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 چکیده

نظریة توسعة پایدار با توجه به آثاری که در محییط فیزیکیی، اجتمیاعی و اقتصیادی گذاشیته، اخییرا  میورد توجیه         

است. با توجه به اهمیت مسکن در ساختار شهرهای امروزی و زنیدگی   شده  ریزان شهری واقع شهرسازان و برنامه

جهت عدالت فضایی و اجتماعی و ساختار کالبدی شهرها، مطلوبیت کمّی  درشهروندان توجه به اصول توسعة پایدار 

است. لیذا، هیدف پیژوهش حاضیر تحلییل و       ویژه کاربری مسکونی و مقولة مسکن امری مهم ها به و کیفی کاربری

 -در شهر سیامان اسیت. روش ایین پیژوهش از نیوح توصییفی       های کمّی و کیفی مسکن ارزیابی وضعیت شاخص

های مسکن در نواحی چهارگانة شهر سیامان، از سیه    در این پژوهش برای ارزیابی وضعیت شاخص .تحلیلی است

شده است. در این پژوهش همونین بیرای مقایسیة زوجیی      گیری تاپسیس، ویکور و کوپراس استفاده مدل تصمیم

کار رفتیه   های به صاستفاده شده است. شاخ ANP دهی به معیارها از مدل تحلیل شبکة معیارهای هر شاخص و وزن

زیستی و تسهیالت مسکن بیا   محیط در پژوهش حاضر شامل شش شاخص اجتماعی، اقتصادی، ریزدانيی، تراکمی، 

 هیای مرکیز آمیار اییران     های پژوهش از اقالعیات حاصیل از داده   رویکرد توسعة پایدار است. برای گردآوری داده

 320 با استفاده از ابزار پرسشنامه با حجیم نمونیة   دانی( و مطالعات می1391) (، قرح تفصیلی شهر سامان1390)

دهد که مسکن شهر سامان متناسب رویکرد توسعة پاییدار   پژوهش نشان می های خانوار استفاده شده است. یافته

کیه    قوری های مسکن در نواحی چهارگانة شهر سامان عدم برابری و ثبات وجود دارد، به نیست و در بیشتر شاخص

در شاخص اقتصیادی   نسبتا  نامطلوب، 3نامطلوب و ناحیة  2نسبتا  مطلوب، ناحیة  4و  1جتماعی، نواحی در شاخص ا

نیامطلوب   2و  1مطلوب است. در شاخص ریزدانيی، نواحی  4و  3نسبتا  مطلوب و نواحی  2نامطلوب، ناحیة  1ناحیة 

وضیعیت   4و  2و نیواحی   نسبتا  مطلیوب  3مطلوب، ناحیة  1است. در شاخص تراکمی، ناحیة  مطلوب  4و  3و نواحی 

ترتییب نسیبتا     ، بیه 4و  3مطلوب و نیواحی   2نامطلوب، ناحیة  1متوسطی دارد. در شاخص تسهیالت مسکن ناحیة 

 زیستی مسکن نواحی چهارگانة شهر سامان وضعیت نامطلوبی دارد. اما در شاخص محیط مطلوب و متوسط است؛

 

 گیری چندمعیاره، مسکن. های تصمیم مدل های مسکن، شهر سامان، توسعة پایدار، شاخص ها: کلیدواژه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 E- mail: تلفن:   نویسندۀ مسئول  

 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان -قاسمی قاسموند عزت اهلل



 198 1395 تابستان، 2، شمارة 4ریزی شهری، دورة  های جغرافیای برنامه پژوهش 

 مقدمه

است  های عصر ما شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها و به پیروی از آن توسعة شهرهای کوچک و بزرگ یکی از ویژگی

 نیتـر  مهـم کی از که ی ندشد رو روبهی ا دهیچیپانقالب صنعتی شهرها با مسائل  ( پس از192:1391نیا و انصاری،  )حکمت

(. امروزه، مسکن و مسـائل  1391به نقل از پرهیز و همکاران،  Short et al., 2008مربوط به مسئلة مسکن است ) ها آن

هایی بـرای حـل    حل دنبال راه گذاران در کشورهای مختلف به ریزان و سیاست ای جهانی است و برنامه مربوط به آن مسئله

هـایی   دلیـل ویژگـی   (. مسکن نسبت به سایر کائها بـه Buckly and Kalarickal, 2005:237اند ) مسائل مربوط به آن

 ,Gallent and Robinsonو غیرمنقـول بـودن )   ای بودن، بادوام و پرهزینه بـودن  جایگزین بودن، سرمایه مانند غیرقابل

 حال همبستگی اجتماعی است.   ( عامل عمدۀ نابرابری و در عین (298 :2011

در تعریفـی از   کـرد.  ارائه آن از واحدی تعریف توان نمی و دارد گوناگونی ابعاد و است پیچیده و گسترده مسکن مقولة

همکـاران،   و آقاصـفری )شـود   مـی  شـمرده  خـانوار  اساسـی  و اولیـه  نیـاز  سرپناه،  و است فیزیکی مکانی مسکن، مسکن

 مطـرح  شهر ساکنان بین در سرمایه و منبع امنیت یت،سرپناه، بلکه هو تنها نه امروزه مسکن، مقولة مفهوم . اما،(68:1389

 سـازمان  ،1948 سـال  (. درKing et al., 2005:605دارد ) انسان ترقی در مهمی نقش و( 30:1391پورمحمدی، ) است

 و سـالمتی  برای زندگی مناس  استاندارد سطح به دستیابی برای هر کسی که داد شرح بشر، حقوق جهانی بیانیة در ملل،

دارد  حقـی  ئزم اجتمـاعی  و خـدمات  بهداشـتی  هـای  اش شامل غذا، لبـاس، مسـکن و مراقبـت    خانواده و خود تیبهزیس

(Choguill, 2007:143،همچنین .) هـر  برای مناس  مسکن به دسترسی بر ما کشور اساسی قانون سی و یکم اصل در 

 تـرین  مشـکل  سـرپناه  تـأمین  -سرپناه و لباس ،غذا -بشر اولیة نیازهای بین از طرفی، از. است شده گذاشته  صحه ایرانی

 منـدی  ارزش نقش و است انسانی عملکردهای و ها ایده ها، آرمان فضایی تجسم کلمة عام معنای به مسکن لذا،. هاست آن

(. 30 :1385خواسـته )عبـدی قهـرودی،     نـه  اسـت  نیـاز  مسکن در واقع دارد. اقتصادی و اجتماعی رشد خانواده، ثبات در

 یـا  خـانواده  افراد از یک هر جمعی و فردی رشد برای ئزم زمینة بتواند شود که می گفته مکانی یا فضا به  مناس مسکن

 بیابنـد  را ئزم حریم موردنظر فعالیت نوع و خود روانی و روحی نیازهای بر حس  بتوانند طوری که کند به فراهم را خانوار

اسـت. در کشـورهای    توسـعه  درحـال  کشـورهای  حـاد  مسـائل  از یکـی  مسـکن  امروزه .(1:1391 زاده و همکاران، هادی)

تر  دلیل رشد سریع جمعیت، فقدان منابع مالی، مشکالت مربوط به زمین، کمبود نیروی انسانی ماهر و مهم توسعه به درحال

انی درآمـده  ریزی مناس  در رابطه با زمین و مسکن، این مسئله به صورتی حاد و بحر گذاری و برنامه از همه نبود سیاست

رو، میزان دستیابی به وضـعیت مطلـوب مسـکن چـه در نـواحی شـهری و چـه در نـواحی روسـتایی یکـی از            است. ازاین

و با توجه بـه آثـار    (Arnott, 2008: 11)شود  اجتماعی در کشورهای جهان محسوب می -های توسعة اقتصادی شاخص

سعة پایدار شهری، بخش مسکن نقش بسـیار مهمـی را   های شهری در راستای تحقق اهداف تو محیط گستردۀ مسکن بر

 یهارکشو در چه ای، جامعـه  کمترکـه در حـال حاضـر     طـوری  به ،(25:1389عهده دارد )بزی و همکاران،  در این میان بر

شفقی ) دشو آن کیفی و کمّی دبعاا در مسکن معضل ای ریشـه  حل مدعی ندابتو که شـود  می اپید توسعه درحال یا پیشرفته

 نیابحر و دحا صـورت  به ذکر شد، که ئیلید به توسعه درحال یهارکشو در معضل ینا (. با این حال63: 1380د، ینآ بخو

 ۀمسئل بر مسکن کیفیت انبحر چنانکه ،ستا قرارگرفته رگبز لیتحو زغاآ در مسکن ۀمسئلرو، امروزه،  ازاینست. ا همددرآ
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 معضل حل ایبرتوسعه  کشورهای درحال که نستدا هایی سیاست ذخاتا در باید را آن لیلد ست.ا دهکر غلبه کمیت انبحر

زاده  ابـراهیم ) خود دارند رکا رستود در را« ساختن تر ارزان هرچه» و« ساختن تر کوچک» ،«تر ساختن سریع هرچه» مسکن

 و شـهرها  در هـا  تخریـ   بیشتر هرچه افزایش از حاکی ها بینی پیش آینده در شهرها توسعة تداوم با (.84:1394و قاسمی، 

 پایـدار  توسعة نظریة امروزه ها، نگرانی و تحوئت این دنبال به است. شهری مناطق و شهرها در زیستی محیط های آلودگی

 نقـش  بـه  توجـه  بـا  میـان،  ایـن  در. است شده قوت ازپیش بیش گردد برمی بیستم قرن پایانی های دهه به آن پیدایش که

 شـده  برخـوردار  فراوانـی  اهمیت از پایدار توسعة راستای در شهری پایدار توسعة نظریة کنونی ناپایداری در شهرها پررنگ

چرا  دارد، عهده بر مهمی بسیار نقش مسکن بخش شهری پایدار توسعة اهداف تحقق راستای در. (2:1394قاسمی، ) است

 ایـران  .(26:1389ان، همکـار  و بـزی ) اسـت  داده اختصـاص  خـود  به را کاربری شهرها از مهمی بسیار بخش مسکن که

 رشـد  بـه  رو رونـد  بـا  تولیـد،  شـیوۀ  در تغییـر  و 1341 سـال  در ارضـی  اصالحات آغاز توسعه، با درحال کشوری عنوان به

 (.86: 1385 زرافشان، و زیاری) است شده مواجه مسکن بخش در خصوص به آن مشکالت و شهرنشینی

 رود، حاشـیة رودخانـة زاینـده    دلیل قرارگیری در بختیاری، بهبنابراین، شهر سامان، یکی از شهرهای استان چهارمحال 

رشد نسبتاً بائیی از جمعیت شهری بوده است که  شاهد های اخیر گردشگری، در سال-همچنین با داشتن نقش کشاورزی

ـ  کـه   طوری به این شهر، همچنین افزایش طبیعی جمعیت بوده است، های روستاهای همجوار به ناشی از مهاجرت ت جمعی

 نفر رسیده است که رشدی نزدیک بـه چهـار برابـر داشـته اسـت.      15327نفر به  4905 از 1390-1335سال  این شهر از

که عالوه بر کمبود تعداد واحدهای   طوری را به وجود آورده است، به افزایش جمعیت شهری در این شهر مشکالت زیادی

های توسعة شهری، ساختار  معیت، همچنین ناموفق بودن طرحمسکونی در این شهر این افزایش جمعیت و بعضاً جوانی ج

شهر بودن، عدم توجه به مقررات ساختمان و شهرسازی، و نـاتوانی و ضـعف اقتصـادی در ایـن شـهر مشـکالت        -روستا

ارزیـابی   کـه  وجود آورده اسـت. بـا توجـه بـه هـدف پـژوهش حاضـر        نیز به فراوانی را در کیفیت بخش مسکن این شهر

کـه   طـوری   مّی و کیفی مسکن با توجه به رویکرد توسعة پایدار است، از چند متغیر استفاده شده اسـت، بـه  های ک شاخص

هـای اقتصـادی، اجتمـاعی،     عنوان متغیر تـابع و شـاخص   وضعیت کمّی و کیفی مسکن با توجه به رویکرد توسعة پایدار به

توجه به  شده است. اینک با  ای وابسته در نظر گرفتهعنوان متغیره زیستی، ریزدانگی و تسهیالت مسکن به کالبدی، محیط

 شود: هدف پژوهش و متغیرهای آن سؤال زیر مطرح می

 های کمّی و کیفی مسکن در نواحی شهر سامان متناس  با رویکرد توسعة پایدار است؟ آیا شاخص

هـای کمّـی و کیفـی     صنواحی شهر سامان از نظر شاخ بندی در نهایت، پژوهش حاضر در پی آن است که ضمن رتبه

هـایی بـرای مطلوبیـت بخشـیدن بـه مسـکن در نـواحی         مسکن، به تبیین مشکالت مسکن در این شهر و ارائة پیشـنهاد 

 چهارگانة شهر سامان پرداخته شود.

 

 مبانی نظری

 مفاهیم مسکن و اهمیت آن

مسکن  .(124:1385کند )نصیری،  ن میای است که سرپناه، و نیاز اولیه و اساسی خانوار را تأمی های فیزیکی مساکن مکان
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گیرد، شامل تمامی خدمات و تسهیالت ضروری و مورد نیاز بـرای   بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را دربرمی عالوه

های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد. در واقـع، تعریـف و مفهـوم عـام مسـکن چیـزی بـیش از         زیستن خانواده و طرح به

شود و باید حق تصـرف   زیستن انسان را شامل می است و تمامی خدمات و تسهیالت ئزم برای به سرپناهی تنها فیزیکی

 یهـا  سـکونتگاه  واقع در شهرها( 30: 1391کنندۀ آن فراهم باشد )پورمحمدی،  به نسبت طوئنی و مطمئن برای استفاده

 نظر صرف بنابراین، .(65:1387سعیدنیا، ) آید پدید می مسکونی نواحی و ها محله ،واحدها ممتراک ترکی  از است که بزرگی

 مشترک وجه مسکن به نیاز حکومتی نظام هر با و هر کشور در مردم اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، نژادی، خصوصیات از

 باشد )شهریاری، متفاوت است ممکن آن اندازۀ و فرم همچنین مسکن، از تلقی مردم ولی د،یآ یم حساب به دنیا مردم تمام

ای اسـت کـه    پیچیـده  است دارای ابعـاد متنـوع و  « محل سکنی گزیدن»معنی  (. در واقع، مسکن که در لغت به1: 1378

گیری آن، بازتاب و برآیند شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی و ایدئولوژی است و معنی آن بـا توجـه بـه     شکل

که تعریف و مفهوم عام مسکن واحـد مسـکونی نیسـت،     ی طور (، به15:1383کند )حبی ،  گوناگونی شرایط فوق تغییر می

دیگر، مسکن چیزی بیش از سرپناهی صرفاً فیزیکی است )لطفـی و   عبارت  شود. به بلکه کل محیط مسکونی را شامل می

توان مسکن مناسـ  و بهینـه را چنـین     طور کلی، با توجه به تعریف مسکن در ابعاد مختلف، می (. به110:1388همکاران، 

ریف کرد: مسکن مناس  عبارت است از فضای سکونتی مناسبی که آسایش، دسترسی مناس ، امنیت، پایـداری و دوام  تع

زیسـت سـالم،    رسانی، بهداشت و آمـوزش، محـیط   های اولیة مناس  مانند آب ای، روشنایی کافی، تهویه و زیرساخت سازه

مچنین زمینة رشد و تقویت روابـط بـین اعضـای خـانواده     پذیری از نظر کار و تسهیالت اولیه، ه دسترس مکان مناس  و 

تر از همه متناسـ  بـا تـوان مـالی      )ارتباط افقی( و روابط همسایگی )ارتباط عمودی( را برای ساکنانش فراهم آورد و مهم

 (.62: 1382خانوار باشد )ملکی، 

 

 های مسکن شهری شاخص

 مختلـف  ابعـاد  بیـانگر  و مسـکن  یها شاخص نام به ردیگ یم صورت ابزاری طریق از مسکن کیفی و کمّی مسائل تحلیل

 .است مسکن کالبدی و فرهنگی اجتماعی، ،اقتصادی

 بـرای  کلیـدی  ابـزاری  دیگر سوی از و است، ابعاد در این مسکن وضعیت شناخت ابزار سو کی مسکن از یها شاخص

 ی مسکنها شاخص کاربرد نیتر مهم (.3:1391 احدنژاد و همکاران،) است آن یزیر برنامه و آیندۀ مسکن انداز چشم ترسیم

 تـأثیر  بتواننـد  گیـران  تصمیم که  یطور به است، ساکنان سکونتی شرایط شناخت منظور به موجود سطح اطالعات بائبردن

 ابـزار  نیتـر  مناسـ   مسـکن،  یهـا  شـاخص  .کننـد  تعیین و ارزیابی بهتر و تر قیدق صورت به ساکنان بر زندگی را مسکن

و  )حبیبـی  سازد یم ریپذ امکان را ملی تا خرد از سطوح تمامی ارزیابی و است کلی یها هدف تحقق و ی پیشرفتریگ اندازه

 (.26:1370مسائلی، 

(: 116: 1385نیـا و موسـوی،    حکمت) بندی کرد های مسکن را در سه گروه عمده تقسیم شاخص توان می طور کلی، به

 های اقتصادی مسکن. شاخص های کیفی مسکن، و شاخص های کمّی مسکن، شاخص

واحـد   در اتـاق  مسـکونی، متوسـط   واحـد  در خانوارتراکم  اتاق، در نفر از تراکم ستا  عبارت های کمّی مسکن شاخص
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 اتاق، تراکم در نفر خانوار، تراکم تصرف در اتاق اتاق، متوسط در نفر خانوار، تراکم تصرف در قاتا تعداد ی، متوسطمسکون

 مسکونی. واحدهای زمین مسکونی، مساحت واحد به خانوار افزایش مسکونی، نسبت واحد دکمبو اتاق، در خانوار

ی، واحد مسکون تصرف ۀنحومسکونی،  واحدهای عمر مناس ، مسکن نسبت از است عبارت مسکن کیفی یها شاخص

 واحدهای لح،نوع مصا بر حس  شده لیتکم یها ساختمانات طبق زیربنای مسکونی، سطح واحد زیربنای سطح و مساحت

 (.116:1385موسوی،  نیا و )حکمت تتسهیال از برخورداری ددی از مسکونی

نسبت هزینة مسکن بـه درآمـد    هزینة خانوار، کل بهنسبت هزینة مسکن  اقتصادی مسکن نیز عبارت است از شاخص

 همان(.)قیمت بهای زمین و جزآن  ی مصالح،فروش خرده وی فروش عمدهشاخص بهای ، خانوار

 

 های اصلی مسکن در کشورهای مختلف برخی شاخص .1ل جدو

 کشورهای با درآمد پایین کشورهای با درآمد بائ شاخص/ کشور

 2/1 01/1 خانوار در واحد مسکونی

 74/2 66/0 نفر در اتاق

 09/6 35 سرانة زیربنای مسکونی

 67 100 درصد() مساکن بادوام

 56 100 درصد() کشی لوله واحدهای دارای آب

 5 5/2 بعد خانوار

 2 2/5 اتاق در واحد مسکونی

 33 51 درصد() تصرف ملکی

بدون حمـام و توالـت   ) واحدهای مسکونی زیر استاندارد

 به درصد(
2 6/26 

 (1991، برگرفته از مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد و بانک جهانی )1390مأخذ: حکیمی و همکاران، 

 

 ارتباط با مسکنهای مختلف در  ها و نيرش نظریه

 کنیم. مارتین برخی را بررسی می کهاست  شده مطرح  مسکن ا مفهومب ارتباط در مختلفی یها نگرش و ها نظریه ل،اصدر 

 بلکه نیست، کمبود آن مسکن در واقعی بحران که است معتقد مسکن، مسئلة به کیفی نگرشی با آلمانی، لسوفیف هایدگر،

 زیسـتن،  وی بیـاموزد.  را گزینی سکونت باید زیهر چ از پیش انسان و است سکونت یبرا آدمی جستجوی در واقعی بحران

 در کـه  بشـر  اسکان اجالس دومین (. در25:1383 ،پور سرتیپیداند ) یم باهم مترادف را و پروراندن رشد ،ساختن ،سکونت

 هـر  سـر  بائی سقف یک وجود معنای به تنها مناس  است: سرپناه شده فیتعر چنین مناس  مسکن شد، برگزار استانبول

ـ امن مناسـ ،  امنیت و فیزیکی یدسترس مناس ، فضای مناس ، یعنی آسایش مناس  سرپناه نیست. شخص  مالکیـت،  تی

 ی،رسـان  آب قبیـل  از مناسـ   اولیـة  یهـا  رسـاخت یز مناسـ ،  گرمـایی  سیستم و هیتهو یی،روشنا ی،ا سازه دوام و دارییپا
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 نظـر  از دسترس در  و مناس  مکان مناس ، بهداشتی عوامل زیستی، طیمح  مناس  تیفیک زباله، دفع و آموزش، بهداشت

 .(20: 1370 ،مسکن اقتصاد دفتر) شود نیتأم مردم استطاعت به توجه با باید موارد همة که اولیه تسهیالت و کار

به واحد مسکونی  توان ینمرا  که تعریف مسکن اند دهیرسبه این نتیجه  توسعه درحالدر بیشتر کشورهای  پژوهشگران

. همچنـین،  (96:1390راد و همکـاران،   رضایی)ی گیرد دربرمرا  و سکونتی زندگمسکن کل محیط  ،واقع درمحدود کرد. 

عرضة خدمات فشرده در مکانی فیزیکی قراردارد. این بـدان   منظور بهکه  شود یمی از تسهیالت گفته ا مجموعهمسکن به 

، واقـع  در(. 18:1363، )مخبـر  کنـد  یمبه شرایط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی تغییر که مفهوم مسکن با توجه  معناست

، مسـکن  گرید  عبارت به ۀ کل محیط مسکونی است.رندیدربرگبلکه  واحد مسکونی یا خانه نیست، و مفهوم مسکن تعریف

نـدگی بهتـر انسـان را در خـود     ئزم برای ز و باید تمامی خدمات و تسهیالت عمومی سرپناه فیزیکی است ازچیزی فراتر 

پورمحمـدی،  باشـد ) آن نیز بایـد فـراهم    کنندگان استفادهبرای  مطمئن، حق تصرف نسبتاً طوئنی و عالوه بهداشته باشد. 

30:1391) 

اقتصـاد   نگـرش  ،شـهری بـرگس   های برزن ةظرین وجود دارد، ازجمله مسکن های مختلفی در مورد ها و نگرش نظریه

 ةتوسع ةنظریو  شناسی نگرش ساخت عمومی شهر، نگرش ساخت منطقة واحدهای مسکونی، گرش بوم، نشده ریزی برنامه

 (.26:1394قاسمی، )ی پایدار شهر

 رفـع  در عـین  شـهر  زیسـتی  طیمحـ   و اجتمـاعی  -اقتصادی فضایی، -کالبدی ساماندهی شهری، پایدار توسعة مفهوم

 دارای فضـایی  کالبدی ولحاق  از شهر که یا گونه به ن است،شهروندا سطح زندگی ارتقای جهت در مردم اساسی نیازهای

 نه)زندگی  و سکونت قابل زیستی طیمح  نظر از و دوام و برابری دارای اقتصادی و اجتماعی لحاق از و انسجام و فشردگی

 (.114: 1392فر و همکاران،  ربیعی)باشد  آتی های نسل یتظرف و منابع به صدمات حداقل با طور ینهم ماندن( و زنده

 اجتمـاعی اسـت   و زیسـتی  محـیط   اقتصـادی،  فشارهای به تغییر پاسخ در  وقفه یب و پویا پایدار شهری فرایندی توسعة

(Graham and  kolin,Haughton , 2005: 276.) تمام مشکالت در توافق بر تعریفی جامع از توسـعة پایـدار،    باوجود

 :Holden et al., 2013ی است، یعنی تداوم دموکراسـی، عـدالت و آزادی )  آل یدهاباید گفت توسعة پایدار مفهوم سیاسی 

بـا اعمـال    رود: مـی مسکونی به کـار   زیست محیطپایدار شهری به سه روش مختلف در بهبود  ةتوسع مبانی واصول (. 68

از شـهر   مـی یجاد فربا ا، و طراحی شهری با نوآوری در تدوین اصول تفصیلی، مرتبه کوتاه های ساختمانمتراکم با  ةتوسع

مفهـوم   در واژه ایـن  اسـت.  اخیـر  یها دهه در مفاهیم نیتر جامع از یکی پایدار توسعةکه استفاده از انرژی را تضمین کند. 

 الگـوی  بـه  یابیدسـت بـرای   و جـزآن  انسانی نیروی مالی، منابع از کارا و صحیح یبردار بهره و اداره معنای به آن گستردۀ

 طـور  به ندهیو آ امروز نسل نیاز رفع مناس  برای التیو تشک ساختار فنی، امکانات یریکارگ به اب است که مطلوب مصرف

 دارد نظـر  در را نیـز  را آینـده  یهـا  نسل بلکه حاضر، نسل بهبود نه پایدار توسعة در واقع، د.شو یم ریپذ امکان بخش تیرضا

 (.41:1392نژاد، ، به نقل از سپهوند و عارف23:1387زیاری، )

 

 ی مسکن با رویکرد توسعة پایدارها اخصش

ی اجتمـاعی  هـا  شـاخص  های مسکن در ارتباط با توسعة پایدار شاخص اجتماعی مسکن اسـت. در واقـع،   یکی از شاخص
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که انسان دو گونه رابطه با محیط مسکونی  طوری  ، بهرود یمشمار  به مسکن از وسایل مهم سنجش رابطة انسان با مسکن

از ابعاد مسکن و افـراد سـاکن در آن و    بطة کمّی، یعنی ارتباط کمّی و عددی انسان از نظر اقتصادیخود دارد: نخست، را

 مسـکونی خـود دارد؛   یـا  ؛ دوم، رابطة کیفی که انسان با محیط فیزیکیشود یمانسان و مسکن سنجش  صرفاً رابطة کمّی

 ی کیفی انسان با مسکن است.ها جنبهۀ کنند مشخصاین شاخص 

، ارتباط مستقیمی با درجة توان گذارد یممناس  زیست  طیو شراسالمت، ایمنی  ی که برریتأث لحاق از کیفیت مسکن

ی اجتماعی مسکن ها شاخصبررسی  (.99:1388ملکی و شیخی، ) مردم و تأثیر مستقیمی بر رفاه مردم دارد درآمدو  مالی

 در امر مسـکن را شـناخت و هرگونـه    مؤثری هاپارامتر به کمک آن توان یمکه  ی شناخت مسکن استها یژگیویکی از 

ی مسـکن، شـاخص اجتمـاعی    ها شاخصی صحیح در خصوص مسکن را تسهیل کرد. در میان ریگ میتصمی و زیر برنامه

 تـوان  یمـ  هـا  شـاخص با استفاده از این  که ی طور بهی کلی است، ها هدف ی پیشرفت و تحققریگ اندازهابزار  نیتر مناس 

ـ  را اقتصـادی مسـکن   شـاخص . (107:1390ملکـی،  ) تا ملی و جمعی را ارزیابی کرد تمامی سطوح از فردی  در تـوان  یم

 مسکن دیدگاه نیز و تشکیالتی ساختار و مسکن سیاست و اشتغال و مسکن یگذار هیسرما توسعه، و مسکن یگذار هیسرما

 (.3:1383عزیزی، )دید  مصرفی نه و تولیدی و اقتصادی -اجتماعی یگذار هیسرما منزلة  به

 یهـا  مـت یق و اشـتغال  بـازدهی،  ی،گـذار  هیسـرما  میزان که گفت باید کالن اقتصاد بر مسکن بخش آثار با رابطه در 

و  مسـکن  بخـش  در مسـتقیم  یگـذار  هیسـرما  ترکی  با .گذارد یم تأثیر کالن اقتصاد بر که است عواملی از جمله مسکن،

ـ  حاصـل  کشورها در تولیدی ثروت از درصد 50 تا 20 بین مجموع، آن، در با مرتبط خدمات  مسـکن  همچنـین،  .دشـو  یم

 کسـری  تـورم،  بر مسکن این، بر عالوه دارد. خانوارها مصرف در مهمی اثر و هاست خانواده انداز پس عمده برای ای انگیزه

ـ مال طریـق  از دولت یها بودجه بر نیز و ها پرداخت تعادل و کار نیروی تحرکات بودجه، ـ  اثـر  هـا  ارانـه ی و هـا  اتی  گـذارد  یم

(World Bank, 2008 .) نسبت است. اقتصادی ابعاد در مهم موضوعات از بخش این یها ارانهی و مسکن هزینة و قیمت 

 پـایین  بسـیار  مسکن مطلوب سیستم و دارای افتهی توسعه کشورهای از بسیاری ، دردرآمد به میزان مسکن متوسط قیمت

ـ  نشـان  را بـائیی  میزان ،توسعه الدرح کشورهای در شاخص این در مقابل، است.  شـاخص (. Bull, 1998: 25دهـد )  یم

زیست در شرایط رشد اقتصـادی و اسـاس توسـعة پایـدار تلقـی       زیستی در رویکرد توسعة انسانی، حفاظت از محیط محیط

 مـد، هـای خـانگی، صـنعتی، مـواد صـنعتی جا      زیست شهری عمدتاً شامل فاضالب ای محیط منابع اصلی آئینده شود. می

های میکروبی و شیمیایی است. افزایش فاضالب خانگی، با درنظر گرفتن میزان آب تولیدی، جهت مصارف خانگی  آئینده

 تـوجهی از ایـن منـابع اسـت     شدن حجم قابل ها و تلف در سال حاکی از افزایش احتمال آلودگی منابع آب توسط فاضالب

طراحـی   هـای شـهری اسـت، لـزوم     ترین کـاربری  مسکن یکی از مهم با توجه به اینکه (.30:1392ذاکریان و همکاران، )

های تجدیدپـذیر و   انرژی استفادۀ صحیح از و امنیت بیشتر وری درست محیط مسکونی امری ضروری است تا ضمن بهره

 سازد. زیست وارد به محیط پاک کمترین آسی  را

که تراکم در سـطح    طوری سعة پایدار است، بهتوسعه و مبحث تو های مهم در ارتباط با شاخص تراکم یکی از شاخص

های توسعة شهری اهمیت خاصـی دارد. تـراکم در    شهر معیاری برای استقرار جمعیت و تأسیسات شهری است و در طرح

سازی بسیار متفاوت است. تراکم در واحد مسکونی در محیط شـهری تـراکم تـا میـزان تحمـل       محیط شهری و ساختمان
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اگر افزایش تراکم در واحد مسکونی خارج از  شود. در مقابل، هری و امری ضروری و مثبت تلقی میامکانات ش تأسیسات و

هـای کشـاورزی و توسـعة     ریزی باشـد، مشـکالتی همچـون گسـترش افقـی شـهر و ازبـین رفـتن زمـین          صحت برنامه

ایش کـاذب قیمـت زمـین و    شدن زمان سفر در سطح شهر، افز ها، طوئنی هزینة ایجاد زیرساخت افسارگسیخته و افزایش

کند. در مقابل، تـراکم در سـطح واحـد مسـکونی ماننـد       بها ضرورت افزایش تراکم ساختمانی و شهری را ایجاب می اجاره

دیگـر، کـاهش آن و افـزایش     عبـارت   آل کاهش یابد. بـه  در واحد مسکونی و جزآن باید به میزان ایده تراکم نفر در خانوار

 (.22:1393قادرمرزی، ) شود سکونی امری مثبت تلقی میسرانة فردی در سطح واحد م

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مأخذ: مبانی نظری پژوهش، ترسیم نگارندگان(. مدل مفهومی پژوهش 1شکل 

 

 پیشینة تحقیق

های اخیر در ایران و سـایر   افراد و مؤسسات علمی تحقیقات فراوانی طی سال های آن، در زمینة موضوع مسکن و شاخص

 کنیم. به چند مورد از آن اشاره می اند که در این پژوهش داده  ن انجامنقاط جها

هـایی بـرای سـاخت و     برنامـة کـاربردی مسـکن پایـدار، سیاسـت     »ای با عنوان  ( در مقاله2013سالیوان و همکاران )

درآمد  افراد کمهایی برای پایداری مسکن، همچنین مقایسة مسکن  به تدوین راه« درآمد کمی مسکن خانوارهای بخش توان

هـا   )آمریکـای ئتـین( و میـزان پایـداری مسـکن آن      توسعه درحالمتحده( و کشورهای  یافته )ایائت در کشورهای توسعه

 پرداختند.

 مسکن با رویکرد توسعة پایدار

نگرش ساخت عمومی  شناسی شهری نگرش بوم
 شهر

 مسکن شهری 

 نگرش توسعة پايدار  شده ریزی تصاد برنامهنگرش اق 
 شهری:

 

اقتصادی  شاخص

 مسکن

تسهیالت  شاخص 

 مسکن

شاخص  

 زیستی مسکن محیط 
شاخص اجتماعی  شاخص تراکمی 

 مسکن

 یتراکم ريزدانگی
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ـ فیک و تیـ کم تطـابق  عـدم : تـونس  در مسـکن  طیشـرا » عنـوان  بـا  ای مقالـه  ( در2012) فیاللی  بـا  رابطـه  در« تی

 سـازمان ۀ دور دو های داده و اطالعات اساس بر مسکن تحوئت یبررس به ،نستو در خانوار مسکن طیشرا وتحلیل تجزیه

 تیـ محروم از که خانوارهایی ییشناسا در مسکن یفیک وی کمّ های شاخص اساس بر است.  پرداخته( 2006 ،1994) یمل

 تونس در که دهد می نشان قیتحق نیا جینتا شد. مشخص مسکن تیمحروم از سطح پنج برند، می رنج مناس  مسکن از

ـ  و یداخل و یساحل مناطق نیب مسکن طیشرا در شکاف کاهش یبرا دیبا مسکن تیفیک بر یمبن های تالش  منـاطق  نیب

 .ردیگ انجام ییروستا و یشهر

ـ ر برنامـه  ی و تحلیـل بررس» ی با عنوانا مقاله( در 1389) همکاران وبزی  ارزیـابی   بـه  «ی توسـعة مسـکن پایـدار   زی

ـ پا عـدم  حاصـل  . نتایجاند پرداختهدر بخش مسکن  ی توسعة پایدارها شاخص  شـهر  در بخـش مسـکن   را ی مسـکن داری

 .دهد یمنشان  آباد یحاج

 ی مسکن پرداخته اسـت. زیر برنامهدر فرایند  ها آن و نقش مسکن یها شاخصی به بررسی ا مقاله( در 1383) یزیعز

 در ی سـطحی و بررسـ از آن است کـه بـا برخـورد     رمؤثرتی مسکن ها شاخصی در این مقاله به این امر تأکید دارد که و

ی امر هیتجزرا در چند بخش برای  ها آنی بند و دسته ها شاخصی جامع بررس ی پژوهشها افتهکار گرفته شود. ی برنامه به

 .داند یمضروری 

 

 روش پژوهش و فرایند انجام کار

شده است. بخشی از اطالعات مـورد نیـاز از    امتحلیلی انج -های کاربردی و به روش توصیفی این پژوهش از نوع پژوهش

اسـتفاده از اطالعـات حاصـل از مطالعـات طـرح       ای و مراجعه به ادارات مربوط و بخشی نیز بـا  طریق اطالعات کتابخانه

 تفصیلی شهر و مرکز آمار ایران اخذ شده است.

گیـری در دو   ر این پـژوهش، فراینـد نمونـه   سپس، برای تکمیل اطالعات، مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شد. د

خانواری  4558 گیری تصادفی ساده و با توجه به جامعة آماری پژوهش که جمعیت مرحله انجام گرفت. ابتدا، با استفاده از نمونه

یـری  گ خانوار حجم نمونه انتخاب شد. سپس، با اسـتفاده از نمونـه   320شهر سامان است، پس از قرارگیری در فرمول کوکران 

 صورت زیر توزیع شد. سطح خانوارهای نواحی شهر سامان به ها در ای بر مبنای جمعیت هر ناحیه پرسشنامه خوشه

 . چيونيی توزیع پرسشنامه در نواحی شهر سامان2جدول 

 شده های توزیع تعداد پرسشنامه کل خانوارهای شهر درصد خانوار از تعداد خانوار نواحی

 87 02/27 1232 1ناحیة 

 86 96/26 1228 2ناحیة 

 83 02/26 1186 3ناحیة 

 64 20 912 4ناحیة 

 320 100 4558 شهر

 مأخذ: نگارندگان
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ی شـد.  دهـ  وزن Super Decisions افـزار  و در نـرم  ANPبا توجه به نظر کارشناسان با مـدل   آمده دست های به داده

های مسکن در نواحی شـهر سـامان    یت شاخصگیری تاپسیس و ویکور و کوپراس وضع سپس، با کمک سه مدل تصمیم

 وتحلیل شد. تجزیه

 

 محدودة موردمطالعه

اسـاس آمـار آخـرین سرشـماری      بـر  شهر سامان در استان چهارمحال و بختیاری و در شهرستان سامان واقع شده است.

. از ایـن تعـداد   خانوار بـوده اسـت   4558 نفر و 15826شهر سامان دارای جمعیتی معادل  ،1390نفوس و مسکن در سال 

لحاق جمعیتی طـی   این شهر به ساله )متقاضیان مسکن( بودند. 35تا  20درصد،  22 ها، یعنی حدود نفر آن 3298 جمعیت

های رو بـه تزایـدی بـه ایـن شـهر از روسـتاهای        های مختلف مهاجرت های اخیر رشد شتابانی داشته است و طی دوره ده

تبدیل  1392بخشی از شهرستان شهرکرد است در سال  سامان که ن مهاجرت شهردنبال ای گرفته است. به  همجوار انجام

 به شهرستان سامان شد.

واحد مسکونی نسـبت بـه    371واحد مسکونی بوده است. در وضعیت موجود  4187 دارای 1390 شهر سامان در سال

 خانوارهای موجود شهر نیاز دارد.

 

 

 : نيارندگان(موقعیت جغرافیایی شهر سامان )ترسیم .2شکل 

 

 های پژوهش بحث و یافته

 شاخص اجتماعی مسکن

 نیتـر  مهـم انسان موجودی اجتماعی است و محیط زندگی او نقش مهمی در ارتقا و بالندگی انسان دارد. مسکن مناسـ   

 در واقـع،  عنصر در محیط مناس  است. لذا، شاخص اجتماعی مسکن نیز از عوامل اصلی پابرجایی اجتماع انسـانی اسـت.  
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 اجتمـاعی مسـکن   هـای  شاخص دیگر،  عبارت دهندۀ اجتماع بشری است. به های اصلی تشکیل مسکن خانواده یکی از پایه

 ابزاری مهم در سنجش رابطة انسان با مسکن است.

 سرقت،نظر  از مسکن اجتماعی مسکن، امنیت یرشاخص معضالتز چهار ازمنظور ارزیابی شاخص اجتماعی مسکن  به

 اهـ  سـؤال ایـن   مسکونی استفاده شد. محیط نزدیکی در شهری خدمات مسکونی و وجود محیط نزدیکی در آرامش وجود

. سـپس، بـرای   ددهـی شـ   وزن( ANP) شـبکه با توجه به نظر کارشناسـان مربـوط در مـدل تحلیـل      مقایسة زوجی برای

 گیری ویکور استفاده شده است. بندی نواحی چهارگانة شهر سامان از مدل تصمیم اولویت

 یارهـا یبـه مع  یدهـ  منظـور وزن  بـه  .شـود  نییها تع آن یئزم است وزن نسب ارهایمع ینسب تیاهم انیب یبرا ،پسس

افـزار   ،  نـرم ANP یمراتبـ  سلسـله  لیـ در چارچوب روش تحل ،سپس. دشاز نظرات کارشناسان مربوط استفاده  یشنهادیپ

Super Decisions شداستفاده  اریمعوزن هر  ةو محاسب یکارشناس هاینظر لیتحل یبرا. 

 

 شاخص اجتماعی مسکن امتیازات نیانيیم .3جدول 

 X1 X2 X3 X5 مؤلفه ناحیة

 43/3 14/3 4 12/3 1ناحیة 

 11/3 13/3 76/3 08/3 2 ناحیة

 96/2 96/2 72/3 92/3 3ناحیة 

 84/2 3 97/3 54/3 4ناحیة 

 مأخذ: مطالعات میدانی نگارندگان   
 

 ها اجتماعی مسکن شاخص دهی به وزن .4جدول 

 (ANPشده ) وزن نرمال نام مؤلفه مؤلفه

X1 287/0 معضالت اجتماعی 

X2  263/0 سرقت نظر ازامنیت مسکن 

X3 212/0 مسکونی آرامش در نزدیکی محیط 

X4 247/0 وجود خدمات شهری در نزدیکی محیط مسکونی 

 ی پژوهشها افتهمأخذ: محاسبات نگارندگان با توجه به ی  
 

کـه   معیارها از کدام هر. است 1تا  0بین   آنحاصل خواهد شد که مقدار  یاعداد ،VIKORکارگیری فرمول  ز بهبعد ا

حـداکثر،   . همچنـین، مقـدار  اسـت  ینـه گـز  یـن برخـوردارتر  یا نیتر نهیبه، اند دادهخود اختصاص  را به رتبه یا امتیاز حداقل

باشـد، نشـان از    نزدیـک صـفر   بـه  یکوراز مدل و آمده دست بهدد هرچه ع یعنی،؛ استبودن در ناحیه  دهندۀ نامطلوب نشان

 نشان عدم مطلوبیت است. باشد تر نزدیک 1هرچه به عدد  و یافتگی بیشتر توسعه

 Q= V + (1-V) 
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 شاخص اجتماعی مسکن . درجه و سطح مطلوبیت نواحی شهر سامان در5جدول 

 رتبه بیتسطح مطلو درجة مطلوبیت ناحیه

 1 نسبتاً مطلوب  286/0 1ناحیة 

 4 نامطلوب 972/0 2ناحیة 

 3 نسبتاً نامطلوب 758/0 3ناحیة 

 2 نسبتاً مطلوب 369/0 4ناحیة 

 ی پژوهشها افتهمأخذ: محاسبات نگارندگان با توجه به ی  

 

ی دارد، نیشهرنشـ ه لحاق سابقة ب قدمت بیشتری 1اینکه ناحیة  رقم که به دشو یمی فوق مشخص ها افتهبا توجه به ی

اسـت.   ن سطح خدمات شهری در آنبائبودبودن این ناحیه  ی نسبت به سایر نواحی دارد. دلیل مطلوبتر مطلوبوضعیت 

 این شهر اگرچه خدمات شهری کمتری دارد، اما درصد معضالت اجتماعی در این ناحیه بسیار پایین است. 4یة ناحاما، 

 

 

 چهارگانة شهر سامان در شاخص اجتماعی مسکن. وضعیت نواحی 3شکل 
 های پژوهش( : تهیه و ترسیم نگارندگان )یافتهمأخذ

 مسکن اقتصادی شاخص

ارزیابی شاخص اقتصادی  برای زمین و قیمت ساختمان است، ۀ قیمتدهند نشانی ساختمان بها اجارهنظر به اینکه قیمت 

هـر مترمربـع زیربنـای     ةبهای ماهان متوسط اجاره انه استفاده شد.ی ماهیبها اجارهمسکن در شهر سامان از شاخص میزان 

توجـه   بهای واحدهای مسکونی با قیمت اجاره همواره رو به افزایش بوده است. سامانویالیی در شهر  آپارتمانیمسکونی 

ان نسـبت بـه مراکـز    سـاختم  تیو موقعها  تعداد اتاق و ها ساز بودن ساختمان و متراژ زیربنای ساختمان به نوساز و قدیمی

اجـارۀ   در نواحی شهر سامان از دو عامل نسبت هزینـة  بها اجاره شاخص شود. برای ارزیابی خدماتی و شهری ارزشیابی می

 (.1391طرح تفصیلی شهر سامان، ) هزینة خانوار استفاده شد کل بهاجارۀ مسکن  مسکن به درآمد خانوار و نسبت هزینة
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 ی شاخص اقتصادی مسکن در شهر سامانها مؤلفه. درصد هر یک از 6جدول 
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 9/26 2/27 3/26 6/19 7/6 4/19 9/42 8/30 1 ةناحی
 4/23 4/26 9/29 3/21 92/4 7/18 4/41 94/34 2 ةناحی
 8/13 9/25 1/32 6/25 7/2 14/2 3/47 8/36 3 ةناحی
 4/17 3/24 4/31 7/26 4/3 4/11 9/46 3/37 4 ةناحی
 036/0 065/0 148/0 349/0 027/0 047/0 105/0 218/0 وزن

 یدانی نگارندگانمأخذ: مطالعات م

شدن در  ی فوق پس از نرمالیزهها دادهگیری ویکور استفاده شد.  ارزیابی شاخص اقتصادی مسکن از مدل تصمیم برای

بـه ترتیـ     2و ناحیـة   1و ناحیـة   018/0و  006/0ترتی  امتیاز  به 4و ناحیة  3این مدل بیانگر این موضوع بود که ناحیة 

 کس  کرد. 655/0و  0/1 ازیامت

 ة کیفی و سطح مطلوبیت شاخص اقتصادی مسکن در نواحی شهر ساماندرج .7دول ج

 رتبه سطح مطلوبیت درجة مطلوبیت ناحیه

 4 نامطلوب 1 1ناحیة 
 3 نامطلوب نسبتاً 657/0 2ناحیة 
 2 مطلوب 006/0 3ناحیة 

 1 مطلوب 018/0 4ناحیة 

 ی پژوهشها افتهمأخذ: محاسبات نگارندگان با توجه به ی 

 1و ناحیـة   2ی نسبت بـه ناحیـة   تر مطلوبوضعیت در  4و ناحیة  3ناحیة  ،دهد یمکه نتایج پژوهش نشان  گونه همان

 و مجـاورت بـه مرکـز شـهر     دلیـل  بـه  2و ناحیـة   1در ناحیة  ۀ ماهیانة مسکناجارقیمت اراضی و بعضاً که  چراقرار دارد، 

 بائتر است. دسترسی بیشتر به خدمات شهری

 

 های پژوهش( ضعیت نواحی چهارگانة شهر سامان در شاخص اقتصادی مسکن )یافته. و4شکل 



 210 1395 تابستان، 2، شمارة 4ریزی شهری، دورة  های جغرافیای برنامه پژوهش 

 ریزدانيی مسکن شاخص

 نکـه یادلیـل   ی توسـعة پایـدار اسـت. بـه    هـا  مالکاز  است که آسایش و راحتی در مسکن و محیط مسکونی معیار مهمی

بـرای ارزیـابی شـاخص     پژوهش حاضر با توجه به پاسخگوی آسایش شهروندان باشد، تواند ینم مساکن که با وسعت کم

مترمربـع،   100-50مترمربـع،   50-0مساکن  سطح شامل شاخص به شش نیا وضعیت مسکن شهر سامان، ی درزدانگیر

دهـی بـا توجـه بـه نظـر       سـپس، بـرای وزن   مترمربـع تقسـیم شـد.    -300 و بائتر از مترمربع 300-200متر، 150-200

 مقایسة زوجی صورت گرفت. (ANPشبکه )در مدل تحلیل  کارشناسان مربوط

گیری ویکور اسـتفاده   از مدل تصمیم ی مسکن،زدانگیرچهارگانة شهر سامان در شاخص  برای ارزیابی وضعیت نواحی

با سطح کیفی  2یة و ناح در رتبة اول 077/0با امتیاز  3آن است که ناحیة  ارزیابی مدل مذکور گویای نتایج حاصل از شد.

 ردارد.آخر قرا در رتبة 993/0

 

 ها در نواحی شهر سامان مراتبی هر یک از شاخص درصد شاخص ریزدانيی مسکن و وزن سلسله .8جدول 

 مؤلفة ناحیه
0-50 

 مترمربع
50-100 

 مترمربع
100-150 

 مترمربع
150-200 

 مترمربع
200-300 

 مترمربع
300 +

 مترمربع

وزن 

(ANP) 
095/0 122/0 172/0 308/0 239/0 062/0 

 35/8 03/22 28/43 75/18 42/7 15/0 1ناحیة 

 05/7 63/22 88/39 54/17 88/11 01/01 2ناحیة 

 18/4 78/26 58/44 17/15 82/8 46/0 3ناحیة 

 03/7 85/27 8/47 87/11 27/5 14/0 4ناحیة 

 (1390) رانیاآمار  مرکز مأخذ:

 

 سکن. سطح پایداری و درجة مطلوبیت نواحی شهر سامان در شاخص ریزدانيی م9جدول 

 رتبه سطح مطلوبیت درجة مطلوبیت ناحیه

 3 نامطلوب 848/0 1ناحیة 

 4 نامطلوب 948/0 2ناحیة 

 1 مطلوب 077/0 3ناحیة 

 2 مطلوب 127/0 4ناحیة 

 های پژوهش مأخذ: محاسبات نگارندگان با توجه به یافته

 

ی مسـکونی  واحدهادرصد از  25/0حدود  بودن ، پایین2و  1 علت عدم مطلوبیت نواحی های پژوهش، با توجه به یافته

مترمربع است، زیرا با توجـه   200-150با مساحت  مساکن بائبودن درصد 3مطلوبیت ناحیة  مترمربع است. دلیل 150 زیر
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کنندۀ  اند. دئیل توجیه مترمربع اختصاص داده 200-150 به نظر کارشناسان مربوط بیشترین وزن را به مساکن با مساحت

مترمربع است. دوم، با توجه به بعد خـانوار   180 نکته است؛ نخست آنکه حداقل تفکیک اراضی در شهر سامان این امر دو

هزار نفـر بـیش از    50که در شهر سامان حدود چهار نفر است و سرانة مسکونی استاندارد در شهرهای با جمعیت کمتر از 

 شده است.  متر داده 300تا  200 بعضاً به مساحت این مساحت و متر است، بیشتر وزن به 50

 

 

 های پژوهش( ی مسکن در شهر سامان )ترسیم: نيارندگان، یافتهزدانيیر . مطلوبیت شاخص5شکل 

 

 شاخص تراکمی

آسـایش یـا عـدم آسـایش      کیفیت مسکن شاخص تراکمی است که عامل مهمی در ارزیابی ی مهم درها شاخصیکی از 

خانوار در واحد مسکونی، تعـداد اتـاق اختیـار     تراکم سه شاخص شاخص از شود. برای بررسی این محسوب می شهروندان

خانواده و تراکم واحدهای مستقل مسکونی در ساختمان مسکونی استفاده شـده اسـت. شـاخص تـراکم خـانوار در واحـد       

 تقسیم شده است:  مسکونی بیانگر تعداد خانوار در یک واحد مسکونی است که در شهر سامان در سه سطح

ی مسکونی دو خانواری، واحدهای مسکونی سه خانواری و بـائتر از سـه   واحدها ی مسکونی یک خانواری،واحدها. 1

  خانواری

 اتاقه پنجاز  شیبو  اتاقه و پنجچهار  ،سه اتاقه ،دو اتاقه ،اتاقه کی پنج سطح اختیار خانوار، در در تعداد اتاق . شاخص2

ی یـک  هـا  سـاختمان پـنج سـطح،    مسـکونی در  در سـاختمان  کونیتراکم واحدهای مستقل مس شاخص درصد . در3

 ی بیش از پنج واحد.ها ساختمانو  واحدی، دو واحدی، سه واحدی، چهار واحدی و پنج واحدی
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 ها در نواحی شهر سامان مراتبی هر یک از شاخص درصد شاخص تراکمی مسکن و وزن سلسله .10جدول 

ی
واحد مسکون

 

ناحیه
ی 
ک خانوار

ی
 

دو خانو
ی
ار

ی 
سه خانوار

 

ک اتاقه
ی

 

دو اتاقه
سه اتاقه 
چهار و پنج اتاقه 

 

+5
 

اتاقه
ی 
ک واحد

ی
 

 دو
ی
و سه واحد

 

چهار و پنج 

ی
واحد

 

 +
5 

واحد
 ی

وزن 

(ANP) 
218/0 39/0 02/0 015/0 03/0 056/0 131/0 141/0 214/0 069/0 035/0 026/0 

 08/0 25/3 82/14 84/81 38/1 38/9 84/20 38/45 23 1 7 92 1 یةناح

 48/0 67/4 34/19 48/75 35/0 86/10 8/20 24/42 73/25 42/1 5/8 06/90 2 یةناح

 0 39/2 53/7 06/90 77/0 71/5 32/21 53/48 64/23 92/0 34/8 72/90 3 یةناح

 74/0 51/2 66/14 22/82 0 51/4 3/15 08/54 09/26 14/0 65/4 09/95 4 یةناح

 (1390) رانیامرکز آمار  (،1391سامان )مأخذ: طرح تفصیلی شهر 

 

 ویکـور  گیـری  از تکنیک تصمیم با استفادهتراکمی مسکن  بررسی وضعیت شاخص شدن و ی برای نرمالیزهها دادهاین 

 ناحیـه  نیتر نامطلوب 3ناحیة  و ناحیه نیتر مطلوب 1آن است که ناحیة  این مدل گویای تحلیلی حاصل ارزیابی شد. نتایج

 است.

 و درجة مطلوبیت نواحی چهارگانة شهر سامان در شاخص تراکمی مسکن . سطح پایداری11جدول

 رتبه سطح مطلوبیت درجة مطلوبیت ناحیه

 1 مطلوب 00/0 1ناحیة 

 4 متوسط 500/0 2ناحیة 

 2 نسبتاً مطلوب 317/0 3ناحیة 

 3 متوسط 437/0 4ناحیة 

 های پژوهش مأخذ: محاسبات نگارندگان با توجه به یافته

 

لحاق شـاخص تراکمـی مسـکن     وضعیت نواحی چهارگانة شهر سامان به های پژوهش در حالت کلی، به یافتهبا توجه 

 درصـد بـائی   در شـاخص حاضـر وجـود    شهر سـامان  3و بعضاً ناحیة  1بودن ناحیة  بائتر از متوسط است. علت مطلوب

 این نواحی است. در مساکن با تعداد اتاق بیش از سه در اختیار خانوار
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 تراکمی مسکن در شهر سامان . مطلوبیت شاخص6ل شک

 

 شاخص تسهیالت مسکن

آسایش و رفاه  نحوی باشد که محیط مسکونی پایدار باید به مسکن تنها سرپناه فیزیکی نیست(،) با توجه به تعریف مسکن

تسهیالت و امکانـات   دکند، لذا وجو را برطرف نمی ازهاینی به مسکن  این بعد تکتأمین کند. صرف نگاه  ساکنان خود را

رفاهی در محیط مسکونی امری الزامی است. برای ارزیابی وضعیت شاخص تسهیالت مسکن در شـهر سـامان از هشـت    

 شاخص استفاده شده است.

 

 ها در نواحی شهر سامان مراتبی هریک از شاخص درصد شاخص تسهیالت مسکن و وزن سلسله .12جدول 

 توالت حمام آشپزخانه ت و برودتسیستم حرار گاز آب تلفن برق ناحیه

 100 46/99 100 21/0 100 100 89/85 100 1ة ناحی

 100 64/97 100 85/0 57/99 100 06/89 100 2ة ناحی

 100 29/98 100 77/0 100 38/99 71/88 100 3ة ناحی

 100 41/99 100 29/0 100 100 33/95 100 4ة ناحی

 252/0 107/0 306/0 159/0 24/0 033/0 068/0 048/0 (ANPوزن )

 (1390) رانیامأخذ: مرکز آمار 
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در مـدل   دهـی  پـس از وزن  هـای فـوق   داده شاخص تسهیالت در نواحی چهارگانة شهر سامان وضعیت برای ارزیابی

 ی شد. نتایج حاصل از خروجی این مـدل گویـای  ساز نرمالگیری تاپسیس  با استفاده از مدل تصمیم (Anpشبکه )تحلیل 

و  412/0 777/0ترتیـ  بـا امتیـاز     بـه  1و  4، 3در رتبة اول، ناحیة  از مدل تاپسیس 816/0با امتیاز  2ناحیة  آن است که

 ی دوم تا چهارم قراردارد.ها رتبهدر  065/0

 

 . سطح پایداری و درجة مطلوبیت نواحی شهر سامان در شاخص تسهیالت مسکن13جدول 

 رتبه سطح مطلوبیت درجة مطلوبیت ناحیه

 4 نامطلوب 062/0 1ة ناحی

 1 مطلوب 816/0 2ناحیة 

 2 نسبتاً مطلوب 777/0 3ناحیة 

 3 متوسط 412/0 4ناحیة 

 های پژوهش مأخذ: محاسبات نگارندگان با توجه به یافته  

 

تسـهیالت مسـکن    لحـاق شـاخص   نواحی چهارگانة شهر سامان بـه  وضعیت های پژوهش حاکی از آن است که یافته

هـای پـژوهش نشـان     یافتـه  تسهیالت اولیه وضعیت نسـبتاً مطلـوبی دارد،   لحاق شهر سامان به ست. گرچهنسبتاً مطلوب ا

سیسـتم   در شـاخص  مثـال  رای که ب چرادر وضعیت نامطلوبی است،  ساختمان و مسکن تسهیالت روزنظر  از که دهد یم

ۀ حاکمیت سـاختار سـنتی   دهند نشانو  تدرصد از این امکان برخوردار اس 1کمتر از  حرارت و برودت مرکزی همة نواحی

 مسکن در این شهر است.

 

 

 های پژوهش( وضعیت شاخص تسهیالت مسکن در شهر سامان )یافته .7شکل 
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 زیستی مسکن محیط شاخص 

سامان  در شهر زیستی مسکن محیط ارزیابی شاخص منظور  بهآسایش او دارد.  زیادی در ریتأث زیست مسکونی انسان محیط

از مـدل   مثبت و منفی است، دارای دو جنبة زیستی محیط  یها شاخصلفه استفاده شده است. با توجه به اینکه از هفت مؤ

 گیری کوپراس استفاده شد. تصمیم

خالصه در ادامه آمده است )برای جلوگیری از تطویل موضوع از ذکر جـداول خـودداری    طور بهمراحل روش کوپراس 

 اصل از مدل کوپراس بسنده شده است(.شده و تنها به ذکر نتیجة نهایی ح

و محاسـبة وزن هـر یـک از     شـده  یطراحـ تشکیل ماتریس وضع موجود بر اساس معیارهای  گام اول و گام دوم:

 دهی. های وزن معیارها بر اساس یکی از روش

 

 امانها در نواحی شهر س مراتبی هر یک از شاخص زیستی مسکن و وزن سلسله محیط های  . درصد شاخص14جدول 

 ناحیه

از  آلودگی ناشی

عملکرد 

 شهروندان

دفع  کیفیت

 بفاضال

استفاده از 

 ةشیش

 دوجداره

تعفن  بوی

 و پساب

نورگیری منازل 

با استفاده از نور 

 طبیعی

استفاده از 

ی ها سوخت

 تجدیدپذیر

ت یکیف

 یآور جمع

 زباله

 86/3 02/2 09/3 14/3 82/2 31/3 83/2 1ناحیة 

 53/3 77/2 14/3 19/3 15/2 76/3 94/2 2ناحیة 

 4 44/2 96/2 28/3 66/2 94/2 38/2 3ناحیة 

 85/3 11/2 03/3 09/3 43/2 04/3 11/2 4ناحیة 

وزن 

(ANP) 
28/0 213/0 112/0 038/0 077/0 167/0 362/0 

 مأخذ: مطالعات میدانی نگارندگان

 

 گیری ماتریس تصمیم کردن نرمالیزه گام سوم:

شـدۀ وزنـی    زن معیار نرمـالیزه شـده اسـت کـه در آن مجمـوع معیارهـای نرمـالیزه       محاسبة مجموع و گام چهارم:

و آلترناتیوهایی  S+j شود یمة معیارهای مثبت محاسبه لیوس بهکه  ام است. آلترناتیوهایی را Jالترناتیوها یعنی کننده فیتوص

 .ندیگو یم S-j شود یمة معیارهای منفی محاسبه لیوس بهکه  را

 شود. بر اساس فرمول زیر محاسبه می -sjو  +sjع مجمو

zi
Sj dij  zi

Sj dij   
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. اهمیـت  شـود  یم( محاسبه -) یمنفی آلترناتیوها که بر اساس معیارهای مثبت )+( و ا سهیمقای بند رتبه گام پنجم:

 .شود یم محاسبهطبق فرمول زیر  Ajاز هر آلترناتیو  QJنسبی 

 

 
  QJ کـه هـر چـه مقـدار      شـود  یمـ است که در این مرحله انجام  QJی آلترناتیوها بر اساس بند تیاولو گام ششم:

ی است. در اینجا آلترناتیوی که بهترین حالت ممکن را دارد بند تیاولوۀ رتبة بائتر آن آلترناتیو در دهند نشانباشد  تر بزرگ

 .(Komar Dey et al., 2011, 571ماست، همواره بائترین مقدار را دارد ) لآ هدیاآلترناتیو  یا به عبارتی

کردن آلترناتیوی است که بهترین وضعیت را در بین معیارهای ما دارد. با افـزایش   مرحلة نهایی مشخص گام هفتم:

. آلترناتیوهای کـه بهتـرین وضـعیت را    ابدی یم یا کاهش رتبة هر آلترناتیو، درجة اهمیت آن آلترناتیو نیز افزایش یا کاهش

درصد است. مقدار کلـی درجـة    100برابر با  Nj. شود یممشخص  Njبا بائترین درجة اهمیت  ندردالحاق معیارهای ما  به

درصد است. در میان این دامنه بهتـرین و بـدترین آلترنـاتیو مـا تعیـین       100 تا 0از  شود یماهمیت هر معیار که محاسبه 

 .شود یمبر اساس فرمول زیر محاسبه  Ajاز آلترناتیو  Nj. درجة اهمیت هر شود یم

 
Qj  ،درجة اهمیت هر آلترناتیوQmax ما به خود اختصاص داده و لآ هدیاآلترناتیو  بائترین مقداری است که a .است 

 

 زیستی مسکن محیط  شاخص . سطح پایداری و درجة مطلوبیت نواحی چهارگانة شهر سامان در15جدول 

 رتبه سطح مطلوبیت  درجة مطلوبیت ناحیه

 2 نسبتاً نامطلوب  246/0 1ناحیة 

 3 نسبتاً نامطلوب  251/0 2ناحیة 

 1 نسبتاً نامطلوب 255/0 3ناحیة 

 4 نسبتاً نامطلوب  244/0 4ناحیة 

 های پژوهش مأخذ: محاسبات نگارندگان با توجه به یافته      

 

زیستی در وضـعیت   محیط ی ها شاخصلحاق  که نواحی شهر سامان به دشو یمهای پژوهش مشخص  ه به یافتهبا توج

بودن درصد استفاده از دو شاخص شیشة دوجداره و  پایین بودن این نواحی نسبتاً نامطلوبی قراردارد. یکی از دئیل نامطلوب

 ست.ی تجدیدپذیر در مساکن نواحی چهارگانه شهر سامان اها سوخت
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 های پژوهش( زیستی مسکن در شهر سامان )یافته محیط وضعیت شاخص  .8شکل 

 

 گیری نتیجه

ایـن شـاخص    شود، های متعددی تقسیم می با رویکرد توسعة پایدار به شاخص با توجه به اینکه ابعاد کمّی و کیفی مسکن

دهـد کـه    اجتمـاعی مسـکن نشـان مـی    از ارزیـابی شـاخص    شده است. نتـایج تحلیلـی   صورت مجزا تحلیل و ارزیابی به

 ای کـه سـطح   گونـه  بـه  سامان وجـود دارد،  های این شاخص در سطح نواحی چهارگانة شهر مؤلفه های زیادی در نابرابری

هـای   یافتـه  بائست. در همـین زمینـه، بـا توجـه بـه      4و  3به نسبت نواحی  2و  1دسترسی به خدمات شهری در نواحی 

تبع آن قیمت  تر بودن قیمت زمین و به سب  گران ، در نواحی چهارگانة شهر سامانه بهپژوهش در شاخص اقتصادی مسکن

درصـد بیشـتری از درآمـد خـود را صـرف هزینـة مسـکن         ، ساکنان این نواحی2و  1ساختمان و اجارۀ مسکن در نواحی 

های دیگری نیز دارد و باید متناس  با بر نیاز مسکن نیاز با توسعة پایدار مغایرت دارد چرا که انسان عالوه این امر کنند. می

تأکید بر اصـل آسـایش در سـاختار     در شاخص ریزدانگی مسکن، با لزوم ها نیز پاسخگو باشد. شرایط اقتصادی خود به آن

 25 ایـن شـهر   2و  1الزامی است، چـرا کـه در نـواحی     لزوم توجه به مساکن با وسعت بائتر مساکن نواحی شهر سامان،

 بودن سطح مطلوبیت این نـواحی همـین امـر اسـت.     پایین مترمربع است. دلیل 150وسعتی کمتر از  ایدرصد مساکن دار

گونـه کـه در    وضعیت نسبتاً مطلوبی است. در شاخص تسهیالت مسکن همان تراکمی دارای لحاق شاخص شهر سامان به

الت روز مسـکن در ایـن شـهر    سنتی دارد و کمبـود تسـهی   شهر سامان بیشتر حالت های پژوهش نیز مشخص شد، یافته

 مشهود است.

نـواحی ایـن شـهر در وضـعیت نسـبتاً       های توسعة پایدار است ترین شاخص زیستی که یکی از مهم محیط  در شاخص

لـزوم تأکیـد بـر حفـظ      صادر شده زیست های که از طرف دوستداران محیط نامطلوبی قراردارد. با توجه به اینکه طی بیانیه

 -دهد که حاکمیـت سـاختار سـنتی و روسـتا     های پژوهش در شهر سامان نشان می می است، یافتهزیست امری الزا محیط
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هـای فسـیلی در تولیـد گرمـا و      زیست شده است و استفادۀ زیاد از سـوخت  توجه به امر محیط مانع از شهری در این شهر

بـودن   ن ایـن شـهر دلیـل نـامطلوب    های نو و تجدیدپـذیر در مسـاک   توجهی به استفاده از سوخت در این شهر و بی انرژی

توان گفت با توجه به  اینک در پاسخ به سؤال پژوهش می زیستی مسکن است. محیط وضعیت نواحی این شهر در شاخص 

 سـوی دیگـر نیـز در    های مورد پژوهش در مسکن شهر سامان نامطلوبیت وجود دارد و از اینکه از یکسو در بیشتر شاخص

تـوان   های اصلی توسعة پایدار است، بنابراین مـی  ثبات و برابری وجود ندارد که از مؤلفهسامان  سطح نواحی مختلف شهر

 های پـژوهش حاضـر بـا    بنابراین، نتایج یافته نتیجه گرفت که مسکن شهر سامان متناس  با رویکرد توسعة پایدار نیست؛

دلیـل ایـن    همسوسـت.  آبـاد  یحـاج  شهر ی در بخش مسکنداریپا ( مبنی بر اینکه عدم1389تحقیقات بزی و همکاران )

پذیرشی است که در این تحقیق فراهم آمده است. بنابراین، این پژوهش هم مانند سـایر تحقیقـات    همسویی بازخورد قابل

 های کمّی و کیفی است. دهندۀ ناپایداری در مسکن شهری ایران به لحاق شاخص گرفته نشان انجام

 در شـهری  مسـکن  وضـعیت  به بخشیدن مطلوبیت جهت در پژوهش های تهیاف به توجه با و حاضر تحقیق راستای در

 شود: می ارائه زیر ها پیشنهاد مشابه شهرهای و سامان شهر

 عرضة خدمات شهری توسط مدیران شهری به شهر سامان در جهت پایدار کاربری مسکونی 

  از  ناشـی  دلیل تقاضای زیاد به ی و رانت اقتصادی حاصل از فروش مسکن و زمینخوار نیزمجلوگیری از پدیدۀ

 ساختار جمعیتی شهر سامان و توازن در قیمت زمین

  ـ ر برنامـه  شهر سامان و 2 و 1افزایش مساحت مساکن در نواحی سـطوح مسـاکن جهـت     بـائبردن  ی بـرای زی

 آسایش بیشتر ساکنان این نواحی

 تم حرارت و برودت مرکزی لزوم توجه به تسهیالت مدرن مسکن مانند سیس و استفاده از تسهیالت روز مسکن

 در مساکن نواحی چهارگانة شهر سامان

  ی دوجداره در مساکن این نواحیها شهیشاستفادۀ بیشتر از 

 ی تجدیدپذیر در مساکن ایـن  ها سوخت زیست و تمهیدات ویژه برای استفادۀ بیشتر از لزوم توجه به حفظ محیط

 توسعة پایدار امر به جهت توجه شهر

 جهت اصل برابری توسعة پایدار. در ة شهر ساماننواحی چهارگان به ها تراکمیع متوازن توسعة برابر و توز 
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نامـه   (، فصـل 1355-1385های کمّی و کیفی مسکن در بافت تاریخی شهر یـزد )  (. ویژگی1389آقاصفری، عارف؛ امیری، حکمت )

 .82-67(: 2)1مطالعات شهر ایرانی اسالمی، 

پایـدار،   توسعة به رسیدن برای شهری مساکن کیفی (. ارتقای1391نادری، افشین؛ یزدانی، محمدحامد ) ولی؛ پاتو، احدنژاد، محسن؛

 کنفرانس ملی بنای ماندگار، اسفند، مشهد. اولین

نمونـة مـوردی   ) های کالبدی مسکن شهری با رویکرد توسـعة پایـدار   (. ارزیابی شاخص1394اهلل ) زاده، عیسی؛ قاسمی، عزت ابراهیم

 .104-83(: 26)7ای،  های شهری و منطقه هر سامان(، مطالعات و پژوهشش

فصـلنامة   آبـاد،  ریزی توسعة مسـکن پایـدار در شـهر حـاجی     (. بررسی و تحلیل برنامه1389بزی، خدارحم؛ کیانی، اکبر؛ راضی، امیر )

 .46-25: 3انداز زاگرس، بروجرد،  جغرافیایی چشم

 .104-95: 134روستا،  محیط و مسکن کرمانشاه، استان در روستایی مسکن وضعیت بر تحلیلی .(1390) اهلل رحمت بهرامی،
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207. 

ای، انتشارات علم نـوین،   ناحیه ریزی شهری و مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه دکاربر (.1385نیا، حسن؛ موسوی، میرنجف ) حکمت
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 .68-59(: 8)3شهری،  مدیریت مطالعات فصلنامة ،نارمک محلة موردی: هدانیک، نمونة مدل
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 ریزی محیطی، زاهدان. دانشکده جغرافیا و برنامه

(. تحلیل و ارزیابی وضعیت مسکن شهری با رویکرد توسعة پایدار، نمونـة مـوردی: شـهر سـامان،     1394اهلل ) قاسمی قاسموند، عزت
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 و فصـلنامة مسـکن   ایـالم،  شهر در مسکن توسعة ریزی برنامه در اجتماعی مسکن های شاخص نقش بررسی (.1382سعید ) ملکی،
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129(29 :)32-49. 
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