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  نشرية مطالعات نواحي شهري دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

  1395 زمستان، 9پياپي ، 4م، شمارة وسسال 
 

  هاي كالبدي مسكن در راستاي ارتقاي سنجش وضعيت پايداري شاخص
   1 هاي شهري (مطالعة موردي: شهر گرگان)توسعة سكونتگاه

  
    دكتر جعفر ميركتولي                                                           
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   چكيده
گيـري شـهرها   اي در شـكل كنندهترين كاربري شهري، نقش تعيينترين و اصليكاربري مسكن به عنوان مهم

 از شـهري،  پايـدار  توسـعة  در شـهري  عنصـر  تـرين مسكن به عنـوان مهـم   داشته و دارد. توجه به پايداري بخش
 تحقّق جهت در شتال و مناسب مسكن هـاي شـاخص  شناختشود؛ از ايـن رو،  مي شناخته آن وجه تريناساسي

باشد. پژوهش حاضر با هـدف سـنجش پايـداري    ي ميهرـش ارپايد توسعة بحث در ميمه مرا ب،مطلو هسكونتگا
پـردازد.  هاي كالبدي مسكن شـهر گرگـان مـي   اي شهري به تحليل و ارزيابي وضعيت شاخصهتوسعة سكونتگاه

آوري تحليلي و رويكرد حـاكم بـر آن، كـاربردي اسـت. جهـت جمـع       -روش بررسي پژوهش، مبتني بر توصيفي
و سـالنامة آمـاري   گيري از آخرين آمار انتشار يافته از مركز آمار اي و با بهرهاطالعات مورد نياز از روش كتابخانه

شـاخص و جهـت    31است؛ به اين منظور، جهت تحليل وضعيت مسكن شهر گرگان از شهر گرگان استفاده شده
اسـت.  دهي آنتروپي شـانون اسـتفاده شـده   و مدل وزن TOPSIS ،SAWهاي تجزيه و تحليل اطالعات از تكنيك
هـايي را در   بخـش مسـكن فـراز و نشـيب     دهد كه شهر گرگان به لحاظ توسعةنتايج حاصل از پژوهش نشان مي

هـا و عمـران در بخـش مسـكن، شـهر      هاي اخير پشت سر گذاشته است. به لحاظ پايداري وضعيت شاخصسال
 1389از روند رو به رشد و وضعيت مطلوبي برخوردار بوده اسـت كـه سـال     1393تا سال  1389گرگان از سال 

هاي مسكن شهري رتبة نخست را دارا بـوده اسـت. امـا در    ة شاخصاوج مطلوبيت اين روند بوده و از نظر توسع
است كه نشـان از رونـد رو بـه    هاي مسكن در رتبة آخر قرار گرفتهبه لحاظ وضعيت پايداري شاخص 1388سال 

  هاي مورد مطالعه است.كاهش در اين سال نسبت به ساير سال

  .شهر گرگان بندي،مسكن، توسعة پايدار شهري، رتبههاي كليدي: واژه
                                                                 

                         27/11/1395پذيرش نهايي:                    17/8/1395دريافت مقاله:                       125-146صفحات:  - ١
    ostafaAriankia@gmail.comm                               مسئول:    ةشاني پست الكترونيك نويسندن - ٢
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  مقدمه
اي از سطوح    ها است و سهم عمدهترين بخش شهر، محل زندگي انسانمهم 

درصد و  60اي كه در شهرهاي كوچك بيش از شود؛ به گونهها را نيز شامل ميكاربري
درصد از سطح شهر تحت پوشش كاربري مسكوني است  40شهرهاي بزرگ حدود 

ترين و بيشترين فضاي ). كاربري مسكوني، اصلي59: 1393(پورمحمدي و محمودزاده، 
ترين نياز مردم است كه داراي ابعاد متفاوت و متنوعي است كه شهر براي تأمين اساسي

به انسان در فضاي شهري يك حس تعلّق خاطر بيشتري نسبت به فضاي عمومي در 
وزه مر). ا166: 1390دهد (رحماني و مهدوي، ابعاد اجتماعي و حتي اقتصادي انتقال مي

 از لحاظ و دارد؛ در عين حالشته دا شهرها گيريشكل در ايكنندهتعيين نقش ،مسكن
 ذكر شايان ف ديگر،طر از ؛تـساهدـش ايعديده تكالـمش رچاد مختلف هايشاخص

 يـنروا و يـحرو سايشآ در مهمي نقش مختلف دبعاا از مسكن دنبو مناسب كه ستا
 جهت در شتال و مناسب مسكن هايشاخص شناخت ،نياابرـبن شهر دارد؛ ناكناـس

               باشدي ميهرـش ارپايد توسعة بحث در مهم مرا ب،مطلو هسكونتگا تحقّق
  ). 89: 1392آبادي و جابري، زنگي(

 آن پايداري به توجه شهر، پايدار توسعة در كه است شهري عنصر ترينمهم مسكن،
اقتصاد،  بر زيست،محيط  بر عالوه مسكن توسعة. دشومي شناخته آن وجة تريناساسي
 توجه مسكن، پايدار توسعة در اصلي مسألة. گذاردمي تأثير اجتماعي مسائل و فرهنگ

 كمترين با امروز مسكن تأمين كه شكلي به است؛ جامعه افراد مسكن فعلي نيازهاي به
 براي بهينه شكلي به كه بدهد آينده نسل به را امكان اين طبيعي، محيط در حالت تغيير
 به ارپايد ). مسكن3: 1392رهايي و همكاران، ( كنند فراهم مناسبي زيستي فضاي خود

 پهنة در و دخو نمواپير محيط با را تمغاير و ريگازناسا كمترين كه گويندمي مسكني
 مسكن ،يگرد از نگاهي ).2: 1387سينگري، (داشته باشد  نجهاو ه ـمنطق اـب تروسيع
 ييراكا يمبنا رـب را ونيـكن لـنس تيـيسز ياـهزنيا هـك ستا مسكني عنو آن راپايد
 منـض را يمنا و ذبجا محالّتي حال در عين و ساخته آوردهبر ژينرو ا طبيعي منابع
  ). 3: 1393نوذري، ( نمايد ديجاا ديقتصاا و فرهنگي ،يكيژوـكولا ائلـمس هـب هـتوج



  127                    ...مسكن  هاي كالبديسنجش وضعيت پايداري شاخص                   1395 زمستان

ه همواره بشر براي دگرگوني و يافتن هاي مهمي است كمسكن، يكي از مقوله
پاسخي مناسب و معقول براي آن در تالش بوده است؛ بنابراين، مسكن يك نياز است؛ 

                 آل آدمي است، دسترسي به مسكن مناسب است اما فراتر از نياز آنچه كه ايده
لباس و مسكن)،  ). از ميان نيازهاي اولية بشر (غذا،107: 1395(نعيمي و همكاران، 
)؛ از يك سو، 106: 1393زاده و همكاران، ترين آنهاست (كمائيتأمين مسكن مشكل

اهميت اقتصادي و اجتماعي مسكن، اين بخش را كانون توجهات عمومي قرار داده 
- زايي اين بخش و ارتباط آن با بسياري از بخشاست و از سوي ديگر به دليل اشتغال

هاي اقتصادي عنوان ابزاري مناسب در جهت تحقق سياستهاي ديگر اقتصادي، به 
هاي مهم ). بخش مسكن از جمله بخش87: 1392شود (هاديزاده زرگر، تلقي مي

هاي اقتصادي دارد. اين اي با ديگر بخشاقتصادي بوده كه رابطة تنگاتنگ و گسترده
خالص داخلي بخش هم به لحاظ سهم در بودجة خانوار و هم به لحاظ سهم در توليد نا

هاي هاي اقتصادي و نيز نقشي كه در تغييرات شاخصو ارتباط گسترده با ساير بخش
نمايد از اهميت به كالن اقتصادي مانند رشد اقتصادي و اشتغال عوامل توليد ايفا مي

  ). 41: 1391ديلمي و شفيعي، سزايي برخوردار است (صبوري 
درصد از سرماية ناخالص در  30تا  10شود كه اهميت مسكن از آنجا ناشي مي

گذاري مستقيم در شود، كه با تركيب سرمايهكشورهاي در حال توسعه را شامل مي
درصدي از ثروت  50الي  20بخش مسكن و خدمات مرتبط با آن مجموعاً به سهم 

انداز رسد. از طرفي مسكن يك انگيزة مهم براي پستوليدي در اين كشورها مي
وه بر اين، بر تورم، كسري بودجه، تحركات نيروي كار و تعادل خانوارهاست و عال

گذارد (وارثي و ها اثر ميها و نيز بر بودجة دولت از طريق ماليات و يارانهپرداخت
  ).5: 1394محمودزاده، 

مسكن، محيطي اساسي براي زندگي خانوادگي، مكان استراحت از جريانات كار، 
هاي سمبليك به عنوان نشانة ن، مملو از ارزشمدرسه و فضايي خصوصي است؛ همچني

). اگر امكانات و خدمات 30: 1391منزلت و ترجمان زندگي (پرهيز و همكاران، 
هاي مسكوني به راحتي قابل دسترسي نباشد، آسايش، رفاه و راحتي ساكنان مجتمع
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هاي مسكوني و حتّي در سلب شده و باعث روي آوردن مردم به خارج از محيط
: 1390گردد (محمدزاده، دي چون فضاهاي سبز به فضاهاي بيرون از شهرها ميموار
تواند داراي اهميت باشد كه به اين موارد هاي گوناگوني مي). مسكن از جنبه31
  است:گونه اشاره شدهاين

الف) سرپناه: مسكن كااليي ضروري و يكي از نيازهاي اساسي بشر يعني سرپناه را 
اندازد و براي اغلب خانوارها ود آن، حيات انسان را به مخاطره ميكند و نبتأمين مي

دهد؛ از اين جهت، مسكن به عنوان سرپناه و ترين كاالي مصرفي را تشكيل ميمهم
محل سكونت همانند خوراك و پوشاك، كااليي فاقد جانشين است (سهيلي و 

  ).42: 1393همكاران، 
ترين جزء هاي صنعتي به عنوان مهمب) از نظر اقتصادي: مسكن در بيشتر كشور

شود. نوسانات قيمت در اين عرصه، شرايط دهندة ثروت شخصي محسوب ميتشكيل
هاي دهد. در ميان بخشاجتماعي تحت تأثير قرار مي -جوامع را به لحاظ اقتصادي

اي برخوردار است مختلف اقتصاد، مسكن داراي نقش كليدي بوده و از جايگاه ويژه
  ). 99: 1392ويسري، و فاضلي(فخرحسيني 

شناسي اجتماعي، مطالعة نحوة تعامل مردم با يكديگر ج) از نظر اجتماعي: اگر روان
و نحوة تأثير حضور واقعي يا ضمني ديگران بر افكار و احساسات و رفتار و مقاصد 
مردم تعريف شود، هر الگوي جاري رفتار آدمي در تعامل با مسكن، نيازمند سطح 

ز ارتباط فردي در برابر تعامالت اجتماعي است. خانه، مكاني است كه اولين مطلوبي ا
گيرد و خلوت با خود و واسطه با فضا، در انزوا و جمع در آن صورت ميهاي بيتجربه

تعرّض غير در با همسر و فرزندان، با والدين و خواهر و برادر و ديگران همه و همه بي
). مسكن نقش فراهم آوردن شرايط 27-28: 1391ند، گردد (خاني و ارژمميآن ممكن 

دسترسي به  هاي خانوادگي است. عدممنظور تحقق فعاليتمطلوب براي خانواده به
گسيختگي اجتماعي ارتباط  مسكن مناسب با افزايش ميزان بزهكاري، طالق و از هم

رواني فرهنگي و  -زيادي دارد و يك عامل بازدارنده در رشد و اعتالي اجتماعي
  شود.محسوب مي
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اي از توليد ناخالص مالحظهد) از نظر ايجاد اشتغال: احداث مسكن بخش قابل 
  كند. داخلي را به خود اختصاص داده، براي گروه كثيري از مردم اشتغال ايجاد مي

تواند محلي براي آرامش و تجديد قوا، آرامش اعصاب و فكر ه) مسكن مناسب مي
هاي فكري و جسمي ناشي از كار روزانه را از وي زدوده يا او در فرد باشد و خستگي

  ها كند. را از جنبة رواني آمادة فعاليت
ترين فضاي هاي ارتباطي: مسكن همواره به عنوان خصوصيو) از نظر پيشرفت

هاي مختلف از آوري ارتباطات در زمينهشهري داراي اهميت خواهد بود. گسترش فن
هاي مختلف شهر خواهد كاست و بر عكس بر حضور بخش حضور فيزيكي انسان در

). به اين منظور، در پژوهش حاضر  5-7: 1387زاده، او در مسكن خواهد افزود (قلي
هاي شهر گرگان و توسعة بخش مسكن است تا وضعيت پايداري سكونتگاهتالش شده

  هاي مورد مطالعه مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرد.در سال
اداري و اقتصادي استان، مهاجرپذير بودن؛  -به دليل مركزيت سياسي شهر گرگان

هاي اجتماعي متعدد ساكن در شهر، با توجه به نوع سكونت و همچنين، به دليل گروه
دهد كه هاي انساني ارائه ميسازي بافت مختلف و منحصر به فردي را از سكونتگاهخانه

ان منطقة مورد مطالعه است؛ بر اين اساس، دليل مناسبي براي انتخاب اين شهر به عنو
هاي شهر گرگان و سؤال اصلي پژوهش اين است كه روند توسعه و پايداري سكونتگاه

هاي آتي چگونه بوده است؟ فرض محتمل در پاسخگويي به بخش مسكن در سال
هاي رسد بخش مسكن و سكونتگاهنظر ميسؤال مطرح شده به اين صورت است كه به

  است.ن از روند رو به رشدي از پايداري توسعة شهري برخوردار بودهشهر گرگا
هاي شهري به طور عام و مسكن به طور بندي سكونتگاهدر زمينة تحليل و رتبه

خاص مطالعات بسياري در داخل و خارج از كشور صورت گرفته است كه در اينجا به 
  گردد:صورت مختصر به چند نمونه اشاره مي

هاي مسكن تحليل شاخص«) در پژوهشي با عنوان 1391پور (يمصارمي و ابراه
هاي كيفيت مسكن در سه كشور ايران، فرانسه و انگليس را ، شاخص»ايران و جهان

دهد دست آمده از پژوهش مذكور نشان ميمورد بررسي قرار دادند. بر اساس نتايج به
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تر است؛ همچنين، در يينكه سهم تسهيالت بانكي در ايران نسبت به دو كشور ديگر پا
هاي بازگشت سود اين تحقيق، رابطة بين تسهيالت بانكي (وام، مزاياي پولي، نرخ تعرفه
است كه در نتيجه، و ...) و توان اقتصادي براي ساخت مسكن با كيفيت بررسي شده

ن است؛ اما قابل ذكر است كه تعرفة سود دريافتي، در ايرارابطة مثبتي در نظر گرفته شده
نسبت به ساير كشورها بيشتر است. با اندكي تأمل، شاهد آن هستيم كه در قدم اول 

سازي را ندارند. اين افراد سهم هاي خانهداران انگيزة كافي براي تأسيس شركتسرمايه
مهمي در پايين آوردن قيمت و باال بردن كيفيت مسكن دارند؛ بنابراين، باال بودن سود 

داران جهت مشاركت در ايران، عاملي براي كاهش انگيزة سرمايهتسهيالت بانكي در 
  ساخت و ساز مسكن است. 

 شهري مسكن كيفي و كمي يابيارز«اي با عنوان ) در مقاله1392حسيني و مديري (

خراسان  استانة موردي مناطق شهري مطالعي جهت دستيابي به عدالت فضايي، كرديرو
 هاشاخصدرصد از شهرهاي استان در اين  5/21 كه انددهيرس، به اين نتيجه »رضوي

مطلوب  نسبتاًدرصد از مناطق شهري داراي كيفيتي  4/11داراي كيفيت مطلوب، 
 شهر مورد19از  ومتوسط برخوردارند  يكيفيت زا يمراكز شهردرصد از  3/26و باشنديم

  . قرار دارند ينامناسب وضعيتشهر در  8مطالعه، 
هاي كمي و كيفي تحليل شاخص«) در پژوهشي با عنوان 1394ايزدي و همكاران (

به بررسي و تجزيه و تحليل » هاي كشورريزي مسكن استانتأثيرگذار در برنامه
هاي كشور بر اين اساس بندي استانريزي مسكن و سطحهاي تأثيرگذار در برنامهمؤلفه

-گيري چندمدل تصميم اي (تحليل عاملي وريزي منطقههاي برنامهبا استفاده از مدل

هاي اند؛ نتايج حاصل از پژوهش نشان داده است كه استانمعيارة ويكور) پرداخته
هاي اول تا چهارم و در سطح بسيار اصفهان، گلستان، تهران و آذربايجان شرقي در رتبه

بلوچستان، بوشهر، و  هاي سمنان، اردبيل، سيستاناند و استانبرخوردار جاي گرفته
ان، هرمزگان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، قم، خراسان شمالي و لرست

  اند.هاي آخر و سطح بسيار محروم را به خود اختصاص دادهايالم به ترتيب در رتبه
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هاي كالبدي ارزيابي شاخص«) در پژوهشي با عنوان 1394زاده و قاسمي (ابراهيم
به ارزيابي  » العة موردي: شهر سامانمسكن شهري با رويكرد توسعة پايدار مط

                هاي كالبدي مسكن شهري با رويكرد توسعة پايدار با استفاده از مدل شاخص
گيري تاپسيس و ويكور پرداخته است. نتايج و تكنيك تصميم AHPمراتبي سلسله

ان در هاي پژوهش گوياي آن است كه به لحاظ كالبدي شهر سامحاصل از تحليل يافته
  وضعيت نسبتاً نامطلوبي قرار دارد.

مقررات استفاده از زمين شهري «اي با عنوان ) در مقاله2012ياكوب و همكاران (
اند. در اين جهت نيل به مسكن شهري پايدار در درة كالنگ در كشور مالزي پرداخته

دي و مقاله، راهكار نيل به مسكن پايدار را عدالت فضايي و اجتماعي، رشد اقتصا
  دانند.زيست، طراحي پايدار و مديريت مي پايداري محيط

  شناسيها و روشداده
كيلومتر مربع در  81/1651مساحت شهر گرگان با احتساب حوزة نفوذ شهرستان، 

 155باشد. ارتفاع متوسط آن از سطح دريا شمال كشور ايران واقع در استان گلستان مي
 36دقيقة طول شرقي و  28درجه و  54دقيقه تا  24درجه و  54متر است. اين شهر در 

هاي كوهدقيقة عرض شمالي در دامنة شمال رشته  49درجه و  36دقيقه تا  24درجه و 
  ). 1390است (سالنامة آماري استان گلستان، البرز گسترده شده

  
  موقعيت شهر گرگان در نظام تقسيمات سياسي استان گلستان - 1شكل 
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هاي خيزي و كوهقرارگيري در بين دشت وسيع و حاصلشهر گرگان به دليل 
پوشيده از جنگل و فاصلة نسبتاً كم آن تا درياي خزر از موقعيت جغرافيايي و اقليمي 

  دهد.ميدر استان گلستان نشان را ) موقعيت گرگان 1( شكلممتازي برخوردار است. 
بر آن، تحليلي و رويكرد حاكم  -روش مورد استفادة پژوهش حاضر توصيفي

گيري از آخرين آمار انتشار هاي مورد نياز با بهرهآوري دادهكاربردي است. جهت جمع
يافته از مركز آمار ايران و سالنامة آماري شهر گرگان استخراج گرديده و جهت ارزيابي 

شاخص استفاده  31هاي مسكن شهري از شهر گرگان از لحاظ وضعيت شاخص
انجام پذيرفته  SAWو TOPSISا استفاده از تكنيك ها بگرديده است. تحليل داده

و براي امتيازدهي از آنتروپي  Excelاست و جهت تجزيه و تحليل از نرم افزار آماري 
باشند و هاي موجود در نواحي ميها بيان آماري پديدهاست. شاخصشانون استفاده شده

معيارهاي انتخاب سطحي از آسايش، رفاه و توسعة فضاهاي جغرافيايي را بر اساس 
  ).6: 1394دهند (ابوالحسني و همكاران، شده نشان مي
  :استهاي مورد استفاده در اين پژوهش به شرح ذيل شاخص

X1- هاي ساختماني صادر شده براي احداث ساختمان، تعداد پروانهX2-  مساحت
هاي احداث مساحت زيربناي طبقات ساختمان - X3هاي جهت احداث ساختمان، زمين

هاي مسكوني، هاي ساختماني صادر شده براي احداث ساختمانپروانه - X4ده، ش
X5- هاي ساختماني صادر شده براي احداث ساختمان بر حسب مسكوني تعداد پروانه

هاي ساختماني صادر شده براي احداث ساختمان بر تعداد پروانه -X6و كارگاه توأم، 
اني صادر شده براي احداث ساختمان هاي ساختمتعداد پروانه - X7حسب بازرگاني، 

هاي بر حسب نوع تعداد احداث ساختمان -X8بر حسب صنعتي آموزشي و بهداشتي، 
 هاي ساختماني صادر شده براي احداثتعداد پروانه -X9اسكلت بتون آرمه، 

هاي سه طبقه، ساختمان -X11هاي دو طبقه،ساختمان -X10هاي يك طبقه، ساختمان
X12- ي چهار طبقه، هاساختمانX13- تر، هاي پنج طبقه و بيشساختمانX14- 

-مساحت ساختمان -X15روي زمين باير،  هاي ساختماني احداث شده برتعداد پروانه

هاي ساختماني احداث شده تعداد پروانه -X16هاي احداث شده بر حسب زمين باير، 
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ده بر حسب زمين هاي احداث شمساحت ساختمان -X17روي زمين باغ يا مزرعه،  بر
روي زمين ساختمان  هاي ساختماني احداث شده برتعداد پروانه -X18باغ يا مزرعه، 

هاي احداث شده بر حسب زمين ساختمان تخريبي، مساحت ساختمان -X19تخريبي، 
X20- هاي ساختماني صادر شده براي احداث ساختمان مسكوني يك تعداد پروانه

احداث ساختمان  -X22كوني دو واحدي، احداث ساختمان مس -X21واحدي، 
احداث  -X24احداث ساختمان مسكوني چهار واحدي،  -X23مسكوني سه واحدي، 

تعداد واحد مسكوني احداث شده  -X25تر، ساختمان مسكوني پنج واحد و بيش
تعداد واحد مسكوني احداث شده توسط بخش  -X26 توسط بخش خصوصي، 

               - X28احداث شده توسط بخش دولتي،  تعداد واحد مسكوني -X27تعاوني، 
هاي واگذار شده توسط ادارة كل راه و شهرسازي استان براي احداث واحد زمين

هاي واگذار شده توسط ادارة كل راه و شهرسازي استان مساحت زمين -X29مسكوني، 
ل راه و هاي واگذار شده توسط ادارة كتعداد زمين -X30براي احداث واحد مسكوني، 

هاي واگذار مساحت زمين - X31شهرسازي استان براي احداث واحد غير مسكوني، 
  شده توسط ادارة كل راه و شهرسازي استان براي احداث واحد غير مسكوني.

هاي مسكن شهري در اين پژوهش براي ارزيابي و تحليل وضعيت توسعة شاخص
                   هاي مختلف مسكن استفاده متغير در بخش 31در سطح شهر گرگان با استفاده از 

             هاي تاپسيس هاي مورد نياز با استفاده از روش نورم براي تكنيكاست. ابتدا متغيرشده
مقياس سازي خطي استفاده گرديد. از روش بي SAWمقياس شده و براي تكنيك بي

دهي آنها استفاده اي وزنها از روش آنتروپي شانون برمقياس سازي دادهپس از بي
  است.شده

  روش آنتروپي:
ها است. در سال هاي معمول براي تعيين وزن يا ميزان اهميت شاخصيكي از روش

كنندة مقدار اطمينان در يك است. آنتروپي، بيانارائه شده توسط شانون و ويور 1975
پراكندگي در توزيع احتمال پيوسته است. ايدة اصلي اين روش، آن است كه هر چه 

مقادير يك شاخص بيشتر باشد، آن شاخص از اهميت بيشتري برخوردار است. در يك 
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معيار مراحل اين روش به شرح زير است  nگزينه و  mگيري با ماتريس تصميم
  ).71: 1394(محمدي و همكاران، 

 ،pijتعيين  -1

 
  )،Ejتعيين آنتروپي هر شاخص ( -2

 
  
  ):diتعيين عدم اطمينان يا درجة انحراف هر شاخص ( -3

Di =1- Ej 
  
 ):wj( تعيين وزن هر شاخص -4

 
را براي شاخص در نظر  jλذهني مشخص مثل  گيرنده از قبل وزناگر تصميم -5

  گرفته باشد، وزن تعديل شده برابر است با:

 
 بندي با تكنيك تاپسيسسطح

هاي يا تكنيك MCDM ةخانوادتاپسيس به عنوان يكي از اعضاي تكنيك 
بندي مفاهيم مختلف در علوم گوناگون جايگاه گيري چند معياره، امروزه در رتبهتصميم
هاي ديگر برتري يس در حل مسائل چند معياره بر روشتاپس. مدل استاي يافته ويژه

هاي سازنده و مناسب گيريميمهاي دقيق و محدود براي تصدارد. اين مدل به ورودي
فر و همكاران، دهي مناسب احتياج دارند (معينيها نيز به وزننيازمند است و شاخص

هاي فاصله محور است كه اولين بار توسط ). اين روش از جمله روش253: 1394
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). و از طريق 173: 1393مطرح شد (قنبري و همكاران،  1981هوانگ و يون در سال 
  توسعه يافت. 1992گ در سال چن و هوان

بندي و ارزيابي مفاهيم يا نواحي از امروزه اصل اساسي تكنيك تاپسيس، اولويت
بهترين گزينه در  باشد.آل منفي ميآل با ايدهطريق فاصلة بين بردار شاخص ايده

آل آل دارد و بر اساس فاصله از ايدهايده حل راهترين فاصله را به تاپسيس نزديك
). براي استفاده و به 87: 1394زاده و قاسمي، شوند (ابراهيمبندي مينواحي رتبه مثبت،

  كارگيري تكنيك مذكور اجراي مراحل زير ضرورت دارد.
سازي؛ براي اينكه مقياسگيري، مرحلة دوم: بيمرحلة اول: تشكيل ماتريس تصميم

هايي گيري، به صورت شاخصهاي ماتريس تصميمكلية متغيرهاي به كار رفته در ستون
سازي مقياسكه به راحتي بتوان آنها را با هم مقايسه كرد از بي يكسان باشند، به طوري

  است.) استفاده شده1(رابطة  نورم

                                                                               )1رابطة (
ها براي تعيين وزن و اهميت هر يك از شاخصها؛ مرحلة سوم، تعيين وزن شاخص

است. آنتروپي در نظرية اطالعات، يك معيار روش آنتروپي شانون به كار گرفته شده
دست شود. مرحلة چهارم، بهمشخص مي Piعدم اطمينان است كه با توزيع احتمال 

ماتريس  مقياس شده را درمقياس موزون: براي اين منظور ماتريس بيآوردن ماتريس بي
ها و ديگر عناصر آن صفر ) كه عناصر قطر اصلي آن اوزان شاخصWn*n( مربعي

آل حداقل: مرحلة پنجم، آل و ايدهحل ايدهشود. مرحلة پنجم: تعيين راهاست ضرب مي
  خود شامل دو مرحلة زير است:

آن  آل يا مثبت (باالترين عملكرد هر شاخص) كه. مرحلة اول: تعيين آلترناتيو ايده1
  دهند.) نشان ميAرا با (+

ترين عملكرد هر شاخص) كه . مرحلة دوم: تعيين آلترناتيو حداقل يا منفي (پايين2
  دهند.) نشان ميA-آن را با (

 ij ij 1 2 j nii

ij 1 2 j ni i

A {(max v | j J), (min v | j J ) | i 1, 2,..., m} {v , v ,..., v ,..., v }

A {(min vij | j J), (max v | j J ) | i 1, 2,..., m} {v , v ,..., v ,..., v }

J {j 1, 2,..., n | j benefit}

J { j 1, 2,..., n | j Cost}
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) -di) و آلترناتيو حداقل (+diآل (اي براي آلترناتيو ايدهمرحلة ششم: تعيين معيار فاصله
  ).3) و (2با استفاده از روابط (

  )2( رابطة
  )3رابطة (

  
تقسيم بر  -diمرحلة پاياني، تعيين ضريبي كه برابر است با فاصلة آلترناتيو حداقل 

نشان داده  Ciكه با  +diآل و فاصلة آلترناتيو ايده-di مجموع فاصلة آلترناتيو حداقل 
دست است كه رقم به Ciها بر اساس ميزان بندي آلترناتيوشود؛ شايان ذكر است، رتبهمي
    دهندة باالترين رتبه و نشان Ci =1مده بين صفر و يك در نوسان است؛ بنابراين، آ
0= Ci  دهندة كمترين رتبه است.نيز نشان  

  )4رابطة (

  sawبندي با تكنيك سطح
     (ميانگين وزني ساده) sawبندي نواحي استفاده از تكنيك هاي سطحاز ديگر روش

 گيري چند معياره است كه براي اولين بار در مهاي تصمياست. اين تكنيك از روش
 سازي عملياتي مورد استفاده قرار گرفت. از آن هاي جنگ جهاني با هدف بهينهسال

 اي به زمان تاكنون اين روش در علوم مختلف به ويژه علوم اجتماعي، به طور گسترده
و همكاران،  گيرد (رهنمائيدليل سادگي و ضريب خطاي كم مورد استفاده قرار مي

). براي استفاده و به كارگيري تكنيك مذكور، اجراي مراحل زير ضرورت 228: 1390
  دارد:

             سازي؛ در تكنيك  مقياسگيري، مرحلة دوم: بيمرحلة اول: تشكيل ماتريس تصميم
saw گيري، واحدي مشابه داشته باشند به صورتي هاي ماتريس تصميمبراي اينكه ستون
  شود.سازي خطي استفاده ميمقياسبه راحتي بتوان آنها را با هم مقايسه كرد از بي كه
  )5( ةرابط

بندي و انتخاب ها با آنتروپي شانون. مرحلة پاياني: رتبهمرحلة سوم: تعيين وزن شاخص
، saw) در روش 6است. مطابق رابطة () انجام شده6بهترين گزينه از طريق رابطة (

n
2 0.5

i ij j
j 1

n
2 0.5

i ij j
j 1

d { (v v ) } ;i 1,2,...,m

d { (v v ) } ;i 1,2,...,m











  

  





i
i i

i i

d
cl ; 0 cl 1; i 1, 2, ..., m

(d d )


 

 

   


aij

aij
nij max
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مقياس شدة وزني آن بيش از ساير شود كه حاصل جمع مقادير بيب مياي انتخاگزينه
). مطابق رابطة مذكور، مقادير ماتريس  21: 1391(مؤمني و صابر،  ها باشدگزينه
) ضرب، كه نتايج حاصله Wjها (مقياس شده در مقادير اوزان شاخصگيري بيتصميم

  ان است.(بهترين گزينه) و صفر (بدترين گزينه) در نوس 1بين 

  )6رابطة (

  بحث
، در مدل تاپسيس شهر )1) و شكل (1از جدول ( دست آمدهبا توجه به نتايج به

هاي مسكن و رونق بازار ساخت و ساز در گرگان از نظر مطلوبيت وضعيت شاخص
) بهترين وضعيت را دارا بوده است و پس از آن سال 5569/0با مقدار ( 1390 سال

) در جايگاه 4354/0با مقدار ( 1393) در جايگاه دوم و سال 4758/0با مقدار ( 1389
دست آمده از مدل تاپسيس سوم قرار گرفته است. اما آنچه كه از مشاهدة نتايج به

) كمترين توسعه را از 17462/0با مقدار ( 1387است شهر گرگان در سال مشخص شده
را نسبت به ساير  هاي مسكن پشت سر گذاشته و توسعة كمتر مطلوبينظر شاخص

با  1392هاي سال 1387هاي مورد نظر در پژوهش تجربه كرده است. پس از سال سال
هاي بعدي قرار ) به ترتيب در جايگاه2024/0با مقدار ( 1388) و 1947/0مقدار (
  تري قرار دارند.اند و از لحاظ رشد و رونق بخش مسكن در وضعيت پايينگرفته

  هاي تكنيك تاپسيسهاي هر يك از شاخصاف معيار و وزنآنتروپي، انحر - 1جدول 

  هاشاخص
آنتروپي 

)E(  
انحراف 

  )Dمعيار (
  وزن شاخص

)W(  
  هااخصش

آنتروپي 
)E(  

انحراف 
  )Dمعيار (

وزن 
  هاشاخص

)W(  
X1  923/0-  923/1  0364/0  X17  233/0-  233/1  0233/0  
X2  866/0-  866/1  0353/0  X18  578/0-  578/1  0298/0  
X3  913/0-  913/1  0362/0  X19  559/0-  559/1  0295/0  
X4  866/0-  866/1  0353/0  X20  839/0-  839/1  0348/0  
X5  666/0-  666/1  0315/0  X21  874/0-  874/1  0355/0  
X6  755/0-  755/1  0332/0  X22  849/0-  849/1  0350/0  
X7  824/0-  824/1  0345/0  X23  904/0-  904/1  0360/0  
X8  918/0-  918/1  0363/0  X24  832/0-  832/1  0347/0  

  


n

j
nijWjAiA

1
max
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X9  901/0-  901/1  0360/0  X25  820/0-  820/1  0344/0  
X10  880/0-  880/1  0356/0  X26  005/0-  005/1  0190/0  
X11  883/0-  883/1  0356/0  X27  356/0-  356/1  0256/0  
X12  730/0-  730/1  0327/0  X28  559/0-  559/1  0295/0  
X13  931/0-  931/1  0365/0  X29  001/0-  001/1  0189/0  
X14  905/0-  905/1  0360/0  X30  569/0-  569/1  0297/0  
X15  846/0-  846/1  0349/0  X31  540/0-  540/1  0291/0  
X16 471/0-  471/1  0278/0  -  -  -  -  

  

  
  Topsisهاي مسكن، مدل روند توسعة شهر گرگان بر اساس شاخص - 1 شكل

، شهر گرگان saw) از مدل 2( ) و شكل2جدول (دست آمده در مطابق اطالعات به
هاي مسكن شهري بيشترين توسعه از نظر شاخص 1389) در سال 67375/0با مقدار (

) به 57352/0با مقدار ( 1391) و سال 62523/0با مقدار ( 1387و پس از آن سال 
، شهر sawت آمده از مدل دسترتيب در جايگاه بعدي قرار دارد، اما با توجه به نتايج به

هاي مسكن ) كمترين توسعه را از نظر شاخص41145/0با مقدار ( 1393گرگان در سال 
هاي مورد نظر در پژوهش پشت سر گذاشته و توسعة كمتري را نسبت به ساير سال

  تجربه كرده است.

   SAWها، تكنيك هاي هر يك از شاخصآنتروپي، انحراف معيار و وزن - 2جدول 

شاخص
  ها

آنتروپي 
)E(  

انحراف 
  )Dمعيار (

وزن
  هاشاخص

)W(  
  هاشاخص

آنتروپي 
)E(  

انحراف 
  )Dمعيار (

وزن 
  هاشاخص

)W(  
X1  976/0- 976/1 0736/0 X17 498/0-  498/1  0185/0  
X2  960/0- 960/1 0357/0 X18 725/0-  725/1  0273/0  
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X3  974/0- 974/1 0362/0 X19 953/0-  953/1  0270/0  
X4  958/0- 958/1 0356/0 X20 958/0-  958/1  0355/0  
X5  784/0- 784/1 0292/0 X21 945/0-  945/1  0356/0  
X6  910/0- 910/1 0339/0 X22 965/0-  965/1  0351/0  
X7  936/0- 936/1 0348/0 X23 949/0-  949/1  0359/0  
X8  976/0- 976/1 0363/0 X24 949/0-  949/1  0353/0  
X9  973/0- 973/1 0362/0 X25 111/0-  111/1  0353/0  
X10  965/0- 965/1 0359/0 X26 691/0-  691/1  0041/0  
X11  972/0- 972/1 0361/0 X27 643/0-  643/1  0257/0  
X12  928/0- 928/1 0345/0 X28 816/0-  816/1  0303/0  
X13  977/0- 977/1 0364/0 X29 112/0-  112/1  0042/0  
X14  969/0- 969/1 0361/0 X30 845/0-  845/1  0314/0  
X15  952/0- 952/1 0354/0 X31 771/0-  771/1  0287/0  
X16 613/0-  613/1  0228/0  - -  -  -  

  

  
  SAWهاي مسكن، مدل اساس شاخص روند توسعة شهر گرگان بر - 2نمودار 

  SAWو  TOPSISتحليل نهايي و تلفيق نتايج دو تكنيك 
گيري چند شاخصه ممكن است هاي مختلف تصميمروشاز آنجا كه استفاده از 

بندي و نتايج يكساني براي مسئله ارائه نكنند كه اين مسئله نيز همواره قابل     رتبه
ها، روش توان از روش ميانگين رتبهبيني است؛ بنابراين، براي حل اين مشكل ميپيش

  لند استفاده كرد.بردار و روش كپ
است. اين روش، در ها به كار گرفته شدهانگين رتبهدر پژوهش حاضر، روش مي

هاي مورد استفادة پژوهش را محاسبه و دست آمده با تكنيكهاي بهواقع، ميانگين رتبه
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كند. مزيت اين بندي نهايي از بزرگترين تا كوچكترين مقدار اقدام ميسپس به رتبه
دست آمده از اين قدار بهها اين است كه مبندي نسبت به ديگر استراتژيروش، رتبه

هاي به كار رفته در پژوهش است كه گرايش مركزي روش، ميانگين مقادير نهايي مدل
هاي ديگر كه مقادير دو يا چند تكنيك به كار رفته است؛ اما چنين وضعيتي در روش

شود. مثالً ممكن است در استفاده از تأكيد صرف آنها بر رتبه است، مشاهده نمي
ها با اعداد اعشاري مواجه شويم كه چنين نتايجي، بالتكليفي ميانگين رتبهاستراتژي 

گيران را در حين استفاده از دو تكنيك چند معياره، به دنبال خواهند پژوهشگر و تصميم
) ارائه                 3). نتايج حاصل از اين روش در جدول (104: 1393داشت (قنبري و همكاران، 

  است.شده
  هاي مسكن شهر گرگانبندي نهايي شاخصرتبه - 3جدول 

رتبه
يي
 نها

دي
بن

  

ك
كني

و ت
ر د

ادي
 مق
گين

ميان
ن   
نگي
 ميا

ش
 رو

س
اسا

بر 
به 
رت

هاته

رتبه
ك 

كني
با ت

ي 
بند

S
A

W
  

ك
كني

با ت
ي 
هاي
ار ن

مقد
S

A
W

  

رتبه
ك 

كنب
با ت

ي 
بند

T
O

P
S

IS
  

ك 
كني

با ت
ي 
 نها

دار
مق

T
O

P
S

IS
 

  سال

5  399/0  4.5  2  625/0  7  174/0  1387  

7  343/0  5.5  6  484/0  5  202/0  1388  

1  574/0  1.5  1  673/0  2  475/0  1389  

2  544/0  2.5  4  532/0  1  557/0  1390  

3  471/0  3.5  3  573/0  4  369/0  1391  

6  359/0  1.5  5  525/0  6  194/0  1392  

4  423/0  5  7  411/0  3  435/0  1393  

مسكن را با  هايبندي نهايي شهر گرگان بر اساس شاخص) نتايج رتبه3جدول (
دهد. آنچه كه از نتايج جدول را نشان مي SAWو  TOPSISتوجه به تلفيق دو تكنيك 

با امتياز  1389كنندة اين امر است كه شهر گرگان در سال دست آمد، بيانفوق به
هاي مسكن شهري )، رتبة نخست را به لحاظ برخورداري از توسعة شاخص574/0(

تري اي مورد مطالعه در پژوهش از وضعيت مطلوبهداراست و نسبت به ساير سال
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) به 471/0با امتياز ( 1391) و سال 544/0با امتياز ( 1390هاي برخوردار است و سال
هاي دوم و سوم را دارا بوده است؛ همچنين، نتايج حاصل از مطالعة انجام ترتيب جايگاه

رتبة  1388سال  هاي مسكن شهر گرگان دردهد كه وضعيت شاخصگرفته نشان مي
هاي مورد تري نسبت به ساير سالآخر را دارا بوده است كه نشان از وضعيت  نامناسب

ها مطالعه است. نتايج نهايي، نشان از شروع تدريجي يك روند بهبود وضعيت شاخص
است كه اوج اين توسعه در سال  1393تا سال  1389و عمران در بخش مسكن از سال 

  است. 1389

  يريگنتيجه
 آن وجة تريناساسي آن پايداري به توجه كه است شهري عنصر ترينمهم مسكن،

 مهمي نقش ،مختلف دبعاا از مسكن دنبو مناسب. شودمي شناخته شهر پايدار توسعة در
 مسكن هايشاخص شناخت ،يناابرـبن شهر دارد؛ ناكناـس يـنروا و يـحرو سايشآ در

 ارپايد توسعة بحث در مهم مرا ب،مطلو هسكونتگا تحقّق جهت در شتال و مناسب
هاي توسعه و ارتباط آن ترين بخشباشد. نقش مسكن به عنوان يكي از مهمي ميهرـش

هاي مختلف از جمله: بخش اقتصادي، كالبدي، اجتماعي، فرهنگي و زيست با بخش
مداران و مسئوالن ريزان، سياستمحيطي در سطح جامعه باعث گرديده كه نظر برنامه

  شهري را به خود جلب نمايد. 
اداري و اقتصادي استان، مهاجرپذير بودن و  -شهر گرگان به دليل مركزيت سياسي
هاي مختلف و منحصر به فردي سازي كه بافتهمچنين با توجه به نوع سكونت و خانه

تواند دليل مناسبي براي انتخاب اين شهر دهد، ميهاي انساني ارائه ميرا از سكونتگاه
دست آمده از پژوهش حاضر به عنوان منطقة مورد مطالعه باشد. مطابق اطالعات به

هايي را در دهد كه شهر گرگان به لحاظ توسعة بخش مسكن فراز و نشيبمي نشان
هاي مختلف پشت سر گذاشته است و گاه با كاهش رونق بخش ساخت و ساز سال

ست، كه اين امر همسو با ساير مسكن و گاه رونق بازار اين بخش را تجربه كرده ا
هاي اقتصاد ملي، ركود، تورم، گراني مصالح مناطق شهري كشور متأثر از سياست
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هاي باال دستي در بخش عمران و مسكن شهري و ها و طرحساختماني، سياست
  همچنين مهاجرت درون و برون استاني به شهر گرگان بوده است.

يانگر اين امر است كه شهر گرگان به ب TOPSISو  SAWنتايج حاصل از دو مدل 
تا سال  1389ها و عمران در بخش مسكن از سال لحاظ پايداري وضعيت شاخص

اوج  1389از روند رو به رشد و وضعيت مطلوبي برخوردار بوده است، كه سال  1393
دهد كه شهر گرگان به باشد. نتايج پژوهش، نشان ميپيشرفت و مطلوبيت اين روند مي

)، رتبة نخست را به لحاظ 574/0با امتياز ( 1389پايداري بخش مسكن، در سال  لحاظ
 1391) و سال 544/0با امتياز ( 1390هاي هاي مسكن شهري و در سالتوسعة شاخص

              هاي دوم و سوم را داشته است. وضعيت ) به ترتيب جايگاه471/0با امتياز (
در مطالعة انجام گرفته رتبة آخر را دارا  1388 هاي مسكن شهر گرگان در سالشاخص

  هاي مورد مطالعه است.تري نسبت به ساير سالبوده است كه نشان از وضعيت نامناسب
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تخمين تابع تقاضاي مسكن با ). 1392ويسري، الهام. (فخرحسيني، فخرالدين و فاضلي .16
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