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چکیده
شکل گیری بافت های مختلف محله ای در شهر مهاباد ،متأثر از برخورداری این محالت از شاخص های زیست
محیطی،اجتماعی ،خدماتی ،اقتصادی و کالبدی موجب عدم تعادل و ناهمگونی فضایی در محیط زندگی شهروندان شده
است بر این اساس این پژوهش به شیوه توصیفی -تحلیلی با هدف تحلیل وضعیت شاخص های توسعه پایدار و پایداری
محالت واقﻊ در بافتهای گوناگون شهر مهاباد از حیث چهار نوع بافت قدیمی ،میانی ،بافت جدید و اسکان غیررسمی بر
مبنای  1شاخص اصلی( کالبدی ،اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،خدماتی و زیست محیطی) و 44شاخص فرعی
مستخرج ،صورت گرفته که شاخص های اصلی به عنوان متغیر اصلی و پایداری محالت به عنوان متغیر وابسته در نطر
گرفته شده است که بر این اساس نتایج رتبه بندی مدل موریس نشان می دهد که محالت شکل گرفته در بافت میانی
و قدیمی به دلیل نزدیکی به مرکز شهر و برخورداری بهتر در شرایط مطلوبتری از محالت جدید و اسکان غیر رسمی
هستند که در دهه های اخیر شکل گرفته اند همچنین نتایج حاصل از سنجش همبستگی شاخص در آزمون پیرسون
نمایان می سازد که بین سه شاخص اقتصادی ،کالبدی و خدماتی ،با شاخص تلفیقی همبستگی و رابطه معنی دار
وجود داشته و همچنین تحلیل مسیر داده ها در نرم افزار  amosحاکی از معنی داری اثرات مستقیم و غیر مستقیم سه
متغیراصلی( شاخص های خدماتی ،اقتصادی ،کالبدی) بر روی متغیر وابسته (پایداری محالت) بوده است که در این بین
شاخص اقتصادی با اثر کل  0/335دارای بیشترین تاثیر و شاخص کالبدی با اثر کل  0/052دارای کمترین تاثیر بر پایداری
محالت شهری می باشند که این مساله بیانگر شکاف قابل توجه محالت مورد مطالعه در برخورداری از شاخص های
اقتصادی است.
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