
 

 

 TOPSISبین محالت برخوردار و کمتر برخورداربا روش تلفیقی ارزیابی کیفیت محیط 
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 چکیده

هاا موبا    به خطر افتادن سالمت انساان  و های محیطیشهرها، ، مسئله آلودگیشروع انقالب صنعتی و رشد افسار گسیخته   

یکی از مفاهیم شهر نشینی که در همین راساتا اهمیات   ای در بهت اداره شهرها در بهان بوبود آید.گشته تا مشکالت عدیده

هاای ابتمااعی، فرهن،ای،    منظور از کیفیت زندگی شهری توباه باه شااخ     زندگی است. محیط پیدا می کند مفهوم کیفیت

باا سان ک کیفیات     ریزی کیفیت زندگی شهری اسات، محیطی و روانی در دو وبه عینی)کمی( و ذهنی)کیفی( در روند برنامه

تاوان بساتر اصاالحات اساسای را در بهات ارتقاا        های حاشیه شهری ومقایسه آن با بافت های برخوردار میمحیط در بافت

ماعی و احساس رضایتمندی ساکنین، تا رساندن محیط شهر به سطح کیفیت زندگی مطلاوب  کیفیت زندگی، توسعه عدالت ابت

متار مرباد دوماین منطقاه      34,23,,24,با وساعتی معااد     شهرداری مشهدمنطقة دوو در نهایت توسعه پایدار، فراهم ساخت. 

نظر بمعیتی بزرگترین منطقاه شاهری   هزار نفر را در خود بای داده است که از  82,شهری از نظر وسعت،و بمعیتی بالغ بر 

، ارگانیک، فرسوده و بسایار متاراکم   بافتی با هسته روستاییمحلة نوده یکی از محالت این منطقه بوده که دارای .باشدمشهد می

در شما  غربی بغرافیایی وحاشیه شهر مشهد می باشد. از طرفی دی،ر محله فرامرز این منطقه بز  محالت برخوردار ومانظم  

محالت مورد مطالعه در این پژوهک، به واسطه تفاوت هاای   نظر بافت کالبدی می باشد. براین اساس تحلیل کیفیت زندگیاز 

از ضرورت های این پژوهک است. بدین منظاور، باا هاد      گسترده در ابعاد مختلف و قرار گیری در غال  یک منطقه شهری

 ،عیت فعلی آن و در نهایات ارتقاا  کیفیات محایط زنادگی     های کیفیت محیط شهری و سن ک وضشناخت و بررسی شاخ 

ازروش رتبه بندی تاپسیس وآنتروپی شانون به صورت ترکیبی استفاده شد پژوهک در این پژوهک حاضر صورت گرفته است.

نیاز   نتایج حاکی از اختالفات گسترده دو محله در باب کیفیت محیط است در پایان واطالعات مورد ت زیه وتحلیل قرار گرفت

   پیشنهادات وراهکارهای پژوهک مطرح شده است.
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 مقدمه  -1

 بیان مسئله 1-1

شروع انقالب صنعتی و رشد افسار گسیخته شهرها، ادامه روند ماداوم افازایک بمعیات بهاانی، مسائله        

ها و تردید در تأمین نیازهای نسل آینده موب  گشاته تاا   افتادن سالمت انسانهای محیطی، به خطر آلودگی

ریازان و  ای در بهت اداره شهرها در بهان بوباود آیاد. ایان در حاالی اسات کاه برناماه       مشکالت عدیده

گذاران، توسعه پایدار و همه بانبه را با تأکید بر اهدا  اقتصادی، ابتماعی، فرهن،ی، زیست محیطی سیاست

(.در حاا   Menon and Epley، 281 :2007... بای،زین توسعه صرفاً کمی و اقتصادی کارده اناد.. )   و

های متفاوت و مختلاف تساری   به تمامی اقشار انسانی و در شکل  3حاضر نیز مفاهیمی مانند کیفیت زندگی

روانی در دو  های ابتماعی، فرهن،ی، محیطی ومنظور از کیفیت زندگی شهری توبه به شاخ  .یافته است

ریزی کیفیت زندگی شهری است، بدین معنا کاه عاالوه بار    وبه عینی)کمی( و ذهنی)کیفی( در روند برنامه

هاا  باید ذهنیت و نوع ن،اه شهروندان به این شااخ  ها به صورت مشخ  و عینی میگیری شاخ اندازه

تاو نفاوذ مفهاوم کیفیات زنادگی      بادین لحااد در پر   (.,1,8نیز مورد توبه قرار گیرد)کوکبی و همکااران،  

ریازی شاهری بایاد باه نیازهاای روانای،       رویکردی بدید در شهرسازی شکل گرفته که معتقد است برناماه 

محیطی، ابتماعی و اقتصادی همچون رضایت، شادمانی، امنیت، مسکن با کیفیت باال، دسترسی به خادمات،  

کاارکردی، توباه داشاته     -ر اهادا  کالبادی  امیدهای اشتغا ، هویت ابتماعی، حس مکان و غیره عالوه با 

های حاشیه شهری ومقایسه آن با با سن ک کیفیت محیط در بافت(.32: 1,88نژاد و صادقی، باشد)محمودی

توان بستر اصالحات اساسی را در بهات ارتقاا  کیفیات زنادگی، توساعه عادالت       بافت های برخوردار می

ابتماعی و احساس رضایتمندی و شادکامی ساکنین، تا رساندن محیط شهر به سطح کیفیت زندگی مطلاوب  

منطقة شهری تشاکیل شاده، کاه منطقاة دو باا       ,1شهر مشهد  از و در نهایت توسعه پایدار، فراهم ساخت. 

هزار نفر را  82,متر مربد دومین منطقه شهری از نظر وسعت،و بمعیتی بالغ بر  34,23,,24,وسعتی معاد  

باشد.)پای،اه اینترنتی شهرداری در خود بای داده است که از نظر بمعیتی بزرگترین منطقه شهری مشهد می

، ارگانیاک،  روساتایی بافتی با هساته  این منطقه بوده که دارای  3(. محلة نوده یکی از محالت ناحیه 2منطقه 

فرسوده و بسیار متراکم در شما  غربی بغرافیایی وحاشیه شهر مشهد می باشد. از طرفی دی،ر محله فرامرز 
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این منطقه بز  محالت برخوردار ومنظم از نظر بافت کالبدی می باشد همچنین به نظر میرسد از  ,در ناحیه 

در سطح نسبتا باالیی در شهر مشهد قرار دارند. باراین  لحاد بافت اقتصادی وابتماعی نیز ساکنین این محله 

محالت مورد مطالعه در این پژوهک، به واسطه تفاوت های گساترده در ابعااد    اساس تحلیل کیفیت زندگی

از ضرورت های این پژوهک است. بدین منظور، با هاد    مختلف و قرار گیری در غال  یک منطقه شهری

محیط شهری و سن ک وضعیت فعلی آن و در نهایت ارتقا  کیفیات  های کیفیت شناخت و بررسی شاخ 

باا توباه باه بیاان مسائله و       پژوهک حاضر صورت گرفتاه اسات.  محیط زندگی در دو محله نوده وفرامرز 

ضرورت موضوع تحقیق و همچنین اهدافی که در باال ذکر گردید، این پژوهک در صدد است تا به ساااالت  

 زیر پاسخ دهد:

 در محالت نوده وفرامرز در چه سطحی قرار دارد؟  ی ساکنین از کیفیت محیطرضایتمند -1

 میزان سرزندگی محالت مورد مطالعه در چه سطحی قرار دارد؟ -2

 بنابراین در پاسخ به سااالت مذکور فرضیات ذیل طرح گردیده است :

 .قرار دارد پایینتری از محله فرامرز سطح در نوده محلة در رضایتمندی ساکنین از کیفیت محیط رسدمی نظر به -1

 رسد میزان سرزندگی نسبی در محله نوده از فرامرز در سطح باالتری قرار دارد.به نظر می -2

 پیشینه تحقیق 2-1

در ایاالت متحده آمریکا متولد شد و تحت حمایت محققان و  1332تحقیقات کیفیت زندگی در دهه    

ها با هد  مطالعه آوری و تحلیل دادهمند در زمینه بمدمومی و عالقههای عپژوهش،ران و همچنین سازمان

مقاله و تحقیق  11222تقریباً حدود  (Maggino, 2010).غیر اقتصادی عناصر رفاه ابتماعی قرار گرفت

در این ا، به  (.Deraper & Thompson, 2001.) تا پایان قرن بیستم انتشار یافت 1333علمی بین سا  

تحقیقات ان ام گرفته در ارتباط با کیفیت زندگی شهری درداخل کشور و کشورهای مختلف تعدادی از 

  کنیم:بهان اشاره می

 

 

 

 



 

 

 )منبد : ن،ارندگان(( پیشینه تحقیق1بدو  شماره)

 نتایج موضوع سا  نویسنده

 2222 داس
 مطالعه) شهری زندگی کیفیت

 (گواهاتی: موردی

 عینی صورت به محیطیزیست و فیزیکی ابتماعی، اقتصادی، ابعاد در را زندگی کیفیت

 ذهنی ابعاد بین که است آن از حاکی نتایج. کندمی مطالعه شهری محیط یک در ذهنی و

 نیست اختال  زندگی کیفیت عینی و

 

 تایپه در ذهنی زندگی کیفیت سن ک 2228 لی

 سن ک بهت ،DAS مد  همچنین و تایپه شهر با تشابهات علت به دیترویت برای شده کار نمونه از

 و متغیرها که دهدمی نشان نتایج. است نموده استفاده تایپه شهر در زندگی ذهنی کیفیت ارزیابی و

 .دارند بسزایی تأثیر رضایتمندی در فردی خصوصیات

 

 و آلن،ین

 همکاران
2221 

 کیفیت به بانبه چند رویکردی

 شهری زندگی

 زندگی کیفیت مختلف هایبنبه بندیالویت پژوهک این از حاصل نتی ة ترینمهم

  بوده آنها روی بر شهرسازی هایهاوراهبردسیاست تمرکز بهت استانبو  در شهری

 

ا...  کرامت

زیاری و 

 دی،ران

1,83 
تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در نواحی 

 شهری ایران

رابطه با کیفیت های تعریف شده در با هد  بررسی نواحی مختلف شهری ایران بر اساس شاخ 

دهد که نواحی پردازند. نتایج نشان میناحیه شهری می ,25زندگی، به تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در 

 باشد.های کیفیت زندگی شهری میمختلف شهری ایران دارای شکا  بارزی از نظر شاخ 

 

م تبی 

رفیعیان و 

زهرا 

 عس،ری

 زاده

1,88 
بررسی عوامل ماثر بر کاهک کیفیت 

 محیط شهری

اند.  نتایج های فقدان بهداشت محیط، عدم احساس امنیت، آلودگی صوتی و آلودگی هوا( پرداختهمالفه

دهد که تمامی عوامل مورد نظر در مد  ت ربی در محدودة مطالعاتی با میزان حاصل از تحقیق نشان می

 داری دارند.اشان رابطه معنینارضایتی ساکنین از محیط سکونتی

 

 

 واد وروش هام -2

  گیرد:مفاهیم اصلی پژوهک مورد بحث قرار می این قسمتدر تعریف مفاهیم:  1-2

 مفهوم کیفیت  1-1-2

 و چ،اون،ی  حالات  ،صفت چونی، چ،ون،ی، در فرهنگ عمید، "ریشه شناسی واژه"واژه کیفیت به لحاد   

فرهناگ ان،لیسای    ،"quality"لغوی، برای واژه کیفیت به لحاد. (831: 1,83)عمید، شده است بیانچیزی 

صافات  » ، «مطلوبیت و کما  به مفهوم عام» ، «دربه خوبی و ارزش چیزها» ، چهار معنا به ترتی  آکسفورد

 Oxford Advance Learnersرا ارا اه داده اسات)  « بنباه ویاژه و عال ام ویاژه    » و « و خصوصایات 

Dictionary: 1999.) 



 

 

 مفهوم محیط 2-1-2

-موری است که موب  تکامل هر موبود زنده و به ویژه تحو  شخصیت انسانی میمحیط کلیه شرایط و ا  

: 1,83بدون توبه به روابط بین عناصر و ابزا  معنا و مفهومی ندارد)شایعه،  « محیط»شناسیشود. از نظر بوم

   کنند کلیتی تفکیک ناپذیر از یکدی،ر هستند.(. در این تعریف، انسان و محیطی که در آن زندگی می2,

 کند:یکی از بنیان،ذاران مکت  بغرافیای رفتار فضایی، روی دو محیط مشخ  تأکید می 2"ویلیام کرک"

 شود.محیط پدیداری یا عینی: یک محیط فیزیکی است که در آن رفتار انسان ظاهر می

یرد. این گگیری صورت میپذیرد و در آن تصمیمشناختی تأثیر میمحیط رفتاری:  محیط ذهنی یا محیط روان

 (.122: 1,88آید)شکو ی، گیری به صورت یک عمل آشکار در محیط پدیداری درمیتصمیم

 کیفیت محیط  3-1-2

های پایه از قبیل سالمتی توان بز  اساسی مفهوم گسترده کیفیت زندگی دانست. کیفیتکیفیت محیط را می  

. کیفیت محیط یک مفهوم چند (RIVM, 2002)هایی از قبیل راحتی و بذابیتو امنیت در ترکی  با بنبه

بعدی است که با مفاهیمی همچون کیفیت زندگی، کیفیات مکاان، ادراک و رضاایت شاهروندی و قابلیات      

که محققان مختلف ادعا دارند که تعریف این مفهوم چندبعدی واقعاً ممکن طوریزندگی اشتراکاتی دارند. به

 (. al et kamp Van،  2003شود)به در نظر گرفته مینیست و در بسیاری موارد به عنوان معانی مشا

 اسالم و کیفیت محیط شهری 4-1-2

ای به ناام شاهر   اند که پیشتر از آنکه ایدهگویای این حقیقت...  هایی چون شهر مقدس، مدینه فاضله وواژه  

ها، بر کالباد و سااختار شاهر تقادم داشاته      اسالمی مطرح شود، هویت معنایی و معنوی فضای زیست انسان

اساساً در شاهر پااکیزه اسات کاه      آورده شده است. "بلدالطی "در آیات قرآن برای شهر پاکیزه، واژه است. 

این مفهوم شبیه مفهوم توسعه پایدار است که  .در آن متصور است محیطی، ابتماعی و زیست بهره اقتصادی

مدیریت بهداشت و فضاهای بهداشتی در شهرهای صدر  اند.دست یافته امروزه با روش آزمون و خطا به آن

اسالم شامل بهداشت آب، مدیریت دفد مواد زاید، بهداشت اماکن عمومی، بهداشت مسکن، بهداشات ماواد   

کیفیت محیط شهری از دیدگاه اسالمی محادود باه   گردید. غذایی، بهداشت صوتی و حفظ محیط زیست می
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ها و ارتفاع بناها و معماری بندیشود و حتی خیابانرعایت نکات پاکیزگی محیط نمی و هوایی و شرایط آب

شهر و زیبایی و تأسیسات مختلف شهری نیز عواملی است که برای برقاراری شاهر ساالم و محایط نموناه      

ی در انتها نیز مد  مفهومی تحقیاق طراحا  (.1,83آباد، )پوراحمد و بهانی دولتاسالمی لحاد گردیده است 

 گشته تا مخاط  با روند بررسی مفاهیم در مبانی نظری آشنا شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (گانال،وی مفهومی تحقیق)ماخذ : ن،ارند(1)شکل 

 روش شناسی پژوهش 2-2

ای و باه لحااد روش ان اام تحقیاق، توصایفی و      نظر هد  از نوع کااربردی و توساعه  پژوهک حاضر از   

روش این پژوهک به این صورت بوده است که ابتدا با مطالعات کتابخانه ای مفاهیم نظری  باشد. تحلیلی می

 شهری هایهای ذهنی کیفیت محیط)رضایتمندی( در بافتارزیابی شاخص

 سنجش رویکردهای های کیفیتشاخص رویکردهای نظری   

 گراییمطلوبیت رویکرد

 های عامرویکرد ارزش

 رویکردهای قابلیتی

 نیازمحوررویکردهای 

 رویکرد نیازهای اساسی -

 رویکرد توسعه انسانی -

 نظریه نیازهای انسانی -

 -کیفیت فراگیر زندگی برگر

 اشمیت و نول

 عیکیفیت اجتما

 های عینیشاخص

 های ذهنیشاخص

 دیدگاه سیاستگذاران

    -شناختیدیدگاه روان

 ادراکی

روش تحقیق تجربی 

 ساکنین
 رضایتمندی

ازکیفیت 

 محیط

 رضایتمندی از واحد سکونت

 احساس امنیت محیطی

 رضایت از بهداشت محیط

 عمومیرضایت از دسترسی به خدمات 

 ارتباطات ورضایت از حمل و نقل 
 سرزندگی

 های تحقیقها و گویهسنجه



 

 

 3،رویکردها، نظریات وپیشینه مفهوم کیفیت زنادگی ومحایط اساتخراش گشات واز د  ایان مباانی تعاداد        

رضاایتمندی از   -1  اصلی سن ک کیفیت محیط یک مکان تعیین شد.این شااخ  هاا عبارتناد از :    شاخ

حمال ونقال    -5دسترسای باه خادمات عماومی     -,بهداشات محایط   -,امنیت محیطای  -2واحد سکونت 

گویاه تعیاین و ماورد پرساک از      53سرزندگی، همچنین در راستای همین شاخ  ها تعداد  -3وارتباطات 

شده از اهالی هر دو محله قرار گرفت .بعد از توزید وتکمیل پرسشنامه ها اطاعات گرده آوری نمونه انتخاب 

وآنتروپای شاانون باه آزماون       Topsisشد.سپس با استفاده از روش رتبه بندی   spssشده وارد نرم افزار 

 بحث شود. فرضیات پرداخته شد.در ادامه الزم است تا در مورد روند ابرایی تاپسیس وآنتروپی شانون

 ( MCDMفرایند تصمیم گیری چندمعیاره ) 1-2-2

ای از مواقاد در تعاارب باا    ها دارای معیارهای گوناگون کمی و کیفی بوده کاه در پااره  بسیاری از تصمیم  

نامناد )ماومنی   ( مای MCDMباشند، این نوع تصامیم گیاری را تصامیم گیاری چناد معیااره )      یکدی،ر می

از چنادین معیاار   ،برای رتباه بنادی   گیری به بای استفاده از یک معیار سن ک.در این تصمیم (2,2،1,85،

 شود.می ممکن استفاده 

 شوند: این مدلها به دو دسته تقسیم می 

  8مدلهای چند هدفه 

 3مدلهای چندشاخصه

از آن ا که روش این پژوهک در راستای مدلهای چند شاخصه مای باشدتوضایحات بعادی در ایان راساتا       

توان آنها را به که می ش های مختلفی برای پشتیبانی از فرایند تصمیم گیری چند شاخصه ارا ه شدهاست. رو

( وغیر ببرانی )روش رضایت بخک عام ،روش رضاایت  WPو روش  TOPSISروش دسته ببرانی ) دو

توباه باه ناوع شااخ  هاای کیفیات       . با بخک خاص، روش تسلط و روش ترتیبی اولویتی( تفکیک کرد

وضرورت رتبه بندی این شاخ  ها از نظر ماردم محلاه در ایان پاژوهک از دساته ببرانای ماد         زندگی 

 شود.( استفاده گردیده که در ادامه به شرح آن پرداخته میTOPSISتاپسیس)

                                           
8 -MULTIPIE OBJECTIVE DECISION MAKING 
9- MULTIPIE ATTRIBUTE DECISION MAKING 

 



 

 

 (TOPSIS) تکنیک تاپسیس  2-2-2

پیشانهاد   1381گیری چندمعیاره بوده، کاه توساط هواناگ ویاون در ساا       یکی از بهترین مدلهای تصمیم  

شاخ  مورد ارزیابی قرار می گیرد.اساس تکنیک بر این مفهاوم   nگزینه به وسیله  mگردید. در این روش 

استوار است که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه حل ایاده آ  مببات )بهتارین حالات ممکان ( و      

(حل مساله  2,، 1,82)مومنی ،صله را با راه حل ایده آ  منفی )بدترین حالت ممکن( داشته باشد، بیشترین فا

 با این روش مستلزم شک مرحله به شرح زیر است 

 که از طریق رابطه زیر ان ام می شودنمودن وبی مقیاس سازی ماتریس تصمیم گیری : کمی-1

𝑛𝑖𝑗 =
rij

∑ rij2m
i=1

 

 باشد.ماتریس بی مقیاس شده میnij عناصر ماتریس تصمیم گیری بوده و  rijدر این رابطه 

را در ماتریس   nijکه ماتریس بی مقیاس شده : Vijبه دست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون  -2

 شود     )که در این پژوهک از طریق آنتروپی شانون به دست آمده( ضرب می  nWnهاقطری وزن

nVij= ND.Wn 

 Vij  ماتریس بی مقیاس شده 

 ND  ماتریسی که امتیازات شاخ  ها در آن بی مقیاس و قابل مقایسه شده است 

 n  Wnماتریسی قطری است که فقط عناصر قطر اصلی آن غیر صفر خواهد بود 

  تعیین راه حل ایده آل مثبت وراه حل ایده آل منفی :-3

 {= راه حل ایده آ  مببت )Vij}بردار بهترین مقادیر هر شاخ  ماتریس 

 {= راه حل ایده آ  منفی  )Vij}بردار بدترین مقادیر هر شاخ  ماتریس 

فاصله اقلیدسی هر گزیناه از   های مثبت ومنفی:آلبه دست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده-4

   (-diمنفی) آ ( و فاصله هر گزینه تا ایده +diمببت)آ  ایده
2= di+

  

2=_ di  

  (یک گزینه به راه حل ایده آل :Ciتعیین نزدیکی نسبی)-5



 

 

  Ci =  

آن بزرگتر باشد بهتر است. وبادین ترتیا  رتباه تماام      Ciای که هر گزینه ها:در نهایت رتبه بندی گزینه -6

گویااه هااا از نظاار مااردم مشااخ  ماای شااود وماای تااوان اولویاات بناادی از شاااخ  هااای بررساای شااده ارا ااه    

 (,32،1,8داد.)اصغرپور،

در مرحله دوم تاپسیس مشاهده شد که برای به دست آوردن اوزان گویه ها باید از روش های خاصای اساتفاده کارد    

 ین پژوهک از آنترپی شانون استفاده شده است به همین دلیل در ادامه به توضیح این روش می پردازیم.که در ا

 تکنیک آنتروپی شانون: 3-2-2

آنتروپی یک مفهوم عمده در علوم فیزیکی ، علوم ابتماعی و تئوری اطالعات می باشد به طوری که نشاان دهناده     

د انتظار اطالعاتی از یک پیام است  آنتروپی در تئاوری اطالعاات معیااری    مقدار عدم اطمینان موبود از محتوای مور

به طوری که ایان عادم اطمیناان ،در     (Pi)است برای مقدار عدم اطمینان بیان شده توسط یک توزید احتما  گسسته 

  صورت پخک بودن توزید ، بیشتر از موردی است که توزید فراوانی تیزتر باشد

  محاسبه می نما یم( Eرت ذیل تشریح می شود)ابتدا ارزشی را با نماد این عدم اطمینان به صو

 

 

k   یک ثابت مببت است به منظور تامین       

 E    از توزید احتماPi  براساس مکانیزم آماری محاسبه شده و مقدار آن در صورت تساویPi ها با

 ار ممکن خواهد بود. یکدی،ر) یعنی(  ماکزیمم مقد

 بدینصورت :

 

 

 

 

 (1ابتدا ستونهای ماتریس را نرماالیز کنید. )رابطه  .1

 (  را محاسبه کنید.2به ازای هر ستون رابطه  ) .2

 ( نرماالیز کنید.,را با استفاده از رابطه ) بردار وزن .,

 ( بدست آورید.,وزن هر شاخ  را از رابطه ) .,
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(nتعداد شاخصها : 

mتعداد گزینه ها : 

 rij ارزیابی گزینه :i   ام به ازای شاخj )ام  

 

 آماری جامعه 3-2

و نفار مای باشاد.     2,153نفر وبمعیت محله ناوده   ,132,بامعه آماری در این پژوهک کل بمعیت محله فرامرز به تعداد   

صورت بوده است که بمعیت هر یک از محالت به صورت بداگانه در قال  فرمو  نمونه گیری کوکران و با  روش کار بدین

نموناه مشاخ  شاد کاه باه       1,3قرار گرفت وبدین ترتی  برای هر محلاه تعاداد    ٪35و سطح اطمینان  2.25حاشیه خطای 

ر ادامه فرآیند تحقیق در غال  نمودار نشاان  دصورت تصادفی انتخاب گشت وپرسک نامه بین آنها توزید شد وتکمیل گشت. 

 داده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (گانتحقیق)ماخذ: ن،ارند فرآیند( 2)شکل
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استفاده از روش رتبه بندی 

Topsisوآنتروپی شانون 

 تجزیه وتحلیل اطالعات آزمون فرضیات

 طراحی پرسشنامه

 توزیع وتکمیل پرسشنامه

استخراج شاخص ها وگویه 

 زندگیهای سنجش کیفیت 

مطالعه مبانی نظری،رویکردها  

ها وپیشینه کیفیت  ودیدگاه 

 زندگی

ورود اطالعات به  

دست آمده به نرم  

 وپیشنهاداتنتیجه گیری 



 

 

  شناسایی محالت مورد مطالعه  - 3
 تمرکز ترین محدودهاصلیباشد. ناحیه می 3هزار نفر بمعیت  شامل  82,طور که اشاره شد، منطقه دوبا حدود همان  

به عنوان ناحیه برخودار  2منطقه  ,باشد.از طر  دی،ر ناحیه می 3ناحیه  2منطقه  غیررسمی هایسکونت،اه

ناحیه کم  3عه )نوده( یکی از ناحیه همین دلیل محالت مورد مطالبه دارای شرایط خاص در منطقه است.

  )محله شهید فرامرز عباسی( انتخاب شده است.,ودی،ری از ناحیه  برخوردار 
 (1,32مشخصات عمومی منطقه دو مشهد  بر اساس سرشماری () 2)بدو                       

 

 

 

 

 

 

درباه بغرافیاایی و در فاصاله     3,/,2و عارب   53/,,در طاو   هزار نفر بمعیت  25با حدود  محله نوده

و باه تباد توساعه     اسات  3متری میدان شهید فهمیده بز  محالت خاص ومنحصار باه فارد ناحیاه      222,

 های ذیل است:های غیررسمی، دارای ویژگیسکونت،اه

 است. برخوردار شهری ت هیزات و خدماتی و تأسیسات امکانات کمترین از -

 کنند.می قرار بر شهر با را مسکونی حوزه ارتباط منفصل محورهای صورت به معابر شبکه -

بسایار   حاوزه  ایان  در کشاورزی اراضی و فعالیت فاقد و بایر اراضی و اندیافته توسعه منفصل صورت به هاسکونت،اه -

 اند. گسترده

 محساوب  شاهر  شارقی  شاما   پهناه  در متمرکز زراعی اراضی و طبیعی هایپسکرانه با شهر رابط عنوان این منطقه به 

 شود. می

محله فرامرز عباسی بز  نواحی برخوردار شهر مشهد به حساب می آید و ویژگای هاای مببات باا کیفیات      

باالی سطح زندگی از مشخصه های این ناحیه است ومحله فرامرز نیز مانند ویژگی غال  ناحیه دارای  بافتی 

وفرهن،ی این محله از شهروندان متوسط به باالی منظم با شهرسازی مهندسی می باشد. قشر غال  ابتماعی 

شهر مشهد می باشند واز نظر سواد نیز غال  افراد وسرپرستان خانوارهای محله را افراد با سواد تشکیل مای  

دهند. موقعیت اقتصادی خانوارها نیز در این محله در بای،اه مناسبی قرار دارد.  تراکم بمعیات مناسا  در   

 خانوار زن مرد بمد کل منطقه

 128822 212281 2133,8 2,223, منطقه دو
 22,,2 8122, 2,22, 255,2 1ناحیه 
 23231 23,,, 222,, ,8852 2ناحیه 
 ,2231 32,3, 5825, 21851 ,ناحیه 
 182,3 1285, ,,21, 31,13 ,ناحیه 
 15,28 23,21 ,2333 5,235 5ناحیه 
 2,253 ,152, 2818, 21,,8 3ناحیه 



 

 

ای بارز آن است واز نظر قیمتی نیز امالک ومستغالت این محلاه دارای قیمات بااالیی    این محله از ویژگی ه

مرکز آمار ایاران، مشخصاات بمعیتای     1,32نسبت به شهر مشهد می باشند.   بر اساس آمار بمعیتی سا  

 محله فرامرز عباسی به این ترتی  است: 

 (1,32مه سا  )منبد: آمارناویژگیهای بمعیتی محله فرامرز عباسی( 3)جدول 

 زنان مردان نسبت بنسی کل بمعیت

,132, 3,.2, 15,28 135,3 

 

 : ن،ارندگان( نبدمحالت مورد مطالعه )م یت(موقع,شکل)

 تحلیل اطالعات ونتیجه گیری -,

 آماریهای تحلیل یافته 1-4

شاخ  مختلف با گویه هاای مخصاوص باه خاود در دو محلاه ناوده        3در این قسمت تحلیل اطالعات   

 -2رضایتمندی از واحد سکونت  -1)وفرامرز مورد بررسی وت زیه وتحلیل قرار گرفتند که این شاخ  ها 

 سارزندگی(  -3حمل ونقل وارتباطاات   -5دسترسی به خدمات عمومی -,بهداشت محیط -,امنیت محیطی

باشند. الزم به ذکر است که در این مرحله از پژوهک اطالعات خروبای از گویاه هاای مارتبط باا هار        می

وارد گشته سپس با روش رتبه بنادی تاپسایس وآنتروپای شاانون        spssشاخ  در هر محله در نرم افزار 

ل محدودیت ( تحلیل گشتند. در ادامه خروبی این آزمونها در برخی از شاخ  ها به صورت نمونه) به دلی

   مورد بحث قرار خواهد گرفت.



 

 

 شاخص رضایتمندی از واحد سکونت 1-1-4

میزان رضایتمندی از واحد سکونتی  افراد یکی از اصلی ترین معیارهای سان ک رضاایت افاراد از کیفیات     

 محیط زندگی است

 )منبد : ن،ارندگان(خروبی رتبه بندی تاپسیس از شاخ  کیفیت واحد سکونتی  (4)جدول

 وزن آنتروپی شاخ  رضایتمندی از واحد سکونت(بندی نهایی تاپسیس)رتبه 

 نوده فرامرز نوده گویه ها فرامرز گویه ها

 0.02 0.005 0.19 بوی نامطبوع 0.29 هزینه اباره بها

 0.01 0.01 0.22 آلودگی هوای منز  0.40 هزینه های تعمیر و ن،هداری

 0.01 0.01 0.23 سروصدای وسایل نقلیه 0.41 تعداد اتاق

 0.02 0.01 0.27 بانوران موذی 0.42 سروصدای همسایه ها

 0.11 0.22 0.28 سروصدای همسایه ها 0.46 نورگیری

 0.03 0.004 0.30 تعداد اتاق 0.47 بوی نامطبوع

 0.03 0.01 0.32 سروصدای تاسیسات منز  0.47 بانوران موذی

 0.02 0.02 0.34 هزینه اباره بها 0.53 سروصدای تاسیسات منز 

 0.02 0.02 0.37 تسهیالت مسکن 0.54 دید و منظر

 0.02 0.02 0.39 دید و منظر 0.54 آلودگی هوای منز 

 0.02 0.01 0.42 هزینه های باری 0.55 هزینه های باری

 0.01 0.01 0.43 هزینه های تعمیر و ن،هداری 0.60 سروصدای وسایل نقلیه

 0.03 0.01 0.44 نورگیری 0.62 استحکام مسکن

 0.02 0.02 0.48 اندازه واحد سکونت 0.69 اندازه واحد سکونت

 0.02 0.02 0.51 استحکام مسکن 0.73 تسهیالت مسکن

 

همانطور که از اطالعات خروبی استنباط می شود تفاوت عمده ای از این شاخ  در دو محله دیاده مای    

آورده شاده اسات. در    1و  2شود که این اختال  در قال  رتبه بندی محالت با روش تاپسیس  واعداد بین 

 ک می دهد.ادامه نیز نمودار مربوط به این شاخ   اختال  نوع رضایتمندی هر دو محله را نمای

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )منبد : ن،ارندگان(شاخ  کیفیت واحد سکونتی (نمودار,شکل)

همانطور که در نمودار نیز مشخ  است در گویه های این شاخ  می بینیم که در محله ناوده باه ترتیا     

بوی نامطبوع زباله، آلودگی هوای منز ، سروصدای وسایل نقلیه،بانوران موذی وسر وصادای همساایه هاا    

نارضایتی را در بین مردم محله داشته است که به نظر می رساد دلیال اصالی آن اساتفاده اهاالی از      بیشترین 

مصالح بی کیفیت وهمچنین عرب کم معابر وکیفیت نامطلوب آسفالت کوچه ها باعث ترافیک وسرو صادا  

هاای بماد    برای مردم محله می شود و در قسمت بوی نامطبوع زباله نیز با توبه به عرب کم معابر ماشین

آوری نمی تواند وارد کوچه ها شود واین باعث می شود زباله ها در مکانی از همان کوچه روی هم انباشاته  

شوند بدین ترتی  شیرآبه خارش شده از زباله ها باعث نارضایتی از بوی نامطبوع،ت مد بانوران ماوذی واز  

ینه های ابارا بهاا، تعمیار ون،هاداری واحاد      نظر بهداشتی نیز بسیار مضر است.. اما در محله فرامرز نیز هز

سکونتی ، سروصدای همسایه ها، در پایین ترین حد رضایتمندی قرار دارند البته این نکته قابل ذکر است که 

 این معیارها در حد رضایت متوسط قرار دارند اما بازهم نسبت به سایر معیارها رضایتمندی کمتری دارند.

 منیت محیطشاخص رضایتمندی از ا  2-1-4

امروزه توبه به  شود. یمحسوب م یزندگ تیفیک یاز الزامات اساس یکی یشهر یها طیدر مح تیوبود امن

 یحرفاه منادان و تئاور    یاساس یاز اولویت ها یارتقا  آن، به عنوان یک یمفهوم امنیت شهروندان و روشها

 تبدیل شده است.  یپردازان شهر
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رضایتمندی از واحد سکونت

فرامرز نوده



 

 

 )منبع: نگارندگان(از شاخص امنیت محیطخروجی رتبه بندی تاپسیس  (5)بدو 

 

درصاد   ,2.1همانطور که از خروبی داده ها مشخ  اسات محلاه ناوده در بحاث تاردد افاراد شارور باا         

رضایتمندی در سطح بسیار پایینی قرار دارد که می توان گفت یکی از مشکالت اصلی محالت حاشیه نشین 

اسات  است وبا دارد در برنامه ریزی شهری به آن توبه خاص شود.گویه بعدی شلوغی وازدحام بمعیات  

نفار در هکتاار محلاه ناوده موضاوع ع یبای        22,که در وضعیت نامناسبی قرار دارد که با توبه به تاراکم  

وبنایات  نیست.شلوغی وازدحام بمعیت از این نظر که باعث مشکالت در پی خود وباال رفتن میزان بارم  

محل ت مد معتادان وبزهکاری در محالت می شود قابل توبه است.فضا های متروک ورها شده نیز چون به 

وبزهکاران تبدیل می شود در بحث امنیت محیط دارای اهمیت است .اما در محله فرامرز اکبر گویه های این 

شاخ  باالتر از متوسط قرار گرفته اند ووضعیت مناسبی را نشان مای دناد. هماانطور کاه در نماودار نیاز       

اد شرور وشلوغی وازدحام بمعیات باین   مشخ  می شود بیشترین گپ بین دو نمودار در قسمت تردد افر

 دو محله است.

 رضایتمندی از امنیت محیط )منبد : ن،ارندگان(شاخ   (نمودار5شکل)

 وزن آنتروپی رتبه بندی نهایی تاپسیس) شاخ  رضایتمندی از امنیت محیط(

 نوده فرامرز نوده گویه ها فرامرز گویه ها

 0.03 0.01 0.13 تردد افراد شرور 0.33 فضای متروک

 0.00 0.01 0.14 شلوغی و ازدحام بمعیت 0.42 ترافیک وسایل نقلیه

 0.01 0.02 0.19 فضای متروک 0.43 تردد افراد شرور

 0.02 0.02 0.33 ترافیک وسایل نقلیه 0.49 شلوغی و ازدحام بمعیت

 0.02 0.01 0.37 روشنایی معابر 0.55 روشنایی معابر

 0.02 0.02 0.61 مساکن خالی از سکنه 0.56 مساکن خالی از سکنه
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فرامرز نوده



 

 

 شاخص رضایتمندی از بهداشت محیط 3-1-4

کنید در محلاه ناوده باوی ناامطبوع زبالاه      همانطور که در خروبی اطالعات پژوهک مورد نظر مشاهده می

میزان رضایت کمترین رضایتمندی را در بین گویه های مختلف دارند همانطور که  2.12و 2.23وفاضالب با 

اشاره شد در بحث بمد آوری زباله ها مشکالت متعددی باعث نارضایتی شدید شده است اماا در قسامت   

بوی فاضالب الزم به ذکر است که تصفیه خانه فاضالب غرب مشهد به نام پرکند آباد در چهاار کیلاومتری   

وده قرار دارد که متاسفانه بوی تعفن شدید به خصوص در شا  آساایک زنادگی را از ماردم محلاه      محله ن

گرفته حتی در محله فرامرز نیز این بو در مواردی استشمام شده است وعامل اصلی نارضایتی در ایان زمیناه   

ناوده از بماد   گشته که باید مورد توبه ویژه قرار ب،یرد وهر چه سریعتر مش،ل حل شود نارضایتی محلاه  

آوری زباله وسر وصدای ساکنین و وسایل نقلیه باز از تراکم باالی بمعیتی وضعف عملکرد پیمانکار تنظیف 

این محله است که با دارد پی،یری شود.اما در محله فرامرز همانطور که مالحضه می شاود اکبار گویاه هاا     

فیت آب آشامیدنی کاه رضاایت ماردم در حاد     باالتر از متوسط قرار گرفته گرفته اند ب ز پاکیزگی محله وکی

 متوسط بوده است.

 

 )منبد: ن،ارندگان(خروبی رتبه بندی تاپسیس از شاخ  رضایتمندی از بهداشت محیط (6)جدول

 وزن آنتروپی رتبه بندی نهایی تاپسیس) شاخ  رضایتمندی از بهداشت محیط(

 نوده فرامرز نوده گویه ها فرامرز گویه ها

 0.01 0.01 0.06 بوی نامطبوع زباله 0.43 پاکیزگی محله

 0.01 0.003 0.12 بوی فاضالب 0.49 آب آشامیدنی سالم

 0.02 0.01 0.16 بمد آوری زباله 0.51 بمد آوری زباله

 0.02 0.01 0.22 سروصدای ساکنین 0.55 بوی فاضالب

 0.02 0.01 0.24 سروصدای وسایل نقلیه 0.56 آلودگی وسایل نقلیه

 0.02 0.01 0.30 پاکیزگی محله 0.56 وسایل نقلیهسروصدای 

 0.03 0.01 0.38 آلودگی وسایل نقلیه 0.56 سروصدای ساکنین

 0.02 0.01 0.39 بمد آوری آبهای سطحی 0.60 بمد آوری آبهای سطحی

 0.02 0.01 0.46 آب آشامیدنی سالم 0.63 بوی نامطبوع زباله

 0.01 0.01 0.49 هاسروصدای کارگاه  0.64 سروصدای کارگاه ها

 0.02 0.01 0.53 آلودگی کارگاه 0.74 آلودگی کارگاه



 

 

 شاخص رضایتمندی از دسترسی به خدمات عمومی 4-1-4

ررسی برابری در توزید فضایی خدمات و امکانات شهری از مهمترین عناوین در مطالعات شهری به شامار  ب

شهری باعث تحقق عادالت ابتمااعی    عمومی خدماترنامه ریزان شهری با رعایت توزید مناس  ب .می آید

در همین راستا در محالت مورد پژوهک میبینیم که در این شاخ  بیشاترین اخاتال  در   شوند، میدر شهر 

رضایتمندی مردم دو محله وبود دارد وشاید بتوان گفت بیشاترین اخاتال  رضاایتمندی در ایان شااخ       

گویه موبود با نارضاایتی شادید    11گویه از  3محله نوده مشاهده می شود. همانطور که مشخ  است در 

مردم )پایین تر از متوسط( روبه رو هساتند باه خصاوص در زمیناه هاای وباود مراکاز تفریحای ،فضاای          

سبز،فضای ورزشی،فضای فرهن،ی و ... می بینیم که وضعیت بسیار وخیم است در واقعیت نیز وقتی بررسی 

هزار نفر بمعیت از نظر فضای ورزشای   82با حدود  2منطقه  3لی ناحیه می شود در محله نوده و به طور ک

 فرهن،ی وتفریحی در حد بسیار پایین ودر بعضی از مواقد در حد صفر قرار دارند

 )منید: ن،ارندگان(رضایتمندی از دسترسی به خدمات عمومی خروبی رتبه بندی تاپسیس از شاخ  (7)جدول
 وزن آنتروپی رضایتمندی از دسترسی به خدمات عمومی(رتبه بندی نهایی تاپسیس)شاخ  

 نوده فرامرز نوده گویه ها فرامرز گویه ها

 0.01 0.01 0.08 مراکز تفریحی 0.37 کتابخانه عمومی

 0.01 0.01 0.09 فرهن،سرا 0.44 مراکز ت مد و گردهمایی

 0.01 0.01 0.10 پارک وفضای سبز 0.54 سالن ورزشی

 0.01 0.01 0.11 کتابخانه عمومی 0.56 خانه بهداشت

 0.01 0.01 0.13 مراکز ت مد و گردهمایی 0.59 پارک وفضای سبز

 0.004 0.01 0.15 زمین ومحوطه های بازی 0.59 مراکزآموزشی

 0.01 0.03 0.16 سالن ورزشی 0.60 درمان،اه و بیمارستان

 0.01 0.01 0.24 مراکزآموزشی 0.61 زمین ومحوطه های بازی

 0.01 0.01 0.36 درمان،اه و بیمارستان 0.65 فرهن،سرا

 0.01 0.01 0.55 خانه بهداشت 0.66 مراکز تفریحی

 0.004 0.01 0.58 مراکز خرید و فروش،اه ها 0.70 مراکز خرید و فروش،اه ها

 

. در این زمینه  می طلبد که مسئوالن شهری وبه خصوص شورای محترم شهر که مصاوبات متعاددی بارای    

مناطق حاشیه نشین دارند به این قسمت توبه خاصی داشته باشند در طر  مقابل محله فرامارز باه باز دو    

فته اناد. کاه در ایان    گویه کتابخانه عمومی ومراکز ت مد وگردهمایی سایر گویه ها باالتر از متوسط قرار گر

 محله نیز احداث مکانی برای ت مد در مراسمات ویژه می تواند موثر باشد.



 

 

همانطور که در نمودار نیز مالحظه می شود شکا  عمیقی در اکبر گویه های دسترسی به خادمات عماومی   

ان محلای  پاارک و بوسات   13شهری در بین دو محله وبود دارد در یک مبا  ونمونه فقط در محلاه فرامارز   

                          که نوده یکی از محالت هفت گانه آن است فضای سبزی  وبود ندارد. 2منطقه  3وبود دارد ولی در ناحیه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 )منبد ن،ارندگان(رضایتمندی از دسترسی به خدمات عمومی  (نمودار6)لشک

 

 شاخص رضایتمندی سرزندگی محیط  5-1-4

سرزندگی عرصه های عمومی تنز  یافته و حضور داوطلبانه مردم در فضاهای شهری کااهک  امروزه کیفیت 

یافته، و فضاهای شهری به عرصه هایی عاری از شرایط باروز زنادگی ابتمااعی باد  کشاته اناد. یکای از        

مهمترین بنبه های حضور انسان در فضااهای شاهری سارزندگی و پویاایی ایان فضااها و افازایک نقاک         

پایداری و سرزندگی محالت توسط ساکنان و برنامه ریزان محلای  همچنین از طرفی  نها می باشدابتماعی آ

 حمایت می شود. 
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 )منبد:ن،ارندگان(شاخ  رضایتمندی سرزندگی محیطخروبی رتبه بندی تاپسیس از   (8)جدول

 

 

 سرزندگی محله )منبع نگارندگان(  (نمودار2)شکل

همانطور که می بینید در این شاخ  گپ بین نمودارهای دو محله بسیار نرمالتر وکمتر از سایر شاخ  هاا  

 می باشد.

در یک ن،اه کلی ویکپارچه در نمودار زیر تمام شاخ  های مورد بررسی در دو محله باه نماایک گذاشاته    

در سطح پایین تری از نظار   شده است همانطور که در تک تک شاخ  ها بحث شد  میبینیم که محله نوده

کیفیت زندگی قرار داردوبدین ترتی  فرضیه او  این پژوهک مبنی بر پایین تر بودن کیفیت زندگی در محله 

نوده نسبت به محله فرامرزاثبات می شود. درفرضیه دوم همانطور که مشاهده می شاود اگار چاه در تماامی     

ایین تری قرار داشت اما در شاخ  سرزندگی محله شاخ  ها میزان رضایتمندی در محله نوده در سطح پ

نوده با این که سرزندگی پایین تری از محله فرامرز را نشان می دهداما به صورت نسبی در مقایسه با محلاه  

 وزن آنتروپی شاخ  رضایتمندی از سرزندگی محیط( رتبه بندی نهایی تاپسیس)

 نوده فرامرز نوده گویه ها فرامرز گویه ها

 0.005 0.01 0.41 ساختماننمای  0.52 خاطرات خوب از محله

 0.01 0.01 0.43 خاطرات خوب از محله 0.54 تمایل به گذران اوقات فراغت در محله

 0.01 0.01 0.47 تمایل به گذران اوقات فراغت در محله 0.60 نمای ساختمان

 0.01 0.02 0.48 احساس تعلق به محله 0.63 تمایل به روابط صمیمی

 0.01 0.002 0.51 تمایل به ترک محله 0.63 تمایل به ترک محله

 0.02 0.004 0.53 تمایل به روابط صمیمی 0.68 احساس تعلق به محله

 0.02 0.01 0.58 بذابیت محله 0.76 بذابیت محله
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فرامرز دارای رضایتمندی بیشتری است وبدین ترتی  فرضیه دوم مبتنی بر اینکه به طاور نسابی سارزندگی    

 .فرامرز است نیز اثبات می شود محله نوده باالتر از محله

 (نمودار رضایتمندی از محیط در یک ن،اه محله نوده وفرامرز)منبد:ن،ارندگان(8شکل)

 (پیشنهادات و ارائه راهکار نتیجه گیری) 2-4

 راهکارهای بهبود رضایتمندی سکونتی   1-2-4

   کنونی ارتقا  یابد. اما به علت های پذیری خانهبرای افزایک ایمنی در برابر زلزله، باید میزان مقاومت

تواند سازی تنها از طریق ساخت و سازهای بدید میهای محله نوده، این مقاومفرسودگی شدید اکبر خانه

 عملی شود.

   ای اد مسکن متناس  با توان خانوار در طرح بهسازی و نوسازی محله و همچنین اعطای وام برای آن؛ 

   ناسازگار با نواحی سکونتی در محدوده؛ هایبلوگیری از استقرار کاربری 

 نظارت شدیدتر بر ساخت وسازها غیر استاندارد وغیر قانونی 

 )نظارت بر صدور پروانه های با تراکم باال بخصوص در محله فرامرز)تراکم فروشی 

 راهکارهای بهبود امنیت محیط    2-2-4

 اند.تبدیل شده خیزبست که به فضاهای برمتوبه به روشنایی معابر باالخ  معابر بن 

 دفاع در محدوده؛شناسایی و ساماندهی فضاهای دور از دید و بی 

 ها؛کنندگان از فضاهای عمومی، بویژه کودکان و زنان با ارا ه امکانات به این مکانافزایک تعداد استفاده 
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 راهکارهای بهبود بهداشت محیط   3-2-4

 های بذبی؛د فاضالب به چاهاحداث شبکه دفد فاضالب به صورت شبکه اگو بلوگیری از ورو 

 متر قرار دارند، می 15تا  12هایی که در هر کوچه به فواصل های سطحی به داخل چاهاز آن ا که آب-

های سطحی در محدوده مورد تواند به منزله انباشتن یک آلودگی بالقوه قلمداد شود، سامانه دفد آب

 گردد. مطالعه پیشنهاد می

 های دارای آلودگی باال و انتقا  این مراکز به خارش از شهر؛ بلوگیری از فعالیت کارگاه 

 های خالی؛های ساختمانی در قطعات مخروبه و زمینهای خان،ی و نخالهبلوگیری از تخلیه زباله 

 راهکارهای بهبود دسترسی به خدمات عمومی   4-2-4

  ها این قبیل فعالیتدر زمینه کمبود فضاهای تفریحی و ورزشی، تغییر کاربری عناصر ناهمخوان به

 شود. پیشنهاد می

  برای بهبود سرانه فضای سبز، استفاده از زمین های خالی بسیار در محله نوده واختصاص آن به فضای

 سبز و ورزشی

 )احداث م موعه های ورزشی ارزان قیمت)مانند استخرهای سرپوشیده ارزان قیمت در این محالت 

 های فرهن،ی و آموزشی و توان از طریق افزایک کاربریهای فرهن،ی میدر زمینه تقویت فعالیت

 گونه مراکز در سطح محله اقدام نمود. اختصاص دادن مکانی برای ساخت این

 های مورد نیاز نظیر بهداشتی و های ت اری در محدوده و تبدیل آنها به سایر کاربریکاهک کاربری

 درمانی، فرهن،ی و آموزشی 

 راهکارهای بهبود حمل و نقل و ارتباطات   5-2-4

 تعریض معابر اصلی هر دو محله بهت روان گشتن ترافیک 

  ،از آن ایی که یکی از مشکالت عمده محالت)از سوی مخاطبان( دسترسی به پارکینگ عنوان شده بود

بلوگیری از  شود. همچنین بهتهای باز و بالاستفاده به پارکینگ پیشنهاد میتبدیل قطعات خالی، زمین

های اصلی محدوده و بهبود وضعیت ترافیک و آسایک پارک بیک از اندازه وسایل نقلیه در حاشیه خیابان

 گردد.های طبقاتی پیشنهاد میساکنین، به خصوص در محله فرامرز  ای اد پارکینگ



 

 

  و همچنین کشی و .ارتقا  کیفیت شبکه معابر پیاده و سواره موبود از طریق ترمیم آسفالت، بدو ..

 تعریف معابر پیاده بدید؛

 روهای محله؛در نظر گرفتن امکانات و تسهیالت ویژه برای افراد معلو  و سالخورده در پیاده 

 های شهری در محدوده مورد مطالعه؛بهبود و ت هیز حمل و نقل عمومی بویژه اتوبوس 

 راهکارهای بهبود سرزندگی   6-2-4

 های سنی بوانان، بزرگساالن، ی مختلف ساکنین، از بمله گروههاهای محلی در میان ردهتشکیل گروه

 زنان و ...؛

 سازی مشارکت ای و نهادینههای محلههای الزم به منظور بل  مشارکت ساکنین در فعالیتای اد ان،یزه

 های محلی؛در درون گروه

 دن محله؛ان،یز بواستفاده از عناصر طراحی ماندگار در فضاهای عمومی بهت افزایک خاطره 

 های بمعی؛ها و مسابد موبود در محله برای ای اد کانونگیری از پتانسیل حسینیهبهره 

  طراحی المانی از شهید فرامرز عباسی وقرار دادن آن در ابتدای بلوار فرامرز می تواند باعث افزایک حس

 تعلق به محله وهویت محله شود.
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