اعتماد به شورا و دهیار، اعتماد مردم نسبت به تعلق مکانی
 به بهبودی شرایط روستا، تمایل به اشتغال در روستا، حس دلتنگی در صورت دوری از روستاامیدواری 

پور و همکاران (، اسماعیل1397(، قراگوزلو و همکاران )1392پور و همکاران )جمعه (،1392(، فیضی و همکاران )1392منبع: )خراسانی و رضوانی )

 Mccrea (، 1399قهرودی و همکاران )(، آخوندی1399(، علویزاده و همکارن )1398و همکاران ) ناب(، ویسی1397دوست و همکاران)(، حکیم1397)

(2017) Symoar (2008), EIU, (2018),) 

ها در خصوص عوامل مرؤثر در در ادامه به منظور بررسی دقیق ذهنیت

پذیری روستاهای پیرامون شهر میاندوآب از روش ترکیبری کیرو زیست

(Q.استفاده شد ) شناسی از نقطه نظرات ذهنی برای سراخت این روش

نماید و ابزاری توانا بررای های متفاوت استفاده میگاهشناسی دیدهگونه

هرای فرردی اسرت. ها و دیردگاهها، نگرانیها، سلیقهدر  آسان ارزش

ها و ادراکات، ذهنری فری بنیانی روش کیو آن است که عقاید، نگرش

-ا  با دیگران در میان گذاشرته شرده، انردازهتواند این احسبوده و می

 ,Steelman & Magurieگیررد )گیری شده و مورد مقایسه قرار

. جامعه گفتمان  پژوهش شامل مدیران محلی )دهیاران (371 :2007

-و شوراهای اسالمی( و کارشناسان و خبرگان ساکن در روسرتاها مری

گیرری هدفمنرد هباشند. برای انتخاب نمونه آمراری نیرز از روش نمونر

-شناسی کیو تعرداد مشرارکت)گلوله برفی( استفاده شده است. در روش

کنندگان مرتبط با تعداد عبارات کیو هستند و بایستی که تعداد مشارکت 

: 1392فرد و همکاران، کنندگان کمتر از تعداد عبارات کیو باشد )دانایی

 23فرر )در ن 23کنندگان در ایرن پرژوهش (. لذا تعداد مشارکت14-20

که، با اسرتفاده از طوریباشد. بهمصاحبه به اشباع نظری رسیده شد( می

محلری، مشراهدات منابع دست اول )نظرات اساتید دانشگاهی، مردیران

هرای ها، مقاالت، نشریات و ...( گزارهمیدانی و ...( و منابع مدون )کتاب

گرزاره  40تحقیق تدوین شده و در نهایت با نظر اساتید و متخصصین، 

بندی تنظریم و ( آماده شده و جدول رتبهQهای کیو )تأیید شد و کارت
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در اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت. روایی این پژوهش با استفاده از 

نظرات و مصاحبه با مشارکت کنندگان و همچنین بررسی ادبیات نظری 

د هرا توسرط اسراتیتحقیق تعیین شد. همچنین سنخیت عبارات و گرزاره

 دانشگاهی، کارشناسان و خبرگان در این زمینره تأییرد شرده اسرت. بره

عالوه برای مشخ  شدن پایرایی پرسشرنامه از روش ضرریب آزمرون 

درصد به دسرت  711/0کنندگان درصد شرکت 20استفاده شد که برای 

آمد که نشانگر سطح پایایی مطلوب است. بره منظرور تجزیره و تحلیرل 

، از تحلیل عاملی به روش اکتشافی بر مبنرای های کیوهای ماتریسداده

 فرد )روش استنفسون( استفاده شد.

 نتایج -3 
کیلرومتری شرهر  5در این بخش وضرعیت روسرتاهای واقرع در شرعاع 

پذیری مورد بررسی قررار گرفتره اسرت. در ایرن میاندوآب از نظر زیست
  شاخ 16، ماتریس اولیه از SAWگیری راستا با استفاده مدل تصمیم

های حاصل از پرسشرنامه مطرح شده، تشکیل شد. برای این منظور داده
گردید و سپس برای هر کدام از روستاها میانگین  SPSSوارد نرم افزار 

 (.3گرفته شد و وارد مدل گردید )جدول 
 SAWماتریس اولیه تکنیک  -3جدول 

 روستا

 محیط زیست اجتماعی اقتصادی
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تپهسوگلی  55/4  79/4  50/3  13/4  02/4  05/4  68/3  44/4  50/3  10/3  77/3  95/3  16/4  33/4  05/4  22/4  

آبادشین  73/3  84/2  52/2  79/2  56/3  84/3  80/2  37/3  52/2  22/3  65/3  14/3  48/3  37/3  16/3  03/3  

56/3 عسگرآباد  65/3  05/3  60/2  58/2  31/3  36/3  74/2  49/3  88/2  01/3  24/2  54/2  60/2  88/3  27/2  

31/3 قبانکندی  68/3  14/3  95/2  25/3  36/2  11/3  97/2  75/3  09/3  77/2  26/3  55/2  39/3  61/2  58/3  

گلیگاومیش  23/4  60/4  70/3  04/4  4 15/4  95/3  05/4  75/3  05/3  77/3  02/4  10/4  23/4  05/4  22/4  

بهزادحاجی  89/2  21/3  01/3  11/3  98/3  69/3  65/3  93/3  90/3  44/3  33/3  77/3  15/4  90/3  87/3  10/4  

60/2 حیدرآباد  60/2  06/3  79/2  76/3  60/2  41/3  67/3  07/3  48/2  60/2  41/2  56/2  30/2  18/3  43/2  

لیسفشیبلوی  51/4  99/3  32/4  07/4  23/4  20/4  97/3  70/4  71/4  23/4  20/4  22/4  32/4  27/4  07/4  70/4  

اعلیشیبلوی  29/4  70/4  50/3  10/4  98/3  10/4  20/4  55/4  32/4  20/4  42/4  10/4  90/3  30/4  10/4  55/4  

تپهقره  48/3  76/3  15/3  62/2  59/3  76/2  73/2  45/3  6/2  76/2  29/3  77/2  53/3  24/2  22/3  74/2  

لدینامالشهاب  88/3  53/3  76/3  88/3  50/3  69/3  95/3  05/4  66/3  05/3  50/3  02/4  10/4  10/4  4 05/4  

25/3 نصیرکندی  15/3  38/3  86/3  35/3  33/4  20/4  85/3  65/3  02/3  78/3  15/4  45/3  95/3  90/3  55/3  

آبادولی  03/4  70/3  23/3  10/3  23/3  57/3  23/4  25/3  78/3  10/3  40/3  01/4  45/3  55/3  01/4  66/3  

کندیحسن  51/2  61/3  92/2  89/2  05/3  17/3  86/2  45/2  70/3  52/2  07/3  75/3  74/3  57/3  90/2  90/2  

پهتیقینعلی  86/2  72/3  00/3  31/3  53/2  93/2  94/2  66/3  64/3  46/3  27/2  46/2  22/3  23/2  24/3  76/2  

سفلیارمنا   01/4  71/3  20/3  01/3  26/3  47/3  13/4  11/3  28/3  44/3  55/3  10/4  33/3  85/3  90/3  55/3  

علیاارمنا   24/3  69/2  51/2  32/3  02/3  00/3  65/3  88/3  66/2  55/2  36/2  83/3  98/2  79/3  56/2  87/3  

حسنحاجی  44/2  72/3  12/3  27/3  11/3  42/2  83/2  66/2  52/2  10/3  74/3  83/3  93/2  26/2  22/2  60/3  

83/2 خیرآباد  58/2  81/2  49/2  49/2  28/2  75/2  32/2  69/2  40/2  35/2  42/2  50/2  46/2  81/2  61/2  

آباددولت  31/2  77/2  76/2  80/2  92/2  92/2  50/2  80/2  69/2  70/2  50/2  90/2  36/2  91/2  96/2  65/2  

42/2 کوخان  82/2  82/2  50/2  44/2  94/2  45/2  71/2  44/2  56/2  61/2  78/2  93/2  71/2  54/2  53/2  

86/2 منصورکندی  67/2  90/2  76/2  68/2  94/2  48/2  89/2  68/2  61/2  74/2  61/2  45/2  80/2  58/2  64/2  

کوخانهوبه  79/2  46/2  34/2  51/2  29/2  66/2  67/2  62/2  88/2  78/2  89/2  42/2  27/2  42/2  53/2  75/2  

 (1398های تحقیق، منبع: )یافته
 

های مورد استفاده در تحقیق از دهی به شاخ در ادامه برای وزن
نفر از  23شده است. در این راستا میانگین نظرات  روش دلفی استفاده

کارشناسان و پژوهشگران این حوزه که در فرایند تحقیق و بخصوص 

صورت جدول زیر آورده شده است که مشارکت داشتند به Qدر مدل 
 (.4در فرآیند مدل مورد استفاده قرار گرفت )جدول 

 آنتروپی روش به تحقیق هایشاخص دهیوزن -4جدول 

 آموزش امنیت حمل و نقل زیرساخت گذاریسرمایه مسکن اشتغال درآمد شاخ 

 11/0 20/0 21/0 15/0 10/0 11/0 21/0 24/0 وزن

 چشم انداز محیط آلودگی بهداشت تعلق مکانی تنوع رضایتمندی اوقات فراغت مشارکت شاخ 

 17/0 22/0 18/0 10/0 09/0 11/0 14/0 22/0 وزن

 (1399وهش، های پژمنبع: )یافته
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سپس میانگین و نمره نهایی روستاها پس از انجام مراحرل تکنیرک 
SAW سرفلی و که، روسرتاهای شربیلویطوریآورده شده است. به
های اول و رتبره 098/0و  100/0نهایی  ترتیب با نمرهعلیا بهشبیلوی

انرد. همچنررین خرود اختصراص دادهپذیری برهدوم را از نظرر زیسرت
گلی برا نمرره و گراومیش 095/0تپه با نمرره نهرایی روستای سوگلی

انررد. در ایررن بررین هررای بعرردی قرررار گرفتررهدر رتبرره 093/0نهررایی 
آبراد برا نمرره نهرایی ، دولت061/0روستاهای خیرآباد با نمره نهایی 

هرای آخرر از نظرر در رتبره 065/0خان با نمره نهایی و هویه 063/0
انرد )جردول تحقیق قرار گرفته پذیری در بین روستاهای نمونهزیست
5.) 

 پذیریزیست نظر از میاندوآب شهر پیرامون روستاهای نهاییرتبه -5جدول 
 رتبه نمره نهایی میانگین روستا رتبه نمره نهایی میانگین روستا

 12 072/0 136/0 تپهیقینعلی 1 100/0 182/0 سفلیشیبلو

 13 071/0 135/0 قبانکندی 2 098/0 167/0 علیاشیبلو

 14 071/0 135/0 علیاارمنا  3 095/0 163/0 تپهسوگلی

 15 070/0 134/0 آبادشین 4 093/0 158/0 گلیگاومیش

 16 068/0 132/0 حسنحاجی 5 091/0 157/0 الدینمالشهاب

 17 068/0 132/0 کندیحسن 6 088/0 147/0 نصیرکندی

 18 067/0 131/0 کوخان 7 084/0 145/0 آبادولی

 19 067/0 131/0 کندیمنصور 8 081/0 142/0 بهزادحاجی

 20 065/0 129/0 خانهویه 9 078/0 140/0 سفلیارمنا 

 21 063/0 127/0 آباددولت 10 074/0 138/0 عسگرآباد

 22 061/0 125/0 خیرآباد 11 072/0 136/0 تپهقره

 (1399های پژوهش، منبع: )یافته

 سفلیشیبلوی روستای شده، انجام بندیتبهر به توجه با راستا این در
 سرشرماری اسرا برر روسرتا ایرن. است باالیی پذیریزیست دارای
 4 فاصررله در نفررر 1533 جمعیررت بررا 1395 سررال مسررکن و نفرو 
 برا سفلیشیبلوی روستای. است گرفته قرار میاندوآب شهر کلیومتری
 اشتغال جهت باالیی اقتصادی توان از آبی منابع به مناسب دسترسی

 همچنرین. اسرت برخروردار باغداری خصوصبه کشاورزی بخش در
 سبب میاندوآب -تبریز ترانزیتی جاده مسیر در روستا این گرفتن قرار
 برا روستا این تولیدی محصوالت ارسال و نقل و حمل که است شده

 اسرتنباآ تروانمی دیگرر سوی از گردد؛ انجام کمتر هزینه و سهولت
 سرطح افرزایش سربب روسرتا ایرن در براال اشتغال و درآمد کرد که
 نیرز محیطیزیسرت و اجتمراعی زمینه در پذیریزیست هایشاخ 
 دیگرر گلیگراومیش و تپهسروگلی علیا، شیبلو روستاهای. است شده

 شرهر اطرراف در پذیریزیسرت نظرر از براال امتیاز دارای روستاهای
 (.2 شکل) باشندمی میاندوآب

 
 از میاندوآب شهر پیرامون روستاهای مکانی -ییفضا توزیع -2 شکل

های پذیری، ترسیم: )نگارندگان با استفاده از یافتهزیست نظر

 (1399پژوهش، 

در ادامه این بخش از تحقیق با استفاده از روش کیو و تحلیل عاملی 
مکرانی روسرتاهای  -اکتشافی عوامل تأثیرگرذار در تفراوت فضرایی

پرذیری مرورد بررسری قررار مینه زیسرتپیرامون شهر میاندوآب در ز
گرفت و نتایج آماری حاصل از اجرای مدل تحلیرل عراملی و معیرار 

KMO کننده مدل تحلیل عاملی و تناسب آن و آزمون بارتلت تأیید
)بیشرتر از حرداقل  718/0برابر برا  KMOبرای پژوهش بود. معیار 
و سرطح  315/410( و مقدار بارتلت برابرر 05/0مقدار قابل اطمینان 

 (.6محاسبه شده است )جدول 000/0معناداری آن 
 پذیریزیست معناداری سطح در بارتلت آزمون -6جدول 

 پیرامون شهری روستاهای

 df sig مقدار بارتلت KMO تحلیل مورد مجموعه

عوامل مؤثر در تفاوت فضایی 
پذیری روستاهای زیست

 پیرامون شهر میاندوآب
718/0 315/410 120 000/0 

 (1399های پژوهش، نبع: )یافتهم

 برا هرایعامل عاملی، تحلیل مختلو مراحل اجرای پس از ادامه در
 روش بره دوران از بعرد و شرده اسرتخراج تحقیرق در تأثیر بیشترین
-می تبیین را متغیرها کل واریانس درصد 69/79 مجموعاً واریماکس

 عامرل 5 در متغیرهرا تغییرپذیری از درصد 69/79 کهطوریبه. کنند
 تروانمری داریمعنری طروربره بنابراین. شدند تبیین و توضیح اصلی

 دسرت از برا عامل، 5 این از استفاده با را متغیرها مجموعه پیچیدگی
 بنرابراین. داد کراهش متغیرهرا واریرانس از درصد 31/20 فقط دادن
 درآمرد، و اشرتغال سرطح بودن باال آبی، منابع به دسترسی توان،می
 اعتمراد مردمری، هرایگروه همیراری و مشرارکت هایفرصت وجود

 در روستاییان پذیریمسئولیت روستا، محیط در یکدیگر به روستاییان
 عوامرل تررینمهرم از را روسرتا، محریط آلرودگی از جلروگیری قبال
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 کررد عنروان میانردوآب شرهر پیرامرونی روستاهای در پذیریزیست
 (.7 جدول)

روستاهای پیرامون شهری پذیری زیست اصلی عوامل -7جدول 

 دوران از بعد عامل هر برای واریانس و مقدار

 نام عامل
مقدار 
 ویژه

درصد 
 واریانس

واریانس 
 تجمعی

 46/26 38/19 12/4 سهولت دسترسی و وجود منابع آبی

2/3 باال بودن سطح اشتغال و درآمد  5/16  12/37 

های مشارکت و وجود فرصت
 های مردمیهمیاری گروه

63/2 25/15 27/54 

اعتماد روستاییان به یکدیگر در 
 محیط روستا

37/2 55/14 32/69 

پذیری روستاییان در قبال مسئولیت
 جلوگیری از آلودگی محیط روستا

25/2 01/14 69/79 

 (1399های پژوهش، منبع: )یافته

 درصرد 38/19 کره اسرت 12/4 عامرل ایرن ویرژه مقدار: اول عامل
 بارگرذاری کیرو کارت 8 عامل این در. است نموده تبیین را واریانس
 858/0 با 3 شماره پاسخگوی را عاملی بار باالترین که است گردیده

-می 9 شماره پاسخگویی به متعلق 518/0 با عاملی بار ترینپایین و

 (.8 جدول) باشد

 نمودارکیوهای )متغیرهای( بارگذاری شده در عامل اول -8جدول 
 بار عاملی ویانپاسخگ بار عاملی پاسخگویان

 690/0  11پاسخگوی شماره  858/0  3پاسخگوی شماره 

 748/0 13پاسخگوی شماره  585/0 4پاسخگوی شماره 

 832/0 16پاسخگوی شماره  678/0  6پاسخگوی شماره 

 812/0 20پاسخگوی شماره  518/0  9پاسخگوی شماره 

 (1399های پژوهش، منبع: )یافته

 متفاوت عاملی بارهای با متغیر 4 تعداد ماریآ جامعه دیدگاه اسا  بر
 متغیرهررای آنهرا برین از کره. گردیررد مشرخ  اول عامرل روی برر

 و 02/2 عاملی بار با( زیرزمینی سطحی،) آبی منابع وجود و دسترسی
 56/1 عاملی بار با مناسب خا  و زمین منابع به روستاییان دسترسی

 روسرتاهای فضرایی تفاوت زمینه در متغیرها تأثیرگذارترین عنوان به
 .(9شدند )جدول  شناخته پذیریزیست منظر از مطالعه مورد

 های مشترک با امتیاز عاملی باال در عامل اولگزاره -9جدول 

 متغیر
بار 
 عاملی

 متغیر
بار 
 عاملی

وجود منابع دسترسی و 
 ی )سطحی، زیرزمینی(آب

02/2 
دسترسی به بازارهای 

 محلی
86/0 

به  انییروستا یدسترس
و خا   نیمنابع زم

 مناسب
56/1 

دسترسی به 
های حمل و زیرساخت

 نقل
09/1 

 (1399های پژوهش، منبع: )یافته

 واریانس درصد 5/16 که است 2/3 دوم عامل ویژه مقدار: دوم عامل
 کره شرده بارگرذاری کیرو کرارت 4 عامرل این در. کندمی تبیین را

 و مقردار براالترین 824/0 عراملی برار مقدار با 8 شماره پاسخگویی
 خرود بره را مقردار ترینپرایین 726/0 مقردار با 2 شماره پاسخگویی
 (.10 جدول) است داده اختصاص

نمودارکیوهای )متغیرهای( بارگذاری شده در عامل  -10جدول 
 دوم

 پاسخگویان
بار 
 عاملی

 بار عاملی پاسخگویان

 824/0 8پاسخگوی شماره  726/0 2پاسخگوی شماره 

 733/0 5شماره پاسخگوی 
پاسخگوی شماره 

17 
785/0 

 (1399های پژوهش، منبع: )یافته

 روسرتاها فضایی تفاوت برای عامل این در داراولویت کیوهای گزینه
. باشدمی درآمد و اشتغال عوامل به مربوآ عمدتاً پذیریزیست نظر از

 گزینه 6 دهدمی نشان دوم عامل در شده شناسایی متغیرهای بررسی
 ایرن دیدگاه از و اندکرده کسب 1 از باالتری عاملی امتیاز میزان کیو
 پذیریزیسرت در را مثبرت تأثیر بیشترین شده ذکر های گزینه گروه

 تروان گرزاره راسرتا ایرن در. دارند میاندوآب شهر پیرامون روستاهای
 بیکاری و اشتغال درصد بودن باال و( باغداری) باال کشاورزی قابلیت
 عاملی با بیشترین 63/1 و 78/1 با ترتیب به روستاییان بین در اند 
 .(11اند )جدول داشته روستاها این پذیریزیست فضایی تفاوت در را

 های مشترک با امتیاز عاملی باال در عامل دومگزاره -11جدول 

 بار عاملی متغیر

 38/1 وجود نیروی کار کافی برای توسعه صنایع روستایی

 78/1 زی باال )باغداری(توان قابلیت کشاور

 57/1  داریمناسب و پا یوجود درآمدها

 32/1 گذاری بخش دولتی در مناطق روستایی وجود سرمایه

 07/1 های مالی برای روستاییانوجود تسهیالت و پشتیبانی

باال بودن درصد میزان اشتغال و بیکاری اند  در بین 
 روستاییان

63/1 

 (1399های پژوهش، منبع: )یافته

 درصرد 25/15 کره باشدمی 63/2 سوم عامل ویژه مقدار: سوم عامل
 شرده بارگرذاری کیو کارت 5 عامل این در. کندمی تبیین را واریانس
 مقردار بیشترین 932/0 مقدار با 10 شماره پاسخگویی عاملی بار که
 (.12 جدول) باشدمی کیو هایکارت بین در

ارگذاری شده در عامل نمودارکیوهای )متغیرهای( ب -12جدول 

 سوم
 بار عاملی پاسخگویان بار عاملی پاسخگویان

 815/0 14پاسخگوی شماره  845/0 1پاسخگوی شماره 

 750/0 15پاسخگوی شماره  723/0 7پاسخگوی شماره 

 932/0 10پاسخگوی شماره 

 (1399های پژوهش، منبع: )یافته

-مری نشران سوم ملعا در کیو نمودار هایگزاره از عاملی هایآرایه

 روسرتاها، امرور اداره در روسرتاییان مشرارکت میزان متغیرهای دهد،
 انتخاب در مشارکت میزان روستاها، عمران طراح در مشارکت میزان
 روسرتاهای امرور در روسرتاییان همیراری میرزان و روستایی مدیران
 روسرتاهای فضرایی تفاوت افزایش عوامل از میاندوآب شهر پیرامون
 بیشرترین ترتیببه که روندمی شمار به پذیریزیست نظر از پیرامون
 (.13 جدول) اندداشته زمینه این در عاملی بار
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 های مشترک با امتیاز عاملی باال در عامل سومگزاره -13جدول 
 بار عاملی متغیر بار عاملی متغیر

میزان مشارکت در 
انتخاب مدیران 
 روستایی

38/1 
میزان همیاری 

ان در امور روستایی
 روستاها

18/1 

میزان مشارکت در 
طراح عمران 
 روستاها

43/1 
میزان مشارکت 
روستاییان در اداره 
 امور روستاها

54/1 

 (1399های پژوهش، منبع: )یافته

 درصرد 55/14 که باشدمی 37/2 عامل این ویژه مقدار: چهارم عامل
 شرده گرذاریبار کیو کارت 3 عامل این در. کندمی تبیین را واریانس
 بیشرترین 924/0 مقردار با 18 شماره پاسخگویی عاملی بار که است
 (.14 جدول) باشدمی کیو هایکارت بین در مقدار

نمودارکیوهای )متغیرهای( بارگذاری شده در عامل  -14جدول 

 چهارم

 بار عاملی پاسخگویان بار عاملی پاسخگویان

 738/0 22پاسخگوی شماره  870/0 12پاسخگوی شماره 

 924/0 18پاسخگوی شماره 

 (1399های پژوهش، منبع: )یافته

-می نشان چهارم عامل در کیو نمودار هایگزاره از عاملی هایآرایه

 روستاییان اعتماد میزان روستاییان، بین اعتماد میزان متغیرهای دهد،
 میرزان و ایقبیلره و قرومی اختالفرات میرزان روسرتایی، مدیران به

 شررهر پیرامررون روسررتاهای در روسررتایی منرراطق رد جرررم ارتکرراب
-زیسرت نظرر روسرتاها از فضایی تفاوت افزایش عوامل از میاندوآب

 زمینه این در عاملی بار بیشترین ترتیب به که روندمی شماربه پذیری
 (.15 جدول) اندداشته

 های مشترک با امتیاز عاملی باال در عامل چهارمگزاره -15جدول 

 متغیر
بار 
 لیعام

 متغیر
بار 
 عاملی

میزان اعتماد روستاییان 
 به مدیران روستایی

38/1 
میزان ارتکاب جرم در 
 مناطق روستایی

08/1 

میزان اعتماد بین 
 روستاییان

47/1 
میزان اختالفات قومی 

 ایو قبیله
11/1 

 (1399های پژوهش، منبع: )یافته

 درصرد 01/14 کره باشدمی 25/2 عامل این ویژه مقدار: پنجم عامل
 شرده بارگرذاری کیو کارت 3 عامل این در. کندمی تبیین را واریانس
 بیشرترین 938/0 مقردار با 19 شماره پاسخگویی عاملی بار که است
 (.16 جدول) باشدمی کیو هایکارت بین در مقدار

نمودارکیوهای )متغیرهای( بارگذاری شده در عامل  -16جدول 

 پنجم

 بار عاملی یانپاسخگو بار عاملی پاسخگویان

 815/0 23پاسخگوی شماره  938/0 19پاسخگوی شماره 

 870/0 21پاسخگوی شماره 

 (1399های پژوهش، منبع: )یافته

-مری نشان پنجم عامل در کیو نمودار هایگزاره از عاملی هایآرایه

 زبالره، آوریجمرع سیسرتم وجرود آبی، منابع کیفیت متغیرهای دهد،
 بره دسترسری مصرنوعی، و طبیعری ازهایاندچشرم و منراظر کیفیت

 در خرا  تخریرب و آلودگی از حفاظت و درمانی و بهداشت خدمات
 تفراوت افرزایش عوامرل از میانردوآب شهر پیرامون روستایی مناطق
 ترتیرببره کره روندمی شماربه پذیریزیست نظر از روستاها فضایی
 (.17 جدول) اندداشته زمینه این در عاملی بار بیشترین

 های مشترک با امتیاز عاملی باال در عامل چهارمگزاره -17جدول 

 بار عاملی متغیر

 18/1 حفاظت از آلودگی و تخریب خا 

 87/1 آوری زبالهوجود سیستم جمع

 55/1 اندازهای طبیعی و مصنوعیکیفیت مناظر و چشم

 24/2 کیفیت منابع آبی

 38/1 دسترسی به خدمات بهداشت و درمانی

 (1399های پژوهش، )یافته منبع:

 گیرینتیجه -3
پذیری روسرتاهای زیسرت پرایش و ارزیرابیتحقیق حاضر با هردف 

پیرامون شهر میاندوآب انجام گرفته است. بررسی میدانی نشران داد، 
ترین شررهر میانرردوآب و روسررتاهای پیرامررون آن یکرری از پررر رونررق
ب، دشت شهرهای استان آذربایجان غربی است. در شهرستان میاندوآ

غربی، میاندوآب شرقی و باروق، واقع شده است کره وجرود میاندوآب
-های سطحی و زیررود و همچنین آبرود و سیمینهدو رودخانه زرینه

کند. از این رو این محردوده بره زمینی این شهرستان را سیر آب می
خیزی خا  و مساعد بودن اوضراع جروی کشراورزی و سبب حاصل

های سطحی و زیرزمینی مرکز کشاورزی است دسترسی آسان به آب
گندم، جو، یونجه، انواع که عمده محصوالت این منطقه در کشت آبی

باشرد. ایرن محصوالت باغی و در کشرت دیرم نیرز گنردم و جرو می
های متعرددی کارخانهمحدوده یک ناحیه کشاورزی و صنعتی بوده و 

حصول خرود همچون کارخانه معروف قند میاندوآب وجود دارد، که م
بنردی شرود. در ایرن راسرتا، رتبرهرا به سایر نقاآ کشرور ارسرال می

نشرران داد،  SAWروسررتاهای پیرامررون شررهر میانرردوآب بررا روش 
نهرایی  ترتیرب برا نمررهعلیرا برهسفلی و شبیلویروستاهای شبیلوی

پذیری های اول و دوم را از نظر زیستترتیب رتبهبه 098/0و  100/0
تپه با نمره نهایی اند. همچنین روستای سوگلیادهبه خود اختصاص د

های بعدی قررار در رتبه 093/0گلی با نمره نهایی و گاومیش 095/0
آبراد ، دولت061/0دارند. در این بین روستاهای خیرآباد با نمره نهایی 

هرای در رتبه 065/0خان با نمره نهایی و هویه 063/0با نمره نهایی 
-ری در بین روستاهای نمونه تحقیق قرار گرفتهپذیآخر از نظر زیست

پرذیری اند. همچنین بررسی عوامل مؤثر در تفراوت فضرایی زیسرت
روستاهای پیرامون شهر میاندوآب با استفاده از روش کیرو و تحلیرل 

ترین عوامل تأثیرگذار در این زمینه عاملی اکتشافی نشان داد که مهم
( باال بودن سطح 2منابع آبی ( سهولت دسترسی و وجود 1عبارتند از: 

هرای های مشارکت و همیاری گروه( وجود فرصت3اشتغال و درآمد، 
( 5( اعتمرراد روسررتاییان بره یکرردیگر در محرریط روسررتا و 4مردمری، 
پذیری روستاییان در قبال جلوگیری از آلودگی محیط روستا. مسئولیت

 38/19س و درصد واریران 12/4در این میان عامل اول با مقدار ویژه 
بیشترین تأثیر را در این زمینه داشته است. چنانچه، دسترسی و وجود 
منابع آبی )سطحی، زیرزمینی(، دسترسی روستاییان به منابع زمرین و 
خررا  مناسررب، دسترسرری برره بازارهررای محلرری، دسترسرری برره 

های حمل و نقل و ... نقش و تأثیرگذاری زیادی در تفاوت زیرساخت
 اند.وستاهای پیرامون شهر میاندوآب داشتهپذیری رفضایی زیست
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Abstract 
The purpose of this study is to Monitoring and Evaluation the Livability in the villages around the city of 

Miandoab. Therefore, in terms of exploratory purpose, in terms of descriptive-analytical method, and in 

terms of philosophical basis, it is mixed. It is also a field-library research in terms of data collection 

methods. The study area includes 23 villages within a radius of 5 km of Miandoab city, which according 

to the 2016 census have a population of 28866 people and 8404 households. The sample size includes 

two groups of heads of households, experts and rural managers who were selected as a sample using 

Cochran's formula of 367 rural households. Villages are ranked in terms of viability using the SAW 

method. Then, in order to study the mentalities regarding the effective factors in the livability of the 

villages around the city of Miandoab, the combined method of Q and exploratory factor analysis were 

used. The results showed that the villages of Shabilvi-Sofla and Shabilvi-Olia with the final score of 

0.100 and 0.098, respectively, have the first and second ranks in terms of Livability. Also, Sogli-Tappeh 

village with a final score of 0.095 and Gaumishgoli with a final score of 0.093 are in the next ranks. 

Among them, the villages of Khairabad with a final score of 0.061, Dolatabad with a final score of 0.063 

and Hoyeh Khan with a final score of 0.065 are in the last ranks in terms of Livability among the sample 

villages. The most important factors influencing the spatial difference of villages in terms of Livability 

are: 1) Ease of access and existence of water resources, 2) High level of employment and income, 3) 

Existence of opportunities for participation and cooperation of popular groups, 4) Trust of villagers in 

each other in the rural environment and 5) Responsibility of villagers to prevent environmental pollution 

Village. Among these, the first factor with a specific value of 4.12 and a percentage of variance of 19.38 

had the greatest effect in this field. 

Introduction 

Today, the issue of livability and preservation of living conditions has become one of the most important 

issues affecting the quantitative and qualitative dimensions of life in urban and local communities. In 

contemporary times, these issues have involved a wide range of researchers and experts in terms of 

conceptual and thematic scope. Therefore, addressing new theories with the aim of solving residential 

problems, improving the quality and quantity of people's lives in improving the quality of rural 

environment, village management, advancing the village to become more desirable, etc., is more 

important than ever. Studies in this field show that at home and abroad, the spatial-spatial nature of 

livability has been less considered and spatial-spatial patterns in the area have been less studied. In order 

to monitor and evaluate the livability in the desired range, classical statistical methods have been used. 

Also in the study area (villages around the city of Miandoab) no research on the livability of rural areas 

has been done so far. In this regard, the villages around the city of Miandoab are among the settlements 

that are always subject to various social, cultural, economic and physical-spatial changes due to their 

proximity and physical-spatial connections with this city. These villages have been more affected by the 

city of Miandoab due to the existence of currents and administrative relations in a relatively short 

distance. These villages are environmentally vulnerable and economically and socially sensitive 

compared to other villages for the reasons mentioned, so it is necessary to measure, collect, process and 

evaluate their livability. Therefore, the present study seeks to answer these basic questions: a) What is 

the situation of the villages around the city of Miandoab in terms of livability indicators?; B) What are 

the most important factors influencing the spatial-spatial difference of the villages around Miandoab in 

terms of livability? 

 

 

 

Methodology 
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The present study is an exploratory research in terms of exploratory purpose and in terms of descriptive-

analytical method and orientation in terms of orientation. Q-factor analysis and village assessment have a 

quantitative approach in terms of viability. This research is a library-field research (questionnaire) in 

terms of data collection methods and information. The study area is Miandoab city research. Therefore, 

in order to analyze the data of Q matrices, factor analysis was used by heuristic based on the individual 

method (Stanfson method). 

 

Conclusion 
The aim of this study was to monitor and evaluate the viability of villages around the city of Miandoab. 

A field study showed that the city of Miandoab and the surrounding villages is one of the most 

prosperous cities in the province of West Azerbaijan. It is located in Miandoab city, West Miandoab 

plain, East Miandoab and Baroq. Therefore, this area is due to soil fertility and favorable agricultural 

conditions and easy access to surface and groundwater of the agricultural center. The main products of 

this region are irrigated wheat, barley, alfalfa, horticultural crops and in rainfed wheat. And the 

atmosphere is. This area is an agricultural and industrial area and there are several factories such as the 

famous Miandoab sugar factory, which sends their products to other parts of the country. In this regard, 

the ranking of villages around the city of Miandoab by SAW method showed that Shabilosofla and 

Shabilolia villages have the first and second ranks in terms of viability. Also, the study of effective 

factors in the spatial difference of livability of villages around Miandoab city using Q method and 

exploratory factor analysis showed that the most important influential factors in this field are: 1) ease of 

access and existence of water resources 2) high level Employment and income, 3) the existence of 

opportunities for participation and cooperation of popular groups, 4) the trust of villagers in each other in 

the rural environment and 5) the responsibility of villagers to prevent pollution of the rural environment. 

Access factors and the existence of water resources (surface, underground), villagers' access to suitable 

land and soil resources, access to local markets, access to transportation infrastructure, etc. have played a 

great role and impact on the spatial difference of livability of villages around Miandoab. 
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