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   چکیده

مسکن، محل . از آن ارائه داد يواحد فیتوان تعر یمدارد، و ن یاست، ابعاد متنوع دهیچیمقوله مسکن گسترده و پ 

مسکن  تیفیرو، نوع، اندازه و ک نیاز ا. شود یم ياوقات آن ها در آن سپر شتریمردمان است و ب شیو آسا یزندگ

مسـکن   تیفیک شیبدنبال افزا يمختلف شهر ناطقرو همواره م نیبد. آن ها موثر است یو روان یجسم شیدر آسا

مسـکن   يزیـ بطور عام و برنامـه ر  يزیاصوال برنامه ر. ستیساختمان ن کیزیتنها مرتبط با ف تیفیک نیابوده اند؛ اما 

 يشـاخص هـا و پارامترهـا    ۀلیآن بوسـ  لیـ و تحل هیـ موجـود و تجز  تیوضـع  یبررس ازمندین ندهیآ يبطور خاص برا

هـدف    نسـان یبد. اسـت  يزیـ روش ها و اهداف برنامه ر نییتع یاصل يمبنا یشناخت چارچوب نیمختلف بوده که ا

وضع موجود  صیتشخ يبرا. است دونکناریفر یعنیمسکن در شهر مورد مطالعه،  تیمطلوب صیمقاله تشخ نیا یاصل

 يهـا  یق بررسـ یـ خصوص ابتدا از طر نیلذا در ا. است یابیارز يبرا ییشاخص ها فیبه تعر ازیمسکن، ن تیمطلوب

 نیبنـابرا . شـود  یمـ  يهر شاخص سطح بنـد  تیمطلوب زانیو م شده يمستندساز رگذاریتاث يانجام شده، شاخص ها

 تیـ فیدهنـد کـه  ک   یمقاله نشـان مـ   جینتا نیهمچن. است AHPو با استفاده از مدل  یلیتحل-یفیتوص قیروش تحق

  .شهر است یو غرب یجنوب یتر از نواح اسبمن اریشهر بس یشمال و شمال شرق یشده در نواح یابیمسکن ارز

  

  مسکن تیمطلوب يمسکن، مدل سطح بند تیفیمسکن، ک يمسکن، شاخص ها :هاي کلیدي واژه

  

  

                                                          
1

دانشگاه تهران ،يشهر يزیر برنامه يدکترا 

2
نیقزو ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب يو منطقه ا يشهر يزیکارشناس ارشد برنامه ر 

3
رانیا ن،یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، قزو ن،یواحد قزو ،یدانشگاه آزاد اسالم،  يشهر يزریارشد برنامه یکارشناس يدانشجو 

Archive of SID

www.SID.ir



  

  

  

)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا   

2

ـ مقدمه 1

مفهوم . از آن ارائه داد يواحد فیتوان تعر یدارد، و نم یاست، ابعاد متنوع دهیچیمقوله مسکن گسترده و پ

فـر،   یهـوت ؛ ال1387 ،يپورمحمـد ( ردیـ گ یدر بـر مـ   زیـ را ن یمسـکون  طیکل مح ،یکیزیمسکن عالوه بر مکان ف

رو،  نیـ از ا. شـود  یمـ  ياوقات آن هـا در آن سـپر   شتریمردمان است و ب شیو آسا یمسکن، محل زندگ). 1381

سـان همـواره    نیبـد ). 1387 ،يدیسع(آن ها موثر است  یو روان یجسم شیمسکن در آسا تیفینوع، اندازه و ک

 یسـاختمان نمـ   کیزیتنها مرتبط با ف تیفیک نیمسکن بوده اند؛ که ا تیفیک شیبدنبال افزا يمناطق مختلف شهر

و خـط   اسـت یو در جهت اتخاذ س ندهیآ يبرا يزیدر برنامه ر اصوال). Hutchison, 2010; Caves, 2005(باشد 

 نیـی تع یاصـل  يمختلف، مبنا يشاخص ها و پارامترها ۀلیآن بوس لیو تحل هیموجود و تجز تیوضع یبررس ،یمش

 يزیـ برنامـه ر . شود یبه اهداف مطرح م دنیدر جهت رس یشنهاداتیآن، پ باشد و بر اساس یروش ها و اهداف م

 يزیـ مراحـل برنامـه ر   نیاز مهم تر یکیموجود  تیوضع یو بررس ستیقاعده خارج ن نیاز ا زیدر بخش مسکن ن

 تیوضـع  ینـ یب شیپـ  تـا یمسکن، و نها تیوضع موجود مطلوب صیتشخ يبرا).  1380 ،یتوکل(بخش است  نیدر ا

 يبـرا  صشـاخ  50در سازمان ملـل حـدود   . باشد یم یابیارز يبرا ییشاخص ها فیبه تعر ازین نده،یمسکن در آ

شود کـه از شـاخص    یسع دیمسکن با يزیدر برنامه ر. مختلف وجود دارد يمسکن در کشورها تیوضع یبررس

ر باشـد  شاخص هـا مـد نظـ    نیا يمسکن کمک گرفته شود و بهبود تیوضع ةشفاف کنند يها به عنوان مولفه ها

 يشـاخص هـا   نیـی تـوان بـا تع   یا میکه آ ابدینکته دست  نیپژوهش بدنبال آن است تا به ا نیا).  1380 ،یتوکل(

سـطوح مربـوط بـه     قیـ تلف تـا یمحدوده مورد مطالعه از لحاظ هر شـاخص و نها  یابیمسکن و ارز تیموثر بر مطلوب

و بـه واسـطه آن  بـه برنامـه      افتـه، یدست در نقاط مختلف شهر  يمسکن شهر تیمطلوب يشاخص ها، به سطح بند

  رساند؟ ياریها  تیاولو صیدر امر مسکن و تشخ يزیر

  هدف و روش پژوهش

  هدف پژوهش

در امـر مسـکن    حیصـح  يزیکمک به برنامه ر نیو همچن يمسکن شهر تیفیموثر بر ک يارهایمع لیو تحل یمعرف ،يرو شیپ 

  . است) دونکناریفر(مطالعه مسکن در شهر مورد  تیمطلوب صیتشخ قیاز طر ،يشهر

هر شاخص  تیمطلوب زانیشده و م يمستندساز رگذاریتاث يانجام شده، شاخص ها يها یبررس قیخصوص ابتدا از طر نیا در

هـا حاصـل آمـده و از     هیـ ال نـد ی، فرمـول برآ  AHP کیبه شاخص ها با کمک تکن یوزن ده قیسپس از طر. شود یم يسطح بند

  .دیآ یحاصل م يدر نمونه مورد مسکن تیمدل مطلوب ،يپژوهش مورد محدوده ییفضا لیتحل قیطر

  

  :پژوهش ۀنیشیپ -2 

. شاخص مسکن، از آن در جهت پژوهش خـود بهـره گرفتـه انـد     يتعداد یمعرف قیاز طر ياریافراد بس رانیدر ا 

  .  ستیاز لطف ن یخال ریمثال اشاره به موارد ز يبرا
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را  ندهیسال آ 20مسکن در  هی ازیخص ها و کمک گرفتن از آنها، نشا یبرخ یبا معرف یزنجان... ا بیحب  -

  .محاسبه کرده است

 يزیـ شـاخص، بـه برنامـه ر    يتعـداد  یارشد خود بـا معرفـ   یکارشناس ۀنام انیفر که در پا یالهوت میرح  -

  . پرداخته است ندهیفزا ۀبا توسع يمسکن در شهرها

مسکن  يمسکن در برآورد تقاضا يو کالبد يصاداقت ،یاجتماع يشاخص ها یکه از برخ یعباس توکل  -

  . استفاده کرده است 1384کشور در سال  يشهر

  .کرده است یرا بررس زدیشهر  یخیمسکن در بافت تار تیقرخلو، وضع يمهد نیهمچن  -

  شاخص ها داشته اند؛ مثال  نیدر خصوص ا یمطالعات زین يافراد

  .سکن را انجام داده استم یاجتماع يشاخص ها یۀخوش فر که مطالعات پا  -

  . قرار داده است یرا مورد بررس رانیدر ا ییمسکن روستا يمعمار يپور که شاخص ها یپیمحسن سرت  -

صورت گرفته که  يزیعز يمسکن، توسط محمد مهد يشاخص ها ۀنیمطالعات در زم نیشاخص تر ران،یدر ا اما

  . است دهیبه چاپ رس بایز يهنرها ۀاز آن مطالعات در قالب دو مقاله، در مجل يگوشه ا

 يبـرا  ییشـاخص هـا   فیـ به تعر ازیمسکن، ن تیمطلوب صیتشخ ياست که برا نیکه بارز است ا يزیچ  

  .عمل شده است نگونهیمشابه، همواره ا يباشد و تابحال در پژوهش ها یم یابیارز
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  ينمونه مورد یمعرفـ 3

از ). 1385نفوس و مسکن سال  يسرشمار(ده است بو تینفر جمع 34496 يدارا 1385در سال  دونکناریشهر فر 

. واقع شـده اسـت   یطول شرق قهیدق 39درجه و  52و  یعرض شمال قهیدق 43درجه و  36در  یاضیر تینظر موقع

شـهر  . گرفتـه اسـت   ارخـزر قـر   يایـ جنـوب در  یجلگـه پسـت و سـاحل    يشهر در اسـتان مازنـدران و بـر رو    نیا

کنـار و   ایـ در یسـت یتور ير، از سمت شرق به شهر بابلسـر و شـهرك هـا   خز يایاز سمت شمال به در دونکناریفر

. شـود  یو شهرسـتان بابـل و از غـرب بـه شـهر محمودآبـاد محـدود مـ         روزآبـاد یف يخزرشهر، از جنوب به روستا

فاصله مناسب با  لیبه دل نیشاهراه شرق به غرب استان مازندران و همچن ریدر مس يریبه واسطه قرارگ دونکناریفر

شـهر بـه    نیـ ا. توسعه برخوردار اسـت  يبرا ییایمناسب جغراف تیاز موقع) مرکز استان( يبابلسر، بابل و سارشهر 

 يبرخوردار اسـت بـه طـور    اي¬ژهیو یکیاستراتژ تیاز موقع یو ساحل یستیتور ژهیو تیواسطه استقرار در موقع

. آن بـوده اسـت   یسـت یعملکرد  توراز نقش و  یناش ریاخ يسال ها یآن در ط يتوسعه کالبد  لاز عوام یکیکه 

مشـاور بعـد    یشـرکت مهندسـ  (شوند  یشهر محسوب م يها ندهیپاال نیمازندران و رودخانه هراز مهم تر يایدر

  )1385 ک،یتکن

واحـد بـوده    9278سـال،   نیـ نفـوس و مسـکن ا   ي، مطابق با سرشمار1385در سال  دونکناریمسکن شهر فر تعداد

 شیافـزا  ةبوده که نشان دهنـد  4.4، 1385تا  1375 يسال ها ید مسکن در طنرخ رش يسرشمار نیمطابق ا. است

 ،یدر واحـد مسـکون   نفـر ، شاخص 1385تا سال  1375از سال  نیهمچن. مدت است نیدر ا یواحد مسکون 3035

   ).1385و  1375نفوس و مسکن سال  يسرشمار(کرده است  رییتغ 3.71به  4.48از
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دونکناریمحدوده شهر فرتا  یاسیسلسله مراتب س:  1نقشه 
1

  

                                                          
1
  .تحلیل نگارندگان است - به جز نقشه سلسله مراتب سیاسی که وزارت کشور است - نقشه ها،  منبع تمامی جداول، نمودارها و 
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   :لیو تحل هیتجز -4

    : شاخص ها یمعرف -1-4

ابعـاد مختلـف    انگریـ که ب ردیگ یمسکن صورت م يبه نام شاخص ها ییرهایمتغ یمعرف قیمسکن از طر یفیو ک یمسائل کم لیتحل

مسـکن در ابعـاد    تیعسـو، ابـزار شـناخت وضـ     کیـ مسـکن از   يشاخص ها. مسکن هستند يو کالبد یفرهنگ ،یاجتماع ،ياقتصاد

 ،يزیـ عز(آن هسـتند   يزیـ مسـکن و برنامـه ر   نـده یچشم انداز آ میترس يبرا يدیابزار کل گر،ید يمختلف فوق الذکر بوده، و از سو

پـردازد،   یوضع موجود مسـکن از ابعـاد مختلـف مـ     انیبه ب یفیتوص يشاخص ها، نه تنها به عنوان ابزار نیا گریبه عبارت د). 1384

مسکن به عنوان شالوده  يشاخص ها .روند یو ضوابط، در روند تحول مسکن به شمار م ارهایسنجش مع يبرا زین یناسببلکه ابزار م

با  نجایدر ا). 1383 ،يزیعز(مسکن برخوردار است هستند  يزیدر امر برنامه ر يا ژهیو گاهیاز جا نه،یزم نیجامع در ا ۀهر برنام یاصل

  .شود یاز ابعاد مسکن پرداخته م کیشاخص ها در هر  نیا یرفو مع یتوجه به هدف پژوهش، به بررس

   : 1ياقتصاد يشاخص ها -1-1-4 

 يتقاضـا بـرا  : مسـکن وجـود دارد   يدو نـوع تقاضـا بـرا    یمهم از آن رو که به طور کل. است يمهم اقتصاد ياز کاالها یکیمسکن 

 يشاخص ها). 1388 گران،یدرکوش و د نیعابد( ییدارا و تقاضا به عنوان -پژوهش است نای منظور که –مسکن به عنوان سرپناه 

و خـرده   یعمـده فروشـ   يکار، بها يرویو ن یخدمات ساختمان يدرآمد خانوار، بها اینه یمسکن به کل هز نهینسبت هز رینظ يادیز

 یبخش خصوص يگذار هیدولت در بخش مسکن، سرما یاعتبارات عمران ،يآماده ساز نهیو مسکن، هز نیزم يمصالح، بها یفروش

 دیـ از تول افتـه ی صیتخصـ  زانیـ مسـکن، م  شبخـ  یـی اشتغال زا ارانه،یمسکن،  دیبانک، توان تول ياعتبار التیدر بخش مسکن، تسه

؛ 1384 ،يزیـ ؛ عز1383 ،يزیـ عز(وجود دارنـد   نهیزم نیدر ا رهیمسکن و غ متیساالنه ق شیبه بخش مسکن، نرخ افزا یناخالص مل

   .شود یبسنده م ریه سه شاخص زب نجایکه در ا) 1374خوش فر، 

خانواده ها به مسـکن قابـل قبـول و     یدسترس ۀدرج اریتوان به منزله مع یمسکن را م نهیهز: مسکن به کل درآمد خانوار نههزی نسبت

 یمسـکن را مـنعکس مـ    يها استیکردن س ادهیمانع فرا راه پ نیمسکن عمده تر نهیهز لیدل نیبه هم. آورد یمناسب بشمار م طیمح

خـوش فـر،   (کنند  یاز درآمد خود را صرف مسکن م یافراد خانوار بخش افته،یو چه توسعه ن افتهی عهچه توس يدر هر جامعه ا. سازد

باشد کـه از آن صـرف    ینسبت اجاره به درآمد م زیخانوار و ن نهیمسکن به کل هز نهیشاخص، نسبت هز نیشاخص مشابه ا). 1374

    .شود ینظر م

یکـار مـ   يرویو ن یخدمات ساختمان يو بها یمصالح ساختمان يبها ن،یزم متیق رشاخصیز سه زمتشکل ا: مسکن يبها 

 نینسبت را در ب نیکننده در مسکن بوده و در بازار آزاد، باالتر نییموارد، تع ياریبه عنوان عامل مهم و در بس نیزم. باشد

 يشـهر  ۀتوسـع  يشکست برنامه ها ای يروزیپ در يدیعامل نقش کل نیا. عوامل مسکن به خود اختصاص داده است هیکل

 یبه موقع و کـاف  نیبه تام یبستگ ق،یاز توف يسهم عمده ا گر،یموارد د ياریمسکن بلکه در بس نهینه تنها در زم یعنیدارد؛ 

و خـرده   یفروشـ  هعمـد  ۀمصالح است کـه بـه دو دسـت    يساختمان، بها يبها راتییدر تغ یاز عوامل اصل یکی. دارد نیزم

روز  کیمزد  رینظ يگرید یفرع يبا توجه به شاخص ها زیکار ن يرویخدمات و ن يشاخص بها. شود یم میتقس یفروش

  ). 1383 ،يزیعز(شود  یمحاسبه م... کار و  مانیروز کارگر، اجرت نقاش و س کیبنا، مزد 

يبردن به کمبود واحدها یدر پ ره،یتقاضا و غ شیو افزا دیشاخص، با توجه به توان تول نیاز ا یآگاه: مسکن دیتوان تول 

کل محاسـبه   تیهر هزار نفر جمع يشاخص به ازا نیمعموال ا. و امثال آن موثر است ازیمورد ن يتعداد واحدها ،یمسکون
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بخـش   يگذار هیدولت در بخش مسکن، سرما یاعتبارات عمران رینظ يادیز یفرع يشاخص به شاخص ها نیا. شود یم

.در بخش مسکن وابسته است ارانهیو  یتبارات بانکو اع التیدر مسکن، تسه یخصوص

  1یو فرهنگ یاجتماع يشاخص ها -2-1-4 

خـانوار، تعـداد خـانوار، بعـد خـانوار، نسـبت        انهیبـه مسـکن و کمبـود آن، نـرخ رشـد سـال       ازین زانیمانند م زین ياریبس يشاخص ها 

نفر در واحد / تراکم خانوار ،یبه خدمات مسکون یدسترس زانیساخت، م ينوع مصالح و الگو ربنا،یسرانه ز ربنا،یسطح ز ،ینیشهرنش

خانوار، تراکم نفر در اتاق، نحوه  يمتوسط اتاق برا ،یهر هزار نفر، تعداد اتاق در واحد مسکون يراب یتعداد واحد مسکون ،یمسکون

از  يبرخـوردار  زانیپناه، مو سالمت سر تیاز امن یواحد مسکون يدرصد برخوردار ،یبدمسکن ،یمسکن یب ،یتصرف واحد مسکون

؛ 1383 ،يزیـ عز(بعـد موجودنـد    نیـ در ا رهیـ طبقـات و غ  تعـداد همجوار،  يها يبا کاربر يکاربر يسازگار زانیم ،یخدمات اساس

   .است یکاف ریهشت شاخص ز یپژوهش بررس نیکه در ا) 1381 ،ي؛ عسگر1374؛ خوش فر، 1384 ،يزیعز

اسـت، در تقابـل    یواحـد مسـکون   کیـ متوسط تعداد خـانوار در   انگریکه ب شاخص نیا: یونمسک واحد در خانوار تراکم

و نـرخ   تیـ تعداد خـانوار، بعـد خـانوار، جمع    ،یمسکن یمثل شاخص کمبود مسکن، ب گرید یفرع يبا شاخص ها وستهیپ

دارد؛ کمبود مسـکن وجـود نـ    یرا نشان دهد، از نظر کم کیشاخص عدد  نیکه ا یدر صورت. باشد یم... و  انهیرشد سال

 یمسـکون  يوجـود واحـدها   انگریبودن آن، ب شتری، و ب)یمسکن یب(کمبود مسکن  ةشاخص، نشان دهند نیاماکمتر بودن ا

 ینفـر در اتـاق، و اتـاق در واحـد مسـکون      ،یمانند تراکم نفـر در واحـد مسـکون    ییشاخص با شاخص ها نیا. است یخال

  .شود یها صرف نظر م نیاز برآورد ا نیبنابرا رد؛دا یهمپوشان

توانـد از   یهسـت، مـ   زیـ به مسکن ن ازین یفرهنگ يالگو ةکه بازگو کنند ربنایز ۀشاخص سران): یاتیسرانه ح( ربنایز ۀسران

 ،يعوامل اقتصاد رینظ یشاخص به عوامل مختلف نیحال ا نیبا ا. مسکن باشد یو فرهنگ یاجتماع يشاخص ها نیبارز تر

. دارد زیـ ن يکالبـد  ۀشـاخص جنبـ   نیـ قابل ذکـر اسـت کـه ا   . دارد یتگبس نیزم ۀعرض يها استیخانوارها و س یتوان مال

  .شده است ياز عنوان کردن آن ها خوددار نیدارد؛ بنابرا یشاخص همپوشان نیبا ا ربنا،یمثل سطح ز ییشاخص ها

سـکونت و   طیمسـکن، بـه شـرا    یاجتمـاع  يشـاخص هـا   نیاز مهم تر یکیبه عنوان : یبه خدمات مسکون یدسترس زانیم

مراکـز   ،یورزش ،یدرمان ،یبه خدمات آموزش یآن به سطح دسترس تیمطلوب زانیمسکن وابسته بوده و م یرامونیپ طیمح

  .دارد یبستگ رهیسبز و غ يفضا ،یفرهنگ د،یخر

يخانوارهـا  ياقتصاد تیبوده و وضع يمفهوم اقتصاد يتواند دارا یشاخص، اگر چه م نیا: ینحوه تصرف واحد مسکون 

خـانوار از   یتلقـ  ةکـه نحـو   ياست؛ بـه طـور   یقابل بررس زین یو فرهنگ یاجتماع يکند، اما از جنبه ها فیساکن را توص

 يشـاخص دارا  نیـ ا). 1383 ،يزیـ عز(قابـل تامـل اسـت     ار،پس انداز خانو ایکاال و  کیمسکن به عنوان محل سکونت، 

 ریغ یواحد مسکون يدارا يخانوارها درصد ایو  یملک یواحد مسکون يدارا يدرصد خانوارها رینظ یفرع يشاخص ها

  .باشد یم رهیو غ...) و  یمجان ،یرهن، اجاره، سازمان( یملک

داخل،  يدما ه،یمانند نور، تهو یواحد مسکون يها یژگیو: و سالمت سرپناه تیاز امن یواحد مسکون يدرصد برخوردار

 ياز شـاخص هـا   يگـر ید ۀتوانـد جنبـ   یمـ  زیـ ن یعـ یطب يایـ در مقابـل بال  تیـ فیمنزل، ارتفاع مناسب و ک يضرور لیوسا

  ).1374خوش فر، (مسکن باشد  یاجتماع
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امن و سالم، از جملـه   یسرپناه نیمکمل مسکن، در کنار تام یرفاه التیتسه نیتام: یاز خدمات اساس يبرخوردار زانیم

 يزیـ نکته در برنامـه ر  نیا. دارند یسالمت و رفاه جسم نیدر تام یروند که نقش مهم یبشمار م یسکونت یاساس يازهاین

 يتـوان بـه درصـد برخـوردار     یشاخص ها م نیاز جمله ا. است رفتهقرار گ دییمسکن کشورها مورد تا يها استیها و س

آشـپزخانه، توالـت    التیحمـام، تسـه   التیتسـه  ،یگاز لولـه کشـ   ،يشبکه برق سراسر ،یاز آب لوله کش یواحد مسکون

  ).1374خوش فر، (کرد  فاضالب اشاره ستمی، تلفن و س)دار فونیس(

مـانع   دیـ نبا ابنـد، ی یکه در کنار هـم اسـتقرار مـ    ییها يکاربر: همجوار يها يبا کاربر یمسکون يکاربر يسازگار زانیم

 ،یصـوت  ،يبصـر  يها یباشد که آلودگ يبگونه ا دیها با يکاربر عیتوز. مزاحمت کنند جادیا ایشوند و  گریکدی تیفعال

مثـال   يبـرا . اسـت  نیچنـ  زیـ ن یمسـکون  يدر مـورد کـاربر  . شود گریکدی تیانده و سبب تقورا به حداقل رس... و  یعیطب

مسـکن و   تیـ باشـد و از مطلوب  یکامال ناسازگار م یدرمان ایگورستان و  ،یمانند صنعت ییها يمسکن با کاربر يهمجوار

  .باشداز مباحث مورد توجه مسکن  یکی ستیبا یم يلذا سازگار). 1386 عه،یش(کاهد  یسکونت م

آن هـا بـه تعـداد     لیـ ساکنان و انتظار و تما یواقع است اما به سطح فرهنگ زین يکالبد ۀشاخص در دست نیا: تعداد طبقات

طبقـه را داشـته باشـد،     4 ای 3در  یبه زندگ لیتما یکه اگر شخص يبه طور. دارد یخود، بستگ یطبقات ساختمان مسکون

 .دارد يتر نییپا تیباو مطلو يدر ساختمان بلند مرتبه برا یزندگ

  1ي کالبد يشاخص ها -3-1-4

بلنـد مرتبـه و    ،يمجموعـه ا  ،یآپارتمـان  ،يتک واحد(مسکن  يتوان به الگو یشاخص ها متفاوتند، و از آن جمله م زیبعد ن نیدر ا

 زانیـ نما، م تیفیک ربنا،یسرانه ز ربنا،یسطح اشغال، سطح ز ،ی، تراکم ساختمان)اضافه شونده تینوع اسکان جمع(توسعه  ي، الگو...)

 ،يزیـ ؛ عز1383 ،يزیـ عز(شـود   یپرداخته م ریچهار شاخص ز یبه بررس نجایدر ا. اشاره کرد... دوام و  ،مجاز و ناهنجار ریمسکن غ

   ).1374؛ خوش فر، 1384

و  يزیـ در برنامـه ر  یدهـد کـه از موضـوعات اساسـ     یشاخص موضوع توده و فضا را مورد تامل قرار م نای: اشغال سطح

 یمحاسـبه مـ   نیساخته شده در طبقه همکف بر مسـاحت زمـ   يربنایمساحت ز میسطح اشغال از تقس. است يشهر یطراح

  ).1383 ،يزیعز(شود 

یکرده، و چگونگ نییرا تب يشهر ۀمسکن و توسع ۀکالبد، رابط ۀنیدر زم ربنایشاخص سطح ز لیتجزبه و تحل: ربنایسطح ز 

 ییبـاال  زانیـ از م رانیـ کـه در ا  يشـاخص کالبـد   نیـ ا). همـان (دهـد   یرا نشان مشهر  يفرم کالبد يریو شکل گ بیترک

 یصرف نظـر مـ   ربنایاز شاخص سرانه ز نیدارد؛ بنابرا یهمپوشان ربنای، با شاخص سرانه ز)1384 ،يزیعز(برخوردار است 

  .شود

يزیحساس در برنامه ر يااز شاخص ه یکیتواند  یسکونت، م يبصر تیفیبر ک میمستق ریشاخص با تاث نیا: نما تیفیک 

اثـر کـرده و سـطح     نیسـاکن  اتیـ در روح ،يبصر تیفیبودن ک نییآن پا یبد، و در پ يکه نماساز يبه طور. مسکن باشد

  .دهد یمسکن را کاهش م تیمطلوب

شاخص از گـره خـوردن    نیا. است يو کالبد یمسکن از لحاظ ساختمان تیفیک زانیم انگریب يشاخص دوام کالبد: دوام

  .دیآ یساخت و ساز حاصل م تیفیو ک ینوع مصالح ساختمان ه،یعمر ابن یاخص فرعسه ش
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  يمسکن شهر تیفیموثر بر ک يشاخص ها يمستند ساز:  1جدول 

  موارد استفاده  شاخص ها  معیارها

  اقتصادي

نسبت هزینه مسکن به کل درآمد 

  خانوار

هش هایشاندر پژو 1374و غالمرضا خوش فر در سال  1380عباس توکل در سال 
 1

از 

  . این شاخص بهره برده اند

  بهاي مسکن

در پایان نامه خود و عزیزي در  1380و عباس توکل در سال 1381الهوتی فر در سال 

  . از این شاخص استفاده کرده اند 1383سال 

  توان تولید مسکن

تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص هاي مسکن (در مقاله اش  1384عزیزي در سال 

  . به نوعی به بررسی این شاخص در نمونه خود پرداخته است) هري در ایرانش

  اجتماعی و فرهنگی

  . از این شاخص ها استفاده کرده اند 1384و  1381الهوتی فر و عزیزي در سال هاي   تراکم خانوار در واحد مسکونی

  )سرانه حیاتی(سرانۀ زیربنا 

میالدي در مقاله اش تحت  1999در سال و هریسون  1384عزیري در مقاله اش در سال 

  .عنوان شاخص هاي کیفیت مسکن به معرفی این بعد پرداخته اند

  میزان دسترسی به خدمات مسکونی

میالدي و  1999، هریسون در سال 1384، عزیزي در سال 1390یاسمین آراسته در سال 

پژوهش هایشان میالدي در  2001دفتر مطالعات مسکن و توسعه شهري امریکا در سال 

  . به این شاخص ها اشاره کرده اند

  نحوه تصرف واحد مسکونی

از این شاخص ها  1384و  1390، 1381الهوتی فر، آراسته و عزیزي در سال هاي 

  . استفاده کرده اند

درصد برخورداري واحد مسکونی 

  از امنیت و سالمت سرپناه

و توسعه شهري امریکا در سال میالدي، دفتر مطالعات مسکن  1999هریسون در سال 

این ابعاد را معرفی کرده  1374و خوش فر در سال  1390میالدي، آراسته در سال  2001

  . اند

میزان برخورداري از خدمات 

  اساسی

میالدي  1999و هریسون در سال  1374، خوش فر در سال 1390یاسمین آراسته در سال 

  .به این شاخص اشاره کرده اند

میزان سازگاري کاربري مسکونی با 

  کاربري هاي همجوار

در مقاله اش  1390در کتاب خود و یاسمین آراسته در سال  1386اسماعیل شیعه در سال 

  . در یک دسته بندي به تعریف این شاخص پرداخته است

  . از این شاخص بهره برده است 1384عزیزي در سال   تعداد طبقات

  کالبدي

  . به این بعد اشاره کرده است 1383ي در سال عزیز  سطح اشغال

  سطح زیربنا

میالدي در مقاله اش تحت  1999و هریسون در سال  1384عزیري در مقاله اش در سال 

  . هاي کیفیت مسکن به معرفی این بعد پرداخته اندعنوان شاخص

  دوام کالبدي

و  1381وتی فر در سال به معرفی این بعد پرداخته و اله 1390یاسمین آراسته در سال 

به  1374زنجانی نیز در سال . ، از این شاخص استفاده کرده اند1384عزیزي در سال 

  . بررسی این شاخص اقدام کرده است
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قابل  ایشوند،  یشاخص محو م 15 نیبا ا یدر همپوشان ایتوان نام برد اما آن شاخص ها  یم زین يگرید اریبس يقطعا شاخص ها

قابل  تاینها ایندارند، و  يمسکن شهر تیفیبر ک يریدر اصل تاث ایدر دسترس ندارند،  يداده ها ای ستند،ین يریگ محاسبه و اندازه

 یپژوهش م تیفیرا باال برده و بر ک لیمورد، دقت تحل 15 نیشاخص ها از ا شتریاز تعداد ب ستفادهدر هر صورت ا. اغماض هستند

  .دیافزا

و ارائه سطوح  يمسکن در نمونه مورد تیسطح مطلوب صیتشخ يمناسب برا يشاخص ها نشیگز -4- 2 

  مربوط

که  ییآن ها، شاخص ها یتمام انیشود و از م یم یابیقبل ارز يشده در بخش ها یمعرف يبخش از مقاله، شاخص ها نیدر ا 

   .شوند یم یفیارائه شده، ک يهدف پژوهش است، در قالب سطح بند يمناسب برا

درصد از درآمد  20از  شیب یستیمسکن نبا نهیجامعه شناسان معتقدند هز :درآمد خانوار مسکن به کل نههزی نسبت

شود  یگفته م. درصد ذکر شده است 25 یالملل نیب يالبته حداکثر مجاز در استانداردها. خانوار را بخود اختصاص دهد

 نیا زانیم. استیمختلف دن يح کشورهارقم ها در سط نیباالتر زا یکی رانیخانوار در ا نهیمسکن نسبت به کل هز نهیهز

 50از  شیب زانیم نیدر حال توسعه ا يدر کشورها کهیباشد، در حال یدرصد م 20-28 افتهیتوسعه  يشاخص در کشورها

 نه،یزم رد یو نظر کارشناس دونکناریشهر فر ياقتصاد يها لیبا توجه به تحل نیبنابرا). 1374دژکام، (باشد  یدرصد م

.شود یم یبررس نیخص چنشا نیا تیمطلوب

  مسکن به درآمد خانوار نهیدرصد هز تیمطلوب:  1نمودار 

  

  

  

موثر بوده و دانستن  اریبس يشهر ۀتوسع يبرنامه ها تیموفق زانیشاخص در م نیا راتییتغ: مسکن يبها متقی

دانستن  لیمسکن است، دخ تیمطلوب يرتبط با سطح بندمقاله که م نیاما در ا. است يضرور اریآن بس راتییتغ یچگونگ

سنجش  يبرا یمناسب اریمسکن مع يبودن بها نییپا ای ودنباشد؛ چرا که در محاسبات مربوطه باال ب ینم زیشاخص جا نیا

چند  باشد؛ هر یآن نم تیفیبودن ک نییپا ایبر باال بودن  یلیمسکن، دل متیباال بودن ق یعنی نیا. ستیمسکن ن تیمطلوب

 ياز رو هامر توجه داشت ک نیبد دیالبته با. ستندیمستدل و قابل بست دادن ن یشود، ول یم دهید زین یروابط یکه گاه

  .مسکن است متیق راتییوابسته به تغ زیامر ن نیپرداخت و ا ینیب شیتوان به پ یم ندهیمسکن در آ دیتول زانیدانستن م

گذارد، اما  ینم ریتاث يشهر يمسکن در بلوك ها تیدر محاسبه مطلوب میشاخص به طور مستق نیا :مسکن دیتوان تول

به مسکن  ازین زانیمانند م ییشاخص ها راتییتغ زانیتوان م یمشخص شده و م ندهیمسکن در آ دیتول زانیبا دانستن آن، م

  . به کار برد ندهیدر آ تیفیک ینیب شیپ درزد و  نیرا تخم) یاجتماع ياکثر شاخص ها( رهیو غ

اریکمتر از آن بس ایو  یخانوار در واحد مسکون کیتوجه داشت که تراکم  دیبا :یتراکم خانوار در واحد مسکون 

شود، با  شتریب کیشاخص از  نیا ةاما اگر انداز. است یعدم کمبود مسکن از لحاظ کم ةمطلوب بوده و نشان دهند

 نیخانوار موجود است، و ا 1200 ،یهزار واحد مسکون ردر برابر ه یعنی 1.2مثال عدد . میکمبود مسکن مواجه شده ا
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 یمسکون يواحدها( الهایبودن و وجود و یستیتور لیبدل دونکناریدر شهر فر. هستند یمسکن یخانوار دچار ب 200 یعنی

  .ارائه شده است ریقرار گرفته، و بصورت ز نترییپا یشاخص در سطح نیا تی، مطلوب...)و  یفصل ،یخال

  یتراکم خانوار در واحد مسکون تیوبمطل:  2نمودار 

  

  

  

در (آن  یمحله، بسته به سطح فرهنگ ایدر هر شهر  یواحد مسکون يربنایز ۀسطح مطلوب سران زانیم :ربنایز ۀسران

شاخص  تیخصوص، مطلوب نیدر ا. باشد ی، متفاوت م)با مساحت باالست ینینش الیدر و تیکه مطلوب دونکناریفر

.شود یم یبررس رینامبرده بصورت ز

  یمسکون يربنایز ۀسران تیمطلوب:  3نمودار 

  

نوع خدمات و  ستیبا یقابل برآورد است، اما م يادیشاخص تا حدود ز نیا :یبه خدمات مسکون یدسترس زانمی

نقاط  انیم کسانی، سنجش به صورت )شده جادیا اریمع(آنگاه بر اساس آن . شود نییو تع فیتعر کیهر  تیوزن مطلوب

به  یدسترس یعنی یشاخص فرع 6را به  شاخص نیتوان ا ینمونه م يکار، برا نیا يبرا. ردیگ یمختلف صورت م

به  یدسترس ،یبه خدمات فرهنگ یدسترس ،یبه خدمات ورزش یدسترس ،یبه خدمات درمان یدسترس ،یخدمات آموزش

در خصوص . (آن ها را بدست آورد نیانگیکرد و آنگاه م میسبز تقس يبه پارك و فضا یترسو دس یخدمات فروشگاه

 کیلذا هر ) شود یآن ها منظور م نیانگیمد نظر قرار گرفته و م رستانیو دب ییراهنما تان،دبس يروند برا نیهم یآموزش

  .شوند یارائه م ریز يبه گونه ها

  ینفواصل از خدمات مسکو تیمطلوب:  4نمودار 
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یعنیمسکن،  یاجتماع يشاخص ها گریمرتبط با بعد د ،یاجتماع یۀشاخص پا نیا :مسکونی واحد تصرف نحوه 

 یتصرف سبب م ةنحو تیامن. تصرف است ةنحو تیموضوع، امن نیمهم تر نهیزم نیسکونت است که در ا تیاحساس امن

 یروان شیامر آسا نیکند و ا یمنیا اسد، احسسکونت خو ياز نظر دورنما ،یشود که خانوار ساکن در واحد مسکون

توان بصورت  یموضوع نم نیتوجه داشت که در ارتباط با ا دیاما با). 1374خوش فر، ( دینما یم جادیا شیبرا يشتریب

مسکن را  تیتوان باال بودن شاخص مالک یشاخص در جوامع مختلف، متفاوت بوده و نم نیا زانیم یعنی. نظر داد یقطع

شاخص در  نیاز کاربرد ا نیبنابرا). 1384 ،يزیعز(برعکس  ایشهر دانست و  ایکشور  کیمسکن  بع مطلووض يایگو

  .شود یپژوهش حاضر ممانعت م

نور، (شاخص  نیا يشاخص ها ریسنجش ز :و سالمت سرپناه تیاز امن یواحد مسکون يدرصد برخوردار

وجود  ییشاخص ها یحت نهیزم نیدر ا. کن محسوب شوددر راه شناخت ابعاد مس يتواند گام موثر ی، م...)و  هیتهو

 ةو نحو ستندیشاخص ها کامال مشخص ن نیاموجود از  فیداشته باشند، اما چون تعار زین یتوانند دقت کاف یدارند که م

به کار از  نیبنابرا). 1374خوش فر، (نخواهد بود  یکاف یابینداشته است، لذا دقت ارزش یقیدق يتاکنون مبنا زین یابیارز

 .شود یم يپژوهش خوددار نیدسته شاخص ها در ا نیبردن ا

  یاز خدمات اساس يبرخوردار زانیم:  2جدول                                                                                                                   

که  ییشاخص ها :یاز خدمات اساس يبرخوردار زانمی

 يبگونه ا یستیبا یشوند، م یخصوص بکار گرفته م نیدر ا

و  يماریانتخاب شوند که ارتقاء آن ها به کاهش وقوع ب

. انسان منجر شود یو اجتماع يفکر ،یسالمت جسمان شیافزا

 ياست که در اکثر کشورها ادیشاخص ها آنقدر ز نیا تیاهم

خدمات به عنوان حداقل  نیوجود ا ،یصنعت شرفتهیپ

 یساختمان ينامه ها نییموجود در مسکن، در آ ياستانداردها

از  يبرخوردار زانیم ۀمحاسب يبرا). همان(است  دهیدرج گرد

هر  يستفاده شده و براا یچیسو ةابتدا از قاعد ،یخدمات اساس

 لدر جدو کیندارد را با صفر و  ایکدام از شاخص ها دارد 

 يها یبوده که در قالب درصد، با بررس کیصفر و  نیب يجدول حاصل عدد یوزن نیانگیم. شود یمربوطه نشان داده م

  .است دهیگونه ارائه گرد نیالزم، ا

  یاز خدمات اساس يبرخوردار زانیم تیمطلوب:  5نمودار 

  

  شاخص  برخورداري

  آب لوله کشی  1

  برق  1

  گاز  0

  تلفن  1

  حمام  1

  آشپزخانه  1

  توالت  1

  سیستم فاضالب  0

  میانگین وزنی  0.75

Archive of SID

www.SID.ir



  

  

  

)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا   

13

 میزان سازگاري کاربري مسکونی با کاربري هاي

در این خصوص، میزان سازگاري از روي : همجوار

ك محاسبه شده و با توجه به ماتریس مربوطه براي هر پال

به آن ها در بلوك میانگین گرفته می  5تا  1امتیاز دهی 

لذا میزان سازگاري کاربري مسکونی به گونۀ زیر . شود

البته آن بلوك هایی که داراي پالك هاي . مطرح می گردد

کامال ناسازگار هستند در ابتدا از این سیستم محاسبات 

.می گیرندحذف شده و حالت کیفی بد را 

يوزن سازگار تیمطلوب:  6نمودار 

یابیارز يشهر بدست آورده و برا اسیدر مق تیاکثر يبرا ستیبا یشاخص را تنها م نای مطلوب سطح :طبقات تعداد، 

 يپژوهش از به کار بردن آن خوددار نیفراتر در ا یحت ایعدم دقت آن در سطح بلوك و  لیاما به دل. از آن استفاده کرد

  .شود یم

وضع شده و  نیو قوان یو اجتماع ییایجغراف طیمورد پژوهش و شرا ۀسطح اشغال مطلوب، بسته به منطق :سطح اشغال

.است دهیارائه گرد ریمقاله به قرار ز نیا يشاخص در نمونه مورد نیا تیمطلوب. است ریمتغ ره،یغ

سطح اشغال نیانگیم تیمطلوب:  7نمودار 

لیگره خورده و به دل یدر کاربرد آن در بخش اجتماع يشاخص در بخش کالبد نیکاربرد ا ):يکالبد( ربنازی سطح 

  .ستیآن ن يکالبد ۀجنب يبه محاسبات جدا برا يازین گریتشابهات، د

يدر جمع آور يدشوار زیو ن قیمستدل و دق يریو اندازه گ یابیارز تیفقدان قابل لیشاخص به دل نیا: نما تیفیک 

هر چند اندك آن، از  ریرغم تاث یعل نیبنابرا. باشد یم حیصح يریقابل اندازه گ ریغ ،ياطالعات موثق، در نمونه مورد

  .شود یشده و در نظر گرفته نم یشاخص، چشم پوش نیدخالت ا

  مطلوبیت سازگاري  تعداد  امتیاز

  کامال سازگار  35  5

  نسبتا سازگار  50  4

  بی تفاوت  24  3

  نسبتا ناسازگار  16  2

  کامال ناسازگار  4  1

  میانگین وزنی  3.74

میزان سازگاري قطعات:  3جدول 
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نیگذیت خوب، متوسط و بد جابادوام و کم دوام استفاده شده که با عبارا مهیشاخص از عبارات بادوام، ن نیدر ا :دوام 

 ستیبا یشاخص م نیا يبرا). 1374 ،یزنجان(برخوردارند  يشتریکم دوام از قدمت ب یمسکون يغالبا واحدها. شوند یم

را ) نامناسب ایدر قالب مناسب (ساخت  تیفیانجام داده و آنگاه ک الحرا ابتدا در مورد تقابل عمر و مص يدسته بند کی

.دیآ یحاصل م ریز يدوده هالذا مح. مییوارد نما

عمر در نسبت مصالح يدوام از رو تیمطلوب:  8نمودار 

شاخص ها يطبقه بند:  9نمودار 

 ریپژوهش در غالب ز نیا یشاخص مورد بررس 8شود،  یم دهید زین 10همانطور که در نمودار : شاخص ها یوزن ده -3-4

 نیی، به تع)AHP( یسلسله مراتب لیبا کمک تحل ق،یطر نیشده و از ا يدسته بند یو اجتماع يکالبد ،ياقتصاد اریمع 3 يبرا ارهایمع

 تیمطلوب یینها یۀانجام گرفته و ال GIS يها هیال يهم گذار ياوزان رو نیاز ا فادهبا است. وزن هر شاخص پرداخته شده است

  .ردیگ یشکل م يمسکن در بافت شهر

    

محاسبه شده و در  ارهایمع ریو ز ارهایدو به دو شاخص ها توسط کارشناس مربوطه، وزن هر کدام از مع یابیبا ارز ق،یطر نیبد

.قرار داده شده است4جدول 
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  آن ها یو وزن ده يدر نمونه مورد يمسکن شهر تیفیموثر بر ک يشاخص ها:  4جدول 

  

  وزن زیر معیارها  زیر معیارها  وزن معیارها  معیارها

  0.14  اقتصادي

  1  درصد هزینۀ مسکن

  1  جمع اوزان اقتصادي

  0.527  اجتماعی و فرهنگی

  0.11  خانوار در واحد مسکونی

  0.058  سرانۀ زیربنا

  0.246  دسترسی به خدمات

  0.494  برخورداري از خدمات اساسی

  0.092  سازگاري

  1  جمع اوزان اجتماعی و هرهنگی

  0.333  کالبدي

  0.167  غالسطح اش

  0.833  دوام

  1  جمع اوزان کالبدي

  ---  1  جمع اوزان

  

  :دونکناریمسکن در شهر فر تیمطلوب زانیسنجش م -4-4

بلوك، مطابق سطح  اسیدر مق يمورد ۀهر شاخص در نمون تیمسکن در شهر مورد مطالعه، ابتدا مطلوب تیجهت سنجش مطلوب 

 ن،یشیدر بند پ یآنگاه با کمک اوزان حاصل از وزن ده. شده است هیو اطالعات مربوطه تهشده و نقشه ها  یابیارائه شده، ارز يبند

 2نقشه شماره . شده است دهیسنج دونکناریمسکن در شهر فر تیمطلوب زانیشده و  م اردههم گذ يشاخص رو 8مرتبط با  يها هیال

است  ییشاخص ها تینشان دهنده مطلوب زین 10تا  3ره شما يکشد و نقشه ها یم ریرا به تصو دونکناریمسکن در شهر فر تیمطلوب

نقشه ها، به طور واحد،  نیدر ا. شده اند يهم گذار يرو یمسکن بر اساس وزن ده تیفیبه ک یابیجهت دست يکه در نمونه مورد

  .است شتریب تیمطلوب انگریرنگ روشن تر نما
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دونکناریدر شهر فر يمسکن شهر تیفیک:  2نقشه 

  

 یمناسب تر از نواح اریشهر بس یشمال و شمال شرق یشده، در نواح یابیمسکن ارز تیفیشود، ک یم تیهمانطور که در نقشه رو

  .  است افتهی رییدسته تغ 5دسته به  3از  ،یهمپوشان جینقشه، برگرفته از نتا نیدر ا يبند میتقس. شهر است یو غرب یجنوب
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به درآمد خانوار نهیشاخص هز تیمطلوب:  3نقشه 

  

یشاخص تراکم خانوار در واحد مسکون تیمطلوب:  4قشه ن
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  ربنایشاخص سرانه ز تیمطلوب:  5نقشه 

  یبه خدمات مسکون یشاخص دسترس تیمطلوب:  6نقشه 
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  یاز خدمات اساس يشاخص برخوردار تیمطلوب:  7نقشه 

  
  

  يشاخص سازگار تیمطلوب:  8نقشه 
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  شاخص سطح اشغال تیمطلوب:  9نقشه 

  يشاخص دوام کالبد تیمطلوب:  10نقشه   
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  يریگ جهیو نت يجمع بند -5

آن  لیو تحل هیموجود و تجز تیوضع یبررس ،یو خط مش استیو در جهت اتخاذ س ندهیآ يبرا يزیبرنامه ر در

اساس آن،  باشد و بر یروش ها و اهداف م نییتع یاصل يمختلف، مبنا يشاخص ها و پارامترها ۀلیبوس

قاعده خارج  نیاز ا زیدر بخش مسکن ن يزیبرنامه ر. شود یبه اهداف مطرح م دنیدر جهت رس یشنهاداتیپ

 تیلذا شناخت وضع. بخش است نیدر ا يزیمراحل برنامه ر نیاز مهم تر یکیموجود  تیوضع یو بررس ستین

 انیم نیدر ا. خواهد بود يشهر امور نیمسول يمسکن برا تیبهبود وضع يبرا ییراهنما يموجود مسکن شهر

 صیتشخ يارائه شاخص ها برا. نظر بوده است داز وضع موجود آن م دهیچیپ يمسکن به عنوان جنبه ا تیمطلوب

شاخص  یکیتفک يسطح بند قیتلف تایمحدوده مورد پژوهش بر اساس هر شاخص و نها یمسکن و بررس تیفیک

 تیتواند معرف مطلوب یم ،یسلسله مراتب لیتحل ندیل از فرآاوزان حاص قیفرمول بدست آمده از طر لهیها بوس

  . آن باشد يها یدگیچیرفع پ يادیمسکن و تا حدود ز

مسکن در سه بعد  تیفیمرتبط با ک يموضوع، شاخص ها اتیبر ادب يو مرور یشد تا با بررس یمقاله سع نیا در

 يها افتهیاستخراج و بر اساس  يکالبد يو شاخص ها یفرهنگ-یاجتماع يشاخص ها ،ياقتصاد يشاخص ها

از شهر مورد  یکارشناس يها یو بررس یشناخت يها نهیسپس با توجه به  زم. شد يمستندساز نیشیپ یپژوهش

با استفاده از مدل  یابیارز ندیآنان در فرا تیمطلوب زانیمناسب انتخاب و م يشاخص ها) دونکناریشهر فر( مطالعه

 يکنار با استفاده از شاخص ها دونیمسکن در شهر فر تیمطلوب تیدر نها. قرار گرفتند یسلسله مراتب لیتحل

  .داده شدند شینما  GIS طیدر مح ییها شهمسکن با استفاده از نق تیفیموثر بر ک

متفاوت مسکن را  یتیفیک ةبا رد يکند تا بتوانند مناطق شهر یکمک م زانیپژوهش به برنامه ر نیا یخروج

. و حدود آن برسند ماتیمناطق در جهت اتخاذ تصم يبند تیاولو صیبه تشخ قیطر نیکنند؛ و از ا ییشناسا

کرده و بفهمند اگر  یبررس يمورد ۀدر هر شاخص را در نمون یتوانند نامطلوب یم زانیبرنامه ر ن،یعالوه بر ا

 يریگ میتوان تصم یاست که م قیطر نیاز ا. گذارد یم ریمسکن تاث تیکند تا چه حد در مطلوب رییتغ یشاخص

اجازه  ریگ میپژوهش، به تصم نیا یدر کل خروج. خاص را مد نظر قرار داد یدر جهت بهبود شاخص حیصح

 تیشده در مورد مطلوب جادیارائه شده، و با نگرش ا يبند طحشده از س جادیا یکل دید ۀلیدهد تا به وس یم

به طور مشخص  دونکناریدر فر.  ازدمعتبر و مستدل بپرد ح،یصح يریگ میمسکن در نقاط مختلف شهر، به تصم

خورد؛ که  یبه چشم م یشمال و شمال شرق ینسبت اراض يمسکن کمتر تیمطلوب یو غرب یجنوب یدر اراض

  .واقع شود دیاقدامات مربوط، مف يبند تیدر اولو ژهیتواند به و یج مینتا نیبه ا یابیدست
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