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  ، ايرانزاهدان، ريزي شهري دانشگاه سيستان و بلوچستاندانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه

  
   چكيده

هـا  ها، محل استراحت، آسايش و پناهگاه خسـتگي دهندة سكونتگاهكيلعنوان كوچكترين عنصر تش مسكن به
ترين نيازهاي بشري تبديل است و همين عوامل، مسكن را به يكي از اساسياز ديرباز جايگاه امنيت و آرامش بوده

است. هدف پژوهش حاضر، سنجش كيفيت مسكن در نواحي شهري زنجان است. در اين پژوهش، شاخص نموده
از طريـق   90نياز از سرشماري نفوس مسـكن   مورد هايت مسكن در سطح نواحي شهر تعيين گرديد كه دادهكيفي

هاي مربوط بـه  هاي مولفههاي ارزيابي چند معياره در سطح نواحي شهرداري زنجان پرداخته شده است. وزنروش
ـ  AHPهر قلمرو  با استفاده از مدل  بنـدي معيارهـا از مـدل    و گـروه  هـا هاستخراج و براي تعيين فواصل بين گزين

ت مسـكن در نـواحي شـهري زنجـان از       تاپسيس استفاده شد و در نهايت، به منظور استخراج شاخص نهايي كيفيـ
درصد از  كّل نواحي شهري  2/22هاي انجام در نهايت فقط تنها مدل ويكور استفاده شده است. با توجه به تحليل

درصـد از نـواحي داراي    7/40مطلـوب بـوده،    اراي كيفيت مطلـوب و نسـبتاً  زنجان در شاخصهاي مورد بررسي د
درصد نواحي در وضعيت نسبتاً نامطلوب و نامطلوب قرار دارند. مطالعة حاضـر، نشـان    37و  كيفيتي متوسط است

كيفيت  داد كه عالوه بر پايين بودن كيفيت مسكن در سطح نواحي شهر زنجان در بين نواحي اين شهر نيز از لحاظ
  مسكن تفاوت معناداري وجود دارد.
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  مقدمه -1

مسكن در زندگي از اهميت خاصي برخوردار است؛ زيرا نقشي ويژه در برآوردن 
قولة نيازهاي اساسي مادي انسان شامل نيازهاي اقتصادي،اجتماعي و زيستي دارد. م

توان تعريف واحدي از آن مسكن، گسترده و پيچيده است و ابعاد متنوعي دارد و نمي
ارائه كرد. مسكن، مكاني فيزيكي است و به عنوان سرپناه، نياز اوليه و اساسي خانوار به 

ترين نيازهاي عنوان يكي از اساسي). مسكن به7: 1367(اهري و ديگران، آيدحساب مي
 رودها به شمار ميدهندة سكونتگاهوان كوچكترين عنصر تشكيلزندگي انسان به عن

ها از ) و محل استراحت و آسايش و پناهگاه خستگي115: 1385نيا و موسوي،(حكمت
-ديرباز جايگاه امنيت و آرامش بوده است و همين عوامل،  مسكن را به يكي از اساسي

به عنوان سرپناه، بلكه به عنوان ترين نيازهاي بشري تبديل نموده است. مسكن، نه تنها 
ترين واحد اجتماعي يعني خانواده داراي ها در نخستين و اساسيمحل پرورش انسان

شايد بتوان گفت كه مشكل مسكن در تمامي  .)179: 1375آور،(بخت اهميت است
جهان وجود دارد؛ اما در كشورهاي در حال توسعه به دليل رشد سريع جمعيت و 

هاي داخلي، فقدان منابع مالي كافي،مشكالت مربوطه به عرضة رتشهرنشيني، مهاج
تر از همه نبودن زمين، تأمين مصالح ساختماني و كمبود نيروي انساني متخصص و مهم

هاي مناسب در خصوص زمين و مسكن اين مشكل خط و مشي، سياستگذاري و برنامه
ايران نيز به عنوان يك . )7: 1385(پور محمدي، به صورت حاد و بحراني درآمده است

) و تغيير در شيوة توليد با روند 1341كشور در حال توسعه، با آغاز اصالحات ارضي(
خصوص در بخش مسكن مواجه گرديده هرو به گسترش شهرنشيني و مشكالت آن ب

هاي پس از انقالب در ايران بخش ). در سال163: 1377(حساميان و همكاران، است
هاي  ّكل كشور را به خود اختصاص داده گذارياز ّكل سرمايهدرصد  40الي  20مسكن 

). 14: 1382شده است (رفيعي،درصد از توليد ناخالص ملي را شامل مي 8تا  4كه 
ها كه توانسته است بالغ سابقة در اين سالهاي مسكن، برخالف رشد سريع و بيتعاوني

) نتوانسته 60، 1374يان،سال گذشته توليد كند (نور 20هزار مسكن در طي  400بر 
نيازهاي جامعه را در اين بخش تامين كند كه براي پاسخ به تقاضاي فزايندة مسكن نه 
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تنها به زمين، سرمايه، مصالح ساختماني، نيروي انساني و فناوري نياز است، بلكه داشتن 
ريزي مطلوب به منظور ايجاد هماهنگي بين بخش مسكن و ساير يك نظام برنامه

) 6و بين اجزاي به وجود آورندة مسكن، ضرورت محض است (عزيزي:  هابخش
بنابراين، تدوين يك برنامة جامع در اين بخش، نيازمند شناسايي و تجزيه و تحليل ابعاد 

هاي مسكن به عنوان شالودة اصلي يك برنامة و اجزاي مختلف مسكن است. شاخص
دي، اجتماعي، فرهنگي، زيست جامع و ابزاري ضروري براي بيان ابعاد مختلف اقتصا

ريزي مسكن برخوردار هستند اي در امر برنامهمحيطي و كالبدي مسكن، از جايگاه ويژه
ها و ). در اين تحقيق به اهميت، نقش و جايگاه مسكن وشاخص25: 1374(رفيعي،

شود؛ بدين منظور، ريزي پرداخته ميها در فرآيند برنامهاثرات آن و نقش شاخص
  شوند.مختلف اقتصادي، اجتماعي و كالبدي مسكن بررسي و معرفي ميهاي شاخص

توان گفت كه احتياج انسان نسبت به مسكن نوعي توجه غريزي و نهادي دارد و مي
. وجود آمده و با افزايش جمعيت جهان، افزايش يافته استبه مسكن و سرپناه با بشر به

ريزي مسكن به تحقيقات بنيادي و هريزان شهري در جهت حل اين مشكل و برنامبرنامه
هاي هر مجموعة اند. با توجه به اينكه قسمت اعظم ساختمانكاربردي زيادي پرداخته
        دهد، مطالعات مربوط به مسكن، هاي مسكوني تشكيل ميزيستي را، ساختمان

است.  اي برخوردارريزي از اهميت ويژههاي مسكوني و مانند آنها در هر برنامهتراكم
بايست از كّلية جوانب، چه از ديدگاه شرايط و ضوابط آب و ريزي مسكن ميبرنامه

هوايي و طبيعي و چه شرايط اجتماعي و فرهنگي و يا عوامل مربوط به اقتصاد، مورد 
             و گيرد انجام ريزيبرنامه است قرار ) تا اگر207: 1383(شيعه، مطالعة دقيق واقع شود

           اين يدار باشد، همة اقشار جامعه در همة سطوح و نواحي را در بر گيرد؛ برمستمر و پا
مسكن در يك حوضة همگن  وضعيت از آگاهي منظور به چنين تحقيقاتي انجام اساس،

               و مناطق كمتر توسعه يافته قراردادن اولويت در و شناخت ها،لحاظ شاخص از
انكار ناپذير  ضرورتي نابرابري، و رفع آنها به زيربنايي و عمراني تخصيص اعتبارات

است؛ بنابراين، با توجه به ويژگي هاي شهر زنجان و محدوديت ها و موانع توسعة 
شهري از جمله اراضي مرغوب كشاورزي باعث شده تا اين وضعيت، نيازمند بررسي و 
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هتري هدايت و راهنمايي ريزي باشد تا بتوان روند توسعة اين شهر را به شكل ببرنامه
  كرد.

به طور كلي به وضعيت محيطي كه مردم در آن زندگي » كيفيت زندگي«اصطالح 
هاي خود  مي كنند، مثل آلودگي و كيفيت مسكن؛ همچنين  به برخي صفات و ويژگي

). كيفيت زندگي به معناي 65: 2003مردم مثل سالمت و دسترسي اشاره دارد (پاكيون، 
). 1382داشتن احساس رضايت از زندگي است (جمشيدي و كرمي:   زندگي خوب و

هاي كلي اجتماعي، فيزيكي محيط در يك ناحيه را نشان مي دهد كيفيت زندگي ويژگي
ريزي توسعة اجتماع به كار تواند به عنوان ابزاري قدرتمند براي نظارت بر برنامهكه مي

چگونگي شرايط و وضعيت عيني زندگي  كيفيت زندگي نيز به عنوان رود. در اين راستا
). لذا هدف غايي مطالعة كيفيت زندگي و كاربرد 2005ها تعريف نمود (پال، خانواده

متعاقب آن براي اين است كه مردم، قادر به داشتن يك زندگي با كيفيت باال باشند؛           
 )14: 2002ان، بخش باشد (آلن و همكاركه اين زندگي هم هدفمند و هم لذتطوريبه

دهندة ترين اجزاي تشكيلكه با توجه به موضوع تحقيق، كيفيت مسكن يكي از اساسي
  كيفيت زندگي است.

اي بشر مطرح بوده است؛ همواره به عنوان نياز پايه» مسكن«در طول تاريخ بشر، 
اي و حياتي چنانكه در مجمع عمومي سازمان ملل، مسكن مناسب و امن را حقّ پايه

). مسكن به 273: 2002پور، كنند (محبوبسان براي ايجاد زندگي انساني مطرح ميان
عنوان يك سرپناه صرفا فيزيكي است و كّلية خدمات و تسهيالت عمومي الزم براي 

كنندة آن شود و بايد حق تصرف نسبتا طوالني براي استفادهبهزيستي انسان را شامل مي
به مسكن سالم بيش از سقفي بر سر است و  ). نياز35: 1982فراهم باشد (ناپ، 

هاي ديگري را نيز در بر دارد كه از آن جمله عبارتند از: فضاي كافي، دسترسي ضرورت
ارتباطي، امنيت تصرف، استحكام بنا، تاسيسات بهداشتي و روشنايي و حرارتي و آب، 

 باشند استطاعت مالي ساكنين فراهممحيط داراي كيفيت و تمامي اينها بايد در 
)UNCHS, 1999: 16.(  
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ريزي مسكن باشد ترين ابزار در برنامهشايد مهمترين و كليدي» هاي مسكنشاخص«
هاي مختلف هاي مسكن يكي از ابزارها و شيوه) بررسي شاخص54: 1354(ارجمندنيا،

توان به كمك آن، پارامترهاي مؤثر رود كه ميشناخته شدة ويژگي مسكن به شمار مي
گيري در مورد مسكن را ريزي و تصميمكن را شناخت و هر گونه برنامهدر امر مس

-ها در واقع ابزارهاي اندازه) به عبارت ديگر، شاخص60: 1382تسهيل نمود (ملكي،

-گيري وضع مسكن و روند تحول آن، همچنين ارزيابي ميزان موفقيت و تحقق سياست

-توان شاخصطور كلي مي) به 45: 1384شوند (سرتيپي پور،هاي مسكن محسوب مي

نيا و بندي كرد(حكمتهاي مسكن را در سه گروه عمده كمي، كيفي و اقتصادي تقسيم
  ).116: 1385موسوي،

ها، قدرت و اختيارات، مزايا بودن، اين است كه حقوق و مسئوليتمنظور از عادالنه
ردادي براي هاي وابسته به خود را عادالنه توزيع كند؛ پس عدالت، تدبيري قراو فرصت

هاي هاي محيطي بين افرادي است كه داراي خواستهحفظ نظم اجتماعي از درگيري
). با توجه به 12: 1990بل، ناسازگار نسبتاً زيادي دربارة منابع محدود هستند (كمپ

شناسي شهري مشخص اينكه در عصر حاضر بر اساس تحقيقات انجام شده در جامعه
هاي اجتماعي، رابطة يد و كيفيت مسكن و آسيبشده است كه ميان شهرسازي جد
هاي آماري ) و عاملي كه بيش از برداشت21: 1375مستقيمي وجود دارد (كارشناس،

: 1383ريزي مسكن تأثيرگذار است، عامل اجتماعي و روحية انساني است (شيعه،برنامه
اجتماع ). اهميت اجتماعي مسكن، يكي از فاكتورهاي اصلي تعادل و پابرجايي 209

دهندة اجتماع هاي اصلي تشكيلانساني بوده و در واقع، مسكن خانواده يكي از پايه
بشري است. با توجه به اين امر، مسكن يكي از احتياجات بنيادي يك خانوار است كه 

هاي انساني است و به طور كّلي، زندگي اجتماعي در يك واحد بايد جوابگوي خواست
گرفتن و رشد سالم و خوشحال زيستن عي براي شكلمسكوني و فقدان مسكن مان
). مسكن نامناسب و خارج از استاندارد، به طور 2: 1375خانواده خواهد بود (رسولي،

مستقيم و غيرمستقيم عالوه بر آثار زيانبار روحي، پيامدهاي اجتماعي چون بزهكاري، 
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هاي چنانچه خانه )6: 1377جرم و نقض قوانين و مقررات را به دنبال دارد. (وثوقي،
  آيند.خيزي به حساب مينامناسب زير  استاندارد از جمله عوامل مؤثر در جرم

دهد كه تحقيق در مورد وضعيت كمي تفحص در ميان تحقيقات انجام شده نشان مي
و كيفي مسكن شهر زنجان تا به حال انجام نشده است؛ با وجود اين از جمله تحقيقات 

) 2006توان به موارد زير اشاره كرد؛ منگ و همكاران (ن ميانجام شده در مورد مسك
» ارزيابي كيفيت مسكن در رابطه با شهر ليما در كشور پرو«اي تحت عنوان مقاله
اند. در اين مقاله، كمبود عرضة مسكن و عدم كيفيت مسكن به علّت قدمت باال و نوشته

هر معرفي كرده است. در اين عدم تعمير اين مساكن را مشكالت اصلي مسكن در اين ش
هاي موجود هر يك از هاي كيفي مسكن و با توجه به دادهمقاله بر اساس شاخص

مناطق به شناسايي مناطق با شرايط مسكن نامناسب پرداخته است. در اين مقاله با توجه 
هايي با كيفيت پايين مسكن در آوريِ داده در سطح خانوار، بلوكبه سرشماري و جمع

توان اين نابرابري را در اند كه با استفاده از نقشه به راحتي ميح شهر تفكيك شدهسط
  بخش مسكن ليما در كشور پرو مجسم نمود. 

اي با عنوان ارزيابي و تجزيه و تحليل ) نيز در مقاله2013و همكاران ( زنگنه
 13معيارهاي توسعه پايدار مسكن در مادرشهر مشهد به ارزيابي وضعيت مسكن در 

منطقة شهري مشهد با رويكرد توسعه پايدار، با استفاده از چهار شاخص اصلي كالبدي، 
دهندة نابرابري و شكاف در اند كه نتايج، نشاناجتماعي، اقتصادي و بيولوژيكي پرداخته

  باشد. گانه از لحاظ وضعيت مسكن ميبين مناطق سيزده
      نوان طراحي جهت اي تحت ع)، در مقاله2013چاهي و همكاران (رئوف

جويي در انرژي جهت نيل به توسعه مسكن پايدار، به بررسي ارتباط بالقوه بين صرفه
وري محيطي، اجتماعي، اقتصادي) با پارامترهاي بهرهابعاد سه گانة مسكن پايدار (زيست

  انرژي در شهر اصفهان با استفاده از روش تحليل رگرسيوني پرداخته است. نتايج 
  باشد. وري از انرژي ميي معنادار ابعاد مسكن پايدار و شيوه بهرهدهندة رابطهنشان

 و ) در پايانامه كارشناسي ارشد خود تحت عنوان تجزيه1386تفكري دوبخشري (
هاي سال بين زنجان شهر: موردي ايران (نمونة در شهري مسكن نياز بينيو پيش تحليل
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 سطوح در مسكن ريزيبرنامه هاياستيك با پذيرش حاضر ) پژوهش1404 تا 1384

 هايشاخص از آمده بدست نتايج داده، ارائه مرحلة مسكن شش وضعيت بهبود مختلف

 در چه و موجود وضع در چه -شهر اين هايبافت عمدة كه داد شهري نشان توسعه پايه

 نامناسب وضعيت در مسكن توسعة پتانسيل حداقل پذيريجمعيت بر مبناي -آتي وضع

   .اندرفاهي هايو زيرساخت خدمات تامين ريزيبرنامه نيازمند و گيرند،رميقرا
ريزي مسكن در نامة دورة كارشناسي ارشد خود به برنامه) نيز در پايان1381الهوتي(

شهرهاي با توسعة فزاينده (مطالعه موردي شهر اردبيل) پرداخته و وضعيت مسكن اين 
  يت مورد بررسي و تحليل قرارداده است. شهر را در وضعيت قبل و بعد از مركز

هاي كمي نامة دورة كارشناسي ارشد خود به بررسي شاخص) در پايان1381دهقان (
   ريزي آتي آن پرداخته و نتيجه گرفته است كه و كيفي مسكن در شهر يزد و برنامه

 توان اراضي خالي موجود در شهر را جهت برآورده ساختن مسكن مورد نياز جهتمي
  آينده مورد توجه قرار داد. 

اي تحت عنوان بررسي تغييرات كمي و كيفي مسكن در شهر ) در مقاله1385زياري(
به اين نتيجه مي رسد كه در صورت  1402مراغه و پيش بيني مسكن مورد نياز تا سال 

هاي موجود و اتخاذ الگوي مناسب توسعة مسكوني مي توان استفاده حداكثر از توان
  صد نياز آينده را در داخل شهر تامين نمود. در 69.1

ريزي مسكن و ) در پايان نامه دورة كارشناسي ارشد خود به برنامه1380اينانلو (
تحليل عرضه و تقاضاي مسكن در شمال شهر قزوين پرداخته است و به رابطة مثبت و 
 معناداري بين عدم تعادل در عرضه و تقاضاي مسكن و محدودة مورد مطالعه و

  بهداشتي و آموزشي رسيده است.  -هاي درمانيكاربري
نامة دوة كارشناسي ارشد خود به تحليل تنگناها و مشكالت ) در پايان1379رئيسي(

هاي الزم را براي ريزيمسكن شهري در استان سيستان و بلوچستان پرداخته و برنامه
 است.  بررسي وضعيت فعلي و آتي جمعيت و نيازهاي مسكن آن ارائه كرده
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  شناسيها و روشداده -2

است. تكنيك                 و موردي تحليلي -مقاله از نوع توصيفي  در اين تحقيق روش
از  اي، ميداني، استفادهكتابخانه هاياز روش گردآوردي آمار و اطالعات، با استفاده

و تحليل               و تجزيه بنديها و طرح تفضيلي است؛ همچنين براي طبقهآمارنامه جداول
پرداخته شده و در نهايت،  VIKORو  AHP ،TOPSISهاي مذكور از مدل اطالعات

براي  انتقال داده كه  ArcGISافزاراطالعات به دست آمده را براي توليد نقشه به نرم
  است. شده نيز استفاده Excelو   SPSSافزارهايانجام اين عمليات از نرم

استفاده شده است كه مراحل كار به طور  AHPاز مدل دهي معيارها جهت وزن
  خالصه بدين شرح است: 
ها و تشكيل ماتريس دوتايي است كه اين كار با سازي دادهمرحلة اول، شامل آماده

به  9تا  1 ازكميتي ال ساعتي كه بر اساس اهميت معيارها  9در نظر گرفتن مقياس 
  گردند.معيارها داراي وزن مي

محاسبة وزن نهايي معيارها است كه براي اين كار، اعداد هر كدام از مرحلة دوم، 
 N 1ها را به توان ضرب وزنشوند و سپس حاصلها در هم ضرب ميها و رديفستون

هاي نرمال نشدة هر رديف را به ام و در نهايت براي محاسبة وزن نهايي معيارها، وزن
هاي نهايي بايد كه مجموع ّكل وزن كنيمهاي نرمال نشده تقسيم ميمجموع ّكل وزن

  باشد. 1برابر با 
  مرحلة سوم، به دست آوردن نسبت توافق است كه خود داراي چهار مرحله است:

ها بايد در مقدار وزن معيار كه براي تعيين مقدار بردار، هر كدام از وزن AWمحاسبة  -
 ضرب شوند.

 =L                       محاسبة بردار توافق                                -

 =Ciمحاسبة شاخص سازگاري                                                            -

 =CR محاسبة ضريب سازگاري                                                              -
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باشد و در غير اين صورت،  1/0گاري بايد كمتر از ضريب ساز مقدارAHP كه در 
  دهندة عدم دقت و عدم كارشناسي صحيح در دادن وزن معيارها است.نشان

آل به عنوان يكي از حل ايدهبندي بر اساس شباهت به راهيا الويت TOPSISمدل 
ز ها انمودن دادهباشد. اين مدل، جهت نرمالگيري چند معياره ميهاي تصميمروش

اي است كه كمترين برد. در اين مدل، بهترين گزينه، گزينهنرمااليز اقليدوسي بهره مي
-آل مثبت و بيشترين فاصله را از حد ايدال منفي در بين جايگزينفاصله را از حد ايده

هاي ديگر داشته باشد؛ سپس با دخالت دادن مقدار ضريب تأثير هر كدام از معيارها در 
استفاده شده است.  AHPه، كه براي محاسبة ضريب تأثير از مدل هاي نرمال شدوزن

براي به دست اآوردن حداقل و حداكثر هر كدام از معيارها و محاسبة مقدار تفاضل 
  موجود بين مقدار حداقل و حداكثر محاسبه شده از فرمول زير استفاده شده است.

 

                     در نهايت محاسبة فاصلة نسبي از راه حل ايدال         

رسيم كه هرچه مقدار مي 1تا  0هاي بين بعد از انجام مراحل باال در نهايت به ارزش
دهندة مطلوب يا نامطلوب بودن است و بستگي به عدد به يك نزديك باشد، نشان

  نحوةذتفسير بر اساس سود يا زيان، خواهد داشت.
هايي متريك توسعه يافته، از جمله مدلپي كه بر اساس روش ال VIKORمدل 

اي بندي شدهليست رتبه MADMگيري چند معياره است كه براي حل مسائل تصميم
بندي و نمايد. روش فوق بر رتبهگيري تعيين ميرا براي حل سازشي براي تصميم

كند. معيار  ها در حضور معيارهاي متعارض تمركز مياي از گزينهانتخاب مجموعه
ال است. در اين حل ايدهها در اين روش بر اساس ميزان نزديكي راهبندي گزينهرتبه

بندي و يافتن بهترين گزينه از مفهوم ميزان سازشي ميان فاصلة روش، به منظور رتبه
ريزي سازشي كند و به همين دليل به برنامهها نسبت به بهترين گزينه استفاده ميگزينه
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اي ساده، ليكن در فاده از روش تحليل، شاخص توسعه به گونهشود. با استبندي ميطبقه
 پردازد.ها ميبندي سكونتگاهخور توجه، تعيين و سپس به رتبه

از رابطه زير استفاده  vikorيافتگي با استفاده از مدل براي محاسبة ميزان توسعه
  شود :مي

Lpi= 

Ji =  آلترناتيوها ؛= wi   وزن معيارها ؛ = p  شاخص vikor   حداكثر  =  ؛

 هاحداقل معرف = ها ؛  معرف

و در نهايت براي پيدا كردن شاخص نهايي توسعه براي هر واحد از رابطة زير 
  شود:استفاده مي

  هاي مورد نياز و سپس تشكيل ماتريسمرحلة اول: جمع آوري داده
ها كه در اين مرحله پس از به توان رساندن اعداد مرحلة دوم: نرمال نمودن داده

  كنيم.ماتريس، مقدار هر معيار را در مجذور مجموع همان معيار تقسيم مي
  هاي نرمال.مرحلة سوم: دخالت دادن مقدار ضريب تأثير هر كدام از معيارها در وزن

ر تفاضل مرحلة چهارم: محاسبة حداقل و حداكثر هر كدام از معيارها و محاسبة مقدا
  موجود بين مقدار حداقل و حداكثر محاسبه مي شود.

مرحلة پنجم: به دست آوردن مقدار فاصله بين حداكثر با هر كدام از اعداد محاسبه 
  شده در مرحلة سوم

  ال مثبت (بهترين تركيب).ام از گزينه ايده iمرحلة ششم: محاسبة فاصله 

Si=  

Si  فاصلة =i  ال مثبتايدهام از گزينه   
  ال منفي (بدترين تركيب).ام از گزينه ايده iمرحلة هفتم: محاسبة فاصله 

Ri= max  
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 Qiيا اصطالحاً  vikor محاسبة مقدار  vikorمرحلة هشتم: مرحلة آخر در مدل 
  باشد.مي

 Q= V + (1-V) 

V                  مقدار ثابت =  
اعدادي حاصل خواهد شد كه رنج آنها بين  VIKORبعد از به كارگيري فرمول  كه

اند باشد. هر كدام از معيارها كه حداقل امتياز يا رتبه را به خود اختصاص دادهمي 1تا  0
دهندة نامطلوب باشد و حداكثر نشانترين يا برخوردارترين گزينه ميبه عنوان بهينه

  باشد.بودن در ناحيه مي

  بحث -3

هايي هاي موجود در سطح نواحي و محالت شهر زنجان، شاخصبا توجه به آمارها و داده
ها (شاخص هاي براي ارزيابي وضعيت كيفيت مسكن نواحي تعيين گرديده است. اين شاخص

شوند كه شامل منتخب) كه افزايش آنها منجر به باال رفتن كميت و كيفيت مسكن در نواحي مي
اكمي (بعد خانوار، نفر به واحد مسكوني و تعداد اتاق در واحد مسكوني)، سرانة سرانه هاي تر

 9(در  تسهيالت موجود در نواحي (برق، آب، فاضالب و گاز)، ريزدانگي در سطح نواحي
باشد. كه در نهايت، بر اساس نتايج سطح) مي 5سطح)، قدمت بنا (در سه سطح) و مصالح ( در 

           شاخص مورد بررسي  5گانة زنجان بر اساس  27نواحي  حاصل از تحليل انجام شده،

 بندي مناطق از روش زير استفاده شد است.بندي شده و براي سطحدرجه

SN=                                                                                      

Sd= 

SN=           تعداد طبقاتsd                ميانگين= انحراف از معيار =  
گروه با كيفيت مطلوب، متوسط و  3با توجه به مدل باال، نواحي شهري زنجان را در 

شاخص متفاوت به شرح  5ها در بندي نموده كه نتايج حاصل از پردازش دادهنامطلوب دسته
  :باشدميزير 
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  هاي تراكميوضعيت نواحي شهر زنجان در شاخص -1- 3

شاخص نخست كيفيت مسكن شهري در اين مطالعه شاخص هاي تراكمي است و با توجه به 
درصد  11.1دهد كه تنها نشان مي TOPSISنتايج بدست آمده از شاخص، با استفاده از مدل 

درصد از  66.7است و  از  كّل نواحي شهري زنجان در اين شاخص داراي كيفيت مناسب
برند؛ درصد نواحي در وضعيت بدي به سر مي 14.8نواحي داراي كيفيتي متوسط هستند و 

تعداد نواحي نامطلوب بيشتر از نواحي مطلوب است و  2بنابراين با توجه به جدول شمارة 
  بيشترين ميزان نواحي در حالت متوسط قرار دارند.

 AHPكمي با استفاده از ضريب تاثير شاخص هاي ترا -1جدول 

 5-4اتاق  3-2اتاق  1اتاق  نفر به واحد مسكوني بعد خانوار  شاخص

 2293/0 0754/0 0255/0 3373/0 3326/0 ضريب تاثير

CR 08/0  
 هاي تراكميوضعيت نواحي شهر زنجان در شاخص -2جدول 

درجه كيفيت  ناحيه رتبه

 مسكن

درجه كيفيت  ناحيه رتبه سطح

 مسكن

 سطح

1 6 0.743822471 

 مطلوب

16 25 0.237104629 

 متوسط

 

2 5 0.380802410 17 14 0.236075009 

3 2 0.317069438 18 15 0.235655241 

4 11 0.302619516 

 متوسط

19 13 0.229139982 

5 4 0.295067751 20 16 0.228858424 

6 12 0.281980554 21 27 0.213673671 

7 10 0.275938595 22 17 0.193828375 

 نامطلوب

8 3 0.273517703 23 1 0.191616481 

9 18 0.273458553 24 22 0.191256664 

10 26 0.273204618 25 21 0.184750013 

11 24 0.264346105 26 20 0.145253456 

12 23 0.258934056 27 19 0.122589112 

13 7 0.248979692 28 

 
14 8 0.239380345 29 

15 9 0.238860865 30 

 

شاخص دوم كيفيت  وضعيت نواحي شهر زنجان با توجه به تسهيالت ارائه شده در نواحي
مسكن شهري در اين مطالعه با توجه به تسهيالت ارائه شده در نواحي است، نتايج به دست 

رصد از كّل د 8/14دهد كه تنها نشان مي TOPSISآمده در اين بخش با استفاده از مدل 
درصد از نواحي،  7/66نواحي شهري زنجان در اين شاخص، داراي كيفيت مناسب هستند و 
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برند؛ بنابراين با توجه درصد نواحي در وضعيت بدي به سر مي 1/11كيفيت متوسطي دارند و 
  پايداري قرار دارند.  بيشتر نواحي در وضعيت نسبتاً) 4(به جدول 

  AHPتسهيالت با استفاده از  ضريب تاثير شاخص -3جدول 

 گاز آب برق شاخص
 نحوة دفع فاضالب

محيط چاه و مخزن شبكه 
0.010 0.094  106/0 2484/0  3131/0  2808/0ضريب 

CR 09/0  

  وضعيت نواحي شهر زنجان در شاخص تسهيالت -4جدول 

 ناحيه رتبه
  كيفيت  درجه

 مسكن
 ناحيه هرتب سطح

درجه كيفيت 
 مسكن

 سطح

1 15 0.901303544 

 مطلوب

16 1 0.214394679 

 متوسط

 

2 8 0.396749288 17 3 0.213336788 

3 7 0.350366315 18 13 0.211135988 

4 17 0.33501657 19 22 0.209690165 

5 19 0.315615929 

 متوسط

23 23 0.208578494 20 

6 20 0.311973579 21 26 0.208470649 

7 14 0.287904345 22 4 0.20430063 

8 9 0.276613641 23 5 0.196616938 

9 11 0.255192278 24 24 0.193606407 

10 16 0.246444014 25 18 0.186255913 

 0.177469228 12 26 0.238465661 2 11 نامطلوب

12 27 0.225519821 27 21 0.07369532 

13 6 0.223708574 

 14 25 0.219816689 

15 10 0.217416198 

  هاي ريزدانگيوضعيت نواحي شهر زنجان در شاخص -2- 3

شاخص سوم كيفيت مسكن شهري در اين مطالعه، شاخص ريزدانگي واحدهاي مسكوني 
از   درصد7/14يابيم كه تنها در مي TOPSISاست. در بررسي اين شاخص با استفاده از مدل 

درصد از نواحي  1/48كّل نواحي شهري زنجان در اين شاخص داراي كيفيت مناسب است و 
  درصد در وضعيت بدي در بين نواحي به سر مي برند.  3/33داراي كيفيتي متوسط هستند و 
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  AHPضريب تاثير شاخص ريزدانگي با استفاده از مدل  -5جدول 

ص
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CR 0.09 

  وضعيت نواحي شهر زنجان در شاخص ريزدانگي -6جدول 

 ناحيه رتبه
درجه كيفيت 

 مسكن
 ناحيه رتبه سطح

درجه كيفيت 

 مسكن
 طحس

1 11 0.903558407 

ب
طلو

م
 

16 15 0.129252598 

 متوسط
2 23 0.598343336 17 17 0.102887319 

3 9 0.40451181 18 12 0.102526112 

 نامطلوب

4 4 0.369377827 19 18 0.085642493 

5 14 0.223687138 

سط
متو

 

16 0.084575621  

6 10 0.21950214 21 2 0.084455897 

7 5 0.211605333 22 19 0.077700053 

8 3 0.184726997 23 22 0.073471481 

9 26 0.181290788 24 7 0.069804325 

10 8 0.169219729 25 25 0.056894254 

11 20 0.167823417 26 21 0.045463983 

12 1 0.163118392 27 27 0.04293426 

13 13 0.147837462 

 14 6 0.133459842 

15 24 0.130346673 

  وضعيت نواحي شهر زنجان با توجه به قدمت بناها -3- 3

شاخص چهارم در كيفيت مسكن شهري در اين مطالعه، قدمت واحدهاي مسكوني است. 
شوند: واحدهاي ها به چند گروه عمده تقسيم ميدر بررسي مربوط به قدمت بنا، ساختمان

سال و واحدهاي  10-30سال، واحدهاي مسكوني با عمر 30مسكوني با عمر بيشتر از 
در  TOPSISسال كه در بررسي اين شاخص با استفاده از مدل  10مسكوني با عمر كمتر از 

درصد از  كّل نواحي شهري زنجان در  26يابيم كه يك چهارم از ّكل نواحي يعني حدود مي



  ١۵                       ... ارزيابي كيفيت مسكن در سطح نواحي شهر زنجان                     1394 پاييز

، داراي كيفيتي متوسط هستند و درصد نواحي 6/29اين شاخص داراي كيفيت مناسب است و 
باز ) 8(برند؛ بنابراين با توجه به جدول درصد در وضعيت بدي در بين نواحي به سر مي 4/44

  هم بيشتر نواحي در حالت ناپايداري قرار دارند.

  AHPضريب تاثير شاخص قدمت بنا با استفاده از مدل  -7جدول 

 به باال 30  10 تا 30  سال 10  شاخص

 0658/0  1488/0  7854/0 اثيرضريب ت

CR  07/0  

 وضعيت نواحي شهر زنجان در شاخص قدمت بنا -8جدول 

 ناحيه  رتبه
درجة كيفيت 

 مسكن
 ناحيه رتبه سطح

درجة كيفيت 
 مسكن

 سطح

1 12 0.831902009 

ب
طلو

م
 

16 23 0.20302377 

ب
طلو

نام
 

2 6 0.830569475 17 20 0.163661879 

3 24 0.82995749 18 2 0.160614602 

4 18 0.812566264 19 22 0.149250127 

5 26 0.727781219 20 10 0.147777742 

6 7 0.711252942 21 25 0.140902719 

7 4 0.681787166 22 13 0.134356032 

8 8 0.416733051 

سط
متو

 

23 27 0.131702539  

9 9 0.38066124 24 17 0.119748618 

10 11 0.352863554 25 21 0.117903269 

11 15 0.318923492 26 16 0.117236682 

12 14 0.286878212 27 1 0.115441535 

13 5 0.278843074 

 
14 3 0.267827304 

15 19 0.243292629 

  وضعيت نواحي شهر زنجان با توجه به مصالح ساختماني -4- 3

در پژوهش حاضر، مصالح ساختماني واحدهاي  شاخص پنجم در كيفيت مسكن شهري
گروه  5ها را از نظر كيفيت دوام به مسكوني است. براي بدست آوردن نتيجة بهتر، ساختمان

يابيم كه تنها در مي TOPSISايم كه با توجه نتايج اين شاخص با استفاده از مدل تقسيم نموده
 26داراي كيفيت مناسب است و  درصد از  كّل نواحي شهري زنجان در اين شاخص 3/33

درصد در وضعيت بدي هستند؛ بنابراين با توجه  7/40درصد نواحي، داراي كيفيتي متوسط و 
  بيشتر نواحي در حالت ناپايداري قرار دارند. ) 10(به جدول 
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  AHPهاي مصالح با استفاده از مدل ضريب تاثير شاخص -9جدول 

 يبتن فلزي  شاخص
  آهن  و آجر

 آهن وسنگ  يا

آجر سنگ 

 و بلوك

خشت چوب 

 و ساير

 0.0342 0.0613 0.1327 0.3538  0.418  ضريب تاثير

CR  0.04 

  وضعيت نواحي شهر زنجان در شاخص مصالح -10جدول 

 ناحيه رتبه
  درجه كيفيت

 مسكن
 ناحيه رتبه سطح

  درجه كيفيت
 مسكن

 سطح

1 11 0.812635300 

ب
طلو

م
 

 متوسط 0.723899428 22 16

2 15 0.811388606 17 14 0.721626348 

  
 نامطلوب

3 26  0.805899855 18 13 0.720417975 

19 25  0.714815373  4 7 0.790391975 

5 12 0.780161724 20 18 0.714247398 

6 3 0.778789354 21 27 0.713313245 

7 24 0.777147944 22 21 0.703846837 

8 4 0.775435812 23 17 0.702427904 

9 8 0.771908368 24 19 0.700859752 

10 6 0.740156593 

سط
متو

 

25 5 0.700610274 

11 20 0.738323932 26 16 0.70026697 

12 23 0.736940164 27 1 0.695046615 

13 9 0.732453534 

- 14 2 0.729301827 

15 10 0.727153892 

  مسكن شاخص نهايي كيفيت-5- 3

هاي بيان شده، شاخص نهايي كيفيت مسكن در سطح نواحي شهر با توجه به شاخص
اي از پنج شاخص ذكر شده در اين تحقيق است. اين دهي شدهزنجان، تركيب سازشي وزن

هاي تراكمي (بعد خانوار، نفر به واحد مسكوني و تعداد ها كه شامل كه شامل سرانهشاخص
(برق، آب، فاضالب و گاز)،  سرانة تسهيالت موجود در نواحياتاق در واحد مسكوني)، 

  سطح) است.  5سطح) و مصالح (در 3 سطح)، قدمت بنا (در 9 ريزدانگي در سطح نواحي (در
  AHPهاي نهايي با استفاده از مدل ضريب تاثير شاخص -11جدول 

  شاخص مصالح قدمت ريزدانگي تسهيالت جمعيت
ضريب  0.1454 0.1352 0.1481 0.2911 0.2802

0.001 CR 
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 وضعيت مسكن در نواحي شهر زنجان در شاخص نهايي -12جدول 

 ناحيه رتبه

درجه 

كيفيت 

 مسكن

 ناحيه رتبه سطح
درجه كيفيت 

 مسكن
 سطح

1 11 0.037457 

  مطلوب

 متوسط 0.712811 15 16

 0.766820 20 17 0.169332 4 2 نامطلوب

3 9 0.245491  18 13 0.790280 

 نسبتاً
 نامطلوب

19 1 0.791607  4 6 0.375601 

 نسبتاً 0.446960 23 5
 مطلوب

20 2 0.857932 

6 26 0.480209 21 17 0.885015 

7 24 0.539076 

 متوسط

22 19 0.907750 

8 5 0.578003 23 16 0.908995 

 نامطلوب

9 12 0.580562 24 22 0.926041 

10 14 0.596697 25 25 0.943585 

11 8 0.628975 26 27 0.979315 

12 18 0.631573 27 21 0.996524 

13 3 0.650707   
  
 

14 10 0.678488 

15 7 0.686258 

بندي به سطح VIKORدهي شده و با استفاده از مدل وزن AHPبا استفاده از مدل 
رصد از  ّكل نواحي شهري د 2/22آنها پرداخته شده است كه در نهايت، فقط تنها 

درصد  7/40زنجان در اين شاخص داراي كيفيت مطلوب و نسبتا مطلوب است و 
نامطلوب و  درصد در وضعيت نسبتاً 37نواحي، داراي كيفيتي متوسط هستند و 

بيشتر نواحي در حالت بسيار ) 12(نامطلوب قرار دارند؛ بنابراين با توجه به جدول 
ي تعداد نواحي نامطلوب بيش از نواحي مطلوب است و اين، متوسط قرار دارند، ول

 باشد.دهندة وضعيت نامناسب كمي وكيفي مسكن در سطح نواحي شهر زنجان مينشان
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  وضعيت نواحي شهر زنجان در شاخص نهايي -2شكل 

  گيرينتيجه -4

اخت با توجه به اهميت مسكن در زندگي، پرداختن به موضوع مسكن نيازمند شن
هاي كمي و كيفي در اين زمينه است؛ به عبارت ديگر، پرداختن به ها و شاخصمولفه

معضل مسكن و بهبود آن، بايستي با توجه به نيازها اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
هاي كمي و كيفي)، و ... صورت گيرد؛ از اين رو، بررسي شاخص مسكن (شاخص

مسكن است. اين ابزار اصلي در بحث مسكن زمينة  يكي از ابزارهاي شناخت ويژگي
ها، تدوين نظام ريزيريزي، ارزيابي نتايج برنامهمناسب جهت سياستگذاري و برنامه

  آورد.سازي و ارائة چارچوب تحليلي را فراهم ميصحيح مسكن
هاي كمي و كيفي از اهميت طوركلي در تحليل فضايي مسكن، توجه به جنبهبه

هاي مزبور، همزمان مورد مطالعه قرار وردار بوده است و بايستي جنبهبسزائي برخ
گيرند. نياز گستردة مردم به واحدهاي مسكوني، مطالعاتي را به دنبال داشته است كه 

ايران نيز به عنوان  بيشتر جنبة كمي دارند و توجه چنداني به ابعاد كيفي نشده است.
) و تغيير در شيوة توليد، با 1341( ارضي كشوري در حال توسعه، با آغاز اصالحات

خصوص در بخش مسكن مواجه هروند رو به گسترش شهرنشيني و مشكالت آن ب
  ). 163: 1377گرديده است (حساميان و همكاران،
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هاي  كشور به گذاريدرصد از ّكل سرمايه 40الي  20هاي پس از انقالب در سال
             د از توليد ناخالص ملي را شامل درص 8تا  4بخش مسكن اختصاص داده شده كه 

اي به تقاضاي موجود كنندهمذكور نتوانسته جواب قانع گذاريشده است؛ اما سرمايهمي
در اين بخش بدهد؛ بر اين اساس براي پاسخ به تقاضاي فزايندة مسكن، نه تنها به 

ست، بلكه داشتن نظام زمين، سرمايه، مصالح ساختماني، نيروي انساني و فناوري نياز ا
ها كامالً ريزي مطلوب به منظور ايجاد هماهنگي بين بخش مسكن و ساير بخشبرنامه

اي جامع در اين بخش، نيازمند ) بنابراين، تدوين برنامه6: 1382ضروري است (عزيزي،
هاي مسكن به شناسايي و تجزيه و تحليل ابعاد و اجزاي مختلف مسكن است. شاخص

اي جامع و ابزاري ضروري براي بيان ابعاد مختلف اقتصادي، اصلي برنامهعنوان شالودة 
ريزي اي در امر برنامهاجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و كالبدي مسكن جايگاه ويژه

  ). 25: 1374مسكن دارد (رفيعي،
ها و آثار آن و نقش در اين تحقيق به اهميت، نقش و جايگاه مسكن وشاخص

هاي مختلف ريزي پرداخته شد؛ بدين منظور، شاخصرنامهيند باها در فرشاخص
اقتصادي، اجتماعي و كالبدي مسكن مورد بررسي قرار گرفت. شاخص نهايي كيفيت 

هاي تراكمي، سرانة تسهيالت، ريزدانگي، مسكن در سطح نواحي شهر؛ شامل سرانه
شهري زنجان  درصد از ّكل نواحي 6/6قدمت بنا و مصالح است كه در نهايت، فقط تنها 

درصد نواحي،  9/9در اين شاخص، داراي كيفيت مطلوب و نسبتا مطلوب است و 
درصد نواحي در وضعيت نسبتا نامطلوب و  5/82داراي كيفيتي متوسط هستند و 

نامطلوب قرار دارند؛ بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده بيشترِ نواحي در حالت 
بنابراين، اميد است با توجه مسئوالن و همكاري مردم در  بسيار ناپايداري قرار دارند؛

سازي اراضي و نوسازي بافت فرسوده، هر چه اجراي صحيح طرح توسعة شهري، آماده
  سريعتر امكان دستيابي به اهداف مورد نظر فراهم شود.  

  پيشنهادها 

مسكن،  گرفته و ضرورت توجه بيشتر به بحثبا توجه به تمام ابعاد مطالعة صورت
  شود:تر اوضاع ارائه ميراهكارها و پيشنهادهاي زير در جهت بهبود هر چه سريع

  .هاي موجوداجراي دقيق طرح شهري و هدايت توسعة شهري براساس طرح -



20        3شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري 

بازي زمين در سطح ريزي و سياستگذاري به منظور جلوگيري از بورستدوين نظام برنامه -
  شهر.

اي براي احياء و نوسازي با پرداخت تسهيالت يارانهباسازي و بهسازي بافت فرسودة شهر  -
  بافت فرسوده و نامناسب شهري.

-حمايت از كيفيت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني از طريق پرداخت بخشي از هزينه -

  هاي بيمة كيفيت.
  درآمد متقاضي مسكن.سازي زمين و ارائه مسكن با كيفيت مناسب به اقشار كمآماده -
هاي مدرن بر اساس مقرّرات مّلي سازي به سيستمسنتي ساختمانهاي گذر از نظام -

  ساختمان.
 هاي زمين.كنترل قيمت زمين، مسكن و ايجاد تعاوني -

رويه و توجه حفظ اراضي كشاورزي و منابع طبيعي و جلوگيري از ساخت و سازهاي بي -
  و تأكيد بر اصول توسعة پايداري شهري.

اي براي احياء و نوسازي با پرداخت تسهيالت يارانهباسازي و بهسازي بافت فرسودة شهر  -
 بافت فرسوده و نامناسب شهري.
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