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  چکیده 
ی یا محلی و با توسط دولت ملّشود که اساساً مسکن اجتماعی  به نوعی خاصی از تامین مسکن اطالق می

با توجه  که گیرد. شهر قم یکی از شهرهاي بزرگ ایران استدرآمد صورت میهاي کمدار کردن گروهخانه هدف
هاي  ترین عوامل در ایجاد و ساخت پروژهبه جمعیت باالي آن نیاز به توجه در بخش مسکن دارد. یکی از مهم

دهی به معیارها روش ز طریق وزنا ،گیريهاي تصمیمباشد. یکی از روشیابی بهینه آن میمکان ،مسکونی
هاي مناسب براي بندي شده و گزینهمعیارها رتبه، معیارها و زیرسلسله مراتبی است. با استفاده از این روش

تحلیلی و با تکیه بر  –روش توصیفیصورت کاربردي و بهشوند. این پژوهش بهاتخاب مکان بهینه مشخص می
یابی فضاهاي مسکونی معرفی و ثر در مکانؤهاي مریزمعیار معیارها و اي صورت گرفته است.منابع کتابخانه
بین کارشناسان  اي تنطیم و درمراتبی معیارها ترسیم شده است. این معیارها در قالب پرسشنامهدرخت سلسله

          معیار،    هاي داده شده هر معیار و زیرمیانگین وزن ۀبراي محاسب شهري و مسکن شهرداري قم توزیع شد و
نتایج و   ،مراتبییند تحلیل سلسلهس از انجام محاسبات مربوطه در فرااز مقایسه زوجی استفاده شده است. پ

تشخیص داده ترین منطقه براي احداث پروژه مسکن اجتماعی مناسب 8 ۀاي بود که منطقگونهخروجی مدل به
 7و  6 و 5، مناطق در همین راستا گیرند.رار میق هاي بعديلویتودر ا 8 ۀنیز پس از منطق 3و  2مناطق شد. 
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   مقدمه
نتیجه آن  انقالب صنعتی باعث بروز تحوالت پیچیدة اقتصادي و فنی شد که در

گاهی تغییر کرد و باعث رشد و توسعۀ شهرها، بخصوص شهرهاي بزرگ نظام سکونت
 کمبود جمله فراوانی از آن، مشکالت دنبال). به172: 1393شد (پورمحمدي و اسدي، 

از  زیادي تعداد سکونت و شهرها به روستاها از آورد. سیل مهاجرت وجود به را مسکن
 نشان سوم، جهان کشورهاي خصوص در به شهرها حاشیۀ و اهزاغه در وخانوارها افراد

را موجب شده  آن براي ریزيبرنامه و توجه لزوم که است به مسکن شدید نیاز دهندة
  ). 78: 1389است (قنبري و ظاهري، 

ها با توجه به اهمیت و ضرورت تامین مسکن، در کشورهاي مختلف، دولت
ر زمینۀ تامین مسکن اقشار مختلف بویژه طبقات هاي جامعی را دریزياقدامات و برنامه

هاي مهم دولت براي کاهش فقر، اند؛ بر این اساس، یکی از سیاستکم درآمد انجام داده
فراهم کردن و تسهیل دسترسی خانوارهاي فقیر به مسکن و خدمات آن است که از آن 

  ). 1585: 1388شود. (مجذوب ، عنوان مسکن اجتماعی یاد میبه
نوع مسکن اگر چه در تحوالت صنعتی قرن نوزدهم ریشه دارد اما در دورة پس این 

ها گسترش یافت (گوالند وسیلۀ دولتاز جنگ جهانی دوم و با رویکردهاي مختلف به
). در تعریف مسکن اجتماعی آمده است که به نوع خاصی از 130-153: 2004و بلیک، 

دار ۀ دولت ملی یا محلی و با هدف خانهشود که اساساً به وسیلتامین مسکن اطالق می
).  مسکن اجتماعی یعنی 290: 1373گیرد (اهري، هاي کم درآمد صورت میکردن گروه

دست که توانایی خرید یا ساخت خانه را سازي مسکن براي افرادي فقیر و تنگآماده
  ). 2: 2014فریش بگ، ندارند (

ها و افراد فقیر جامعه، حمایت یننششود که از اجارهدر مسکن اجتماعی تالش می
د تا صاحب خانه شده و بتوانند کیفیت زندگی خویش را باال ببرند و نیز افزایش نشو

: 2007ریزي شود (جان هیلز، میزان عرضۀ واحدهاي مسکونی در حال و آیندة برنامه
نی ها زمینۀ آن را براي ساکنا). این نوع مسکن، سیاستی در سطح ملی است که دولت14

هایی کند که با خط مشیرقابت مسکن را ندارند فراهم می که توانایی ورود به بازار
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بتوانند صاحب خانه شوند. مسکن ...  دهی، ارائۀ تسهیالت بانکی وچون اجاره
دهد که تقاضاي بیش از حد مسکن، قیمت آن افزایش اجتماعی، زمانی خود را نشان می

توان درآمد جامعه بسیار سخت شود؛ بنابراین می داده و تامین مسکن براي افراد کم
هاي تأمین مسکن براي افراد یک جامعه گفت که سیاست مسکن اجتماعی یکی از راه

هاي ویژگی است که با توجه به شرایط فرهنگی، تاریخی، اقتصادي و ... هر جامعه
  ). 6-1: 2015گزارش سازمان ملل، ( خاصی را دارد

مسکن که داراي توجیه اقتصادي اولیه در بازار نیست و با سرمایۀ تولید این نوع 
-هدف حلّ یک معضل اجتماعی از نقدینگی موجود در جامعه و فروش سهام به بهره

درصد  15شود. سهم این نوع مسکن در بازار تولید مسکن برابر برداران تأمین می
: 1373الدینی، شود (سیفبینی میواحدهاي احداثی در طول یک دورة پنج ساله پیش

ها (خصوصاً بانک مسکن) )؛ در واقع، این سرمایه با مشارکت دولت، بانک278-279
: 1374شود (پورافکاري، برداران تأمین میسازمان تأمین اجتماعی و فروش سهام به بهره

). دپارتمان مسکن توسعۀ شهري ایاالت متحده در تعاریف خود از نوع مسکن 254
هاي اند که این نوع مسکن باید بر نیازهاي گروهر اشاره نمودهاجتماعی به موارد زی

یابی و دسترسی به خدمات و پایین تا متوسط متمرکز کند و از نظر طراحی، مکان
: 2007درآمد باشد (گوران و میلیگان، تسهیالت متناسب با نیازها و توان خانوارهاي کم

در جوامع » سیاست اجتماعی«دة ). مسکن اجتماعی یکی از پنچ مؤلفۀ تشکیل دهن966
اي نهادها و امروز است. در معناي کارکردي خود، سیاست اجتماعی به مجموعه

پور و گذارند (حاجیشود که بر رفاه افراد جامعه تاثیر مثبت میها گفته میفعالیت
  ). 30: 1392عطایی، 

د این نکته را گذاري دولت در این بخش،  بایبا توجه به موارد گفته شده و سرمایه
دست جامعه در مدنظر قرار داد که در کنار امنیت و مطلوبیت، تأمین مسکن اقشار پایین

ریزي تا اجرا و واگذاري باید از نظر اقتصادي مقرون تمامی مراحل تحقق آنها از برنامه
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هاي برداران از این نوع مسکن زوج)؛ زیرا بهره31: 1383به صرفه باشد (عزیزي، 
سرپرست هستند که توان خرید از بازار آزاد را درآمد و خانوارهاي بیقشار کمجوان، ا

: 1393گردند (پورمحمدي، ندارند. این واحدها صرفاً در مناطق شهري احداث می
134-135 .(  

درآمد جامعه با توجه به اینکه طرح مسکن اجتماعی، طرحی است که براي اقشار کم
گردد، لذا باید مطالعات دقیقی روي هري احداث میشود و فقط در مناطق شانجام می

هاي مسکن اجتماعی باید مد نظر آن انجام شود. از اصول اساسی که در زمینۀ پروژه
ست که هم صرفۀ اقتصادي داشته باشد، هم بتواند هایابی این پروژه، مطالعات مکانددا

حفظ نماید؛ در واقع  کیفیت الزم را در ساختار کالبدي، زیست محیطی و نیز اجتماعی
ترین عوامل ایجاد مسکن است؛ یابی مناسب زمین در توسعۀ شهري یکی از مهممکان

ریزي مسکن است هاي برنامهترین بخشیابی صحیح مسکن، یکی از مهمبنابراین، مکان
-هاي مسکن و کاهش هزینهو صرف زمان و هزینه براي آن موجب موفقیت بیشتر طرح

یابی به یک ). براي دست58: 1391زاده و ضابطیان، (مشکینی، الیاسگردد هاي آتی می
  توان استفاده نمود تا دقت کار باال رود. گیري میهاي تصمیمیابی مناسب از مدلمکان

) AHP( مراتبی سلسله تحلیل گیري، فرآیندتصمیم هايفن مدتریناکار از یکی
اساس  بر مدل کرد. این مطرح 1980 سال در ساعتی ال بار، توماس اولین که است

    مدیران به را مختلف سناریوهاي بررسی امکان است و شده نهاده بنا زوجی هايمقایسه
          گیريتصمیم عناصر بنديو اولویت شناسایی با مراتبی سلسله تحلیل دهد. فرایندمی

         احتمالی هايهو گزین هامشخصه یا ها، معیارهاشامل: هدف عناصر، شود. اینمی شروع
   ارتباط میان و عناصر شناسایی شوند. فرایندمی گرفته کار به بندياولویت در که شودمی
        نامیده مراتب سلسله شود، ساختنمی مراتبی سلسله ساختار یک ایجاد به منجر که آنها
            را یريگعناصر تصمیم که است دلیل این به ساختار بودن مراتبی شود. سلسلهمی
           سلسله تحلیل فرایند در قدم اولین کرد؛ بنابراین، مختلف خالصه سطوح در توانمی

آن،  در که است بررسی مورد از موضوع مراتبی سلسله ساختار یک مراتبی، ایجاد
             در بعدي مرحلۀ شود. چهارمی داده نشان آنها بین ارتباط و هااهداف، معیارها، گزینه
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(و  ، معیارها)اهمیت وزن (ضریب محاسبۀ مراتبی، شامل سلسله تحلیل فرایند
        ها، محاسبۀ امتیازگزینه) اهمیت وزن (ضریب ، محاسبۀ)وجودرت صو در زیرمعیارها

  ). 15: 1380شود (زبردست، می هاقضاوت منطقی سازگاري بررسی ها وگزینه نهایی
 ترین بخش شهر است و در ها مهمده محل زندگی انسانبا توجه به موارد گفته ش

- 94: 1378یابی مناطق مسکونی باید جوانب مختلفی در نظر گرفت (سعیدنیا، مکان
 ي وهاي مسکونی سعی برآن است که به لحاظ اقتصادیابی پروژه). در مکان95

باشد. جلوگیري از اتالف وقت خانوارها در دسترسی به خدمات شهري مفید و موثر 
ریزي کارگیري تمهیدات برنامههاي شهري نیازمند بهسازگاري موقعیت مکانی مسکن
هاي مسکونی است، بیانگر تباین این نوع هاي کاربرياست. این تمهیدات که از ویژگی

  ). 23-21: 1380ها است (صمدي، کاربري با دیگر کاربري
ین است که انتخاب مناطق یابی کاربري مسکونی انکتۀ قابل توجه دیگر در مکان
ها (محل کار، شبکۀ ترابري و ...) یابی دیگر فعالیتمسکونی همراه و در تعامل با مکان

پایۀ  عنوانبه ). بنابراین با توجه به این نکته، مسکن83-82: 1370انجام شود (توفیق، 
باشد  هاي انسانیاصلی اجتماع بشري و نیاز بنیادین یک خانوار باید جوابگوي خواست

و باید اقدامات مناسب و قاطعی صورت گیرد تا از ناهماهنگی در نظام زندگی اجتماعی 
: 1375، (رسولیکرد و همچنین برخورداري از واحد مسکونی نامناسب جلوگیري 

هاي اجتماعی که به صورت خصوص مسکنهیابی بهینۀ مسکن و ب). لذا مکان614
هاي  بردن کیفیت زندگی در این محیطشوند براي باالگروهی و انبوه ساخته می

با توجه به  دارد سعی این پژوهش .ناپذیر استمسکونی، امري ضروري و اجتناب
لسله مراتبی هاي مسکن اجتماعی با استفاده از مدل سیابی پروژهمعیارهاي مهم در مکان

  . هدبه این مهم پاسخ د
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  شناسیها و روشداده
تحلیلی با تکیه بر  –ردي و به روش توصیفیدر این پژوهش که به صورت کارب

، سعی گردیده مناطق بهینۀ شهر قم از نظر احداث اي صورت گرفتهمنابع کتابخانه
گیري از هاي تصمیمهاي مسکن اجتماعی مورد تحلیل قرار گیرند. یکی از روشپروژه

وش، است؛ با استفاده از این ر AHPدهی به معیارها روش سلسله مراتبی طریق وزن
هاي مناسب براي انتخاب مکان بهینه بندي شده و گزینهمعیارها و زیرمعیارها رتبه

یابی فضاهاي مسکونی پس از شوند. معیارها و زیرمعیارهاي مؤثر در مکانمشخص می
هاي هاي دیگر و مصاحبه با اساتید دانشگاهی رشتهانجام مطالعات اولیه در پژوهش

و همچنین کارشناسان شهرداري قم تعیین گردید و بر ریزي شهري شهرسازي و برنامه
معیار زیست محیطی، کالبدي، دسترسی، ارزش زمین، مالکیت و اراضی  6این اساس 

نفر از  25اي تنطیم و دربین نامهدهی این معیارها پرسشبایر انتخاب شد؛ به منظور وزن
             بۀ میانگین کارشناسان شهري و مسکن در شهرداري قم توزیع شد و براي محاس

هاي داده شده هر معیار و زیر معیار از مقایسه زوجی استفاده شده. نهایت وزن
محاسبات مربوط در روش تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفته و نتایج آن به منظور 

رائه گردیده است؛ سپس ا ArcGISافزار ارائۀ دید فضایی بهتر بر روي نقشه در نرم
مدل را با نقشۀ کاربري اراضی بایر شهر قم تلفیق شده؛ زیرا شرط نقشۀ خروجی از 

  هاي بایر است. هاي مسکن اجتماعی، وجود زمیناساسی احداث پروژه
ارتباطی  محور) در 1392نفر (سرشماري  1074036شهر قم با جمعیتی معادل 

تهران  ؛سبندرعبا –کرمان  -یزد  –کاشان  -تهران  ؛بوشهر –شیراز  -اصفهان  -تهران 
نحوي در مسیر شبکۀ ارتباطی مهم و حیاتی غرب به –خوزستان و تهران  –اراك  -

  ،جمعیت که در این شهر وجود داردباالي با توجه به تراکم  است. کشور قرار گرفته
). این شهر 115: 1385شود (نظریان، عنوان مرکز ثقل جمعیتی ایران نیز محسوب میبه

ست و با توجه به جمعیت باال و لزوم توجه به احداث داراي هشت منطقۀ شهري ا
  پروژة مسکن اجتماعی،  ضرورت مطالعاتی از این دست در این شهر مطرح است.
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  آن قم و مناطق هشت گانۀ شهري شهرموقعیت  -1شکل 

  معرفی معیارها و زیر معیارها 
          لبد مسکونی معیار کالبدي ناظر بر دو ویژگی اساسی است: اول کا معیار کالبدي:

عنوان یک واحد مسکونی و دوم رابطۀ کالبد مسکونی با محیط مسکونی خود که به به
اي، شاخص اجتماعی بوده و نقش و جایگاه مسکن را در توسعه شهري مطرح گونه

 8تا  1مکان انتخابی جهت احداث کاربري مسکونی باید داراي زمینی با شیب  .سازدمی
متر، رعایت حریم گسل، رعایت حریم مسیل و ... باشد  1600تفاع درصد، حداکثر ار

از: شیب و  ندبارتزیرمعیارهاي این بخش ع ترین). مهم25: 1384(قراگورلو، 
ها (از جمله برق، آب، سیسات و شبکۀ زیرساختأتوپوگرافی، وجود یا امکان تامین ت

  فیزیکی فضا و ... . گاز، تلفن و ... ) امکان احداث بنا، قابلیت رشد و توسعۀ 
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هاي موجود و مالکلیت بر آنها از معیارهاي مهم در احداث نوع زمین معیار مالکیت:
ی توانند در اراضی موات و دولتها میهاي مسکن اجتماعی است. این زمینپروژه

  یابی شوند. انتخاب شده و مکان
          بی احداث یاترین معیارهاي مکاندسترسی نیز از جمله مهم معیار دسترسی:

هاي دسترسی، هاي مسکونی است. در این زمینه، نزدیکی سایت مسکن به راهپروژه
ترین ... از جمله مصادیق آن است. مهم هاي اتوبوس، تاکسی، مترو وایستگاه

هاي دیگر، نزدیکی گاهزیرمعیارهاي این بخش نیز شامل سهولت دسترسی به سکونت
  سترسی به شبکۀ معابر و ... است. ي، دسایت به شهر و خدمات شهر

یابی ترین معیارهاي مکانرغم اینکه از جمله مهماین مورد به محیطی:معیار زیست
از جمله  .شوداحداث مسکن است، اما اغلب موارد، مغفول مانده و به آن توجه نمی

اي یابی از نظر توسعۀ فضداشتن قابلیت محدودة مکان، محیطیمصادیق معیار زیست
سبز است. عالوه بر آن، این عرصه باید به دور از مخاطرات طبیعی و انسانی باشد. 

ترین زیرمعیارهاي این بخش شامل مواردي چون موقعیت سایت، قابلیت توسعه مهم
و رعایت اصل هاي محیطی فضاي سبز، مخاطرات طبیعی و رعایت حریم آن، آالینده

  جواري و ... است. هم
مهمترین زیرمعیارهاي این بخش شامل مواردي مانند تناسب  :معیار ارزش سایت

       هاي بصري، ابعاد و فرم و شکل سایت، وجود تنوع بصري باال، عدم وجود آلودگی
  کونی با طبیعت اطراف و ... است. خوانی توسعۀ بافت مسمه

ث هاي خالی و بایر شرط اساسی براي ساخت و احداوجود زمینمعیار اراضی بایر: 
هاي هاي مسکن است؛ در واقع بستر اصلی ساخت مسکن اجتماعی، وجود زمینپروژه

  خالی است.
  

  بحث
یابی سایت پیش از محاسبات مربوط به این بخش، ابتدا درخت سلسله مراتبی مکان

  شده است.  ترسیمهاي مسکن اجتماعی در شهر قم احداث پروژه
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  ): نگارندگان(مأخذیت احداث مسکن اجتماعی شهر قم یابی سادرخت سلسله مراتبی مکان – 2شکل 

تا با توجه به شش معیار مالکیت،  این پژوهش سعی دارد )2(با توجه به شکل 
یرمعیارهاي مربوط ارزش سایت، دسترسی، کالبدي، زیست محیطی و اراضی بایر و ز

هاي وژهیابی سایت احداث پرگانۀ شهر قم، به مکانها در مناطق هشتبه هر یک از آن
براي ایجاد ماتریس مقایسه دوتایی از طریق  1مسکن اجتماعی اقدام گردد. در جدول 

هاي نسبی دو معیار به کار را براي تعیین میزان الویت 9تا1غربال کردن که مقادیري از 
  ). 106: 1389زاد، گرفته، استفاده شده است (هادیانی و کاظمی

  هاگزینه زوجیمقایسه کمیتی ساعتی براي  9مقیاس  -1جدول 
  میزان اهمیت  تعریف

  1  اهمیت برابر
  2  اهمیت برابر تا متوسط

  3  اهمیت متوسط
  4  اهمیت متوسط تا قوي

  5  اهمیت قوي
  6  اهمیت قوي تا بسیار قوي

  7  اهمیت بسیار قوي
  8  اهمیت بسیار قوي تا فوق العاده قوي

  9  اهمیت فوق العاده قوي
  17: 1380، ماخذ: زبردست
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اي که از نامهبا استفاده از پرسشزن معیارها شامل موارد زیر است: نحوة محاسبۀ و
نظرات متخصصان و کارشناسان شهري و استادان دانشگاهی فراهم شد پس از محاسبۀ 

  ها مراحل زیر براي محاسبۀ وزن معیارها انجام گردید: نامهمیانگین از تمامی پرسش
  . ماتریس دوتاییجمع کردن مقادیر هر ستون -1
تقسیم نمودن هر مولفۀ ماتریس بر مجموع ستونش (که ماتریس حاصل، ماتریس -2

   .مقایسۀ دوتایی نرمال شده نام دارد)
ها در هر ردیف از ماتریس نرمال شده؛ یعنی تقسیم مجموع محاسبۀ میانگین مؤلفه -3

نوان عدست آمده بهبه(تعداد معیارها)، عدد  6امتیازات نرمال شده براي هر ردیف بر 
   شود.وزن معیارها شناخته می

 )2( گونه که در شکلهمان. فضا برخی از جدول حذف گردیده استبا توجه به کمبود 
یابی سایت پروژة مسکن اجتماعی شامل موارد مالکیت، مشخص است معیارهاي مکان

صورت هبآن محیطی است که محاسبات وزن ارزش سایت، دسترسی، کالبدي و زیست
اد مربوط به مقایسۀ زوجی جدول که اعدهمچنین طبق نتایج این زیر انجام گرفته است: 

وسیلۀ کارشناسان شاغل در شهرداري شهر قم ایراد گردیده است، وزن مربوط به معیارها
معیار ارزش  ؛ 0.57معیار دسترسی  ؛ 0.14محیطی معیار زیست ؛ 0.23به معیار کالبدي 

  محاسبه گردیده است.  0.05و معیار مالکیت  0.04سایت 
  یابی سایت احداث مسکن اجتماعی شهر قممحاسبات وزن معیارهاي مربوط به مکان – 2جدول 

ضرب حاصل
  مقایسۀ زوجی 

 در وزن

زن
و

ن  
نگی

میا
س

هند
ایر 

ی ب
راض

ا
 

ت
لکی

ما
ش  

ارز
ت

سای
سی 

ستر
د

ت   
زیس

طی
محی

دي 
کالب

 

  معیارها

 کالبدي  1.00  4.00  0.13  6.00  8.00  4.00  1.9 0.225 1.38

 زیست محیطی  0.25  1.00  0.25  5.00  6.00  0.20  1.1 0.136 0.76

 دسترسی  8.00  4.00  1.00  8.00  9.00  5.00  4.7 0.562 3.57

 ارزش سایت  0.17  0.20  0.13  1.00  0.33  4.00  0.26 0.032 0.18

 مالکیت  0.13  0.17  0.11  3.00  1.00  3.00  0.37  0.044  0.25

  اراضی بایر  0.25  5.00  0.20  0.25  0.33  1.00  0.52  0.060  0.20
  جمع  - 8.6 1  -

  : محاسبات نگارندگانمأخذ
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هاي مربوط به ضرب ماتریس مقایسۀ زوجی در ستون وزنبا توجه به نتایج حاصل
، شاخص سازگاري و شاخص L) شاخص AWبردار  ۀها (محاسبمعیارها شاخص

، 89/5که مقادیر هریک به ترتیب  هاي زیر محاسبه گردیدز رابطها ضریب سازگاري
 1/0بوده است؛ با عنایت به اینکه شاخص ضریب سازگاري از مقدار  024/0و  23/0

  گردد: کمتر است، حسن عملیات تحلیل سلسله مراتبی تایید می

                                                            )           1رابطۀ (

                                                                                              )       2رابطۀ (

                                                                                                                                    )3رابطۀ (
  معیار کالبديمحاسبات مربوط به زیر

در معیار کالبدي سه زیر معیار مشخص گردید که شامل موارد شیب و توپوگرافی، 
نتایج محاسبات  )3( امکان احداث بنا و وجود خدمات زیر بنایی بوده است. جدول

  دهد: میوزن زیرمعیارهاي بخش کالبدي را نمایش 

  هاي بخش کالبدينتایج محاسبات وزن زیر معیار -3 جدول

 وزن
میانگین 
 هندسی

امکان 
 احداث بنا

وجود خدمات 
 زیربنایی

شیب و 
 توپوگرافی

 معیارهازیر

 شیب و توپوگرافی 1.00 5.00 0.14  0.89 0.183

 وجود خدمات زیربنایی 0.20 1.00 0.14  0.31 0.063

 امکان احداث بنا 7.00 7.00 1.00  3.6 0.753

  جمع    4.9 1
  : محاسبات نگارندگانمأخذ

زیر  ؛ 0.19وزن زیر معیار شیب و توپوگرافی برابر با  )2(لبا توجه به نتایج جدو
محاسبه  0.76و زیر معیار امکان احداث بنا  0.063معیار وجود خدمات زیر بنایی 
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 4.9برابر با مقدار  گردیده است. مجموع میانگین هندسی زیر معیارهاي بخش کالبدي
  محاسبه گردیده است. 

  محیطیمعیار زیستمحاسبات مربوط به زیر -
محیطی، دو زیرمعیار مشخص گردید که شامل موارد عدم نزذیکی در معیار زیست

هاي پر خطر از نظر مخاطرات طبیعی بوده است. به منابع آالینده و عدم نزدیکی به مکان
  دهد: معیارهاي بخش زیست محیطی را نمایش می نتایج محاسبات وزن زیر 3جدول 

  محیطینتایج محاسبات وزن زیر معیارهاي بخش زیست -4جدول 
 معیارهازیر هاعدم نزدیکی به آالینده عدم وجود مخاطرات میانگین هندسی وزن

 هاعدم نزدیکی به آالینده 1.00 7.00  2.65 0.875

 عدم وجود مخاطرات 0.14 1.00  0.38 0.125

  جمع  -   3.028  1
  : محاسبات نگارندگان مأخذ

معیار عدم نزدیکی به شده براي زیر وزن محاسبه) 4( با توجه به نتایج جدول
 0.13مقدار  ابر باو براي زیرمعیار عدم وجود مخاطرات بر 0.88ها برابر با مقدار آالینده

  .است 3.024محاسبه شده است؛ همچنین مجموع میانگین هندسی این بخش نیز 
  محاسبات مربوط به زیر معیار ارزش سایت

معیار مشخص گردید که شامل موارد تناسب ابعاد و در معیار ارزش سایت، سه زیر
 هاي همسایگی بوده است که جدولريخوانی کاربو منظر سایت، هم فرم و شکل، دید

   .دهدنتایج محاسبات وزن زیر معیارهاي بخش ارزش سایت را نمایش می )5(
وزن محاسبه شده براي زیر معیار تناسب ابعاد و فرم و  )5( ه به نتایج جدولبا توج
خوانی و براي زیر معیار هم 0.076براي زیر معیار دید و منظر سایت  ؛ 0.20شکل بنا 

همچنین با توجه به نتایج جدول  .محاسبه گردیده است 0.73هاي همسایگی کاربري
براي زیر معیارهاي بخش ارزش سایت فوق، مجموع میانگین هندسی محاسبه شده 

  محاسبه گردیده است. 4.51برابر با مقدار 
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  معیارهاي بخش ارزش سایتنتایج محاسبات وزن زیر -5 جدول

 وزن
میانگین 
 هندسی

دید و 
منظر 
 سایت

همخوانگی 
هاي کاربري

 همسایگی

تناسب ابعاد 
و فرم و 

 شکل

  معیارهازیر

 بعاد و فرم و شکلتناسب ا 1.00 0.14 5.00  0.89 0.198

 دید و منظر سایت 0.20 0.20 1.00  0.34 0.0759

 هاي همسایگیهمخوانگی کاربري 7.00 1.00 5.00  3.27 0.726

  جمع    4.5 1
  : محاسبات نگارندگانمأخذ

  محاسبات مربوط به زیر معیار مالکیت
ت که براي معیار مالکیت نیز دو زیر معیار دولتی و موات مد نظر قرار گرفته اس

  آمده است :  6نتایج تفصیلی محاسبات این بخش نیز در قالب جدول 

  هاي بخش مالکیتنتایج محاسبات وزن زیر معیار -6جدول 
 زیرمعیارها اراضی موات اراضی دولتی میانگین هندسی وزن

 اراضی موات 1.00 9.00  3 0.9

 اراضی دولتی 0.11 1.00  0.33 0.1

  جمع  -   3.33 1
  نگارندگان : محاسبات أخذم

و  0.9وزن محاسبه شده براي زیر معیار اراضی موات  )6( با توجه به نتایج جدول
مقدار مجموع میانگین هندسی محاسبه شده در  همچنین .است 0.1براي اراضی دولتی 

  بوده است.  3.34این بخش 
  هامحاسبات مربوط به گزینه

راتبی عنوان گردیده است هاي تحلیل سلسله مدر این بخش، محاسبات مربوط گزینه
صورت به )2( منظور جلوگیري از اطالۀ مطالب تمامی محاسبات در قالب شکلو به
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هاي معیار دسترسی و کلی ارائه گردیده است. در این بخش، ابتدا مقایسۀ زوجی گزینه
) 7و  6( ولامعیارها براي این معیار در قالب جدی بایر با توجه به عدم داشتن زیراراض
  .ه شده استآورد

  هاي معیار دسترسینتایج محاسبات وزن گزینه -7جدول 

 وزن
میانگین 
 هندسی

منطقه 
8 

منطقه 
7 

منطقه 
6 

منطقه 
5 

منطقه 
4 

منطقه 
3 

منطقه 
2 

منطقه 
1 

 دسترسی

 1منطقه  1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.33 0.20 3.00 1.42 0.136

 2منطقه  0.33 100 0.33 0.20 3.00 5.00 0.14 3.00 0.78 0.075

 3منطقه  0.33 3.00 1.00 0.20 5.00 3.00 0.14 5.00 1.10 0.106

 4منطقه  0.33 5.00 5.00 1.00 5.00 5.00 0.14 7.00 1.95 0.188

 5منطقه  0.33 0.33 0.20 0.20 1.00 0.20 0.11 3.00 0.36 0.035

 6منطقه  3.00 0.20 0.33 0.20 5.00 1.00 0.11 5.00 0.76 0.073

 7منطقه  5.00 7.00 7.00 7.00 9.00 9.00 1.00 0.20 3.6 0.346

 8منطقه  0.33 0.33 0.20 0.14 0.33 0.20 5.00 1.00 0.42 0.040

 جمع   -  10.4 1

  : محاسبات نگارندگانأخذم

منطقۀ دو  ؛ 0.14وزن محاسبه شده براي منطقۀ یک  )7( با توجه به نتایج جدول
 ؛ 0.08منطقۀ شش  ؛ 0.04منطقۀ پنج  ؛ 0.19هار منطقۀ چ ؛ 0.11منطقۀ سه  ؛ 0.08

همچنین با توجه به نتایج . محاسبه گردیده است 0.05منطقۀ هشت  و 0.35 منطقۀ هفت
محاسبه  10.4جدول فوق، مجموع میانگین هندسی محاسبه براي این بخش مقدار 

قدار با م 5در مرتبۀ اول و منطقۀ  0.35. در این بخش، منطقۀ هفت با شاخص گردید
  محاسبه شده در انتها قرار گرفته است.  0.035وزن 
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هاي معیار اراضی بایرنتایج محاسبات وزن گزینه - 8جدول  

 وزن
میانگین 
 هندسی

منطقۀ 
8 

منطقۀ 
7 

منطقۀ 
6 

منطقۀ 
5 

منطقۀ 
4 

منطقۀ 
3 

منطقۀ 
2 

منطقۀ 
1 

 دسترسی

 1منطقۀ  1 0.2 0.25 0.25 0.25 0.25 5 5 0.61 0.051

 2منطقۀ  5 1 0.5 3 4 4 5 8 2.89 0.242

 3منطقۀ  4 2 1 3 5 5 7 9 73. 3 0.314

 4منطقۀ  4 0.3 0.3 1 4 3 5 9 1.98 0.167

 5منطقۀ  4 0.25 0.2 0.25 1 0.3 4 5 0.87 0.073

 6منطقۀ  4 0.25 0.2 0.3 3 1 5 7 1.28 0.107

 7منطقۀ  0.2 0.2 0.14 0.2 0.25 0.2 1 2 0.32 0.027

 8منطقۀ  0.2 0.13 0.11 0.1 0.2 0.1 0.5 1 0.21 0.018

 جمع    11.90  1

  : محاسبات نگارندگانمأخذ

تا هشت شهر قم مشاهده  یکوزن محاسبه براي مناطق  )8( با توجه به نتایج جدول
هاي یر گزینهشود. مناطق سه و دو بیشترین وزن مربوط را دارند. نتایج محاسبات سامی

ا توجه به کمبود فضا در این پژوهش آورده نشده و سعی شده معیارها بمربوط به زیر
تر در این نوشتار گنجانده شوند. پس از انجام محاسبات مربوط به هاي ضروريجدول

ها از طریق فرمول هاي مربوط به زیر معیارها، شاخص وزن نهایی براي گزینهوزن گزینه
  ورده شده است: آ)9( زیر محاسبه شده است که نتایج آن در قالب جدول

                                            )4رابطۀ (
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 هاهاي مربوط به معیارها، زیر معیارها و گزینه وزن –9جدول 

ارااضی   مالکیت  ارزش سایت  دسترسی  زیست محیطی  کالبدي  
  بایر

 0.060 0.0442  0.0320 0.5623 0.1355  0.225  معیار 

زیر 
 - 0.1  0.9 0.725  0.075  0.198 - 0.125 0.875 0.753  0.062  0.183  معیار

منطقۀ 
1  0.078  0.051  0.053 0.125 0.069 0.136 0.099  0.097  0.059 0.075  0.075 0.051 

منطقۀ 
2  0.049  0.051  0.170 0.049 0.306 0.075 0.037  0.061  0.190 0.040  0.040 0.242 

منطقۀ 
3  0.114  0.049  0.109 0.085 0.232 0.105 0.049  0.113  0.018 0.023  0.023 0.313 

منطقۀ 
4  0.322  0.151  0.201 0.253 0.049 0.187 0.165  0.215  0.070 0.098  0.098 0.166 

منطقۀ 
5  0.144  0.133  0.034 0.030 0.110 0.034 0.021  0.019  0.024 0.040  0.040 0.073 

منطقۀ 
6  0.035  0.025  0.070 0.058 0.165 0.073 0.028  0.030  0.081 0.040  0.040 0.107 

منطقۀ 
7  0.015  0.393  0.017 0.017 0.026 0.345 0.242  0.039  0.081 0.167  0.167 0.027 

منطقۀ 
8  0.240  0.142  0.342  0.378  0.037  0.040 0.354  0.422  0.473  0.513  0.513  0.017 

  : محاسبات نگارندگانأخذم

  اجتماعیوزن نهایی مناطق پیشنهادي جهت احداث مسکن  –10جدول 
 منطقه  وزن کل رتبه
 1منطقۀ  0.11192 4
 2منطقۀ  0.09443 5

 3منطقۀ  0.10303 3

 4منطقۀ  0.1956 2

 5منطقۀ  0.04213 8

 6منطقۀ  0.06972 7

 7منطقۀ  0.09191 6

 8منطقۀ   0.21728 1

  : محاسبات نگارندگانأخذم
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گانۀ مناطق هشتمقادیر وزن محاسبه شده براي  )8( با توجه به خروجی جدول
 ۀمنظور ارائبه ArcGISهاي مسکن اجتماعی در محیط منظور اجراي پروژهشهر قم به

تحلیلی مناسب و دید فضایی بهتر نسبت به مناطق شهر قم وارد شده و نتایج حاصل از 
   .ارائه گردیده است )4(آن در قالب شکل 

  
 AHPوژة مسکن اجتماعی با تدکید بر روش منظور احداث پرتحلیل فضایی مناطق شهري قم به -4شکل 

  

لویت وا ةدهندنشان، دهدنشان می GISرا در محیط  AHPخروجی مدل  )4شکل (
طور که در گانۀ شهر قم براي احداث پروژة مسکن اجتماعی است. همانمناطق هشت

شهر  8گانه و زیرمعیارهاي آنها منطقۀ شود با توجه به معیارهاي ششنقشه مشاهده می
 3 و 2ترین منطقۀ شهر براي احداث پروژة مسکن اجتماعی است و مناطق قم، مناسب
است که  5ترین منطقه، منطقۀ هستند. نامناسب 8 ۀترین منطقه بعد از منطقنیز مناسب

  . کمترین امتیاز و وزن را داشته است
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  گیرينتیجه
ل دسترسی هاي مهم دولت براي کاهش فقر، فراهم کردن و تسهییکی از سیاست

-خانوارهاي فقیر به مسکن و خدمات آن است. سیاست و طرح مسکن براي اقشار کم

هایی را هاي مسکن براي آنان توسعهها و شرایط و محدودیتدرآمد و شناخت ویژگی
گذاري دولت در این امر باید تا حد امکان در شهر ایجاد نموده است. با توجه به سرمایه

         ها ابع و اعتبارات ملی دوري کرد و یکی از این روشاز اسراف و هدر دادن من
هاي مناسب در جهت انتخاب مکان بهینه براي احداث کارگیري مطالعات و پژوهشبه

تواند مکانی عنوان یکی از شهرهاي بزرگ ایران میاین نوع مسکن است. شهر قم نیز به
            همیت بنیادین مسکن دربراي احداث پروژة مسکن اجتماعی باشد. با توجه به ا

درآمد در این پژوهش، سعی گردید با استفاده از مدل سلسه ریزي براي اقشار کمبرنامه
منظور اجراي ، مناطق مناسب بهArcGISها در محیط و تلفیق نقشه AHPمراتبی 

 ریزان قراردر اختیار برنامه وشناسایی  ،هاي مسکن اجتماعی در سطح شهر قمپروژه
ها و با یابی این نوع پروژهمنظور با در نظر گرفتن معیارهاي مهم در مکانهمینبه .گیرد

شهر  8 ۀمنطق نتایج تحقیق نشان دادیند پژوهش انجام شد. ااستفاده از مدل ذکر شده فر
 2ترین منطقه براي احداث پروژة مسکن اجتماعی است و پس از آن مناطق قم مناسب

ترین مناطق براي ترتیب نامناسببه 7و  6 ، 5تند و متقابالً مناطق بهترین مناطق هس 3و 
 احداث این پروژه هستند. 
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