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Extended Abstract  

Introduction 

Due to its location, Bonab City, located in Azerbaijan province as one of the mid-sized cities in 

the country, has high potential in some fields. Among the special conditions of this city, we can 

mention the special positions of communication, food, tourism, economics, academic (6 

universities and research institutes and research centers), agricultural, industrial, and 

commercial. In terms of communication, due to its location on the communication route, 

Sanandaj, Kermanshah, Ahvaz, Mahabad, Maraghe, Urmia, and Bukan, Saqqez, Bukan, 

Malekan, and other cities have a special communication role with Tabriz. Due to the special 

location of Bonab City, it has a lot of potential to become a medium-sized creative city. 

According to the proposed problem, it can be said that the main goal of this research is to find 

the specific capacities and potentials of Bonab City with the aim of investigating the feasibility 

of the creative city of mid-sized and providing practical solutions for the optimal use of the 

identified capacities. Bonab City is to solve the problems of this city. Therefore, it can be said 

that the main question of this research is: what is the status of the creative city in Bonab? 

Among the indicators of the creative city, which indicators play a key role? And what are the 

practical suggestions for realizing the creative city in Bonab City? 

 

Methodology 

The current research is applied research, and the approach governing the space of research is 

descriptive and analytical. Answering the questions is in two forms, documentary and survey. 

The tools used in the survey method are questionnaires and interviews. The statistical 

population of this research is 47,965 people over 15 years of age living in the five districts of 

Bonab city, of which 382 people were selected as the sample size using Cochran's formula and 

simple random method. Using Cronbach's formula, the reliability of the research questionnaire 

was calculated as 0.901. The inferential questionnaire for this research includes 99 closed 

questions with a five-choice Likert scale. The experts' questionnaire also included 99 indicators 

in most of the 8 main criteria. To analyze and analyze the data in order to evaluate the level of 

creativity and the level of enjoyment, the TOPSIS multi-criteria decision-making model was 

used, and for statistical data analysis, multivariate regression inferential statistics tests and 

multivariate analysis of variance (MANOVA) tests were used. 
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Results and Discussion 

A regression test was used to investigate the relationship between the investigated variables. 

The results of the multivariate regression test showed that, based on the standard beta obtained, 

the variables of food, tourism, and recreation had r = 0.770, communication and IT had r = 

0.589, and industry, trade, and services had r = 0.541, respectively. r = 0, social with r = 0.411, 

culture and art with r = 0.342, architecture and urban planning with r = 0.370, management and 

institutional with r = 0.290, ranked first to seventh, they got. According to the results obtained 

from the MANOVA test, the significance level in all variables is less than 0.05; therefore, 

among all the variables, there is a significant relationship with the realization of the creative city 

in the urban areas of Bonab. Also, a significance level of less than 0.05 indicates the existence 

of a significant difference among these five areas. According to the results obtained from the 

TOPSIS model, tourism and food, each with a score of 0.1805, have the highest amount of 

weight. Finally, the final score of the TOPSIS model, areas 3 and 5 are in the state of medium 

creativity, and the rest of the areas are in the state of somewhat low creativity. 

 

Conclusion 

According to the findings of the research regarding the main criteria for the realization of a 

creative city (Bonab kebab brand, Bonab's communication position with industry and 

commerce), it is suggested that the element of Bonab kebab should be emphasized in the urban 

planning of Bonab. Among them are the installation of advertising billboards in the city, the 

creation of the Bonab kebab square, the installation of the statue of the greats of the Bonab 

kebab, the compilation of the historical documents of the Bonab kebab, the creation of a 

barbecue-cooking environment with special architecture, and the design of the kebab 

entertainment and welfare center. Bonab kebab: conducting qualitative research to improve the 

quality of Bonab kebab and promote it on a national and international scale; creating diversity in 

the way Bonab kebab is cooked and served; respecting the authenticity of Bonab kebab; and, 

finally, branding and protecting the commercial and regional identity of Bonab kebab. 
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اندام میانه خالق شهر تحقق بر مؤثر محلی عوامل وضعیت بررسی  

 بناب( شهر: موردی )مطالعه
 

 ان.، ایرزیتبر ز،یواحد تبر یزاد اسالمآدانشگاه  ،یشهر یزریو برنامه ایجغراف یدکتر یدانشجو -زجید یبابک نادر

 .ایران تبریز، تبریز، واحد اسالمی آزاد دانشگاه شهری، ریزی برنامه و افیاجغر استادیار - 1پناهی علی

 ، ایران.زیتبر ز،یدانشگاه تبر ،یشهر یزریو برنامه ایجغراف اریاستاد -یموریت رجیا

 .، ایرانزیتبر ز،یواحد تبر یدانشگاه ازاد اسالم ،یشهر یزریو برنامه ایجغراف اریاستاد -زادهیول رضا

 
 11/03/1401تاریخ پذیرش:                                               17/09/1400 ریافت :تاریخ د

 

 چکیده
در شهرها میانه  و محیطی نسانیهای اامروزه ایده شهر خالق میانه اندام به منظور استفاده بهینه از تمامی پتانسیل

 ام مانندیانه اندهای موجود در شهرهای متمؤثر است. ظرفی شهرهاو جلوگیری از سرریز مشكالت به کالن
ه در کستند گردشگری، موقعیت ارتباطی، صنایع دستی و غیره از جمله عناصر اصلی تحقق شهر خالق ه

انه ر شهر میالق دخشهرهای میانه اندام وجود دارد. پژوهش حاضر با هد  بررسی عوامل مؤثر بر تحقق شهر 
تحلیلی و  -یفیات توصاز نوع کاربردی بوده و رویكرد آن از نوع تحقیقاندام بناب صورت گرفته است. پژوهش 

-ی دادهآورعجمت. استنباطی است. جامعه آماری پژوهش در دو سطح شامل شهروندان بناب و خبرگان بوده اس

مامی تداد که  نشان های با استفاده از دو طیف پرسشنامه آماری و دلفی صورت گرفت. نتایج آزمون رگرسیون
 79توانند ر مورد بررسی میمتغی 99غیرها با تحقق شهر خالق در شهر میانه اندام بناب ارتباط داشته و مجموع مت

ت شهر بناب از نظر نیز نشان داد بین محال MANOVAدرصد از تغییرات واریانس را تبیین کنند. نتایج آزمون 
رتیب تد که به شان دانایج مدل تاپسیس نیز های شهر خالق میانه اندام تفاوت وجود دارد. در نهایت نتشاخص

و  قاتیقدانشگاه، تح و خدمات، یصنعت، صادرات، بازرگان ،ITارتباطات و  ح،یو تفر یغذا و گردشگرمعیارهای 
ی اول تا هشتم و های در اولویتتیریو مدی شهرساز -یمعمار نر،فرهنگ و ه ،یدرمان، اجتماع -بهداشت 
ا بدر بناب  حقق شهر خالقشود تمی شنهادیپیت اول تا پنجم قرار دارند. در نهایت در اولو 2و  1،3،4، 5محالت 

 محوریت گردشگری غذا و توسعه موقعیت ارتباطی و دانشگاهی صورت گیرد.

 
 .بناب شهر محلی، معیارهای اندام، میانه شهر خالق، شهر کلیدی: گانواژ         
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 مقدمه

هی در جهان است. ابعاد گسترش شهرنشینی به قدر زیاد شده که تمامی جوانب ، قرن شهری شدن نظام سكونتگا21قرن 

ترین اختراع بشر تبدیل کرده ها را تحت تأثیر قرار داده و چه بسا امروزه شهرها را به پیچیدهجمعی و فردی زندگی انسان

ها و ، نوآوریدرصد ابداعات 90(. امروزه بیش از Majnouni-Toutakhane & Sareban, 2019: 2)است 

ای از (. از طرفی، شهرها بخش عمده95: 1397گیرد )یاری قلی و همكاران، های نوآورانه در شهرها صورت مینظریه

حجم زیاد مصر  و تولید در  گیرد.ها شكل مینمایند و همواره نیازهای مصرفی جدید در آنتولیدات را مصر  می

 :Yu and Sun, 2019) سازدهای جدید توس  طبقه خالق فراهم میدهگیری ایشهرها همواره زمینه را برای شكل

گرایی و تالش برای استفاده روزافزون (. زندگی در شهرها همواره فرهنگ خاصی را طلب کرده که مبتنی بر مصر 259

همواره  سازی،(. در این راستا در فرایند جهانیLange & Schüßler, 2018: 1549)از کاال و خدمات نوین است 

 Cohendet et)های بومی تضعیف شده و فرهنگ نوین دنیای غرب تبلیغ شده است ها، فرهنگبا اتكا بر قدرت رسانه

al., 2010: 92نمایند های رقابت و قدرت عمل می(. شهرها بستر و محی  اصلی همه اتفاقات بوده و به عنوان کانون

(Vanolo, 2015: 3به نحوی که امروزه در س ،) طح جهانی رقابت اصلی برای غلبه فرهنگی در میان شهرهاست نه

های خاصی شكل گیرد، پیچیدگی(. در دنیای که هدایت آن توس  شهرها صورت میCulver, 2017: 23) هادولت

(. این میزان پیچیدگی در شهرهای جهان 111: 1398میرزائی و همكاران، )ها بسیار سخت استگرفته و یافتن پاسخ آن

(. دلیل اصلی این Adom & Williams, 2014: 430)سوم بسیار بیشتر از شهرهای جهان توسعه یافته است 

گرایی و تقلید ی فضایی، مصر نا عدالتپیچیدگی در عدم تعادل نظام شهری و وجود نخست شهری، سطح پایین خدمات، 

ی نظام اداری، وابستگی به درآمدهای نفتی، ناکارآمدسبن زندگی و شهرسازی غربی، مدیریت سنتی و متمرکز، ضعف و 

(. بررسی سیر تحول در Alvarez-Sousa, 2018: 503)وری، سطح پایین تولید و خالقیت و غیره است عدم بهره

های اخیر ابزارها و نظریات متعددی برای کاستن از بار مشكالت ریزی شهرها حاکی از این است که در دههنظام برنامه

های جدید برای مدیرت بهتر شهرها، ایده شهر (. از جمله ایده132: 1396هاشمی و همكاران، )شده استشهرها ارائه 

-(. دلیل اصلی توجه به ایده شهر خالق ناشی از این است که برنامه116: 1398داوود پور و محمودی آذر، )خالق است

ها و بتوانند از طریق استفاده بهینه از ظرفیتشهر خالق به دنبال این هستند تا شهروندان  مندانعالقهریزان و 

 ,Chang)ی شهری فراهم سازند ریپذ ستیزاستعدادهای موجود در شهر، زمینه را برای ارتقای کیفیت زندگی شهری و 

(. با توجه به کارایی شهر خالق، این نظریه به سرعت به یكی از نظریات مورد توجه دانشمندان تبدیل 227 :2019

(. اهمیت توجه به شهر Cohen, 2015: 24)یج منتج از این نظریات مورد عالقه مدیران شهری قرار گرفتو نتا شده

های انسانی وابسته به سازمان ملل، همه سال فهرست شهرهای خالق را در خالق منجر به این شده تا سازمان سكونتگاه

 :Kim, 2017)کند ی، آموزشی و... منتشر میابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، غذا، موسیقی، اقتصادی، تكنولوژک

313; Baum, 2018: 3هایی همچون ابتكار، ظرفیت بازنویسی قواعد (. یونسكو در تعریف شهر خالق، بر ویژگی

های حل( نیز شهر خالق را ابزاری برای یافتن راه2017) 1توسعه شهری و نگاهی تازه به مسائل شهری توجه دارد. ایوان

ایده شهر خالق به دنبال اعتقاد به  (2016) 2داند. از نظر مارتینیفزودن ارزش و معنا به فضاهای شهری میجدید برای ا

نشستی که با حضور شهرداران شهرهای مثل  های ورای تصور که در شهرها نهفته است، شكل گرفت.وجود ظرفیت

                                                           
1. Evans 
2. Martini 
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گردید، بیشترین انتظار و  برگزارشهر(  120)مجموع  ...ل ونیویورك، کانبرا، آتاوا، لندن، پاریس، ملبورن، توکیو، توکیو، سئو

مسكنی، عدالت  خواسته شهرداران به عنوان مدیران اجرایی شهرها از اصول شهر خالق شامل درآمدهای پایدار، حل بد

-ت بوده اس ...شهری، کاهش ناهنجاری اجتماعی و ستیز یمح، توسعه گردشگری، حفاظت از ITاجتماعی، استفاده از 

(Rofe & Woosnam, 2016: 335 بررسی نظریات ارائه شده در زمینه شهر خالق نشان .)انتظارات  که دهدیم

های علمی به های محلی برای ارائه پاسخو نیازهای مدیران شهری از شهر خالق بیشتر شامل استفاده از ظرفیت

-گویی به چالشهایی برای پاسخ، دارای ظرفیتمشكالت شهری است و این بدین معنی است که هر شهر در تمامی ابعاد

(. تاکنون مطالعاتی متعددی در زمینه شهر 255: 1400؛ نوروزی، 96: 1401امینی و همكاران، )های زندگی شهری است 

 اند از:خالق صورت گرفته است که عبارت

به این نتیجه رسیدند « ایرانیهای شهر خالق شهر خالق و شاخص»( در پژوهشی با عنوان 1395)فتوحی و همكاران 

بیشترین فراوانی  پذیری و تنوع، ابداع و تحقیق و توسعه دارایسرمایه انسانی و استعداد، ظرفیت تحملهای که مؤلفه

( در 1397)های نظم فر و همكاران شوند. نتایج یافتههای کلیدی شهر خالق ایرانی محسوب میو به عنوان مؤلفههستند 

نشان داده که در از « (هی: ارومیمورد ۀشهر خالق )مطالع یزیرمؤثر بر برنامه یدیعوامل کل تحلیل»ان پژوهشی با عنو

هستند. باقری کشكولی و همكاران عنوان عوامل کلیدی  عامل به 15مجموع عوامل متعدد برای بررسی شهرهای خالق، 

 یهاشاخص یابیارز كردیشهر خالق با رو یریذپعوامل مؤثر در تحقق یبندتیاولو»( در پژوهشی با عنوان 1398)

-خالق انعطا  یشهرها هایشاخصاند که به این نتیجه رسیده« (زدیاستان  ی: شهرهایمورد ۀمطالع) داریپا ۀتوسع

 لیتحل»( در پژوهشی با عنوان 1401)تقوایی و همكاران دارند. داریپا ۀتوسع هاینسبت به شاخص یشتریب یرپذی

 فرهنگی، –معیار اجتماعی به این نتیجه رسیدند که « رازی: شهر شیبر تحقق شهر خالق، مطالعه مورد مؤثر یهاشاخص

 مدیریتی -سازمانی و اکولوژی -کالبدی معیار و در چراغشاه مجموعه اقتصادی، معیار در سعدیه، تا حافظیه محدوده

دهد که تاکنون هیچ پژوهشی سی پیشینه پژوهش نشان میدارند. برر قرار اول جایگاه در ارم باغ تا آبادعفیف باغ محدوده

های شهری صورت نگرفته است و های شهری از منظر زیرساختدر زمینه بررسی عدالت فضایی در توزیع زیرساخت

های عمومی شهری بوده است، لذا پژوهش حاضر از در همچنین اغلب مطالعات صورت گرفته مربوط به بررسی زیرساخت

بررسی رواب  متقابل  -2 اندام انهیمهای ویژه شهر خالق در شهرهای شناسایی مؤلفه -1ی نوآوری است: دو بعد دارا

 های شهر خالق در بستر شهرهای میانه اندام.مؤلفه

ها موقعیت خود در برخی از زمینه بنا بهشهرهای میانه اندام کشور،  عنوان یكی از بهواقع در استان آذربایجان، بناب  شهر

توان به موقعیت ویژه ارتباطی، گردشگری غذا، های باالیی است. از جمله شرای  ویژه این شهر میای پتانسیلدار

دانشگاه و پژوهشكده و مراکز تحقیقاتی(، کشاورزی، صنعتی و تجاری اشاره کرد. از نظر ارتباطی  6) اقتصادی، دانشگاهی

نشاه، اهواز، مهاباد، مراغه، ارومیه و بوکان، سقز، بوکان، ملكان و سایر گیری بر سر راه ارتباطی، سنند ، کرمابه دلیل قرار

میلیون نفر برای دسترسی به تبریز از شهر بناب صورت  6ای است )گذر حدود شهرها به تبریز دارای نقش ارتباطی ویژه

کارخانه تولیدی  1200از مناسب دارای بیش  وخاكآباز نظر اقتصادی نیز به دلیل نقش ارتباطی و منابع  گیرد(.می

. (Toutakhane, 2018: 200)استمتوس  و بزرگ بوده که تعدادی زیاد مهاجر را از شهرهای اطرا  جذب نموده 

بندی محصوالتی مانند پیاز، ، به عنوان قطب تولید و بستهزیحاصلخاز نظر کشاورزی نیز به دلیل موقعیت دشتی و خاك 

است که سالیانه تعداد زیادی از  «کباب بناب»برند اصلی این شهر به دلیل وجود غذای انگور، خیار و ... است. هویت و 

ی که طبق برآوردها، سالیانه در حدود ین میلیون مسافر و گردشگر برای سرو غذا طوربهکند. گردشگران را جذب می
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به طرح مسئله صورت . با توجه (Toutakhane & Mofareh, 2017: 264) شوندکباب بناب وارد این شهر می

های خاص شهر بناب با هد  بررسی ها و پتانسیلتوان گفت که هد  اصلی این پژوهش یافتن ظرفیتگرفته می

های شناسایی شده اندام و ارائه راهكارهای عملی برای استفاده بهینه از ظرفیت ی شهر خالق میانهریپذتحققوضعیت 

که سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از اینكه  :توان گفتلذا می شهر بناب جهت رفع مشكالت این شهر است.

ها نقش های شهر خالق، کدام شاخصهای شهر خالق در بناب به چه صورت است، از بین شاخصوضعیت شاخص

 ؟ و پیشنهادهای عملی برای تحقق شهر خالق در شهر بناب چیست؟کلیدی دارند

 

 نظری مبانی

سازی نوین است که در کمتر از ین های مرتب  با مباحث شهرنظریه نوپاترین ترین وجدید از یكی خالق شهر نظریه

 :Matovic & Del Valle, 2020)دهه اخیر به جد مورد توجه پژوهشگران و مدیران شهری قرار گرفته است 

 پیدا ری بروزدنیا و ضرورت بازنگری در اصول مدیریت شه در شهرنشینی سوم مو  دنبال (. مفهوم شهر خالق به36

 یكی کوتاه به زمان مدت در بودن مفهوم شهر خالق، نوپا با وجود (.Comunian & Faggian, 2014: 52)کرد 

شده و یكی از معدود موضوعاتی است که در خصوص ضرورت  شهری بدل مطالعات حوزه هاینظریه ترینکاربردی از

 امروزه کهطوری(؛ بهWan, & Choi, 2022: 377)ارد توجه به آن در بین تمامی پژوهشگران اتفاق نظر وجود د

 را جهان شهرهای خالق، های شهرشاخص از استفاده با یونسكو()متحد ملل تربیتی و سازمان فرهنگی جهانی سطح در

و  تاریخی فرهنگی، ادبی، هنری، مختلف هایحوزه در را خالق شهرهای فهرست و قرار داده ارزیابی و مورد سنجش

 فزاینده رشد به کردن پاسخی پیدا جهت در خالق شهر (. نظریه3: 1397کند )نظم فر و همكاران، می منتشر غیره

 آن مورد در یپرداز دهیا 2000 سال از تخصصی شكل به و مطرح 1980 در دهه آن از ناشی مشكالت و شهرنشینی

 (.Hamidi et al., 2021: 440; Suhaimi, 2020: 4)شد  شروع

 شهری مشترك امكانات و فضاها از برخورداری در برابری اجتماعی شهر خالق کلیدی مشخصات از 1الرن من اعتقاد به

 هایمشخصه از (.Hamidi et al., 2021: 439) برسد حداقل به در جامعه شكا  و فقر که نحوی به است

پور باشد )امانمی جامعه اقشار برای خدمات و امكانات کمبود عدم فقر و و ینینشهیحاش نداشتن شهری توسعه در خالقیت

 را افرادی هایفعالیت که باشد امكانات خالقیچنان آندارای  سوین از باید شهر 2نظر دهل (. از23: 1392و همكاران، 

نموده و از سوی دیگر زمینه را  پذیرامكان سالم و مناسب کارایی با و سهولت به کنندمی زندگی شهر در حاضر حال در که

-الرن، شهر خالق از طریق فراهم از نظر من (.5:1390 کیومرثی، و تقوایی)رای بروز استعدادهای همگان فراهم نمایدب

 متغیرهای واقع درسازد. فراهم می هاآنهای مورد نیاز برای شهروندان، زمینه را جهت بروز استعدادهای سازی زیرساخت

- باشندمی بارزتر و پراهمیت بسیار خلّاق طبقه بین در که تحمل طحس و استعداد فناوری، از است عبارت خلّاق شهر

 (.Vanolo, 2008, 372، 2: 1391)تیربند و اذانی، 

 ارزش با تولیدات به خالقیت اظهار و هاایده از گذر ،شهرها خالق در اقتصاد و یفرا صنعت دوره (2006) هاوکینز نظر از 

 فكری هایدارایی کننده دادوستد و تولیدکننده که صنایع از ایمجموعه وسیله به خالق اقتصاد . از نظر ویاست تجاری

. به طور شوندمی تعریف طراحی صنایع و تجاری عالمت دارای صنایع انحصاری، صنایع ،رایتکپی صنایع مثل هستند،

نظری نرسیده و ابعاد  توان گفت که با وجود نظریات مطرح شده در باب شهر خالق، هنوز این بحث به غنایخالصه می
                                                           
1. Maclaren 

2. Dehol 
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-سازی محلی شكلمدل اسالمی در شهر خالق، -های شهر ایرانیهای بومی شهر خالق، مؤلفهمختلف آن مانند مؤلفه

گیری شهر گیری شهر خالق، تفاوت شهر خالق در شهرهای کوچن و بزرگ، جایگاه عناصر طبیعی مثل اقلیم در شكل

ریزی در شهر خالق و غیره از جمله ابعاد نظری کارهای عملی برنامهراه خالق، حكمروایی مطلوب شهری و شهر خالق،

 این مفهوم هستند که بایستی مورد توجه قرار گیرند.

 

 روش تحقی 

به  باشد. پاسخگوییپژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بوده و رویكرد حاکم بر فضای تحقیق توصیفی تحلیلی می

است. جامعه  مصاحبه و پرسشنامه پیمایشی روش در استفاده مورد یمایشی است. ابزارپ و اسنادی صورت دو سؤاالت به

با  نفر 382گانه شهر بناب است که از این تعداد سال سن ساکن در نواحی پنج 15نفر باالی  47965پژوهش  نیای آمار

پرسشنامه توس   1. روایی صوریاز فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید استفاده

های کسب شده و پرسشنامه صورت گرفت و با داده 30پانل متخصصان مورد تائید قرار گرفت. مطالعه راهنما با تعداد 

محاسبه گردید. پرسشنامه استنباطی این پژوهش شامل  901/0نامه تحقیق استفاده از فرمول ویژه کرونباخ، پایایی پرسش

( بوده است. پرسشنامه خبرگان نیز شامل 5،......، خیلی زیاد=1خیلی کم =)اییف لیكرت پنج گزینهسؤال بسته با ط 99

( بوده که به صورت مقایسه زوجی امتیازدهی شده است. در بخش 1معیار اصلی )جدول شماره  8شاخص در غالب  99

ارات مرتب  و پژوهشگران آشنا به مسائل های سطح شهر بناب، مسئولین ادپرسشنامه خبرگان از تمامی اساتید دانشگاه

نفر به منظور شرکت در مصاحبه و  35نفر دعوت شده،  46شهر بناب دعوت به شرکت در پژوهش گردید. از مجموع 

ها جهت وتحلیل دادهها توزیع گردید. برای تجزیهتكمیل پرسشنامه اعالم آمادگی کردند و پرسشنامه دلفی در بین آن

های آماری از و برای تحلیل داده گیری چندمعیاره تاپسیستصمیم القیت و میزان برخورداری، از مدلارزیابی میزان خ

 ( استفاده شده است.MANOVA) چندمتغیره و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره های آمار استنباطی رگرسیونآزمون

 دهد.( متغیرهای پژوهش را نشان می1)جدول شماره

 

 ی مورد استفاده در پژوهش در خصوص شهر خالقها. مرلفه1جدول 
 معیار اصلی زیر معیارها تعداد

های ن، قبرستااریخیکباب بناب، روستای توریستی صور، روستای توریستی توتاخانه، کمپ قره قشون، مساجد ت 21
، واحدهای هارانزیست، تاالب، دریاچه ارومیه، رستوهای باستانی، پل پنج چشمه، محی تاریخی، توران دره، تپه

ی، نرالیاتومبپیست  اقامتی، واحدهای تفریحی، اغذیه فروشی کنار خیابانی، پیست اسكی، سایت پاراگالیدر،
 ستانیا -های ورزشی و مسابقات ملی موتورسواری، استادیوم

 غذا، گردشگری و تفریح

، وجود آهنراهتگاه ه ایساه، نزدیكی بموقعیت ارتباطی، قرارگیری بر سر راه ارتباطی تبریز، نزدیكی به فرودگ 9
و  ابر باننعكترونین، خدمات دولت ال، کیوسن تلفن عمومی، ایهای کنار جادهها و فروشگاهگمرك، نمایشگاه

 ساعته، 24 یبانكدار

 ITارتباطات و 

مداری، دای محصوالت بندبستهی محصوالت کشاورزی، بندبستهشیمایی، صنایع غذایی،  عیصناصنایع فوالد،  13
یات مرك، عرقگای صنعتی، هی و بهداشتی، شهرك صنعتی، نیروگاه، تعمیرگاهشیآرالوازممونتاژ صنایع صنعتی، 

 ی محصوالت کشاورزی و دامی ارگانینبندبستهگیاهی، صنایع 

صنعت، صادرات، بازرگانی، 
 خدمات

کاربردی،  و یدانشگاه علم انشكده آب و برق،دانشگاه سراسری بناب، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نور، د 15
د ، تعداانیبندانشهای ها، مراکز تحقیق و توسعه، شرکتهای خصوصی، آزمایشگاهمدارس، آموزشگاه

 مومیدمات سالمت ععالی، تعداد اختراعات ثبت شده، بیمارستان، درمانگاه، مراکز خ کردگانلیتحص

 دانشگاهی

ارکت، امنیت اجتماعی، جمعیت، تنوع زبانی، تنوع نژادی، اعتماد اجتماعی، انسجام سرمایه اجتماعی، آگاهی، مش 11  اجتماعی

                                                           
1. Face Validity 
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 اجتماعی، سرزندگی، کیفیت زندگی

های موسیقی، سینما، ی تاریخی، رسوم، آموزشگاهبناهاها، اماکن مذهبی، ها، برگزاری کنسرتبرگزاری جشنواره 13
 ی، جشنواره بناب شهر دوچرخهخوانهیتعزی و خوانهیشبها، رات، موزهتئاتر، گرامی داشت اعیاد، ادبیات و انتشا

 فرهنگ و هنر

ی، شهردروناسالمی، نورپردازی، مبلمان شهری، آبشار، هویت شهری، فضاهای سبز  -عناصر معماری ایرانی 12
 ی،وارسدوچرخه، بافت فرسوده شهری، زیبایی منظر شهری، ترافین شهری، مسیرهای نینشهیحاشمحالت 
 رسانیهای اطالعکیوسن

 معماری و شهرسازی

ها ها، نهادهای و سازمانگذاری دولت در زیرساختها، سرمایه NGOفعالیت شهرداری، عملكرد شورا، فعالیت  5
 دولتی

 مدیریتی، نهادی

 

 

 محدودۀ مورد مطالعه

و در  یچاصوفی یکنار رودخانه که در تشهرستان بناب اس یو مرکز ادار یشرق جانیاستان آذربا یاز شهرها بناب یكی

 10درجه و  37این شهرستان در مختصات جغرافیای . قرار دارد کیلومتری مرکز استان 100و در  کوه سهند جنوبیدامنه 

دقیقه طول شرقی قرار گرفته است.  10درجه و  46دقیقه تا  50درجه و  45دقیقه شمالی و  30درجه و  37دقیقه تا 

مراغه و از جنوب به  شیر، از غرب به دریاچه ارومیه، از شرق به شهرستاناز شمال به شهرستان عجب شهرستان بناب

 (.1کیلومترمربع است )شكل 775شهرستان ملكان محدود شده است. مساحت کلی شهر بناب 

 

 
 . موقعیت جغرافیای شهر بناب و شهرستان بناب1شکل 

 (1401)ترسیم نگارندگان، منبع: 

 

نفر در هكتار برآورد شده است. شهر بناب از نظر تقسیمات  07/67برابر با  1397ناخالص جمعیتی آن در سال تراکم  

 است. 1و کمترین آن مربوط به ناحیه  4ناحیه شهری است. بیشترین تراکم جمعیتی مربوط به ناحیه  5کالبدی دارای 

نفر بوده است. شهر بناب به عنوان ین شهر با هزار  80طبق آخرین نتایج سرشماری، جمعیت شهر بناب در حدود 

موقعیت ارتباطی، گردشگری، صنعتی، دانشگاهی، ورزشی تجاری و کشاورزی بوده و تولیدات این شهرستان به بیش از 

 دهد.های جمعیتی و کالبدی شهر بناب را نشان می(، برخی از ویژگی2گردد. )جدولکشور جهان صادر می 70

 انسانی و کالبدی شهر بنابهای . ویژگی2جدول 
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1 11504 33/14 6/255 42/21 08/43 2/0 58/1 59/1 92/2 59/6 82/1 

2 11905 83/14 4/154 94/12 9/70 53/0 85/0 0 56/3 98/4 26/0 

3 13870 27/17 6/174 63/14 77 01/0 38/1 0 48/0 77/4 96/0 

4 22086 51/27 7/195 41/16 6/111 54/0 67/0 94/2 63/0 05/4 53/0 

5 20899 06/26 8/412 6/34 50 5/1 26/2 0 22/0 04/2 0 

 71/0 48/4 56/1 90/0 34/1 55/0 5/70 100 1193 100 80268 جمع

 (1395منبع: )طرح جامع شهر بناب، 

 

 هابحث و یافته
 (گامبهگام)نتای  آزمون رگرسیون خطی

های شهر خالق، با استفاده از آزمون رگرسیون اقدام به بررسی وضعیت ارتباط در اولین مرحله از تحلیل وضعیت شاخص

آمده دست  بهاساس بتای استاندارد  ی نشان داد که بربین متغیرهای مورد بررسی گردید. نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره

، صنعت، تجارت و خدمات با =589/0rبا  IT، ارتباطات و r=770/0با مقدار  به ترتیب متغیرهای غذا، گردشگری و تفریح

541/0=r 411/0، اجتماعی با=r 342/0، فرهنگ و هنر با=r،  370/0معماری و شهرسازی با=r مدیریتی و نهادی با ،

290/0=rهای آزمون رگرسیون نشان داد که مجموع هفت ار گرفتند. همچنین نتایج یافتههای اول تا هفتم قر، در رتبه

درصد از تغییرات واریانس مربوط به شهر خالق در شهر بناب را دارند  79گروه از متغیرهای مورد بررسی توانایی تبیین 

(790/0=2Rمقادیر بتا3 ( )جدول .)(Beta نیز بیانگر این است که در تحقق شهر خالق ) بناب متغیرهایی غیر از متغیرهای

ماهیت پژوهش و طرح مسئله صورت گرفته مورد بررسی قرار نگرفته  بنا بهمورد بررسی در این تحقیق اثرگذار است ولی 

 (.3جدول )است 

 

 گام در خصوص اثرات متغیرهای شهر خالق بر تحق  شهر خالق میانه اندامبه. خالصه مدل رگرسیون خطی گام3جدول 

 R 2R لمد
2Rمقدار  شدهیلتعدF  سطح

 F یداریمعن

Beta  مقدارt  مقدارp 

قل
ست
ی م
ها
یر
متغ

 

 000/0 470/3 300/0 000/0 88/7 754/0 790/0 814/0 غذا، گردشگری، تفریحی

 IT 611/0 589/0 571/0 67/6 000/0 280/0 258/3 000/0ارتباطات و 

 000/0 222/3 288/0 000/0 21/6 501/0 541/0 587/0 ت، تجارت و خدماتصنع

 000/0 264/2 260/0 000/0 54/6 380/0 421/0 461/0 دانشگاه، تحقیقات و بهداشت، درمان

 000/0 241/3 250/0 000/0 65/6 386/0 411/0 453/0 اجتماعی

 000/0 324/3 199/0 000/0 74/5 320/0 342/0 370/0 فرهنگ و هنر

 000/0 234/3 270/0 000/0 90/5 314/0 330/0 360/0 معماری و شهرسازی

 000/0 407/3 258/0 000/0 77/4 265/0 290/0 320/0 مدیریتی و نهادی

 (1401های پژوهش، )یافتهمنبع: 

 (MANOVA)استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل نتای 

-از آزمـون تحلیـل واریـانس چنـد متغیـره      انـدام  انـه یماوت معناداری متغیرهای شهر خالق به منظور بررسی وضعیت تف

(MANOVA .استفاده گردید )؛ اسـت  05/0نتایج به دست آمـده، سـطح معنـاداری در همـه متغیرهـا کمتـر        بر اساس

دارد. همچنـین سـطح    بنابراین، در بین همه متغیرها ارتباط معناداری با تحقق شهر خالق در نواحی شهری بنـاب وجـود  
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( مربـوط بـه همگنـی    4)جـدول   گانـه اسـت.  بیانگر وجود تفاوت معناداری در بین این نواحی پنج 05/0معناداری کمتر از 

باشـد.  گانه شهر بناب میها در خصوص تفاوت معناداری هر ین از متغیرهای مورد بررسی با تفكین مناطق پنجواریانس

 ITارتباطـات و   ترین میزان مربوط به متغیرهای دانشگاه، تحقیقات و بهداشت و درمان،دست آمده بیش بهبر اساس نتایج 

هـای خاصـی اسـت.    و مدیریتی نهادی بوده است و علت آن نیز ناشی از تمرکز هر ین از سه متغیر گفته شده در بخـش 

قرار دارند. متغیـر   5ر ناحیه درصد نهادها د 80گفت که بیش از  توانیمنهادی نیز  -همچنین در خصوص متغیر مدیریتی

غذا و گردشگری نیز که نمود بارز آن کباب بناب است در تمامی مناطق شهری بناب وجود دارد لذا در بین نواحی شهری 

 خورد.اختال  معناداری کمتری به چشم می

 

 . آزمون همگنی واریانس در متغیرهای شهر خالق میانه اندام4جدول 
 یداریمعن 2درجه آزادی  1دی درجه آزا Fضریب  متغیرها

 121/0 20 1 54/2 غذا، گردشگری، تفریحی

 IT 14/2 1 9 471/0ارتباطات و 

 258/0 13 1 6/1 صنعت، تجارت و خدمات

 514/0 15 1 02/1 دانشگاه، تحقیقات و بهداشت، درمان

 199/0 11 1 87/0 اجتماعی 

 200/0 14 1 65/0 فرهنگ و هنر

 198/0 12 1 60/0 معماری و شهرسازی

 421/0 5 1 54/0 مدیریتی و نهادی

 (1401های پژوهش، )یافتهمنبع: 

 

 

( نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیر مربوط به تفاوت وضعیت متغیرهای شهر خالق در بین مناطق مختلف 5)جدول 

تغیرها دارای تفاوت معناداری در سطح دهند. بر اساس نتایج به دست آمده تمامی هر هشت گروه از مشهر بناب را نشان می

 (.>000/0P)هستند  000/0

 

 در خصوص تفاوت معناداری بین نواحی شهر از نظر متغیرهای شهر خالق میانه اندام MANOVA. نتای  آزمون 5جدول 
مجموعه  یآمارهای شاخص

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F  سطح
 معناداری

Eta2  توان
 آزمون

 100 135/0 000/0 54/31 65/78 16 65/78 ردشگری، تفریحیغذا، گ

 IT 05/72 9 05/72 25/28 000/0 489/0 100ارتباطات و 

 100 274/0 000/0 30/26 98/67 11 98/67 صنعت، تجارت و خدمات

 100 554/0 000/0 41/24 46/65 15 46/65 دانشگاه، تحقیقات و بهداشت، درمان

 100 202/0 000/0 89/15 46/50 11 46/50 اجتماعی 

 100 199/0 000/0 10/14 41/35 12 41/35 فرهنگ و هنر

 100 208/0 000/0 09/12 61/27 12 61/27 معماری و شهرسازی

 100 419/0 000/0 11/10 85/26 5 85/26 مدیریتی و نهادی

 (1401های پژوهش، )یافتهمنبع: 
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 تاپسیس مدل
گروه از مؤلفه های شهر خالق میانه اندام برای ارزیابی وضعیت شهر خالق  8ر همان طوریكه گفته شد در پژوهش حاض

در شهر میانه اندام بناب مورد بررسی قرار گرفت. اولین مرحله از فرایند پیاده سازی مدل تاپسیس، استانداردسازی یا بی 

معیار  nناحیه شهری( و  5گزینه) mها است. در این مرحله پس از تشكیل ماتریس داده ها بر اساس مقیاس سازی داده

معیار( اقدام به بی مقیاسسازی مؤلفه ها گردید. جهت تعیین وزن شاخص های مورد مطالعه در هرین از نواحی پنج  99)

( به 6استفاده گردید. جدول نهایی هرین از شاخصهای مورد مطالعه مطابق )جدول AHPگانه مورد مطالعه، از تكنین 

 ست آمده است.د

 
 . اوزان تعیین شده برای هر شاخ 6 جدول

مدیریتی  مجموع

 نهادی -

معماری

- 

شهرساز

 ی

فرهنگ 

 و هنر

دانشگاه،  اجتماعی

تحقیقات و 

بهداشت، 

 درمان

صنعت، 

بازرگانی، 

 خدمات

ارتباطات و 

IT 

غذا و گردشگری 

 و تفریح

  شاخص

  وزن 1805/0 1671/0 1335/0 1069/0 1009/0 0541/0 0233/0 0188/0 1

 (1401های پژوهش، )یافتهع: منب

 
دارای بیشترین میزان وزن اختصاص یافته هستند. علت  1805/0بر اساس نتایج به دست آمده، گردشگری و غذا با امتیاز 

-پزی در بناب، طراحی واحدهای کبابواحد کباب 100اصلی امتیاز باالی این عامل، برند کباب بناب، فعالیت نزدین به 

اسب و نورانی، ورود تعداد زیاد گردشگر به بناب جهت سرو کباب و... است. مؤلفه ارتباطی از نظر امتیاز پزی با معماری من

در اولویت دوم قرار دارد و علت آن موقعیت ارتباطی بناب بوده که از سه سمت دارای موقعیت ارتباطی  1671/0با مقدار 

د، سنند ، قروه، ارومیه، سقز، بانه، کرمانشاه، اهواز، بوکان و غیره های مراغه، هشترود، ملكان، میاندوآب، مهابابا شهرستان

واحد تولیدی در ابعاد کوچن تا بسیار  1000است. رتبه سوم مربوط به مؤلفه صنعتی است. شهر بناب دارای نزدین به 

میلیون دالر  110با گردد که مجموع کل صادرات برابر کشور جهان صادر می 70ها نزدین به بزرگ بوده که تولیدات آن

آالت شامل نبشی، میلگرد، تیرآهن و آهن اسفنجی، انواع محصوالت شوینده، بوده است. انواع کشمش، لبنیات، انواع آهن

دهند. در خانگی، سبد کاالهای صادراتی شهر بناب به خار  از کشور را تشكیل میانواع محصوالت غذایی، آرد و لوازم

دانشگاه دولتی، آزاد، پیام نور و علمی  5توان گفت که شهر بناب دارای و تحقیقاتی نیز میهای دانشگاهی خصوص مؤلفه

های مشارکت، جمعیت، های اجتماعی مورد بررسی در این پژوهش شامل طیف وسیعی از شاخصو کاربردی است. مؤلفه

های اجتماعی مانند تنوع ی از شاخصتنوع زبانی، تنوع نژاد، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی بوده است. وضعیت برخ

های مجاور و مخصوصاً از شهرهای کرد زبان جهت نژادی به خاطر حضور دانشجویان در بناب، ورود افراد از شهرستان

ها مانند مشارکت، انسجام و احساس امنیت بنا به کار در واحدهای تولیدی بسیار باال بوده است. در حالی برخی از شاخص

نشینی زیاد و پایین بودن سرمایه اجتماعی به دلیل مهاجرپذیر بودن شهرستان، بسیار پایین بوده مله حاشیهدالیلی از ج

ترین عنصر مربوط به جشنواره ملی کباب بناب توان گفت که مهماست. در خصوص متغیرهای فرهنگ و هنر نیز می

هزار نفر از جشنواره کباب بناب دیدن  100نزدیكی گردد و بر اساس آمارها، هر ساله برگزار می 1393است که از سال 

توان که در این شهر عناصر معماری شاخصی وجود ندارد و ی معماری و شهرسازی نیز میکنند. در خصوص مؤلفهمی

صرفاً چند مسجد تاریخی با سبن معماری دوره صفوی در این شهر وجود دارد. همچنین از نظر سبن معماری مدرن نیز 
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های های معماری شهرسازی فاقد هویت است. مؤلفه، ین معماری آجری و بتنی داشته و از نظر شاخصشهر بناب

ها و گذاری دولتی در زیرساختمدیریتی نیز فاقد امتیاز خاصی بوده است. در این خصوص عملكرد شهرداری، سرمایه

بر اساس اصول محاسباتی  ررسی بوده است.عملكرد شورا دارای کمترین میزان امتیاز در بین تمامی متغیرهای مورد ب

ترین مقدار هر های مورد بررسی است که بزرگهای مثبت و منفی در مؤلفهآلروش تاپسیس، مرحله بعدی یافتن ایده

شود. جدول ( تعیین می-A)آل منفی( و کمترین مقدار هر شاخص، به عنوان ایده+A) آل مثبتشاخص به عنوان ایده

 دهد.های مورد بررسی را نشان میهای مثبت و منفی مؤلفهآلت ایده( وضعی7هشمار)

 
 آل مثبت و منفی مدل تاپسیس در خصوص شهر خالق میانه اندامهای ایده. جواب7جدول 



8V 


7V 


6V 


5V 


4V 


3V 


2V 


1V  

2542/0 0655/0 0457/0 0865/0 0369/0 1745/0 1563/0 1421/0 +A 



8V 


7V 


6V 


5V 


4V 


3V 


2V 


1V  

00563/0 00321/0 01008/0 00368/0 00179/0 02415/0 00036/0 00115/0 -A 

 (1401های پژوهش، )یافتهمنبع: 

 
( به دست 8)های شهر خالق مطابق جدول شمارهگانه شهر بناب از نظر شاخصبندی نهایی مناطق پنجدر نهایت، اولویت

 آمده است.

 های شهر خالق میانه اندامبندی مرلفه. نتای  مدل تاپسیس در خصوص اولویت8جدول 

 هامؤلفه
 
 
ی نواحی شهری

گر
دش
گر
ذا، 
غ

 
یح
فر
و ت

 

 و 
ت
طا
تبا
ار

IT
 

ی
گان
بار
ت، 
جار
، ت
ت
صنع

 

 و 
ت
یقا
حق
، ت
گاه
نش
دا

ان
رم
، د
ت
اش
هد
ب

 

ی
اع
تم
اج

نر 
 ه
گ و

هن
فر

ی 
ساز
هر
 ش
ی و
مار
مع

 

ی
ریت
دی
م

ی
هاد
، ن

 

 208/0 177/0 255/0 418/0 111/0 366/0 200/0 368/0 1ناحیه 

 111/0 154/0 180 369/0 109/0 188/0 336/0 320/0 2ناحیه 

 183/0 121/0 198/0 212/0 114/0 212/0 654/0 568/0 3ناحیه 

 141/0 208/0 300/0 441/0 145/0 255/0 126/0 799/0 4ناحیه 

 245/0 107/0 109/0 290/0 208/0 653/0 615/0 874/0 5ناحیه 

 141/0 146/0 187/0 310/0 157/0 388/0 464/0 663/0 نهایی

 (1401های پژوهش، )یافتهمنبع: 

 
در  5و  2، 3، 4، 5های غذا، گردشگری و تفریح نشان داد که به ترتیب مناطق مدل تاپسیس در خصوص مؤلفهامتیاز نهایی 

های بناب در آن قرار دارند و مسافران هنگام های اول تا پنجم قرار دارند. ناحیه پنج به خاطر قرارگیری عمده کبابیاولویت

بندی نواحی شهر بناب از نظر معیار کنند. در خصوص اولویتقف میهای این محدوده توگذر از بناب معموالً در کبابی

شیر از توان گفت که به جز شهر مراغه و هشترود که از سمت شرق و شهرهای تبریز، آذرشهر و عجبنیز می ITارتباطی و 

رمانشاه و استان سمت شمال بوده، بقیه شهرها )شامل تمامی شهرهای استان آذربایجان غربی، استان کردستان، استان ک

ونقل، حمل کاال، ترمینال علیلو و غیره در سمت جنوب های حملباشد، لذا بیشتر زیرساختخوزستان از سمت جنوب می

درصد واحدهای  80توان گفت بیش از های صنعت و تجارت نیز می( قرار دارند. در رابطه با مؤلفه2و  3نواحی )شهرستان
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قرار دارند و بیشتر واحدهای تجاری و مالی در بخش مرکز شهر بناب که  5وده ناحیه تولیدی در بخش شمالی و در محد

 1و  4توان گفت که نواحی های اجتماعی نیز میباشد. در خصوص مؤلفهمی 1و  3،4،2 هایبخش مرکز شهر شامل ناحیه

های حی قرار دارند، از نظر شاخصگیری هسته اولیه شهر بناب بوده و محالت قدیمی در این نوابه خاطر اینكه محل شكل

انسجام اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی بسیار بیشتر از بقیه نواحی است. در حالی  اجتماعی و مخصوصاً اعتماد اجتماعی،

های اطرا  های غیررسمی بوده که مهاجرین از روستاها و سایر شهرستانبه دلیل اینكه بیشتر شامل سكونتگاه 5که ناحیه 

دارند، از نظر متغیرهایی مانند مشارکت، درگیری، احساس امنیت، اعتماد و... پایین هست. وضعیت نواحی شهر سكونت 

ترین اتفاق فرهنگی در این شهر، جشنواره کباب های فرهنگ و هنر نیز گویای این واقعیت است که مهمبناب از نظر مؤلفه

مذهبی جالب و  -شود. به جز جشنواره کباب، اتفاق فرهنگیجرا میا 5بناب است که معموالً در پارك ملت واقع در ناحیه 

خوانی در ایام محرم است. از آنجایی که بیشتر ساکنین خورد، شبیهبیشتر از سایر نواحی به چشم می 5پررنگ که در ناحیه 

شود. در کنار ی برگزار میخوانتر، شبیهمحالت این ناحیه از روستاها مهاجرت نمودند، لذا به علت اعتقادات مذهبی عمیق

قرار دارند. همچنین بیشتر بناهای تاریخی )مساجد  4و یكی در ناحیه  1های بناب یكی در ناحیه جشنواره کباب موزه

های قدیمی( در این دو ناحیه قرار دارند. متغیرهای مورد بررسی در بخش معماری و شهرسازی شامل دو تاریخی و خانه

  با معماری و شهرسازی اسالمی و معماری و شهرسازی مدرن بوده است. نتایج بررسی متغیرهای های مرتبطیف از مؤلفه

ها، وضعیت نواحی بناب بسیار پایین مورد بررسی در نواحی مختلف شهر بناب نشان داد که در هرین از این دو گروه مؤلفه

به علت قرارگیری محالت دارای بافت  2و  4 نشین و غیررسمی، ناحیهبه خاطر وجود محالت حاشیه 5بود است. ناحیه 

گران و...( بوده است. از نظر نماهای ساختمان فق  محله خرمن کوچه، محله تنگه کوچه، محله پل سنگی، کوزه)فرسوده

 هایقرار دارند، دارای امتیاز متوسطی بودند. در نهایت اینكه در خصوص مؤلفه 1محله طالقانی و کوی بنفشه که در ناحیه 

مدیریتی دو طیف از معیارهای مورد بررسی قرار گرفت. گروه اول شامل متغیرهای مربوط به نهادهای دولتی و خصوصی و 

های تحقق شهر خالق در بناب. های اجرای شده مرتب  به تأمین امكانات و زیرساختگروه دوم شامل اقدامات و برنامه

شهرداری، فرمانداری، تأمین )قرار دارند 5دولتی هستند که در ناحیه ها نشان داد که بیشتر شامل ادارات نتایج بررسی

ها، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، آب و فاضالب، اداره استاندارد، اداره صنعت و معدن و...(، در کل اجتماعی، دانشگاه

های مدیریتی شهر خالق در اولویت درصد ادارات دولتی در ناحیه پنج قرار دارد، لذا این ناحیه از نظر شاخص 90بیش از 

گانه شهر بناب از نظر معیارهای بندی نواحی پنجاول قرار دارد. در نهایت نتیجه نهایی مدل تاپسیس در خصوص اولویت

 ( به دست آمده است.9جدول )شهر خالق، مطابق 

 

 گانه شهر بناببرای نواحی پنج C. ضریب 9جدول 

 نواحی شهری 1ناحیه  2ناحیه  3ناحیه  4ناحیه  5ناحیه 

 Ci ضریب 449/0 290/0 501/0 389/0 552/0

 رتبه 2 5 3 4 1

 (1401منبع: )یافته های پژوهش، 

 
، تا حدودی 6-4، خالق متوس = 4-2، تا حدودی بدون خالق 2-0کامالً بدون خالق= )بندی امتیازهابر اساس گروه

در وضعیت خالقیت متوس  و بقیه نواحی در وضعیت  5و  3احی توان گفت که نو(، می10-8و کامالً خالق  8-6خالق 
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های شهر خالق ( وضعیت توزیع فضایی نواحی شهر بناب را از نظر شاخص2هنقش)تا حدودی بدون خالقیت قرار دارند. 

 دهد.نشان می

 
 

 های شهر خالق میانه اندامر شاخبندی نهایی نواحی شهر میانه اندام بناب از نظ. اولویت2شکل 

 1401های پژوهش، )یافتهمنبع: 
 

 گیرینتیجه
های پژوهش نشان داد که شهر میانه اندام بناب از نظر معیارهای غذا )کباب بناب(، گردشگری )مساجد نتایج یافته

توتاخانه، کمپ گردشگری قره های توریستی پیرامونی مانند روستاهای توریستی صور و های قدیمی و جاذبهتاریخی، خانه

قشون و...( از پتانسیل باالی برای تحقق شهر خالق میانه اندام برخوردار است. به نحوی که نتایج آزمون رگرسیون نشان 

با تحقق شهر خالق میانه اندام در بناب است. همچنین  790/0، دارای ارتباط معناداری 000/0داد این گروه از متغیرها با 

، صنعت، تجارت، 541/0با مقدار  ITمتغیرهای ارتباطات و  589/0درمانی با  -راکز تحقیقاتی و بهداشتیدانشگاه، م

نهادی با  -و مدیریتی 330/0شهرسازی با  -، معماری342/0، فرهنگ و هنر با 411/0، اجتماعی با 421/0بازرگانی با 

(، MANOVA)ایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیرهبا تحقق شهر خالق میانه اندام ارتباط دارند. بر اساس نت 290/0

بیشترین اختال  بین نواحی شهر بناب از متغیرهای هشتگانه به ترتیب مربوط به متغیرهای غذا، گردشگری و تفریح با 

های این است. نتایج کلی یافته 200/0و فرهنگ و هنر با  199/0، اجتماعی با 198/0، معماری و شهرسازی با 121/0

و همكاران  3( و داکسبوری2017)ایوان(، 2019) 2( و اکوجو2019)و همكاران 1های بوشاكاز پژوهش با نتایج یافته بخش

، ITهای غذا، گردشگری و تفریح، ارتباطات و ( همخوانی دارد. همچنین نتایج مدل تاپسیس به ترتیب مؤلفه2019)

درمان، اجتماعی، فرهنگ و هنر، معماری و  -اکز بهداشتصنعت، تجارت، بارگانی، دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و مر

های مورد بررسی به ترتیب نواحی های اول تا هشتم قرار دارند و از نظر مؤلفهشهرسازی، مدیریتی، نهادی در اولویت

                                                           
1. Bosák 
2. Ocejo 
3. Duxbury 
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برند کباب )قرار دارند. در رابطه با تحقق شهر خالق میانه اندام در شهر بناب با توجه به معیارهای اصلی 2و  5،1،3،4

شود که اوالً در شهرسازی بناب بایستی عنصر کباب بناب بناب، موقعیت ارتباطی بناب و صنعت و بازرگانی( پیشنهاد می

توان به نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر، ایجاد میدان کباب بناب، نصب ها میپررنگ گردد که از جمله آن

معماری خاص، طراحی مرکز  ها باپزییخی کباب بناب، ایجاد محی  کبابتندیس بزرگان کباب بناب، تدوین سند تار

های کیفی جهت ارتقای کیفیت کباب بناب و تبلیغ در سطح ملی و تفریحی و رفاهی کباب بناب، انجام پژوهش

و حفاظت از المللی، ایجاد تنوع در نحوه پخت و سرو کباب بناب با رعایت اصالت کباب بناب و در نهایت برند سازی بین

ها در خصوص موقعیت ارتباطی شهرستان بناب نیز نشان ای کباب بناب. همچنین نتایج بررسیهویت تجاری و منطقه

ای، احداث ترمینال های عرضه محصوالت کنار جادههای موقتی مسافران، غرفههای مسافر، استراحتگاهدهد پاركمی

ای، بررسی جهت انتخاب بهترین ای ارتباطی، انجام تبلیغات کنار جادههمرکزی حمل مسافر، اصالح و بهبود کیفیت راه

های استراتژی جهت استفاده از موقعیت مواصالتی بناب جهت تبدیل بناب به هاپ حمل کاال و مسافر در بین استان

-بناب نیز بررسیآذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و اهواز. در خصوص موقعیت صنعتی و بازرگانی 

ای برخوردار بوده دهد که شهرستان بناب در هر دو گروه بخش صنعت، بازرگانی و کشاورزی از موقعیت ویژهها نشان می

و از طریق اتخاذ تدابیری از جمله رفع مشكالتی شهرك صنعتی، احداث فازهای جدید شهرك صنعتی، رفع قوانین و 

مایشگاه دائمی صنعت در بناب، تبدیل بناب به منطقه ویژه اقتصادی، شناسایی های اداری غیر الزم، احداث نبروکراسی

افزایی بین مدیران، صنعتگران، های همگذاران، هماهنگی و نشستصنایع با تكنولوژی نوین جهت ارائه به سرمایه

ت ارتباطی بناب به گیری جمعی، استفاده از موقعیگذاران و نخبگان شهرستانی به منظور هماهنگی و تصمیمسرمایه

های توسعه کارآفرینی در بناب، احداث شهر دامداری، توسعه کشت منظور کاهش هزینه تولید در بناب، شناسایی زمینه

بندی شیره انگور، احداث واحدهای های تولید و بستهای، توجه به محصوالت کامالً ارگانین، احداث کارخانهگلخانه

های تحقق شهر خالق در شهر میانه اندام بناب است. در از جمله زمینه نوشهی و دمبندی عرقیات گیافراوری و بسته

های الزم برای تبدیل توان گفت شهر بناب از زیرساختزمینه توسعه بخش دانشگاهی، تحقیقات و بهداشت درمان نیز می

های ها است. تقویت زیرساختهبه شهر خالق برخوردار است ولی نیازمند ارتقای کیفیت و تنوع مخصوصاً در دانشگا

افزاری دانشگاه، توجه به رسالت پژوهشی دانشگاه و دور نگه داشتن آن از مسائل سیاسی غیر سازنده، فیزیكی و نرم

های علمی و مدیریتی خبرگان دانشگاهی و اساتید دانشگاه، گسترش مقاطع تحصیالت تكمیلی استفاده از ظرفیت

سازی امكانات رفاهی و توجه به اصل کارآفرین پروری به جای کارمند پروری، فراهممخصوصاً در دانشگاه سراسری، 

های این شهر نماید. در هزار دانشجو را وارد دانشگاه 20الی  15تواند سال سالیانه در حدود آموزشی برای دانشجویان می

اسالمی پیش رفته و  –به معماری ایرانی توان گفت که منظر شهری در بناب بایستی به سمت توجه ها نیز میسایر زمینه

های های غیررسمی آن که عمدتاً در حاشیه راهاز معماری آجری و بتن به سمت معماری زیبا پیش رفته و سكونتگاه

توان گفت که تقویت جشنواره کباب بناب، ارتباطی شكل گرفتند، توانمند گردند. در زمینه توسعه فرهنگ و هنر نیز می

رانی و موتورسیكلت، پیست اسكی و واره عاشیقالر، جشنواره غدیر، جشنواره دوچرخه بناب، مسابقات اتومبیلبرگزاری جشن

ها با حضور پاراگالیدر در سایت توتاخانه، برگزاری مراسمات فرهنگی در محور توریستی صور و توتاخانه، برگزاری کنسرت

های محلی و... از جمله ابعاد فرهنگی تحقق شهر اره لباسهنرمندان ملی و محلی، جشنواره پخت غذاهای محلی، جشنو

توان گفت که بناب به خاطر موقعیت ارتباطی و صنعتی و خالق در شهر میانه اندام بناب است. در زمینه اجتماعی نیز می

عی به صورت ها گفته شده، بعد اجتماهای مختلف بوده و از طریق بهبود زیرساختدانشگاهی خود همواره پذیرایی قومیت
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شود ضمن استفاده از مدیران محلی و آشنا به نهادی نیز پیشنهاد می -خودکار تقویت خواهد شد. در زمینه بعد مدیریت

تمامی مسائل شهر بناب، تمرکز اصلی بر بهبود کیفیت خدمات نهادها و مخصوصاً نهادهای دولتی باشد. شهرداری، 

دستی و گردشگری، صنعت، معدن و تجارت از جمله یراث فرهنگی، صنایعشورای شهر، اداره ورزش و جوانان، اداره م

 نهادهای پیشرو در تحقق شهر خالق بناب هستند.
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