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   پژوهشی - علمی دوفصلنامۀ
   »جغرافیاي اجتماعی شهري«

  دانشگاه شهید باهنر کرمان
  1396 ، پاییز و زمستان11پیاپی ، 2، شمارة 4سال 

  

  

  1کازرون) مسکن مهر شهر: (مطالعۀ مورديگزینی مسکن اجتماعی مکان
  

   2رودابه فرهاديدکتر                                                                           
  دانشگاه پیام نور يگروه جغرافیا استادیار                                                                         

                                                                              سرورالدتی گشتاسبین هم  
  ریزي شهري دانشگاه پیام نورو برنامه کارشناس ارشد جغرافیا

   چکیده
هاي مسکونی، صنعتی و ... در زمرة مسائل بسیار امروزه انتخاب مکان مناسب جهت احداث مکان

گزینی و استقرار موضوع، در این پژوهش مکان اهمیتباشد. با توجه به ریزي شهري میمهم در برنامه
ریزي شهري مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار اه برنامهشهر کازرون از دیدگ پروژة مسکن مهر در

تحلیلی است. تکنیک مورد استفاده،  –گرفته است. نوع پژوهش، کاربردي و روش انجام آن توصیفی
صورت پذیرفته است. بر همین  ArcGISافزاري ها در محیط نرمتحلیل سلسله مراتبی تحلیل فرایند

گزینی و استقرار این پروژه در شهر کازرون با معیارهاي ه مکاندارد کفرضیۀ پژوهش بیان می اساس،
گانۀ پیشنهادي براي 16هاي ها و گزینهریزي شهري مطابقت دارد. براي انجام پژوهش ابتدا سایتبرنامه

اجراي پروژه در این شهر بر روي نقشه مشخص شدند. سپس معیارها و زیرمعیارهاي مکانیابی 
هاي دهی شدند. پس از مقایسۀ هر یک از سایتصان، تعیین و وزنظرات متخصمسکونی با استفاده از ن

ت ویاولها محاسبه شد. سپس وزن یک از سایت اساس معیارهاي وزن داده شده، وزن هر گانه بر 16
ها به دست آمد و در نهایت، امتیاز نهایی هر یک از آنها حساب شد. به این ترکیبی هر یک از سایت

ریزي شهري کسب کردند، شناسایی شدند. نتایج به هایی که بیشترین امتیاز را از نظر برنامهترتیب سایت
(اراضی جنب  هاي شمارة ده (اراضی دشتک) و همچنین دوازدهسایت دهد کهدست آمده نشان می

  باشند. دانشکده) داراي بیشترین امتیاز، جهت احداث مسکن مهر کازرون می

  مهر، کازرون.ن گزینی مسکونی، مسکمراتبی، مکان تحلیل سلسله فرایندکلیدي: هايواژه
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  مقدمه
فضایی شهر یا ساماندهی کاربري زمین  -یعنی ساماندهی کالبدي ریزي شهري،برنامه

براي تأمین یک محیط کالبدي که شایستۀ زندگی مدنی سالم باشد. اصول یا معیارهاي 
عدالت، کارایی، کیفیت محیطی و  اصلی در ساماندهی شهري در چهار مقولۀ اساسی

فوق در  ۀهر چهار مقولبه ). توجه 51: 1379شود (ملکی، پذیري خالصه میزیست
  ضروري است.  ،ساز مسکن و بحث ساخت

هاي دسترسی به امکانات و خدمات مسکن در میان طبقات درآمدي از زمینه
مندي و براي بهرهتوانمندسازي و ایجاد شرایط مساعد رفاه اقتصادي و اجتماعی 

... در جهت رشد سرمایۀ  هاي آموزشی، بهداشتی وافزایش توان استفاده از فرصت
ی اقتصادي، عاملی براي امنیت ی). مسکن، عالوه بر دارا72: 1386 انسانی است (پیمان،

شود. بر این اساس یکی از ی میروانی، آرامش، ثبات و رفاه خانوار و جامعه تلقّ
هاي ها براي کاهش فقر جامعه، فراهم کردن و تسهیل زمینهولتهاي مهم دسیاست

پاسخگویی به نیاز مسکن ي فقیر به مسکن و خدمات آن است. دسترسی خانوارها
 هاي مختلف از جملههاي توسعۀ ایران در قالب سیاستاقشار کم درآمد، در برنامه

آن مسکن مهر هاي اجراي توجه بوده است که یکی از روش مسکن اجتماعی، مورد
. در آیدمیمرجع قانونی این سیاست به شمار  1386قانون بودجۀ سال  6است و تبصرة 

بندي از تجارب به دست برنامۀ توسعۀ چهارم، تهیۀ طرح جامع مسکن به منظور جمع
کن در دستور کار آمده در این زمینه و ارائۀ راهکارهاي مناسب براي حل معضل مس

- انداز مسکن در سالی که چشممع مسکن، سندي است ملّطرح جا دولت قرار گرفت.

ها، به معناي تغییرات مطلوب، قابل انداز هدفکند. در این چشمهاي آینده را ترسیم می
سالۀ آینده نی در دورة پنجدستیابی و قابل سنجش در وضعیت مسکن خانوارهاي ایرا

گردد ها تدوین میفشود و راهبردها و راهکارهاي دستیابی به این هدمی تعیین
). در طرح جامع مسکن با رویکرد توسعۀ 6: 1385، سابق (وزارت مسکن و شهرسازي

  اند:پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازي اقشار کم درآمد، محورهاي زیر مطرح شده
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ال در بخش دولتی فع هاي خیریه و غیرهاي تولید مسکن، سازمانتقویت تعاونی -
 مسکن.

رچه و منسجم زمین براي تأمین مسکن و توسعۀ روستا و شهرها در مدیریت یکپا -
 هاي توسعه و عمران.چارچوب طرح

اساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شوراي  تشکیل بازار ثانویه رهن بر -
 اسالمی رسیده است.

 .سومحجم عملکرد برنامۀ  برابر سهسازي به میزان افزایش سهم انبوه -

 مسکن و اتخاذ تدابیر الزم براي تأمین سرمایه در بخش مسکن.گسترش بازار سرمایۀ  -

توان نوعی برداشت گزینشی از طرح جامع مسکن در زمینۀ مسکن مهر را می
می اقتصاد ملّی برداري از زمین دانست. طرح مسکن مهر در دورة توربهره واگذاري حقّ

ختمانی و با اهداف و همزمان با صعود رو به تزاید قیمت مسکن و مواد و مصالح سا
هاي اجراي کاهش هزینه ،ساله 99الب اجارة کاهش قیمت زمین، واگذاري زمین در ق

دادن اقشار  تحت پوشش قرار و هاي نوین ساختمانیاوريساختمان با استفاده از فنّ
. این طرح با وجود دستاوردهاي مثبتی که در به اجرا درآمدمحروم متقاضی مسکن 

قشار کم درآمد داشته است، آثار منفی نیز بر ابعاد مختلف زندگی زمینۀ تأمین مسکن ا
           ) 4: 1392شهري و به ویژه چهرة شهرها بر جاي گذاشته است (قربانی و همکاران، 

باشد. به منظور هاي مرتبط میکه شایستۀ بررسی و پژوهش توسط پژوهشگران حوزه
 ریزي شهري بر آن شدیم تا مهبررسی نقاط قوت و ضعف مسکن مهر از دید برنا

هاي مسکن مهر را مورد تجزیه و تحلیل قرار گزینی چند نمونۀ موردي از پروژهمکان
گزینی مسکونی در پروژه معیارهاي مکان«تالش شده تا  دهیم. لذا در این پژوهش

  مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.» مسکن مهر شهر کازرون
است که با توجه به وضعیت جغرافیایی شهر کازرون، آیا مسأله پژوهش حاضر این 

ریزي شهري گزینی مسکن مهر در شهر کازرون با معیارهاي برنامهاستقرار و مکان
دارد که استقرار و مطابقت دارد؟ براي یافتن پاسخ این سؤال فرضیۀ تحقیق بیان می

شهري مطابقت دارد.  ریزيگزینی مسکن مهر در شهر کازرون با معیارهاي برنامهمکان
گذاران شهري به رعایت معیارها و هدف این پژوهش توجه دادن مسئوالن و سیاست
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در  هاي مشابه است.مسکن مهر و پروژهگزینی مسکونی در توسعۀ استاندارهاي مکان
فرهادي در  شود.به بررسی پیشینۀ موضوع در داخل و خارج از کشور پرداخته می ،ادامه

ین بار اولاي که در آن براي سیزده آبان تهران را به عنوان منطقه تحقیق خود، کوي
واحدهاي مسکونی اجتماعی براي اقشار کم درآمد احداث شده و سپس پروژه شهر 

-ین بار در آن اجرا شده، مورد بررسی قرار داده و با استفاده از آزموناولسالم نیز براي 

هاي ایت و مشارکت عمومی از جنبههاي آماري، میزان موفقیت آن را در جلب رض
 آمیزمنیت و آموزش و ورزش موفقیتبهداشتی و سالمت روانی، زیست محیطی، ا

در شهرهایی که امکان بارگذاري توسعۀ  ).135 :1389ارزیابی کرده است (فرهادي، 
گزینی مسکن مهر وراي ساختار و سازمان فضایی افزا وجود دارد، استقرار و مکاندرون

هاي خدمات شهري به مدیریت هاي مضاعفی را در تأمین زیر ساختهر هزینهشکل ش
آگاهی اعضا از  ).115: 1390رضوانی و همکاران،  کند (سعیديشهري تحمیل می

اي و اعتماد به مدیران، بیشترین تأثیر را بر جمعی و توجه به تبلیغات رسانه هايرسانه
مسکن مهر در شهر مشهد داشته است  اجتماعی آنان در تعاونی -مشارکت اقتصادي 
مسائل طرح مسکن مهر  ،اخیر اتدر تحقیق ).132: 1390، همکاران(مظلوم خراسانی و 

هاي هاي فرسودة شهري از دیدگاه مردم بررسی گردید و پس از شناسایی زمینهدر بافت
آبادي، مشارکت مردم در این طرح، راهکارهاي قابل اجرا مشخص شد (حاجیان حسین

1392 :1 .( 

  شناسیها و روشداده
کیلومتري غرب  145در  باشد کهشهر کازرون یکی از شهرهاي مهم استان فارس می

درجه  29در مختصات جغرافیایی  شیراز قرار دارد. این شهر در نیمۀ غربی استان فارس
 51دقیقه تا  35درجه و  51دقیقه عرض جغرافیایی و  40درجه و  29دقیقه تا  35و 

این شهر در سال  جمعیت. )1(شکل دقیقه طول شرقی قرار گرفته است 41و  درجه
(سالنامۀ  نفر افزایش یافت 89685به  1390 که در سال نفر بود 87326معادل  1385

). اساس اقتصاد این شهر بر کشاورزي، دامداري و 211: 1385آماري استان فارس، 
). ارتفاع متوسط شهر کازرون از 56: 1394، استوار است (دهقان ناصرآبادي بافیفرش
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متر  2220باشد که بلندترین نقطۀ آن با ارتفاعی بیش از متر می 850سطح دریا حدود 
غرب دشت حوضۀ آبریز متر در شمال 780ترین ارتفاع آن کمتر از در شرق و پست

  ).13: 1381 کازرون، (طرح تفصیلی شهر شاپور واقع شده است رودخانۀ
 

  
  )1384، فارساستان مأخذ: سالنامۀ آماري ( فارس استانیت کازرون در موقع -1شکل 

حقوقی،   استقالل اقتصادي، امکانات طبیعی، دسترسی، عواملی همچون موقعیت
آب، برق، گاز، تلفن، توجه به شبکۀ معابر اصلی و فرعی) عواملی  ها (تأمینزیرساخت

با توجه به نقطه بر این اساس گزینی مسکن مهر لحاظ گردد. هستند که باید در مکان
 کازرون شهر در مهر مسکن جادیاگزینه براي  16نظرات کارشناسان و مدیران شهري، 

  . )1جدول  و 2 شکل( انتخاب شد

  
  ن)نگارندگا مأخذ: طرح تفصیلی شهر کازرون و مطالعات( مسکن مهر شهر کازرون گانۀ 16هاي موقعیت گزینه -2شکل
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 انۀ مسکن مهر کازرون با توجه به نظرات کارشناسان و مدیران شهريگ16هاي گزینه -1جدول 
  مشخصات، محاسن و معایب  موقعیت  گزینه

اراضی واقع در جنب   اول
  جادة اصلی دوان

،             ق به ادارة کل راه و شهرسازي، فاقد مالکیت خصوصیهکتار، متعلّ 90مساحت 
  محدودة خدماتی ه ماهوري با شیب زیاد، خارج ازصورت تپه ب

  ت مناسب جهت کشاورزي، جزء اراضی ملی، خاك نرم، قیمت باالکیفی زمین با  اراضی شمال غربی  دوم

  سوم
- اراضی قراه خمسه

 -مشتاق -گلستان
  بلیان وقلعه -مرنجان

عدم ، دسترسی نامناسب و خاکی، دور از شهر اراضی به صورت پراکنده در حاشیۀ کوه،
  ات شهري، نزدیک به فرودگاه،دسترسی مناسب به خدم

  ت خصوصی، خارج از محدوده خدماتی، خاکی نرم با قابلیت کشاورزيمالکی  اراضی غربی  چهارم

اراضی واقع در حاشیۀ   پنجم
  جاده فراشبند

هاي اراضی به صورت پراکنده، عدم دسترسی مناسب به خدمات شهري، درحاشیۀ زمین
  کشاورزي، دور از شهر، زمین تپه مانند

اراضی متصل به   ششم
  روستاي ناصرآباد

اراضی به صورت پراکنده، خارج از محدودة خدماتی، داراي قابلیت کشاورزي، جنس 
  خاك نرم، مشکالت فرهنگی

  مسکونی، متعلق به ادارة کل راه و شهرسازي –متر مربع، کاربري درمانی  5000مساحت   رقیاراضی جنوب ش  هفتم

هکتاري  60اراضی   هشتم
  واقع در شاه امیري

ز آن داراي مالکیت درصد ا 34از اراضی داراي کاربري مسکونی، داراي شیب، درصد  34
  سازيخصوصی، نیاز به تهیۀ طرح آماده

  ت خصوصی، مناسب جهت احداث واحدهاي مسکونی، تعدد مالکین هکتار، مالکی 40  اناراضی جاده قدیمی دو  نهم

اراضی محله دشتک،   دهم
  هکتار 600مساحت 

به دلیل  امکان خرید با قیمت مناسب، هکتار در سه کیلومتري خدمات شهري، 100
  قرارگیري در حریم چاههاي آب، نیاز به استعالم از سازمان آب دارد.

  ت خصوصی، شیب مالیم، کاربري مسکونی، دسترسی مناسب به خدمات شهريمالکی  ضی حاشیه شهرك پردیسارا  یازدهم

  ی، چسبیده به محدوده خدماتی، نامناسب جهت کشاورزيق به منابع ملّهکتار، متعلّ 100  اراضی جنب دانشکده  دوازدهم

  ون مناسب احداث واحد مسکونی، دسترسی خاکیت خصوصی و فرهنگستان کازرمالکی  کازرون –کنار جاده شیراز   سیزدهم

  واقع در ادارة کل راه و شهرسازي، متعلق به ادارة کل راه و شهرسازي  اراضی شهرك شهید رجایی  چهاردهم

  هکتار 200قسمت شمالی شهر   پادگان  پانزدهم

  اراضی حاشیه پادگان  شانزدهم
مناسب احداث واحدهاي  هکتار متعلق به ادارة کل راه و شهرسازي و داراي سند،21

  سازيمسکونی ویالیی و دوطبقه، اعتراض پادگان به دلیل بلند مرتبه

 
  شناسیروش
) استفاده شده است. AHPتحلیل سلسله مراتبی ( فراینداین پژوهش از  روش در

گیري با معیارهاي هاي طراحی شده براي تصمیمترین سیستماین تکنیک از جامع
کند ان رابط کردن مسأله را به صورت سلسله مراتبی فراهم میزیرا امک .چندگانه است

هاي گیريحل مشکالت تصمیم فرایند). تحلیل سلسله مراتبی در 146: 1383(آقابابایی، 
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: 1999 شود (اوساندیک،گرفته می استراتژیک، هم در اجرا و هم در تئوري به کار
اي و ترکیب اوت مقایسه). این روش بر پایۀ سه اصل قرار دارد: تجزیه، قض578

ها گذاري گزینهارزشها، در مرحله پردازش داده). 364: 1385ها (مالچفسکی، تویاول
 ،گزینی مطرح شده با استفاده از مدل تحلیل سلسه مراتبیبا توجه به معیارهاي مکان

  ) آورده شده است.2انجام شد که در جدول (

  گزینی مسکونیهاي مکانها با توجه به معیار ارزش گزینه -2جدول 

  
  )مأخذ: مطالعات نگارندگان(
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  بحث

و طی  AHPبراي انتخاب مکان بهینه، از بین موارد ذکر شده با استفاده از مدل 
ها با هاي تعریف شده، وزن دادن به گزینهمراحلی همچون وزن دادن به معیارها و شاخص

                ب بهترین گزینه پرداختیم. ب به انتخاهاي مرکّدست آوردن وزن نظر کارشناسان و به
هاي تعریف شده) هدف تعیین وزن براي (وزن دادن به معیارها و شاخص اولدر مرحلۀ 

باید به واسطۀ هر  سههاي رقیب در سطح گزینه ،عبارت دیگره جفت جفت معیارها بود. ب
اساس  بر )3( دولگرفتند. در جقرار می زوجیمورد مقایسۀ  دویک از معیارها در سطح 

  مقایسه شدند، امتیاز داده شد. زوجیها که به صورت امتیازها به سنجه

  اي معیارهاماتریس مقایسه -3جدول 
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. شداي معیارها اقدام به امتیازگذاري آنها در مرحلۀ بعد، پس از تهیۀ ماتریس مقایسه
اساس مندرجات  عیار بربه منظور امتیازدهی به هر یک از معیارها، ابتدا جذر ضرایب هر م

) محاسبه و سپس براي نرمال کردن میانگین هندسی سطرها، هر یک از 4جدول (
 . مجموع مقادیرشدهاي یاد شده بر حاصل جمع مقادیر محاسبه شده تقسیم میانگین

ها، مقادیر محاسبه شده براي سپس به منظور وزن دادن به شاخص .به دست آمد 97/28
) تقسیم کرده و وزن هر معیار به 97/28بر مجموع مقادیر( ها راهر یک از شاخص

   .گردیدمحاسبه  )4( صورت جدول
اساس معیارهاي وزن داده و سنجیده  گانه بر 16هاي پس از مقایسه هر یک از گزینه

ها یک از سایت ت ترکیبی هرها، وزن اولویشده و همچنین محاسبۀ وزن هر یک از سایت
ه ب                با توجه به وزن معیارها و وزن )4(طبق جدول  تینها درو  آمددست  به

 محاسبهها اساس معیارها، امتیاز نهایی هر یک از سایت ها بردست آمده از مقایسۀ گزینه
  گردید.
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  هاامتیاز نهایی گزینه -4جدول 
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  امتیاز نهایی گزینه ها - 4ل ادامه جدو

  
 گیرينتیجه

            ) 10گزینۀ ( اراضی دشتک توان چنین نتیجه گرفت کهمی )4(جدول  به استناد
، داراي بیشترین 075/0) با امتیاز 12گزینۀ (اراضی جنب دانشکده  و 08/0با امتیاز 

) به وضوح 3شکل (نتیجۀ در این کازرون هستند.  امتیاز براي احداث مسکن مهر شهر
  نمایش داده شده است.

  



  11شمارة   يجغرافیاي اجتماعی شهر وفصلنامۀد        98

  
  )نگارندگان(مأخذ:  اي احداث مسکن مهر در شهر کازرونهاي منتخب برمکان -3 شکل

 
ی صورت گرفته اقداماتی توسط مقامات محلّ ،سایت دهم کاز طرفی جهت تملّ

و  بودهگوي مسکن مهر این شهر کامالً جواب ،است. این سایت از نظر وسعت و اندازه
هاي توجه به محدودیت ین با. همچنباشدمیداراي پتانسیل کافی براي توسعه آتی نیز 

شرقی، تنها جهت ممکن غرب، شمال و جنوبکازرون از جهات جنوب توسعۀ شهر
باشد که از یک طرف اراضی ملّی بوده و می 10براي استمرار توسعۀ شهر، گزینۀ شماره 

و از طرف دیگر قادر  باشدک سازمان مسکن و شهرسازي استان فارس میدر تملّ
سال آینده پاسخ بدهد. بنابراین  50کازرون را تا  اي شهري توسعهخواهد بود نیازها

کازرون با  گزینی مسکن مهر در شهرفرضیه این پژوهش مبنی بر تطابق استقرار و مکان
  شود.می تأییدریزي شهري معیارهاي برنامه

ریزي ریزي و طراحی شهري، طراحی و برنامههاي برنامهیکی از مهمترین بخش
ریزي مسکن نقش دارند. عالوه بر توجه به عوامل مختلفی در برنامه مسکن است.

 معیارهاي بررسی شده در این پژوهش، مواردي به شرح ذیل براي احداث مسکن مهر
  شود:پیشنهاد میهاي مشابه آن در آینده، یا طرح کازرون شهر
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- توجشناسی همچون سبک معماري، زبان بومی، رهاي اصلی بومه به متغی
 اي، فرهنگ و سبک زندگی و غیره.طقهمن

- سبز و هاي مردم همچون اتالف نشدن انرژي، وجود فضايه به خواستهتوج
 نور و روشنایی مناسب و از طرفی قیمت مناسب.

از شتابزدگی فارغ از اصول و مبانی شهرسازي و عدم الگوبرداري  جلوگیري  -
 هاي رایج غربی.از مدل

 - گونه روههاي خاص مانند معلولین در احداث اینه ویژه به نیاز گضرورت توج
 مساکن.

- هاي اجتماعی و اقتصادي ساکنان این گونه مساکن.ه نمودن به ویژگیتوج 

- ت کودکان و استراحت و نشستن تخصیص فضاي مناسب براي بازي و فعالی
مسیرهاي عابرین پیاده و ایجاد فضاهایی که موجب  بازنشستگان و همچنین

 مکان در ساکنان شود. و حس تقویت همبستگی
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