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  يهات شاخصيوضع يابيدر بخش مسکن و ارز يگذاراستيت سياهم

 رانيمسکن در ا

 
 1رعنا شيخ بيگلو

  
 71/90/09دریافت: 

 99/79/09پذیرش: 

 

 

ن رو یددارد. از ا يت زندگ يفيدر ک يميت آن نقش مستقيافراد و خانوارهاست که مطلوب يهمه يه و اساسیپا يازهاياز ن يکیمسکن  :دهيچک

از  يکدیبده عندوان  ،درآمدگاقشدار کد  يژه برایبه ون مسکن، يبا مشکل مسکن مواجه هستنگ. در حال حاضر، مشکل تأم يع به نوعجوام يهمه

حل کردن مسدالل مربدو   يبرا ياسيو س ي، اجتماعي ونا ون اقتصاد يهايژ یها با ولذا، دولت ردد. يکشورها محسوب م ياساس يهاچالش

 گ مشدکلیش و تشدگیگايدموجد  پ ياريز عوامل بسديران نیدر ا. انگبهره  رفته يمتنوع يهااستيساز ن راستا، یو در اانگ به مسکن اقگام نموده

بدر جامهده حداک   يط خاصدیمختلف، شدرا يزمان يهاکن، در دورهياتخاذ شگه است. ول یيهااستيانگ که به فراخور آنها سگهیمسکن  رد نيتأم

. اندگر قدرار دادهيرا تحدت تدأ  مسدکن يهااستين و سيقوان يمواجهه با مشکالت و اجرا يها  روشير مستقي  و غيبوده است که به طور مستق

کشدور  يهامسکن در شهرستان يهات شاخصيوضه يابین، ارزيدر بخش مسکن و همچن ي ذاراستيت سيح اهمیهگف از پژوهش حاضر تشر

شداخص »و « فضاهاي داخلي مسدکن»، «تأسيسات زیربنایي»، «اخص برخورداريش»شاخص در چهار  روه شامل  71ن منظور تهگاد ی. بگاست

 TOPSISو  ي روهد AHPهدا بدا اسدتفاده از روش ل دادهيدقرار  رفتندگ. تحل يابیکشور مورد ارز يهاشگ و شهرستان يدهسازمان« پایگاري

   مسکن وجود دارد. يهاکشور از شاخص يهاشهرستان ياررامون در برخورديپ -از آن است که نظام مرکز يج مطالهه حاکیرفت. نتایصورت پذ
 

 ران.ی، امسکن يهاشاخص، ي ذاراستيسمسکن،  :يديواژگان کل
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 مقدمه -1
افدراد و  يهمده يه و اساسدیدپا يازهاياز ن يکیمسکن 

از مسدکن درخدور و مناسد ،  يبرخوردار .خانوارهاست

و احسدددا   ي ت زندددگيدددفيدر ک يمير مسدددتقيتدددأ 

 ن مسکن عمدگتايهرچنگ تأمت دارد. يجمه يتمنگیرضا

انگاشدته  يفرد يک دغگغهیبه عنوان ت يجمه ياز سو

ن مسدکن ياز کشدورها تدأم ياريکن در بسديشود، وليم

ن هدگف یکه اشود، يها محسوب مف دولتیاز وظا يکی

 يهابرنامه يمختلف و اجرا يهاي ذاراستيق سیاز طر

است مسکن به مجموعده يسول است. مربوطه قابل حص

  ین و تصویتگو يشود که از مرحلهياطالق م ياقگامات

رد. به ي ياجرا و پس از آن را در برم ين تا مرحلهيقوان

 يهددا پددس از مراحددل  بررسدداسددتين سیدد، ايطددور کلدد

 يمختلدف بدرا يهداهرا يابیمشکالت بخش مسکن، ارز

و  ينهادشدديپ يکارهدداراه ين مشددکالت، ارالددهیددحددل ا

 د درديبدودن اقدگامات، اتخداذ مد يزان عمليسنجش م

(Skinner and Rodell, 1983). مواجهه با  يهاروش

، يرات اقتصددادييددتغ يدر ا نددامسددکن دالمددا  يمقولدده

 ين در حدالیدشدود. ايمطرح م يکیو تکنولوژ ياجتماع

 يهدااسدتياست که مشکالت بخش مسکن، اغل  به س

شدود. در يبت داده مدهدا نسداتخاذ شگه توسدط دولدت

 يت کنددوني، وضددهيصددنهت يافتددهیتوسددهه  يکشددورها

 يدوران صدنهت يهدااسدتيمهطوف به س مسکن عمگتا

ل قدرن یشتابان در قرن نوزده  و اوا ينيشگن و شهرنش

 يطد .(Balchin and Rhoden, 1998) ست  اسدت.يب

در  يک اتفداق نظدر جهدانید 7019تدا  7099 يهاسال

  که رشگ ين ترتیبه ا .دخصوص مسکن حاصل شگه بو

ن يتدأم يمردم بدرا يها و کپرها، از ناتوانزاغه ينگهیفزا

گ یدها بان دولتیبنابرا .جه شگه استيمسکن  متهارف، نت

و  يمسدکون يق احگاث واحگهایمشکل مسکن را از طر

ن راه یدنگ. اما در عمدل، ایالزم حل نما يهاارانهی ياراله

جهدت  يها مندابع کدافرا دولتیگ. زیها محقق نگردحل

جده، يار نگاشدتنگ. در نتيداقگامات مذکور در اخت ياجرا

اقشار ک   يبرا يژه مسکن اجتماعیبه و -فقگان مسکن 

شتر بده سدمت يها هر چه بسب  شگ تا خانواده -درآمگ

دوام ر استانگارد و کد يغ يهاو ساخت خانه ينينشزاغه

  .(Skinner and Rodell, 1983) آورنگ يرو

 يهدااز چدالش يکدیدرآمدگ، ن مسدکن اقشدار کد يتأم

قدرن  يانیپا يدر حال توسهه در دهه يکشورها ياساس

، حادتر بدود. در ين چالش در مناطق شهریست  بود. ايب

بخدش مسدکن، کمبدود  يز مشدکل اصدليدحال حاضر ن

درآمدگ جامهده اسدت. در اقشدار کد  يگ مسکن برایشگ

 يهداپدروژههدا و شتر برنامدهي ذشته، ب يطول سه دهه

ن  روه از جامهه، نداموفق ین مسکن ايتأم يها برادولت

در واقدع،  .(Tipple and Willis, 1991)بدوده اسدت 

-از مسکن اقشار ک  درآمگ را خود  خانواده يادیبخش ز

ت یدر آنها رعا يساختمان يسازنگ، اما استانگاردهايها م

ر فقدگان يدنظ يگدرین که مشکالت دیضمن ا .شودينم

ا کمبدود اعتبدارات یددر محدل، فقدگان  يعموم خگمات

گ عامل مفقود را یها باز وجود دارد. دولتيره نيو غ يمال

نددگ تددا بتواننددگ در یايبخددش مسددکن ب يهددااسددتيدر س

، يژه مسدکن اجتمداعیداحگاث مسدکن بده و يهابرنامه

 ي دذارهیکرد سرمایداشته باشنگ. با رو يمشارکت مؤ ر

تواننگ سده  خدود يها متخانوارها و دولت، دول يبيترک

 ياحدگاث واحدگها يالزم برا ي ذارهیزان سرمايرا در م

را کاهش دهنگ و بر مشکل کمبود مسکن کده  يمسکون

شگه اسدت، فدالق  ي ذشته ناش يهااستيس یياز ناکارا

 .(Skinner and Rodell, 1983)نگ یآ

ت از مسکن و امکاندات يجمه يت برخوردارينظر به اهم

ت يدپژوهش حاضر به طور مختصر به اهم وابسته به آن،

-اسدتين سيدر بخش مسدکن و همچند ي ذاراستيس

ت يران پرداختدده و سددپس وضددهیددمسددکن در ا ي ددذار

کشدور مدورد  يهدامسدکن در شهرسدتان يهداشاخص

 سه قرار  رفته است.یو مقا يابیارز

 

 طرح مسأله -1-1

مسکن یکي از مسالل حاد کشدورهاي در حدال توسدهه 

نابع کافي، ضهف مگیریت اقتصادي، عدگم است. فقگان م

-ریزي جامع ملي مسدکن و سدایر نارسدایيوجود برنامه

هاي اقتصادي این کشورها وجود هایي که در زیرساخت

دارد از یدک سددو و افدزایش شددتابان جمهيدت بدده ویددژه 

جمهيت شهرنشين از سوي دیگر، مشکل مسکن در این 

اسدت  کلي غامض و چنگبهدگي درآوردهکشورها را به ش

ها یک اشتباه عمومي دولت .(111، 7111)پورمحمگي، 
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در کشورهاي در حال توسهه، احگاث مسکن با کيفيدت 

درآمدگ و در عدين بسيار باالي مهماري براي اقشدار کد 

برداران ایدن واحدگهاي توجهي به نيازهاي بهرهحال، بي

ي آن، افزایش قيمت تمام مسکوني بوده است که نتيجه

هدا و از طدرف دیگدر، مناسد  نبدودن ي ساختمانشگه

 شرایط آنها جهت وا ذاري به اقشار نيازمنگ بوده است. 

ها در بسياري از کشورها، فقط کارمنگان ادارات، سازمان

هدداي احددگاث واحددگهاي هو مؤسسددات دولتددي از پددروژ

شدونگ. در ایدن کشدورها وضدهيت منگ ميمسکوني بهره

بدا  رآمگ مهموالدمسکن براي اقشار ک سکونت و تأمين 

هاي ساختماني کده بدا شود. زیرا پروژهبحران مواجه مي

د، در نهایت بده  ردوا ذاري به محرومان اجرا مي هگف

د شدومتوسدط بده بداال وا دذار مديهاي درآمدگي  روه

(Shidlo, 1991) درآمگ نيز به علت نگاشدتن  . افراد ک

ي سداخت، در پول کدافي بدراي خریدگ زمدين و هزینده

مسکن مناس  خود عاجز ماندگه و بده ناچدار بده تأمين 

هاي غير استانگارد و فاقدگ هدر  ونده امکاندات سکونتگاه

-آباد و غيره روي مدي زیستي ماننگ زاغه، آلونک، حلبي

آورنگ. این وضهيت، زنگ ي بسياري از ساکنان شهرها را 

کنندگ فضداي هدا سدهي مديلدذا، دولدت .کنگتهگیگ مي

مات ضددروري را بددراي مناسدد  مسددکوني تددوخم بددا خددگ

شهرنشينان فراه  نماینگ. رشگ سریع شهرنشديني تدوخم 

 يدري با تغيير روش توليگ، افدزایش مهداجرت و شدکل

خانوارهاي جگیگ، نياز به تگارک فضاي مناس  مسکوني 

ي مدگیریت را تشگیگ کرده است. به همين سب ، مسأله

هاي شهري، بيش از پيش برداري صحيح از زمينو بهره

ن راسدتا، یددر ا (.1، 7119ز اهميت است )موالزاده، حال

    مسددکن در  يهدداشددناخت وضددع موجددود شدداخص

نانده از يبواقع يریافت تصویمختلف و در يها اهسکونت

جهدت ت از مسدکن مناسد ، يدجمه يزان برخورداريم

    اقشدار  يژه بدرایدن مسدکن بده ويمؤ ر تدأم يزیربرنامه

ت يدبرخدوردار از اهم کمتر يها اهدرآمگ و سکونت ک 

برخوردار است که پژوهش حاضر به آن پرداخته  يفراوان

 است.

 

 ي تحقيقپيشينه 2-1

هاي کالن مسکن در ( سياست7130قنبري و ظاهري )

هاي قبل و پس از انقالب اسالمي ایران ارزیابي برنامه

 دهگمي نشان حاضر پژوهش از انگ. نتایج حاصلنموده

 اسالمي انقالب از پس و قبل هايبرنامه از یک هر که

 آن از که دارنگ را قوت خاص خود و ضهف نقا  ایران،

 اشاره اجرایي الزم ابزارهاي وجود عگم به توانمي جمله

هر  در هاو عملکرد اهگاف بين، شودمي باعث که کرد

 هابرنامه مسایل از دیگر یکي .شود ایجاد شکاف دوره

        بودن ليک شود،مي مشاهگه دوره هر در که

 ،( در پژوهشي7107پور )هاست. صارمي و ابراهي برنامه

   جهان را بررسي  و ایران مسکن در هاىشاخص

هاي کمي، بگین ترتي  که وضهيت شاخص .انگنموده

کيفي و اقتصادي مسکن را در کشورهاي ایران، 

انگ. و مقایسه قرار داده انگلستان و فرانسه مورد سنجش

دهگ که با توجه به تحوالت هه نشان ميمطال نتایج

 موارد يهمه در ایران در مسکن هاىشاخص جمهيتى،

   به رسيگن براى وليکن هنوز ،است رشگ یافته

 وجود زیادى فاصله، پيشرفته کشورهاى هاىشاخص

( در پژوهشي به تبيين و تشریح 7131عزیزي ) .دارد

مسکن ریزي هاي مسکن در فراینگ برنامهجایگاه شاخص

ها پرداخته است. بگین ترتي  که ابهاد مختلف شاخص

بنگي از آنها در مورد مطالهه قرار  رفته و یک دسته

-ضمن آن که برنامه. هاي مختلف اراله شگه است روه

هاي هاي مسکن کشور نيز بررسي شگه است. یافته

تحقيق بر این امر تأکيگ دارد که به دليل تأ ير ذاري و 

تري ي مسکن، الزم است توجه عميقهااهميت شاخص

 به این مقوله مهطوف  ردد.

هاي جمهيتي ( به ارزیابي شاخص7133ستارزاده )

مسکن در استان سيستان و بلوچستان پرداخته است. 

از نامطلوب بودن  نتایج حاصل از این پژوهش حاکي

کيفي در استان است که وضهيت هاي کمي و شاخص

     ي رونگ غيراصولي و موجود تا حگ زیادي، نتيجه

برنامه در بخش مسکن و تأمين مسکن برشمرده بي

شگه است. ضمن آن که تأ ير ذاري قابل توجه 

نامطلوب بودن مسکن در ابهاد کمي و کيفي بر شرایط 

زنگ ي اجتماعي و فرهنگي افراد و خانوارها خاطرنشان 

( به تبيين جایگاه 7133شگه است. لطفي و همکاران )

     انگ و هاي آن پرداختهستایي و ویژ يمسکن رو

هاي مسکن روستایي که در ها و شاخصترین مؤلفهمه 
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انگاز و قوانين و هاي توسهه، سنگ چش برنامه

هاي وزارت مسکن و شهرسازي ذکر شگه دستورالهمل

این مطالهه، شناخت و به  انگ. دراست، استخراج نموده

عاملي مؤ ر بر هاي مسکن به عنوان شاخصکار يري 

تحول مسکن روستایي بيان شگه است. هادیزاده زر ر و 

( توسهه یافتگي مناطق شهري اصفهان 7109همکاران )

انگ. نتایج به در بخش مسکن را مورد مطالهه قرار داده

ي اختالف قابل دست آمگه از این مطالهه نشان دهنگه

 ي شهر اصفهان از نظر انهتوجه در بين مناطق چهارده

 یافتگي در بخش مسکن است.توسهه

هداي اجتمداعي مسدکن ( وضهيت شاخص7109ملکي )

مربو  به ازدحام جمهيت یدا کميدت مسدکن، وضدهيت 

ي تصرف کيفي مسکن، خگمات اساسي، مالکيت و نحوه

 7179هداي مسکن در شهرستان اهواز را در فاصله سال

ي ایدن بررسدي بررسدي نمدوده اسدت. نتيجده 7139تا 

رونددگ رو بدده رشددگ )بهبددودي نسددبي( در اک ددر  نمایدانگر

. همچنين، بر اتخداذ دیدگ اهي است هاي مذکورشاخص

هداي جامع و به ویژه بذل توجه اساسي به نقش شاخص

ي مسدکن تأکيدگ شدگه هاي توسدههاجتماعي در برنامه

 وضدع هداي( شاخص7107است. محمگي و همکاران )

 قيمت هايمسکن، نوسان توليگ يهزینه مسکن، موجود

 جيندي ضدری  بها،اجاره تابع بها،و اجاره مسکن زمين،

 تقاضدا در اسدتان کردسدتان عرضده و الگدوي مسدکن،

، نقدا  قدوت و SWOTروش  از اسدتفاده بدا و پرداخته

 انگ.ها و تهگیگها را تشریح نمودهضهف و فرصت

هداي شاخص  اي، تهگادي از ( در مطالهه7137عزیزي )

بررسي و جایگاه و سير تحول  مسکن شهري در ایران را

آنها را تجزیه و تحليل نموده است. نتایج پژوهش نشدان 

هاي مسکن شهري در ایدران تحدت دهگ که شاخصمي

اندگ. تأ ير دو دسته عوامل بيروني و دروندي قدرار داشدته

عوامل بيروندي از قبيدل عوامدل جمهيتدي، اقتصدادي و 

گه و اد شداجتماعي بر رونق و رکود مسدکن مدؤ ر قلمدگ

تحدت تدأ ير چگدونگي و  عوامل دروندي مسدکن عمدگتا

ریزي مسکن انگاشته شگه است. سدجادیان فراینگ برنامه

هدداي مسددکن ( بدده تحليددل جغرافيددایي سياسددت7139)

شهري تهران و پيامگهاي ناشي از آن پرداخته است. در 

آساي تهدران، حاصدل اسدتقرار و این مطالهه، رشگ غول

هداي یدت عدگم سياسدتدر نها تسلط بخش خصوصي و

 .کنترلي دولت بر بخدش مسدکن برشدمرده شدگه اسدت

هاي ضهيف و  اه نادرست و در بگین صورت که سياست

برخي موارد کامل اجرا نشگه موج  پيامگهاي فيزیکدي 

رویده و نداموزون شدهر، ي بديو فضایي مسکن، توسدهه

، نشديني و بده طدور کلدي، پيامدگهاي اقتصداديحاشيه

 محيطي شگه است.سياسي و زیست اجتماعي، کالبگي،
 

 قيروش تحق -2
اسدت کده ضدمن  يلديتحل يحاضدر، پژوهشد يمطالهه

-يژ یو، در بخش مسکن ي ذاراستيت سيح اهمیتشر

ن يديتب را مختصدراران یمسکن در ا ي ذاراستيس يها

مسددکن در  يهددات شدداخصيو سددپس وضددهنمددوده 

ده سه قرار دایو مقا يابیکشور را مورد ارز يهاشهرستان

ج یاز نتدا ق عمدگتايداز تحقيمورد ن يکم يهادادهاست. 

کشدور در نفدو  و مسدکن  يعموم يسرشمار يليتفص

شدگه  ي دردآور ،نامدهن پرسدشيو همچند 7109سال 

آمار مربدو  بده  ي  که پس از مطالههين ترتیبگاست. 

مختلدف مربدو  بده  يهداالت و شداخصيامکانات، تسه

ن یدگ. اید ردشداخص انتخداب  71بخش مسکن، تهگاد 

شدداخص »شددامل  يهددا در چهددار  ددروه اصددلشدداخص

فضداهاي داخلدي »، «تأسيسات زیربنایي»، «برخورداري

سدپس  شگ، يدهسازمان« شاخص پایگاري»و « مسکن

 ي روهدد AHPهددا از روش ن وزن شدداخصيدديته يبددرا

شدامل  يانامده  کده پرسدشيدن ترتیاستفاده شگ. بدگ

و  يلاصد يهداشداخص يزوجد يسدهیمقا يهداسیماتر

ار کارشناسددان خبددره در يدد  شددگ و در اختيتنظدد يفرعدد

ن ييپس از ته مسکن قرار داده شگ. يزیربرنامه ينهيزم

مسدکن در  يهات شاخصيزان مطلوبيها، موزن شاخص

 يابیددارز TOPSISهددا بددا اسددتفاده از روش شهرسددتان

  انه از آن اراله شگ. پنج يبنگک طبقهیگ و ی رد

 

هيا در رو  فراينيد اخصدهيي شيفرايند وزن-1-2

 (AHPتحليل سلسله مراتبي )

ترین فراینگ تحليل سلسله مراتبي یکي از جامع

 يري با هاي طراحي شگه براي تصمي سيست 

زیرا این مگل، امکان فرموله  ،مهيارهاي چنگ انه است
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 .کنگکردن مسأله را به صورت سلسله مراتبي فراه  مي

ارهاي مختلف کمي همچنين، امکان در نظر  رفتن مهي

(. فراینگ 7: 7137پور، و کيفي را در مسأله دارد )قگسي

ها( و  يريها )تصمي اي از قضاوتاین روش، مجموعه

، استي منطقي هاي شخصي به یک شيوه ذاريارزش

توان  فت از یک طرف وابسته به به طوري که مي

ریزي سلسله تصورات شخصي و تجربه جهت طرح

له بوده و از طرف دیگر نيازمنگ منطق، مراتبي یک مسأ

 يري و قضاوت نهایي به جهت تصمي درک و تجر

چارچوب مناسبي را براي  AHP(. روش 1)همان: است

ها در هر سطحي از ي ترجيحات و تهيين اولویتاراله

 يري با استفاده از مقایسات زوجي مرات  تصمي سلسله

جي، از روش زو يکنگ. به منظور انجام مقایسهفراه  مي

استفاده  7 تي( به شرح جگولکمي0ي ساعتي )مقایسه

 شگه است.

 
ها ي زوجي شاخصمقادير عددي ترجيحات در مقايسه - 1جدول 

 AHPدر رو  
 مقگار عگدي ترجيحات

 0 ترمطلوب کامال مرجح یا کامال

 1 ترجيح یا مطلوبيت خيلي قوي

 9 ترجيح یا مطلوبيت قوي

 1 ترطلوبکمي مرجح یا کمي م

 7 ترجيح یا مطلوبيت یکسان

 9و  7و  1و  3 ترجيحات بين فواصل فوق

 

 mهاي زوجي که به عنوان م ال براي تهگاد این مقایسه

به   m × m ردد، در یک ماتریس شاخص اراله مي

 شود.صورت زیر نمایش داده مي
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ي ها قاعگههاي زوجي شاخصا ر در مقایسه

kjikij aaa ها ساز ار رعایت  ردد، آنگاه قضاوت

-خواهنگ بود. با توجه به این که در برخي موارد، تصمي 

ها ي قضاوت اري در همه يرنگه قادر به کنترل ساز

تجاوز  7/9الزم است ميزان ناساز اري از مقگار  نيست،

ي ذیل رابطه ( از طریقI.Rننمایگ. نرخ ناساز اري ).

 .قابل محاسبه است
   

...

1/
.. max

IIR

nn
RI




                             

 

در این رابطه، 
max حگاک ر مقگار ویژه ،n  تهگاد

 شاخص تصادفي بودن است .R.I.Iها، و شاخص

(Wang et al., 2008 514-515) مقایسات زوجي به .

وليکن  پذیرد،انجام مي DMازاء هر ماتریس توسط 

، DM يري به جاي یک ممکن است در یک تصمي 

اي که ضرورت به  ونه ،وجود داشته باشگ DMچنگین 

ایجاب کنگ که نظرهاي همگي آنها لحاظ شود. در 

 روهي استفاده نمود.  AHPتوان از چنين مواردي مي

 يري را توان عناصر ماتریس تصمي در این صورت مي

نگسي تهيين نمود ي ميانگين هاز طریق محاسبه

 (.7131)اصغرپور، 

 

-سکونت    فرايند سنجش سطح توسعه يافتگي -2-2

  TOPSISها در رو  گاه

TOPSIS هاي مرسوم و پرکاربرد در ميان یکي از روش

که بر مبناي است  يري چنگ شاخصه هاي تصمي روش

آل م بت و ها از راه حل ایگهي  زینهي فاصلهمحاسبه

. بر این (Lin, 2010: 520)ستوار است آل منفي اایگه

آل ي برتر کمترین فاصله را از راه حل ایگهاسا ،  زینه

آل منفي م بت و بيشترین فاصله را از راه حل ایگه

در این  .(Cavallaro, 2010: 464)خواهگ داشت 

ها  يري )مقادیر عگدي شاخصروش، ماتریس تصمي 

هاي ورودي ها، دادهها( و وزن شاخصبراي  زینه

و خروجي  (Xia et al., 2006: 743) سيست  هستنگ

. البته، مطلوبيت ستهابنگي  زینهنيز به صورت رتبه

ر یکنواخت افزایشي یا کاهشي هر شاخص بایگ به طو

که در این صورت، بهترین ارزش موجود از یک باشگ 

آل آن بوده و بگترین ارزش ي ایگهشاخص، نشان دهنگه

آل منفي خواهگ بود ي ایگهخص کننگهموجود از آن مش

(. الگوریت  این روش به شرح 919: 7131)اصغرپور، 

 .است

 يري موجود به یک  ام اول: تبگیل ماتریس تصمي 

 مقيا  شگه با استفاده از فرمول:ماتریس بي
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مقيا  وزین با مفروض  ام دوم: ایجاد ماتریس بي

 عنوان ورودي الگوریت .به  Wبودن بردار 

,jijij wnv  i = 1, 2, . . . , m;  j = 1, 2,…, n. 

                         

( A)آل م بت مشخص نمودن راه حل ایگه ام سوم: 

 (Aآل منفي )و راه حل ایگه
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 ي جگایي )فاصله(ي انگازه ام چهارم: محاسبه
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به راه حل  iAي نزدیکي نسبي  ام پنج : محاسبه

 آل با استفاده از فرمول:ایگه

,








ii

i
i

dd

d
cl   0 < 



icl < 1,   i = 1, 2,..., m        

ها بر اسا  ترتي  نزولي بنگي  زینه ام شش : رتبه


icl. 

 

 در بخش مسکن  يگذاراستيت سياهم -3-2

و بدا مشدکل مسدکن مواجهندگ  يکشورها به نوع يهمه

نهدا نسدبت بده کرد خاص هر کدگام از آینظر از رو صرف

را  يمتنوع يهااستيمتمرکز، س يزیرا برنامهیبازار آزاد 

 Harsman and) اندگن مسکن اتخداذ نمدودهيتأم يبرا

Quigley, 1991). مختلددف، بددا هددر نددو   يهددادولددت

 يهددايژ ددی، ويصددنهت يزان توسددههيدد، ميگلولوژیددا

ره، بده طدور يدو غ يمديط اقلی، شرايو اجتماع يتيجمه

کردن مسالل مربو  به مسکن اقدگام حل  ي سترده برا

 يهدااسدتيهدگف س .(Doling, 1997, 8)اندگ نمدوده

از  يا بگمسدکنید يمسدکنيمسکن، سبک کردن بدار بد

، 7139دوش ناتوانان و ک  توانان جامهه است )دهقدان، 

مسدکن را  يهدااسدتيا در س .(79، 7111، ي؛ و وق19

د عملکدر يرات در نحدوهييجاد تغیا يها براتالش دولت

 . یيمرتبط با مسکن قلمدگاد نمدا يهاها و بخشسازمان

   یيهدا، بده کدارااسدتيت سيزان موفقين صورت، میدر ا

دارد که به موج  آنها، اصدالحات  يبستگ یيهازميمکان

ها در جهدت استيکن ا ر سيرد. ولیپذيمربوطه انجام م

ر يزان تدأ يد  دولت بدر بخدش مسدکن ميدخالت مستق

گ مدردم، یش قگرت خریها و افزامتياقگامات دولت بر ق

 رونگيها به شمار ماستيس يابیاز عوامل مه  جهت ارز

(Doling, 1997, 40).  

ن يکده دولدت در تدأم يسدتيالير از جوامدع سوسيدبه غ

ن نقددش اسددت، در یبدداالتر يمددردم دارا يمسددکن بددرا

 يريکدار ه بدا بد يگر هد  دولدت تدا حدگید يکشورها

-يمسکن دخالدت مد يه ونا ون در مسأل يهااستيس

ها عبارتنگ از: کنتدرل اجداره، استين سیاز ا يکنگ. برخ

ه دولدت، بد يلهين مسکن بده وسدي، تأميمال يهاکمک

 يمحگود کردن تقاضدا ي ونا ون برا يابزارها يريکار 

مختلدف  يهدااسدتيس يريکار ه ب يمسکن، و ا ر رفاه

ن درکدوش، یمسدکن )عابدگ يدولت در ارتبا  با مسأله

ان يددددن خصددددوص از میدددددر ا .(793-791، 7131

حل مشدکل مسدکن  يها برامتنو  دولت يهاياستراتژ

ن یارانه، تگویپرداخت ن موارد اشاره نمود: یتوان به ايم

 وندا ون،  يهدامشدوق ن مختلف، در نظر  درفتنيقوان

دولدت، و دخالدت  ي، نقدش انفهدالياتيداصالح نظدام مال

 يمسددکون ي  دولددت در امددر احددگاث واحددگهايمسددتق

(Doling, 1997, 40). ن يگ، عرضده، تدأميدندگ تولیفرا

-بدا بهدره يمسکون يواحگها يابی ع و مکانیاعتبار، توز

در خصددوص کنتددرل،  ياگهيددچيپ يهددااز روش يريدد 

 Harsman)رد یپدذيها صورت مارانهی ي  و اعطايتنظ

and Quigley, 1991, 1; Doling, 1997, 8).  ابدزار

، ياتيدمال يهداعبدارت از: مشدوقارانده ی ياعطا یياجرا

 يالت ماليتسه يگان، و اعطایا راین ارزان يزم يوا ذار

 . است يو اعتبار
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در بخدش  يتیاسدت حمداياتخداذ س يدو ابزار عمگه برا

توسدط  يجاريمسکن عبارتندگ از: احدگاث مسدکن اسدت

در  يمسکون يارانه به سازنگ ان واحگهایدولت، و اعطاء 

و  يجهددت احددگاث مسددکن انتفدداع يبخددش خصوصدد

در حددال توسددهه، احددگاث  ي. در کشددورهايرانتفدداعيغ

به نگرت مورد توجه قرار  رفته است،  يجاريمسکن است

 کاربرد داشته است يهيارانه در سطح وسیکن اعطاء يول

(Shidlo, 1991)، ر، يدسدال اخ يدر سدکده  يبه طور

اسدت احدگاث مسدکن يهدا، ساز دولدت يتهگاد مهدگود

در حدال  يانگ. در کشدورهاش  رفتهيرا در پ يارجياست

از دو  يجارينسدبت بده مسدکن اسدت يتوجهيتوسهه، ب

اد نسبت بده یز يتوجهي: اول، باستت يمنظر حالز اهم

هدا ل دولدتیط سکونت مستأجران، و دوم، عگم تمایشرا

اجاره به  يبه است نا يجارينسبت به احگاث مسکن است

 .(Gilbert, 2003)ک يشر  تمل

 

 رانيمسکن در ا يگذاراستيس -4-2

ا، يدران ه  ماننگ اغلد  جوامدع دنیمسکن در ا يمسأله

آنهدا در دو  ينيکه رشدگ شهرنشد يدر جوامهمخصوصا 

برخوردار است.  يت خاصياد بوده، از اهمیر زياخ يدهه

ع یتوان بدا بداال رفدتن سدريران میمشکل مسکن را در ا

در  آنها، مخصوصا يبهاو اجاره يمسکون يمت واحگهايق

که  یيجااز آن يول، احسا  کرد. ي بزرگسطح شهرها

مت يش قیموج  افزا ياسيو س يعوامل مختلف اقتصاد

-ا اجدارهیدمت يشود، باال رفتن قيم يمسکون يواحگها

 ينشدان دهندگه یيبده تنهدا يمسدکون يواحدگها يبها

، 7131ن درکوش، یست )عابگيران نیمشکل مسکن در ا

ر یک بخش، در ارتبدا  بدا سدایعنوان مسکن به  .(777

رد و بدا توجده بده روابدط متقابدل و يد يها قرار مبخش

 ياقتصداد يهدابخدش يهيدن بخش  با کلیا يهیدوسو

گ، سطح درآمدگ يست  تولي، سيست  بانکير سيکشور نظ

توان آن را به صورت مجرد و يره، نميسرانه، صنهت و غ

 یياز آنجدا .(9، 7111، يدر نظر  رفت )آخونگ يانتزاع

حداک  بدر  يهدااسدتيس يکه دولت عامل اجرا کنندگه

-نامدهنیيمصوبات و مقررات و آ يهيجامهه است، لذا کل

-اسدتيآن در راه بده اجدرا درآمدگن آن س یياجرا يها

دخالدت دولدت  .(799، 7131ن درکوش، یهاست )عابگ

را یدر اسدت. زیناپذاجتناب يمسکن امر يدر حل مسأله

ن يتدأم يتواندگ از عهدگهينم یيتنهابه  يبخش خصوص

 يابزارهداگ. یداقشار ک  درآمگ، برآ يمسکن، خصوصاً برا

دخالدت در امدر مسدکن عبارتندگ از: پدول،  يدولت بدرا

   .(73، 7139، ين الزم )پورمحمگين، و وضع قوانيزم

 ياسدالم يجمهور يقانون اساس ک یو  ياصل سمطابق 

هدر فدرد و  از، حدقيدداشتن مسکن متناس  بدا نران، یا

ت یداست. دولدت موظدف اسدت بدا رعا يرانیا يخانواده

نان يازمنگترنگ بخصوص روستانشيآنها که ن يت برایاولو

)اداره  ن اصل را فراه  کندگیا ياجرا ينهيو کار ران زم

ران، یدر ا .(91-97، 7119ن و مقررات کشور، يکل قوان

پدنج  يعمراند يهامسکن مهموالً در برنامه يهااستيس

، دولت خود را متههدگ شونگ. البتهيگه میدولت د يلهسا

دانددگ و تنهددا يکمتددر در امددر مسددکن مدد يبدده مگاخلدده

و اجداره  ياجتمداع ياز بخش اجاره يمحگود يبانيپشت

 يهدابرنامده يآورد. محتدوايک به عمل ميبه شر  تمل

دهندگ ين امر را نشان میا يدوم و سوم مسکن به روشن

 يهاعملکرد سال يبررس .(99-91، 7131)مجتهگزاده، 

در  يت بخش خصوصديران، نشان از حاکمی ذشته در ا

 يجیمربو  به بخش مسکن و کداهش تدگر يهاتيفهال

، 7111ن مدورد دارد )دژکدام، یدسه  و نقش دولت در ا

  دولدت در ير مستقي  و غيبا کاهش نقش مستق .(191

ن اعتبارات يست  تأميمسکن، عملکرد س يامر کمک مال

بدوده کده عمدگتاً  يارم در بخش مسدکن بده  وندهو تو

اندگ کده الت مسکن شگهيقادر به استفاده از تسه يکسان

واحدگ  يندهیاز هز ين مبلد  قابدل تدوجهيعالوه بر تأم

را  یيبداال يخود، قگرت پرداخت اقسا  ماهانه يمسکون

 .(107، 7111، يانگ )مگنز داشتهين

مسدکن،  ني  دولت در جهت تدأميمستق ي ذارهیسرما

مبارزه با مشکل مسکن است. البته ا در  ياز ابزارها يکی

در رفع مشکل مسکن بده مقدگار  ي ذارهین نو  سرمایا

مورد استفاده قرار  درفتن آن  يو چگونگ ي ذارهیسرما

احدگاث شددگه  يمسددکون يواحدگها يوا ددذار يو نحدوه

دولت  ي ذارهیران نه تنها مقگار سرمایدارد. در ا يبستگ

در امدر  يبخدش خصوصد ي دذارهیسه با سدرمایدر مقا

قدرار داشدت، بلکده  يتدرنیين مسکن در سطح پدايتأم

 يهدا، بده احدگاث واحدگهاي ذارهین سه  سرمایشتريب
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کارمنگان و کار ران تحت پوشش دولدت  يبرا يمسکون

ها ي ذارهیاز سرما يمربو  بوده است و فقط درصگ کم

درآمدگ ک  يقهطب يمت برايقارزان يهابه احگاث خانه

از مددوارد، احددگاث  ياريافتدده بددود. در بسددیاختصدداص 

که بده خانوارهدا  يطیبا توجه به شرا يمسکون يواحگها

شدگ، نده تنهدا در رفدع مشدکل مسدکن يل داده میتحو

از  يادیدز ينکرده، بلکه باعث شگه است که عگه يکمک

 درفتن خانده بده  يگدر هد  بدراید یيروستا يخانوارها

 .(793، 7131ن درکوش، یننگ )عابگشهرها مهاجرت ک

 

 های پژوهشیافته -3
 رانيمسکن در ا يهات شاخصيوضع يابيارز -1-3

هاي مربو  به مسکن وضهيت شاخص ارزیابيبه منظور 

هداي موجدود، هاي کشور، بدر اسدا  دادهدر شهرستان

، «شاخص برخدورداري»چهار  روه شاخص اصلي شامل 

و « اخلددي مسددکنفضدداهاي د»، «تأسيسددات زیربنددایي»

هداي تگوین شگ. هر یک از شداخص« شاخص پایگاري»

که به ترتيد   استاصلي ناظر بر تهگادي شاخص فرعي 

ي شدداخص فرعددي در زیرمجموعدده 9و  7، 7، 1تهددگاد 

 (.9 دهي شگ )جگول هاي یاد شگه سازمان روه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

زيابي هاي اصلي و فرعي مورد مطالعه جهت ارشاخص -2 جدول

 هاي کشوروضعيت مسکن در شهرستان
 شاخص پایگاري

(D) 

فضاهاي داخلي 

 مسکن

(C) 

تأسيسات 

 زیربنایي

(B) 

 شاخص برخورداري

(A) 

1D  درصگ :

واحگهاي سازه 

 بادوام

1C  نسبت :

تهگاد اتاق به 

 خانوار

1B آب لوله :-

 کشي

1A  درصگ مالکيت :

 مسکن

2D   مهکو :

 ميزان قگمت بنا

2C نسبت : 

تهگاد اتاق به 

 جمهيت

2B از لوله  :-

 کشي

2A  نسبت تهگاد :

واحگ مسکوني به 

 خانوار

 3C 3 : آشپزخانهB 3 : برقA  متوسط مساحت :

 زیربنا

 4C 4 : حمامB  دفع :

 فاضالب

 

 

 يهدات شداخصيمراتبدي ارزیدابي وضدهساختار سلسله

ارالده شدگه  7 کشور در شدکل يهامسکن در شهرستان

 يهندین ساختار، نداظر بدر هدگف یست اسطح نخ است.

 ياصدل يهدا. شداخصاسدتمسکن  يهاشاخص يابیارز

 ک، دیر دانگ که ههد رفت يطح دوم جاده در سدهار اندچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هايهاي مسکن در شهرستانمراتبي ارزيابي وضعيت شاخصساختار سلسله -1شکل  

 مسکن  هايارزيابي شاخص

 فضاهاي 

 داخلي
 شاخص پایگاري

ایيتأسيسات زیربن  
 شاخص برخورداري

A1 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 A3 D1 D2 

 iشهرستان 
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خدود دارندگ و در  يشاخص را تحدت مجموعده يتهگاد

 يهداشهرسدتان يهندی يابیدمورد ارز يهانهیت،  زینها

ل يمراتدد  را تشددکلسددلهن سیددکشددور، سددطح چهددارم ا

 دهنگ.يم

بددراي تهيددين وزن یددا ضددری  اهميددت هددر یددک از 

 AHPهاي سدنجش وضدهيت مسدکن، از روش شاخص

-مندگي از دیدگ اهبهره استفاده شگ. با توجه به اهميت 

نظران توسهه در  ریزان و صاح هاي کارشناسان، برنامه

 يدري از ها بهدرهدهي شاخصبخش مسکن، جهت وزن

روهددي تددرجيح داده شددگ. بددگین منظددور   AHPروش 

ي زوجدي هاي مقایسدهاي متشکل از ماتریسپرسشنامه

هاي اصلي و فرعي تگوین شگ و در اختيار تهگاد شاخص

نفر از کارشناسدان قدرار داده شدگ. پدس از تکميدل  79

نامده توسدط کارشناسدان، نخسدت، ندرخ شگن پرسدش

در هاي موجدود ناساز اري مربو  به هر یک از ماتریس

بخدش هر پرسشنامه محاسبه شگ که ميزان آن رضدایت

بود، به طوري که حگاک ر نرخ ناساز اري محاسبه شدگه 

هدداي مددذکور، مبندداي بددود. لددذا، مدداتریس 99/9برابددر 

محاسبات  پدژوهش حاضدر قدرار  رفدت. جهدت تلفيدق 

-نظرات کارشناسان مختلف، ميانگين هنگسدي مقایسده

افدزار اده از ندرمهاي زوجي محاسدبه  ردیدگ و بدا اسدتف

Matlab هدا محاسدبه  ردیدگ وزن هر یدک از شداخص

 (1 )جگول

ان يددهگ کده در ميها نشان من وزن شاخصييج تهینتا

ن یحدالز بداالتر« يگاریدشاخص پا»، ياصل يهاشاخص

 يفرعد يهداان شاخصيت شگه است. در مي  اهمیضر

 يدارا يمسدکون يدرصگ واحدگها»ن وزن به یشتريز بين

 افته است.یاختصاص « وامباد يسازه

 

 

 

 

 

 

 

 

مسددکن در  يهدداشدداخص تيوضدده يابیددجهددت ارز

، TOPSISهداي کشدور بدا اسدتفاده از روش شهرستان

ها به عنوان ورودي الگوریت  در نظر  رفتده وزن شاخص

ي نزدیکددي نسددبي هددر یددک از شددگ و بددا محاسددبه

آل )هددا بدده راه حددل ایددگهشهرسددتان


iclن زايدد(، م

مسکن در هر شهرسدتان  يهات شاخصيت وضهيمطلوب

ت ياز وضده يانگاز کلچش  ين شگ. به منظور ارالهييته

کشور در قال  پدنج  يهاها، شهرستانمسکن شهرستان

لوب، نسدبتاً مطلدوب، متوسدط، ت مطي روه شامل وضه

  گنددگ ی رد يبنددگنددامطلوب و نددامطلوب طبقدده نسددبتا

 (. 7 )جگول

، اصدفهان، کدرج، تهدران يهداان ردد، اسدتيمالحظه م

، قالمشددهر، البددرز، پاکگشددت، قددزوین، شددهریار، ورامددين

، لنجدان، تبریدز، شهرخميني، مبارکه، اسالمشهر، ساري

ر ینسددبت بدده سددا يتددرت مطلددوبيوضدده فالورجددان

بردسدير،  يهداها دارنگ؛ در مقابل، شهرسدتانشهرستان

شددهر، بهم،ددي، جاسددک، خدداش، اللددي، سددراوان، نيددک

 ددنج، رودبددارجنوب، اد، نهبنددگان، سددرباز، قلهددهعنبرآبدد

ع یددتوزدارنددگ.  يط نامسدداعگیسربيشدده، کوهرنددا شددرا

ت يوضده يبنگهاي کشور از نظر طبقهشهرستان یيفضا

 ش داده شگه است. ینما 9 مسکن در شکل يهاشاخص

توسدهه، وجدود  يهدااز جنبه ياريهمان طور که در بس

 يکشورها يمومع يهايژ یرامون که از ويپ-نظام مرکز

ت يوضدده يابیددارز يجددهي، نتاسددتدر حددال توسددهه 

ن نظدام را در یدز وجود ايران نیمسکن در ا يهاشاخص

دهدگ. ندامطلوب بدودن يبخش مسکن به وضوح نشان م

 يهددااسددتان يهدداهددا در شهرسددتانت شدداخصيوضدده

در  يسددتان و بلوچسددتان، کرمددان و خراسددان جنددوبيس

 يمؤ ر بدرا يزیربرنامهها، ضرورت ر استانیسه با سایمقا

ش يش از پدين منداطق را بدیت مسکن در ايبهبود وضه

 انگ.ینمايم

 

 

 

 

 

 

 کشور هايهاي اصلي و فرعي در ارزيابي وضعيت مسکن شهرستانوزن شاخص  -3جدول 

 شاخص وزن شاخص وزن شاخص وزن شاخص وزن

191191/9 D 799799/9 C 179971/9 B 990117/9 A 

979111/9  1D 979971/9  1C 710171/9  1B 909339/9  1A 

777919/9  2D 999707/9  2C 971939/9  2B 771399/9  2A 

  919111/9  3C 901717/9  3B 997017/9  3A 

  979039/9  4C 917999/9  4B   
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 1331هاي مسکن در سال هاي کشور از نظر شاخصوضعيت کلي شهرستان – 4جدول 

 هاشهرستان وضعيت

 مطلوب
برخوار و ، فالورجان، لنجان، تبریز، شهرخميني، مبارکه، اسالمشهر، ساري، قالمشهر، البرز، پاکگشت، قزوین، شهریار، ورامين، اصفهان، کرج، تهران

 ،  لپایگان، اردبيل، جلفا، آستارا  رامسر، ميبگ، محالت، یزد، دماونگ، شهرضا، ري، سمنان، کری ربا ، دليجان، اراک، ق ، ميمه

 نسبتا مطلوب
آباد،  ر ان،  رمسار، بهشهر، فارسان، همگان، شهرکرد، ساوه، کاشان، بنگرانزلي، بناب، آران و بيگ ل، ، بروجن، نجفدامغان، رودبار، اردکان، ج ، مشهگ

ل، دورود، خرمگره، سننگج، بروجرد، مرنگ، شيراز، آشتيان، شبستر، اميگیه، آبيک، چالو ، تنکابن، بابلسر، کرمانشاه، محمودآباد، آذرشهر، صگوق، آم

 ، ساوجبالغ، نطنز، نظرآباد،  چساران، جویبار، خوانسار، اسکو،  لو اه، کردکوي، نکا، آباده اهواز، بنگر ز

 متوسط

نات، نقگه، کرمان، بيجار، خرمبيگ، ابهر، خمين، زنجان، ازنا، بهبهان، کنگاور، تيران و کرون، عجبشير، مراغه، مالیر، سميرم سفلي، رامهرمز، شميرا

-آزاد ان، ابرکوه، انگیمشک، نالين، خليلودشت، نور، ابوموسي، سقز، کاشمر، بابل، اروميه، ميانه، رفسنجان، تفرش، دشتآباد، مرفریگن، شوشتر، خرم

آباد، بوشهر، اشنویه، پاسار اد، ميانگوآب، دزفول، مهریز، نوشهر، بنگرعبا ، جوانرود، شاهرود، مریوان، دیر، پاوه، آباد، اردستان، استهبان، جهرم، پار 

آباد، سيرجان، خات ، ملکان، طبس، تاکستان، رود، سوادکوه، المرد، سروآباد، رشت، بافق، مهر، آزادشهر، شازنگ، سراب، ترکمن، قروه، عليلنگ

والت، ، مهبستان آبادبنگرماهشهر، رامشير، اقليگ، زرنگیه، کازرون، کامياران، تویسرکان، فيروزآباد، مهاباد، بوکان،  نبگکاوو ، خوي، نيشابور، بهار، 

سلسله، چناران، هریس، قوچان، تربت حيگریه، شوش، شهربابک، دیوانگره، سبزوار، رودسر، راميان، خرمشهر، جاجرم، بانه، دیل ، روانسر، اسفراین، 

-دو ، هرسين، تفت، بویينقصرشيرین، آبادان، نهاونگ، تنگستان، دشتستان، فيروزکوه، ارسنجان، زرنگ، پارسيان، الهيجان، شاد ان، ایالم، اسگآباد، فر

ذهاب، شهر، کبودرآهنا، اليگودرز، سرخس، فسا، سلما ، سرپلزهرا، هنگیجان، الر، خنج، دشتي، صحنه، ایوان،  ناوه، اهر، تکاب، املش، دره

سرا،  تونگ، بستک، شهر، صومههشهر، پيرانشهر، فریمان،  ناباد، بجنورد، دهلران، سميرم، مينودشت، خمير، شيروان، مهران، مشگينبنگرلنگه، فریگون

 بردسکن

 نسبتا

 نامطلوب

آبادغرب، بوانات، سپيگان، کو ر، آبگانان، رودان، کنگان، خلخال، قال، تایباد، اسالماشرفيه، ممسني، رضوانشهر، ميناب، کوهبنان، قالنات، آقآستانه

جام، خواف، ن، لرد ان، سنقر، هشترود، کوهگشت، طارم، داراب، ایذه، تربتبویراحمگ، نير، رزن، در ز، سرایان، نيریز، ماکو، سردشت، نمين، کميجا

چرداول، مسجگسليمان، زهک، کهکيلویه، اردل، وسوار،  يالنغرب، فومن، قير و کارزین، راور، ماسال، شيرواندژ، چاد ان، زابل، فراشبنگ، بيلهشاهين

 دشت، کالله، داالهورینماهنشان، رشتخوار، پلگختر، فاروج، باغملک، خگابنگه، ز

 نامطلوب

دنا، ورزقان، زاهگان، بيرجنگ، ب ، سياهکل، قش ، چاراویماق، مغان، شفت، تالش، مانه و سملقان، ایجرود،  الث و باباجاني، ایرانشهر، 

راوان، نيکشهر، بهم،ي، آباد، چابهار، کنارک، منوجان، بافت، کهنوج، چالگران، کالت، کليبر، درميان، جيرفت، دلفان، بردسير، سحاجي

  نج، رودبارجنوب، سربيشه، کوهرناجاسک، خاش، اللي، عنبرآباد، نهبنگان، سرباز، قلهه

 

 

 
 هاي مسکن بندي وضعيت شاخصهاي کشور از نظر طبقهتوزيع شهرستان -2شکل 
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 گيرینتيجه -4
انسدان اسدت کده  يه و اساسیپا يازهاياز ن يکیمسکن 

ار مهد  يبسد يک دغگغدهیدن آن همواره به عنوان يتأم

ن مظدداهر ينخسددتخانوارهددا مطددرح بددوده اسددت.  يبددرا

شگن  يش مشکل مسکن در جهان به دوران صنهتیگايپ

ش یافدزا  کده يدن ترتیشدود. بدگيکشورها مربدو  مد

در  يو خدگمات يصدنهت يهاتيمشاغل و فهال ينگهیفزا

روسدتاها را بده از مردم  ياريمهاجرت تهگاد بسشهرها، 

به همراه رشگ طبيهدي  طیشران یاداشت.  يدر پ شهرها

از مدردم  ياريبسد ين مسدکن را بدرايجمهيت، امر تدأم

 يمشدکالت فراواندبخصوص اقشار ک  درآمگ جامهده بدا 

هدا، مواجه ساخت که یکي از نتدایج آن، پيدگایش زاغده

 هاي غير اسدتانگارد بدود.کپرها، و به طور کلي سکونتگاه

ران یدن مسدکن در ايتأم يمسألهقرن حاضر،  يگاابتدر 

حل مسالل مربدو   يبرا .گا کرديپ يت مشابهيز وضهين

را  یيهدااسدتيمختلدف س يهدان مسکن، دولتيبه تأم

-ر مؤ ر عمل کدردهيانگ که  اه مؤ ر و  اه غاتخاذ نموده

 يهدااسدتيجهت حل مسالل مسدکن، سران، یانگ. در ا

ش از انقدالب و يپد يعمران يهامربوطه عمگتاً در برنامه

و  ياجتمداع ياقتصداد يتوسدهه يهدان برنامدهيهمچن

   انگ.پس از انقالب اتخاذ شگه يفرهنگ

وضدهيت موجدود بده وضدع ریدزي، تبدگیل هگف برنامه

براي رسديگن بده وضدع مطلدوب در  دام  مطلوب است.

اي از وضدع جانبده نخست بایگ شدناخت دقيدق و همده

ازمنگ يز نيمؤ ر مسکن ن يزیربرنامه .موجود به عمل آیگ

مختلف مربدو   يهاق وضع موجود شاخصيشناخت دق

در واقع،  است. در مناطق مختلف کشور است به مسکن

ها از نظر ابهاد مختلدف توسدهه در هدر ارزیابي سکونتگاه

ریدزي ي برنامدهکشور، امري مهد  و اساسدي در زمينده

کده رود  ذاري توسهه به شمار مدياي و سياستمنطقه

در عدين حدال، عداملي کليددگي بدراي تخصديص منددابع 

ن یدت ايدنظدر بده اهمشدود. مختلف نيز محسدوب مدي

 اسدتيت سيدح اهمیضمن تشدرموضو ، پژوهش حاضر 

 ي دذاراسدتيس يهدايژ دیدر بخش مسکن، و ي ذار

ن نمددوده و سددپس يدديتب ران را مختصددرایددمسددکن در ا

کشدور را  يهامسکن در شهرستان يهات شاخصيوضه

  کده ين ترتیبگ سه قرار داده است.یو مقا يابیارزمورد 

 يبندگشداخص  دسدته 71کشور از نظدر  يهاشهرستان

قددرار  يابیدد، مددورد ارزيروه کلددشدگه در قالدد  چهددار  دد

 AHPهددا از روش ن وزن شدداخصيدديته يبددرا رفتنددگ. 

هدا، ن وزن شداخصيدياستفاده شدگ. پدس از ته ي روه

هدا بدا نمسکن در شهرستا يهات شاخصيزان مطلوبيم

ک یددگ و یدد رد يابیددارز TOPSISاسددتفاده از روش 

  انه از آن اراله شگ. پنج يبنگطبقه

، کدرج، تهران يهانشان داد که استان يابیارز يجهينت 

-قدال ، البرز، پاکگشت، قزوین، شهریار، ورامين، اصفهان

، تبریدز، شدهرخميندي، مبارکده، اسالمشهر، ساري، شهر

ر ینسدبت بده سدا يترمطلوبت يوضه فالورجان، لنجان

بردسدير،  يهداها دارنگ؛ در مقابل، شهرسدتانشهرستان

سراوان، نيکشهر، بهم،ي، جاسک، خاش، اللي، عنبرآباد، 

 ددنج، رودبددارجنوب، سربيشدده، نهبنددگان، سددرباز، قلهدده

دارنگ. در واقع، وجدود نظدام  يط نامساعگیکوهرنا شرا

 يهداشهرسدتان يرامون در سدطح برخدورداريپ -مرکز

ن امدر ی ردد. ايمسکن مالحظه م يهاکشور از شاخص

منداطق  يمؤ رتر برا يزیرشتر و برنامهيضرورت توجه ب

 انگ. ینمايش ميش از پيرا ب يرامونيمحروم و پ
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