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ABSTRACT 

Subject: Housing is one of the main elements in the formation of the structure of the city 

and the basis for the realization of spatial and social justice in it. The most important 

factor influencing a person's satisfaction with living in an area and his way of life is 
housing and environmental conditions in that area, so paying attention to it to balance the 

spatial structure of the city and increase the quality of residential environments is a 

necessity of urban planning. . The purpose of this study is spatial analysis of quantitative 

and qualitative indicators of housing and its relationship with the form of neighborhoods 

in the city of Babol. 

Method: The research method of this study is descriptive-analytical and based on applied 

purpose. The raw data of the article have been extracted from the statistical blocks of 

Babol city and the form of neighborhoods has been obtained based on the available layers 

of geographical information. For spatial analysis of indices, spatial autocorrelation model 

and Moran index and Gi statistic were used. 

Results: The research findings showed that 36% of the neighborhoods have a compact 

form and the middle and scattered forms each cover 32% of the neighborhoods. Also, 
most of the housing indicators in the city of Babylon have a spatial correlation and have 

a cluster pattern. 

Conclusion: According to the results of Gi statistics, the indicators that indicate the 

desirability of housing are more clustered in the compact form, and the indicators that 

indicate poor housing are more concentrated in the intermediate and scattered form. The 

obtained results, while paying attention to spatial justice in the expansion and 

development of housing among neighborhoods, confirm the significant relationship 

between housing desirability indicators and intensive form. 
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  چکیده

 در آن است.عدالت فضایی و اجتماعی  تحققو بستر ساختار شهر شکل گیری در یکی از عناصر اصلی مسکن  تبیین موضوع:
 یطیمح طیمسکن و شرا ش،یخو یمنطقه و نوع زندگ کیفرد از سکونت در  یمند تیرضا زانیدر م رگذاریثأعامل ت نیمهمتر

، بنابراین توجه به آن برای تعادل ساختار فضایی شهر و افزایش کیفیت محیط های مسکونی از ضروریات برنامه آن منطقه است
و ارتبط آن با فرم مسکن  یفیو ک یکم یهاصشاخ ییفضا لیهدف از پژوهش حاضر تحلرود. زی شهری به شمار میری

 است. شهر بابلدر محالت 

تحلیلی و بر اساس هدف کاربردی می باشد. داده هاى خام مقاله از بلوک های -روش تحقیق مطالعه حاضر توصیفی روش:

برای تحلیل  های اطالعات جغرافیایی موجود به دست آمده است. محالت بر اساس الیهآماری شهر بابل استخراج شده و فرم 
 استفاده شده است. Giماره آو موران و شاخص  فضایی ی، از مدل خودهمبستگفضایی شاخص ها

درصد  32محالت دارای فرم فشرده بوده و فرم های میانی و پراکنده هر کدام   درصد 36یافته های تحقیق نشان داد  ها:یافته
های مسکن در شهر بابل از خود همبستگی فضایی برخوردار بوده و دارای اکثر شاخص اند. همچنیناز محالت را در برگرفته

 الگوی خوشه ای می باشند.

دهنده مطلوبیت مسکن هستند بیشتر در فرم فشرده تشکیل خوشه هایی که نشانشاخص  Gi ۀمارآحاصل از  جینتاطبق  :نتایج
 ضمن نتایج به دست آمده .متمرکز می باشند میانی و پراکندهفرم  در شتریب شاخص های نشان دهنده بد مسکنی، داده اند و

ن و فرم فشرده های مطلوبیت مسکدر بین محالت، ارتباط معنادار شاخصتوسعه مسکن گسترش و در  ییتوجه به عدالت فضا
 کند.را تأیید می

 .بابل دار،یموران، فرم پا ،ییفضا لیمسکن، تحل :هاکلیدواژه
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 مقدمه

امروزه روند روبه رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها، تقاضا برای تصاحب مسکن را بیش از پیش افزایش داده 
است. به طوری که مسکن به عنوان یکی از مهمترین نیازهای بشری همواره مسأله ای برای شهرهای جهان، به ویژه 

مسأله مسکن عمدتاً دامن گیر اقشار و طبقات کم درآمد (. 1387شهرهای کشورهای درحال توسعه بوده است)فنی و دویران،
و با درآمد متوسط است. فقدان و کمبود واحدهای مسکونی مناسب شهری از نظر کمی و کیفی، عالوه بر آن که اقشار 
وسیعی از توده های شهری را در رسیدن به مسکن مناسب محروم می سازد، باعث تحمیل هزینه های باالی مسکن بر 

 یهمچنان به شکل نامناسب تیاز جمع یبخش بزرگ ،امروزه(. 1385خانوارهای شهری می گردد)قرخلو و کالنتری،  بودجه
از اندازه گران  شیکه به نسبت درآمد ب ییدر واحدها ،تیفیک ای تیفاقد حس شخص یدر ساختار ها -اند افتهیاسکان 
از اتکا بر  ییو با درجه باال ،اطراف یدر فضا یکم التتسهی با بودن یفاقد حس جامعه و اجتماع یدر محله ها ای ،هستند

 یو برخ ،هستند خانمانیمخارج مسکن را نداشته و ب نیمأاز افراد و خانوارها بضاعت ت یاریتعداد بس -یموتور هینقل لیوسا
 برای .کنند یم یزدحام زندگاستاندارد و پر ا ریز طیدر شرا ،شناخته شده اند ایکه در دن یجوامع نیمرفه تر انیدر م یحت زین

و فاقد حس  ریمعموالً متروک و دلگ ی،مسکون یها و محله ها یگیهمسا ،اسباز مسکن من یبا وجود برخوردار یبرخ
(، درنتیجه شناسایی شاخص های مسکن و ضرورت برنامه ریزی برای این شاخص 142، 1393)ویلر است تیفرد ای یشاد

از اهمیت ویژه ای در امر برنامه ریزی برخوردار است و رسیدن به یک اندازه بهینه  ها و دسترسی به خدمات اساسی شهری
و برخورداری از خدمات شهری در بخش مسکن، امری ضروری می باشد و این امر مستلزم داشتن اطالعات صحیح از 

ل شده و جوامع شاخص ها و ویژگی های مسکن است. امروزه مسائل مربوط به حوزه مسکن به یک امر جهانی تبدی
کشورهای مختلف با مشکالت زیادی در این حوزه روبه رو هستند. عدم توزیع خدمات در گستره سرزمین و عدم تعادل 

(. این نابرابری 1970های منطقه ای منجر به برخورداری نامتوازن مناطق از شاخص های توسعه مسکن شده است )جانسون،
به عمل نیاید، موجبات تراکم جغرافیایی مسکن را فراهم کند، که این خود بی موجب می شود تا از فضا استفاده بهینه 

عدالتی را افزایش می دهد. سازمان فضایی و نحوه استقرار آن در بعد مسکن، بیانگر کیفیت استفاده از محیط و چگونگی 
(. بنابراین تدوین یک 125:1387تاثیر اقتصاد، سنت ها و هنجارهای حاکم بر جوامع شهری و روستایی است)سرتیپی پور،

برنامه جامع در بخش مسکن برای رسیدن به وضعیت مطلوب در بعد فضایی، مستلزم شناسایی و تجزیه و تحلیل ابعاد 
گسترده و آگاهی از وضعیت کمی شاخص های مسکن در فرایند برنامه ریزی ها است. از این رو میزان دستیابی به وضعیت 

نهایت می توان گفت،  . در(Arnott, 2008)از شاخص های توسعه، امری ضروری است مطلوب مسکن، به عنوان یکی
برای تعیین سطح برخورداری نواحی، شاخص ها نقش موثری دارند زیرا آنها ارقامی هستند برای اندازه گیری و سنجش 

 در مسکن تامین در موجود ایکمبوده و ها (. کاستی12:1390نوسان عامل متغیر، در طول زمان )ابراهیم زاده و همکاران،
 مطلوب اسکان جهت الزم های سیاست و ابزار فقدان و طرف یک از شهر این در پذیری جمعیت نظیر عواملی از بابل شهر

 های چالش بروز موجب مسکن کیفی و کمی وضعیت نظر از فضایی های نابرابری همچنین و دیگر طرف از جمعیت
و تعیین الگوی  مسکن مختلف شناخت جنبه های دنبال به حاضر تحقیق بنابراین. است گردیده بابل شهر در ای گسترده

 در شهر بابل است. فضایی این شاخص ها

  نظریپیشینۀ 

است،  یو مهم در توسعه شهر یاساس یاز مؤلفه ها یکیاست  یشهر نیزم یکاربر نیکه بزرگتر لیدل نیبه ا مسکن
مسکن  فی(. در تعر1991 لزیاست)م یشهر رانیگ میو تصم یشهر یخانوارها یکانون یاز دغدغه ها یکیآن  تیفیو ک

که آنها بتوانند  یک از افراد خانوار را فراهم کند، به نحویهر  یو جمع یرشد فرد یالزم برا نهیکه بتواند زم ییآمده، فضا
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(. 52:1386و همکاران، یمیصم ی)جعفر ابندیالزم را ب مینظر حر مورد تیخود و نوع فعال یو روان یروح یازهایحسب ن بر
نژاد  ی)حاتمتاس یو اجتماع یتوسعه اقتصاد یزیبخش ها در برنامه ر نیو حساس تر نیتر یاز اساس یکیبخش مسکن 

جهان در حال توسعه شناخته  یدیکل یازهایاز ن یکیبرانت، به عنوان  ونیسیکم ییدر گزارش نها و (130:1385و همکاران 
 یم یمدل ساز ،تیمطلوب کردیناهمگن، با استفاده از رو یکاال کی(. مسکن به عنوان 54:1394وهمکاران، یشد )مراد

 التیتسه ،یاندازه قطعه، طراح ،یزندگ هیناح لیمختلف و متنوع از قب یها فهاز مؤل یبیمسکن ترک ،کردیرو نیشود. تحت ا
به مسکن و  یمتفاوت یکردهایبا رو زین یعلوم انسان نی(. متخصص202: 1396ساختمان و محله است)شورچه،  تیفیو ک

 یهنر دگاهیاز د ،«هیکاال و سرما» ینوع یاقتصاد دگاهیاند. به عنوان مثال مسکن از د ستهیآن نگر یابعاد مختلف کارکرد
»  یشهرساز دگاهیساختمان، از د ای« بنا»  یو مهندس یمعمار گاهی، از د«نهاد» جامعه شناسانه  دگاهی، از د«نماد»  ینوع
مسکن  جهی(. درنت63:1386،یاست که تمام ابعاد را در بردارد )فاضل« فرهنگ» ینوع یانسان شناخت دگاهی، و از د«فضا
مملو از  نیاست، همچن یخصوص ییکار، مدرسه و فضا انیمکان استراحت از جر ،یخانوادگ یزندگ یابر یاساس یطیمح

، یاجتماع یمسکن از جنبه ها نی(. بنابرا2006است )شوارتز  یبه عنوان نشانه منزلت و ترجمان زندگ کیسمبل یارزش ها
مسکن  یزیابزار در برنامه ر نیتر یدیکل و نیمسکن از مهمتر یباشد و شاخص ها یم یقابل بررس یکیزیو ف یاقتصاد

  (.22:1388،یباشند )کهران یم
مسکن است. به کمک شاخص ها  یها استیو ضوابط س ارهایجهت سنجش مع یابزار  مناسب: مسکن یهاشاخص

مسکن  طیاز شرا یملموس ریو سنجش قرار داد و تصو یابیکمبودها و ابعاد مسکن را مورد ارز یفیو ک یتوان وجوه کم یم
ساکنان است،  یسکونت طیبه منظور شناخت شرا دکابرد شاخص ها باال بردن سطح اطالعات موجو نیبه دست داد. مهم تر

 نییو تع یابیتر و بهتر ارز قیساکنان به صورت دق یمسکن را بر زندگ ریبتوانند تأث رانیگ میکه تصم یبه طور
 شاخص ها عبارتند از : نیا نی(. مهمتر58: 1385کنند.)شکرگزار، 

 شرفتیپ یریابزار اندازه گ نیتر سبمنا یاجتماع یمسکن، شاخص ها یشاخص ها انیدر م: یاجتماع یهاشاخص
 یتا مل یسطوح از محل هیتوان کل یشاخص ها م نیکه با استفاده از ا یروند، بطور یبه شمار م یکل یو تحقق هدف ها

مسکن از آن  زانیرفته که برنامه ر شیپ ییمسکن تا جا یاجتماع یکاربرد شاخص ها تیقرار داد. اهم یابیرا مورد ارز
مسکن  یبرنامه ها ریبا استفاده از آنها، ساکنان درمورد تأث یو حت رندیگ یمسکن کمک م یزیبرنامه رت قو د نیتدو یبرا

 یاز شاخصها ی(. برخ98:1388،یخیو ش یشود )ملک یم ایگوناگون مسئله مسکن جو یآنها را از جنبه ها تیو رضا
عبارتند از : شاخص تراکم  ردیگ یمورد استفاده قرار م مسکنمازاد  ایکمبود و  یریمسکن که به منظور اندازه گ یاجتماع

شاخص تراکم نفر در اتاق،  ،یشاخص تراکم خانوار در اتاق، شاخص تراکم نفر در واحد مسکون ،یخانوار در واحد مسکون
 ،یسکونم یهزار نفر، بعد خانوار، نحوه تصرف واحدها یبرا یتعداد واحد مسکون ،یشاخص تراکم اتاق در واحد مسکون

 (.54:1384،یپی. )سرتیبرحسب دوام مصالح ساختمان یواحد مسکون عیتوز ،یواحد مسکون التیامکانات و تسه
ها، یابیموضوع در ارز نیتر یو ماد نیتر ینیمسکن، ع یکیزیبعد کالبد به عنوان تبلور ف: یکالبد یها شاخص

بعد  نیمسکن صرفا شامل هم یها لیها و تحل یزیاز برنامه ر یاریمسکن است. بس یها یزیها و برنامه ر لیتحل
 ییاز شاخص ها یناش تیاهم نیدارد. ا یخاص تیاهم رانیدر ا ژهیمسکن به و ی(. ابعاد کالبد51:1388پور، یپیاست)سرت

عبارتند  یکالبد یکند. شاخص ها نییتواند تب یرا م یآنها رابطه مسکن و توسعه شهر لیو تحل هیو تجز یاست که بررس
 ربنا،یو سرانه ز ربنایبلندمرتبه(، سطح ز ،یمجموعه ساز ،یآپارتمان ،یمسکن )تک واحد یتوسعه، الگو یاز :  شامل الگو

 (. 36:1383،یزی)عزیسطح اشغال، تراکم ساختمان ،یتراکم مسکون
درحال توسعه، مسکن  ایو  افتهیاعم از جوامع توسعه  ،یاقتصاد یتمام بخش ها نیدر ب: یاقتصاد یها شاخص

(. در رابطه با اثرات بخش مسکن 99:1391پور، میو ابراه یدهد. )صارم یرا به خود اختصاص م یگذار هیسرما نیبزرگتر
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هستند که بر  یمسکن از جمله عوامل یها متیو ق شتغال،ا ،یبازده ،یگذار هیسرما زانیگفت که م دیبر اقتصاد کالن با
در  یاقتصاد تیفعال یگذار هیسرما شیدر بخش مسکن باعث افزا یگذار هیسرما شیگذارند. افزا یم ریثأاقتصاد کالن ت

متفاوت در  یاقتصاد یها استیشود. س یبخش ها م ریاشتغال در سا دیتول شیاز جمله منجر به افزا گرید یبخش ها
 یبستگ یادیمسکن تا حدود ز یها برنامه تیمتفاوت در بخش مسکن شده و در مقابل موفق راتیثأکالن منجر به ت حسط

مسکن  یاقتصاد یگذارد. شاخصها یثر مأو تقاضا در بخش مسکن  دیاقتصاد کالن داشته که بر تول یکل تیبه وضع
 دیتول زانیدر بخش مسکن، م یبخش خصوص یگذار هیسرما زانیاعتبارات دولت در بخش مسکن، م زانیعبارتند از: م

 ن،یزم متیخانوار، ق نهیمسکن به کل هز نهیمسکن به درآمد خانوار، نسبت هز نهیاشتغال توسط بخش مسکن، نسبت هز
 (.33:1383،یزی)عز در بخش مسکن ارانهیو  یمصالح ساختمان متیق

از نگرش  زیمسکن و گر یاسیو س یخیتار ،یبه مفهوم فرهنگ توجه: توسعه مسکن ییفضا یزیمفهوم برنامه ر
 هیزاو نیمسکن است. از ا ییفضا تیسازد که همانا ماه یمفهوم مسکن مطرح م یرا در بررس یگریمنظر د ،یتک بعد

مورد  نمسک فیدر تعر دیبا یمتفاوت محله و شهر م یها یژگیو زیمستتر در فضا و ن یو جمع یانسان، روابط فرد گاهیجا
است  یینمود: مسکن، فضا انیب نیتوان چن یفراتر از مکان است و آن را م یمسکن، مفهوم یی. مفهوم فضاردیتوجه قرار گ

ها و منافع و تضادها، آنها را در  قهیها، عالقه ها، سل یهمبستگ نهیمردم در زم یکه با در نظرگرفتن همه روابط اجتماع
گردد که به اجبار به صورت منجمد قابل لمس  یمطرح م ییمسکن به عنوان فضا بیرتت نیدهد. بد یقرار م گریکدیمقابل 

توان گفت  یم نهیزم نیباشد. در ا یم ریانسان، متغ یو اجتماع یرابطه و به نسبت رشد و سلطه فکر و حد آن در ستین
و  ی)قرارداد یروابط موعهتابع مج گرید یگردد و از سو یمربوط م یفرد اتیبه خصوص کسویو بعد مسکن از  یکه معن

(. 228:1381،یاضیدارند )ر یرا معمول م ییشهر با هم تماس ها کی ایمحله  کی( است که طبق آن مردم در یضمن
کنند چرا که مسکن  یم فیتعر یشهر یزیمسکن را در چارچوب برنامه ر یزیبه اتفاق صاحبنظران، برنامه ر بیقر تیاکثر

و  ییاز فرم فضا یرو آگاه نی(. از ا63:1382،یمطرح بوده و هست )ملک یشهر یفضا از یاساس یهمواره به عنوان جزئ
بوده و به بهبود  یو دست اندرکاران شهر زانیبرنامه ر تیموفق زانیدر م رگذاریثأاز عوامل ت یکیتواند  یشکل شهر م

است،  یاز ساختار شهر یتعددو عناصر م میگردآمدن مفاه جهی. فرم شهر در نتدینما یانیکمک شا یشهر یها طیمح
قطعه، پارک  یشکل بند ابان،یخ یو شکل بلوک، طراحاندازه  ابان،یخ یمانند: الگو یممکن است موارد میمفاه نیعناصر ا

 یدی، شناخت فرم شهر اطالعات مفیکیزیرفیغ یاز جنبه ها ی(. جدا2006ن،یباشد )جابر نیو مانند ا یعموم یها و فضاها
توسعه  یفرم شهر، مشکالت و چالش ها لی(. تحل2011کند )بونتره،  یفراهم م یشهر یزیبرنامه ر یاستهایس یرا برا
کند  یم ییدخالت را شناسا ازیموردن ینواح ،یشهر یزیبرنامه ر یاستهایرا مشخص نموده و از نقطه نظر س یشهر

و نحوه استقرار و ساخت  ییفضا زمانسا نیاست، بنابرا یدهنده فرم شهر لیعنصر تشک نی(. مسکن عمده تر2010)شوارز
با توجه به  نیاست. بنابرا یحاکم بر جامعه شهر یاقتصاد، سنت ها و هنجارها ریو تاث ط،یاستفاده از مح تیفیک انگریآن ب
 یمسکن در فرم ها یشاخص ها تیشده تا وضع یآن در شهرها، در پژوهش حاضر سع ییمسکن و مفهوم فضا تیاهم

قرار  یبایمسکن مورد ارز یبر شاخص ها یمحالت شهر یو فشردگ دگیپراکن یرگذاریثأو ت یرسمورد بر یمختلف شهر
 .ردیگ

 پیشینۀ عملی 

به دلیل اهمیت بخش مسکن، تاکنون تحقیقات زیادی در این زمینه انجام گرفته است. بنابراین به منظور آگاهی از 
 وضعیت کمی و کیفی شاخص های مسکن چند مورد به اختصار ذکر می شود:
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را  ییاروپا یو مدل ها ییایاسترال یو تراکم مسکن، شهرها یفرم شهرای با عنوان ( در مقاله2009گریک بامفورد )
به عنوان دو نمونه از شهرهای فشرده در کشورهای انگلیسی زبان  کپنهاگ و استکهلم مورد بررسی قرار داد. در این مطالعه

ی فضاهای شهری توسعه حمل و نقل محور برا کاربری مختلط، تراکم باالتر، انتخاب شده اند که دارای برنامه ریزی،
مدل » نشان می دهد زبنیو تراکم باالتر مسکن در کپنهاگ و بر زبنیاستکهلم و بر یشهر فرم هسیمقااجتماعی هستند. 

به را نیز مسکن  یطراح ،کند یم وجهتی شهر فرمبه  یباز در شکل ده ینقش فضا که بهبه همان اندازه  «یناویاسکاند
 نظر دارد. در تراکم یکی از موضوعات مهمعنوان 
به  ی،اقتصاد یارهایبا در نظر گرفتن مع داریمسکن پا متیق یابیبا عنوان ارز یدر مقاله ا (2015) و همکاران ولینرامام

و  یاجتماع ،یاقتصاد یارهایبا در نظر گرفتن مع داریمسکن پا متیق یابیارز یبرا MCDM یا سهیمقا لیو تحل هیتجز
 انگلستان پرداختند. ورپولیخانوادها در شهر ل یزندگ تیفیآن بر ک ریثأاست که ت یطیمح ستیز

: یمسکن )مطالعه مورد یداریپا یبر شاخص ها یلیتحل با عنوان یدر مقاله ا( 1397ی و همکار )وصرآباد یفیال طاهم
نشان دادند که مساکن منطقه یک شهرداری مشهد در ابعاد اقتصادی و کالبدی دارای شرایط  مشهد( یشهردار کیمنطقه 

 تا حدی پایدار و در ابعاد اجتماعی در شرایط ناپایدار قرار دارند.
مسکن در محالت شهر مراغه با استفاده از مدل  تیبر وضع یلیتحل در  پژوهشی با عنوان (1396) یو کرباسسامی 

 جیبر اساس نتا مورد بررسی قرار دادند، و محلّه شهر مراغه 26در را مسکن  یفیو ک یشاخص کمّ 24 ،هاریچند مع یها
متعادل،  درصد محالت نسبتاً 54/11متعادل، در وضعیت  حالتدرصد م 7/7 داده اندنشان  ییفضا بندی حاصل از پهنه

 ار دارند.قردرصد محالت نامتعادل  2/46نامتعادل و  درصد محالت نسبتاً 62/34

 شناسی ها و روشداده

تحلیلی است. در این فرایند داده های موردنیاز  -پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی
تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق  1390با روش کتابخانه ای و اسنادی و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

محله شناخته شده است. در این تحقیق به منظور تحلیل وضعیت  22شهر بابل بوده که مشتمل بر شامل کلیه محالت 
 فضایی داده تحلیل و تجزیه (. جهت1)جدول شاخص استفاده شده است 35شاخص های مسکن در محالت شهر بابل از 

است و فرم محالت  شده ستفادههای داغ( ا)تحلیل لکه Gi آماره و (موران مدل) فضایی خودهمبستگی های مدل از ها
 های اطالعات جغرافیایی به دست آمده است. نیز بر اساس الیه

 مسکن یفیو ک یکمّ یشاخص ها -1جدول 

 شاخص های کیفی مسکن ردیف شاخص های کمی مسکن ردیف
 درصد برخورداری از آب لوله کشی 19 در واحدمسکونی تراکم خانوار 1

 درصد برخورداری از گازلوله کشی 20 در واحدمسکونی تراکم نفر 2

 درصد برخورداری از دستگاه حرارت مرکزی 21 تراکم خانوار دراتاق 3

 درصد برخورداری از دستگاه حرارت و برودت  22 تراکم نفردر اتاق 4

 درصد برخورداری از آشپزخانه 23 تراکم اتاق در واحد مسکونی 5

 برخورداری از حمامدرصد  24 نسبت اتاق برای خانوار 6

 درصد برخورداری از توالت 25 تعداد واحد مسکونی به ازای هزار نفر 7

 درصد واحدهای مسکونی برحسب مالکیت زمین وبنا 26 بعد خانوار 8

 درصد واحدهای مسکونی برحسب مالکیت بنا 27 مترمربع و کمتر 50سرانه زیربنای  9

 درصد واحدهای مسکونی استیجاری 28 مترمربع 51-75سرانه زیربنای  10

 درصد واحدهای مسکونی برحسب مالکیت رایگان 29 مترمربع 76-80سرانه زیربنای  11
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 درصد واحدهای مسکونی دربرابر خدمت 30 مترمربع 81-100سرانه زیربنای  12

 درصد واحدهای مسکونی از مصالح بنا اسکلت فلزی 31 مترمربع 101-150سرانه زیربنای  13

 درصد واحدهای مسکونی از مصالح بنا آجر و آهن 32 مترمربع 151-200سرانه زیربنای  14

 درصد واحدهای مسکونی از مصالح بنا آجر و چوب 33 مترمربع 201-300سرانه زیربنای  15

 درصد واحدهای مسکونی از مصالح بنا بتن آرمه 34 مترمربع 301-500سرانه زیربنای 16

 درصد واحدهای مسکونی از مصالح بنا خشت و گل 35 از برقدرصد برخورداری  17

 درصد برخورداری از تلفن  18

 های تحقیقمنبع: یافته

 قلمرو پژوهش

 .می باشد محله 22 و شهری دو منطقه قرار دارد. این شهر دارای مازندران و در استان بابل مرکزشهرستان بابــل شهر
 66304 دارای و است 66892 برابر شهر این خانوارهای کل تعداد و نفر 218240 با برابر 1390 سال در شهر بابل جمعیت

نفر و تعداد کل خانورهای این شهر برابر با  250217برابر با  1395جمعیت این شهر در سال . باشد می مسکونی واحد
 (.1385صیلیتف و طرح 1395است )سرشماری  کیلومترمربع 3/30 شهربابل خانوار می باشد. مساحت 81572

 
 (قیتحق یها افتهیمنبع: ) محدوده مورد مطالعه ییایقلمرو جغراف -1شکل 

 هایافته

 اساس رویکرد فرم پایدار  بندی محالت برطبقه

برای سنجش وضعیت فرم کالبدی محالت، ابتدا شاخص های تراکم، اتصال پذیری و اختالط کاربری آماده و سپس با 

محالت به سه طبقه  ArcGISضرایب مربوطه محاسبه شد و در نهایت در محیط « بهنجارسازی فازی»استفاده از فرمول 

 تقسیم شده اند.
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 یدر محالت شهر داریپا یفرم کالبد یشاخص ها -2جدول 
شاخص 

 اصلی
 توضیحات زیر مجموعه

 شاخص

 اصلی
 توضیحات زیر مجموعه

اتصال 

 پذیری

 تراکم بلوک

کیلومتر مربع  59.2تعداد بلوک های شمارش شده در هر مایل مربع )
متر( است، برای اتصال پذیری مناسب،  1600معادل مربعی با ضلع 

باشد. هرچه تعداد  50حداقل حداقل تعداد بلوک ها در هر مایل مربع باید 
 باشد، اتصال پذیری باالتری را نشان می دهد. 50بیشتر از 

 تراکم

تراکم کلی 
 مسکونی

نسبت تعداد واحدمسکونی 
 محلهیک محل به مساحت 

 

 تراکم تقاطع

تعداد تقاطع های )گره های واقعی یعنی تقاطع سه راه یا چهارراه نه 
شده در هر واحد سطح ) مانند انتهای کوچه های بن بست( شمارش 

کیلومتر مربع(. عدد باالتر تقاطع های بیشتر و احتماالً اتصال باالتر را 
 نشان خواهد داد.

ضریب کاربری 
 مسکونی

نسبت مساحت کاربری 
 مساحت محلهمسکونی به 

 تراکم خیابان

مجموع طول خط مرکزی کل خیابان ها بر حسب مایل در هر مایل مربع 
مقدار کیلومتر در هر کیلومتر مربع(. براساس پژوهش های زمین )یا 

مایل/  15-20پیشین برای اتصال پذیری مناسب، امتیاز استاندارد بین 
کیلومتر  59/2کیلومتر برای نواحی شهری در هر 24-32مایل مربع )

مربع( در نواحی شهری می باشد. عدد باالتر نشان دهنده خیابان های 
 باالتر خیابان، اتصال پذیری باالتر خواهد بود. بیشتر است و با تراکم

تراکم خالص 
 مسکونی

نسبت جمعیت به مساحت 
 کاربری مسکونی 

نسبت گره های 
 متصل

تعداد گره های واقعی تقسیم بر تعداد کل گره هاست، یعنی تعداد تقاطع 
خیابان ها تقسیم بر تعداد تقاطع ها به اضافه بن بست ها. شبکه هایی با 

و نواحی با اتصال پذیری باال  5/0و  3/0اتصال ضعیف امتیازی بین 
دارند. هرچه این مقدار باالتر باشد، نشان دهنده  9/0و  7/0امتیازی بین 

درصد 100تعداد کم کوچه بن بست است. یک شبکه عالی و بی عیب 
 ( خواهد بود.1)نسبت حداکثر

تراکم 
 ساختمانی

نسبت مساحت زیربنا 
 ه مساحت محله)درطبقات( ب

 
نسبت ارتباطات به 

 گره ها

ها و یا انتهای یک تقاطعارتباطات بخش بر تعداد گره ها ) معادل تعداد
بن بست( در محدوده مورد مطالعه می باشد. برای اتصال پذیری مناسب، 

قابل قبول است. یک شبکه کامل و بی عیب  8/1و  4/1مقدارهای بین 
 دارد. 5/2نسبت 

اختالط 

 کاربری
 آنتروپی شانون

مقدار شاخص آنتروپی از صفر 
تا یک می باشد که عددصفر 
نشان دهنده یکدست بودن 
کاربری زمین است که کمتر 

نشان  1پایدار است و مقدار 
دهنده حداکثر تنوع و اختالط 

 است که پایدارتر می باشد.

نسبت شبکه 
 ارتباطی محل

 .محلهنسبت مساحت شبکه ارتباطی محله به کل مساحت 

 (2007، کناپ و همکاران ؛ 2005سونگ و روردیگز  ؛ 5: 2004الورنس و همکاران، ؛ 9:1392لطفی و بختیاری،منبع: )

 مدل بهنجارسازی فازی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود: 

(:1)رابطه   

 

پراکنده تقسیم و در جدول زیر نحوه  محالت شهر بابل به سه طبقه فشرده، میانی و اساس امتیازات بدست آمده فرم بر
 توزیع محالت در هر فرم مشخص شده است.

 فرم شهر براساس محالت بندی طبقه -3 جدول

 درصد تعداد محالت محله های واقع شده در هر فرم انواع فرم

 36 21، 20، 18، 17، 8،11، 4،6 فرم فشرده

 32 14، 10،13، 9، 7، 1،2 فرم میانی

 32 22، 19، 16، 15، 12، 5،3 فرم پراکنده

 100 22 مجموع

 (های تحقیق: یافتهمنبع)
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 (قیتحق یهاافتهی: منبع) فرم محالت شهر بابل -2شکل 

 شاخص موران

استفاده شده است. این ابزار  موران ییفضا یخودهمبستگ لیتحل از روش مسکن یشاخص ها ییفضا لیتحل یبرا
نشان می دهد که الگوی پراکنش این عوارض با در نظر گرفتن مقادیر خصیصه مورد مطالعه از الگوی خوشه ای و یا 

+( باشد، داده ها دارای خودهمبستگی فضایی 1پراکنده برخوردار است. اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد مثبت یک )
( باشد، آنگاه داده ها از هم گسسته -1بوده و اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد منفی یک ) و دارای الگوی خوشه ای

 3و اشکال  4. نتایج مدل موران در رابطه با شاخص های مسکن در جدول (61-65، 1390 ،ی)عسگرو پراکنده می باشند 
 ارائه شده است. 4و 

 کنمس یمدل موران در رابطه با شاخص ها جینتا -4جدول 

 شاخص ها
شاخص 

 موران
Z - 

Score 
 شاخص ها

شاخص 

 موران
Z - Score 

 
 
 
 
 
 
 

تراکم خانوار در واحد 
 مسکونی

829557/0 99643/27 
شاخص 

امکانات و 

 تسهیالت

درصد واحدهای مسکونی 
برخوردار از حداقل آب لوله 

 کشی
833953/0 145213/28 

 961973/26 799868/0 تراکم خانوار در اتاق
درصد واحدهای مسکونی 
برخوردار از حداقل گاز لوله 

 کشی
834876/0 177123/28 
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شاخص 

تراکم نفر در  رفاهی
 واحدمسکونی

822268/0 731770/27 
درصد واحدهای مسکونی 
برخوردار از دستگاه حرارت 

 مرکزی
658172/0 171854/22 

 169884/27 806240/0 تراکم نفر در اتاق
 درصد واحدهای مسکونی

برخوردار از دستگاه حرارت 
 و برودت مرکزی

739816/0 972660/24 

تراکم اتاق در واحد 
 مسکونی

806393/0 182621/27 
درصد واحدهای مسکونی 

برخوردار از حداقل 
 آشپزخانه

834765/0 173754/28 

درصد واحدهای مسکونی  190616/27 806654/0 نسبت اتاق برای خانوار
 حمامبرخوردار از حداقل 

833177/0 118385/28 

تعداد واحدمسکونی به 
 ازای هزارنفر

درصد واحدهای مسکونی  084823/28 832732/0
 برخوردار از حداقل توالت

834789/0 174610/28 

 945538/27 828585/0 بعد خانوار

شاخص 

 نوع مالکیت

 مسکونی واحدهای درصد
 وبنا زمین مالکیت برحسب

762795/0 687820/25 

 
 
 
 
 
 

شاخص 

 زیربنا

 50سرانه زیربنای 
 مترمربع و کمتر

730180/0 668259/24 
 مسکونی واحدهای درصد

 بنا مالکیت برحسب
741239/0 990890/24 

 51-75سرانه زیربنای 
 مترمربع

723772/0 421885/24 
 مسکونی واحدهای درصد

 استیجاری
723443/0 507811/24 

 76-80سرانه زیربنای 
 مترمربع

818173/0 220986/28 
 مسکونی واحدهای درصد

 در برابر خدمت
641415/0 072998/24 

 81-100سرانه زیربنای 
 مترمربع

750941/0 312519/25 
مسکونی با  واحدهای درصد

 رایگان مالکیت
774552/0 191569/26 

 101-150سرانه زیربنای
 مترمربع

748913/0 227730/25 

شاخص 

 مصالح بنا

 با مسکونی درصدواحدهای
 فلزی اسکلت بنا مصالح

824711/0 814726/27 

-200سرانه زیربنای 
 مترمربع 151

856970/0 873607/28 
 با مسکونی درصدواحدهای

 آهن و آجر بنا مصالح
942693/0 779949/31 

 201-300سرانه زیربنای
 مترمربع

515986/0 463997/17 
 با مسکونی درصدواحدهای

 چوب و آجر بنا مصالح
703269/0 769103/23 

-500سرانه زیربنای 
 مترمربع301

595653/0 295909/20 
 با مسکونی درصدواحدهای

 آرمه بتون بنا مصالح
773689/0 050613/26 

 

درصد واحدهای 
مسکونی برخوردار از 

 حداقل برق
834766/0 173550/28 

 با مسکونی درصدواحدهای
 خشت  وگل بنا مصالح

790144/0 867728/28 
درصد واحدهای 

مسکونی برخوردار از 
 حداقل تلفن

835822/0 189500/28 

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 
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 (قیتحق یهاافتهمنبع: ی) اشکال گرافیکی شاخص موران -3شکل      

در نوسان است. کمترین مقدار مربوط به  943/0تا  520/0مقدار موران به دست آمده از شاخص های مسکن بین 
اختصاص « آهن و آجر مصالح با مسکونی واحدهای»و بیشترین مقدار به شاخص « مترمربع 201-300زیربنای»شاخص 

همه شاخص ها الگوی خوشه  P valuو سطح معنی داری مقدار  Zدارد. همچنین با توجه به باالبودن امتیاز استاندارد 
 ای تشکیل داده اند.

 
 (قیتحق یها افته)منبع: ی اشکال گرافیکی شاخص موران -4شکل 

 (تحلیل لکه داغ) Gi ۀآمار

 شده یبندخوشه ییبه صورت فضا شاخص کیکم  ایو  ادیز ریمقاد ایکه آ نشان می دهدداغ  یهالکه لیابزار تحل
 ریبودن مقاد یاخوشه ۀدهندنشان شوندینشان داده م مزبا رنگ قر که داغ یهالکه. (79 :1390 ،ی)عسگر ریخ ایو  است

 کیکم  ریبودن مقاد یاخوشه ۀدهندشوند نشانینشان داده م یبا رنگ آبکه سرد  یهاو لکه استشاخص  کی ادیز
شاخص  کیکم  ای ادیز ریمقاد ۀخوشعدم وجود  انگریشوند بیتفاوت که با رنگ زرد نشان داده میب یهاو لکه استشاخص 
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میزان لکه های داغ و سرد شاخص های مسکن در فرم های مختلف شهر بابل مشخص شده  حاضر پژوهش در باشد.یم
است. بر اساس نقشه های تولید شده مساحت بیشتر لکه ها در هر فرم نشان دهنده وضعیت تمرکز شاخص مورد نظر در 

شده اند یعنی شاخص های  هر فرم است. برای اینکه شاخص ها قابلیت نمایش و مقایسه با یکدیگر را داشته باشند همسو
(. طبق یافته ها لکه های داغ اکثر شاخص ها در فرم فشرده تمرکز بیشتری 5منفی به صورت معکوس درآمده اند)جدول 

دارند، ولی لکه داغ هفت شاخص، در فرم پراکنده و سه شاخص در فرم میانی تمرکز بیشتری دارند. بنابراین می توان گفت 
ه مطلوبیت مسکن هستند بیشتر در فرم فشرده تشکیل خوشه داده اند، از سوی دیگر نیز لکه شاخص هایی که نشان دهند

های داغ شاخص هایی که نشان دهنده وضعیت بدمسکنی هستند در فرم های میانی و پراکنده مشاهده می شوند، که از 
  مود. آن جمله می توان به شاخص های مرتبط با زیربنای کمتر و مصالح کم کیفیت اشاره ن

 

 Hot Spotوضعیت تمرکز فضایی شاخص های مسکن براساس روش  -5جدول 

 نوع شاخص
لکه های 

 (HOT)داغ

لکه های 

 (Cold)سرد

 

 

شاخص 

 رفاهی

 میانی فشرده تراکم خانوار در واحد مسکونی

 پراکنده فشرده تراکم خانوار در اتاق

 پراکنده فشرده تراکم نفر در واحدمسکونی

 پراکنده فشرده در اتاقتراکم نفر 

 پراکنده فشرده تراکم اتاق در واحد مسکونی

 پراکنده فشرده نسبت اتاق برای خانوار

 میانی فشرده تعداد واحد مسکونی به ازای هزارنفر

 میانی فشرده بعد خانوار

شاخص 

 زیربنا

 فشرده پراکنده مترمربع و کمتر 50سرانه زیربنای 

 فشرده میانی مترمربع 51-75سرانه زیربنای 

 فشرده میانی مترمربع 76-80سرانه زیربنای 

 فشرده پراکنده مترمربع 81-100سرانه زیربنای 

 میانی فشرده مترمربع 101-150سرانه زیربنای

 میانی فشرده مترمربع 151-200سرانه زیربنای 

 میانی فشرده مترمربع 201-300سرانه زیربنای

 میانی فشرده مترمربع301-500سرانه زیربنای 

 

 

 

 

شاخص 

امکانات و 

 تسهیالت

 میانی فشرده درصد واحدهای مسکونی برخوردار از حداقل برق

 میانی فشرده درصد واحدهای مسکونی برخوردار از حداقل تلفن

 پراکنده فشرده درصد واحدهای مسکونی برخوردار از حداقل آب لوله کشی

 میانی فشرده برخوردار از حداقل گاز لوله کشیدرصد واحدهای مسکونی 

 میانی فشرده درصد واحدهای مسکونی برخوردار از دستگاه حرارت مرکزی

 میانی فشرده درصد واحدهای مسکونی برخوردار از دستگاه حرارت و برودت 

 میانی فشرده درصد واحدهای مسکونی برخوردار از حداقل آشپزخانه

 میانی فشرده مسکونی برخوردار از حداقل حمامدرصد واحدهای 

 میانی فشرده درصد واحدهای مسکونی برخوردار از حداقل توالت

شاخص نوع 

 مالکیت

 فشرده میانی وبنا زمین مالکیت برحسب مسکونی واحدهای درصد

 میانی پراکنده بنا مالکیت برحسب مسکونی واحدهای درصد

 میانی پراکنده   استیجاری مسکونی واحدهای درصد

 فاقد خوشه فشرده در برابر خدمت مسکونی واحدهای درصد

 فشرده فشرده رایگان مسکونی با مالکیت واحدهای درصد



 41-58(، 2)7پور و همکاران، نیک   53

 

شاخص 

 مصالح بنا

 میانی فشرده فلزی اسکلت بنا مصالح با مسکونی درصدواحدهای

 میانی فشرده آهن و آجر بنا مصالح با مسکونی درصدواحدهای

 فشرده پراکنده چوب و آجر بنا مصالح با مسکونی درصدواحدهای

 فشرده پراکنده آرمه بتون بنا مصالح با مسکونی درصدواحدهای

 فشرده پراکنده خشت وگل بنا مصالح با مسکونی درصدواحدهای

 مجموع
 8  25 تعداد شاخص های متمرکز در فرم فشرده

 19 3 تعداد شاخص های متمرکز در فرم متوسط

 6 7 تعداد شاخص های متمرکز در فرم پراکنده

 های تحقیق: یافتهمنبع

 
 (منبع: یافته های تحقیق) تمرکز فضایی شاخص های رفاهی مسکن در فرم های مختلف شهر بابل -5 شکل

ها بیشتر از سایر شاخص « تراکم اتاق در واحد مسکونی»و « تراکم خانوار»در بین شاخص های رفاهی، دو شاخص 

  (.5در فرم فشرده وجود دارند )شکل
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 (منبع: یافته های تحقیق) بابل شهر مختلف های فرم در امکانات وتسهیالت های شاخص فضایی تمرکز -6شکل 

واحدهای مسکونی برخوردار از دستگاه »در بین شاخص های مربوط به امکانات و تسهیالت مسکن، شاخص های 

بیشتر از سایر شاخص ها در فرم فشرده « برخوردار از دستگاه حرارت و برودت واحدهای مسکونی»و « حرارت مرکزی

 (.6متمرکز می باشند )شکل

 
 (یافته های تحقیق منبع:) بابل شهر گانه سه های فرم در سرانه زیربنا های شاخص فضایی تمرکز -7شکل 

مترمربع در فرم فشرده و کمتر از آن در فرم  100در گروه سرانه های زیربنای مسکونی، سرانه های مسکونی بیشتر از 
 (.7نی و پراکنده تمرکز دارند )شکل میا
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 (یافته های تحقیق منبع:بابل ) شهر گانه سه های فرم در مصالح بنا های شاخص فضایی تمرکز -8شکل 

ها دیده ( آمده است، نظم خاصی در تمرکز فضایی شاخص5گروه مالکیت و مصالح بنا همان گونه که در )جدول  در

 شود.نمی

 گیرینتیجه

روند فضایی شهرها در سال های اخیر به سوی گستردگی هر چه بیشتر پیش رفته است. این امر باعث شده تا بسیاری 
استقبال کنند. به طوری که این ایده در بسیاری از نقاط دنیا به سیاست غالب تبدیل از صاحب نظران از ایده شهر فشرده 

شده است. شهر فشرده از مفاهیمی نظیر تراکم شهری، اختالط کاربری زمین، نوسازی بافت های فرسوده و استفاده از 
رها بهینه و پایدارند و با فراگیری حمل و نقل عمومی حمایت می کند. طرفداران شهر های فشرده بر این باورند که این شه

هرچه بیشتر، نابرابری های اجتماعی را کاهش می دهند. با افزایش تراکم، هزینه ایجاد زیر ساخت ها کاهش می یابد و 
دسترسی مردم به تسهیالت رفاهی افزایش می یابد. در این رویکرد شهر به مثابه یک منبع نگریسته می شود و کارآمد 

رداری از زمین موضوع مهمی است که باید با توجه به محدودیت و ارزشش در استفاده از آن نهایت دقت به نمودن بهره ب
عمل آورده شود. یکی جوانب شهر فشرده که کمتر به آن پرداخته شده نحوه ارتباط آن با توزیع و پراکنش شاخص های 

ی قرار گرفت تا نحوه توزیع این شاخص ها و نوع فرم مورد بررس 3شاخص مسکن در  35مسکن است. در پژوهش حاضر 
 در مسکن های الگوی فضایی همه شاخص که اوالً دهد می پژوهش نشان ارتباط آنها با انواع فرم مشخص گردد. نتایج

برخوردارند، ثانیاً شاخص های نشان دهنده مطلوبیت  فضایی خودهمبستگی از ها داده و بوده ای خوشه صورت به بابل شهر
( درصد 4/71محالت فشرده نسبت به سایر فرم ها از تمرکز بیشتری برخوردار می باشند. بر این اساس در حدود ) مسکن در

( درصد شاخص ها در محالت غیر فشرده قرار گرفته اند. طبق 6/28از شاخص ها در فرم فشرده تمرکز داشته و در حدود )
ن از شرایط زیست بهتری برخوردار می باشند. این محالت نتایج تحقیق، محالت فشرده به لحاظ کیفیت شاخص های مسک

که عمدتاً در قسمت مرکزی شهر قرار دارند، در گروه محالت توسعه یافته شهر به شمار می روند و اغلب مساکن در این 
های این محالت نوساز و از امکانات بهتری برخوردارند. تراکم باال، اختالط بیشتر و دسترسی های مناسب تر از ویژگی 

محالت به شمار می رود، و بر همین اساس سازندگان و خریداران مسکن تمایل بیشتری برای سکونت و سرمایه گذاری 
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در این مناطق دارند. از سوی دیگر محالت با فرم متوسط و پراکنده از نظر شاخص های مسکن از مطلوبیت کمتری 
پیرامونی شهر و در گروه محالت کمتر توسعه یافته قرار دارند و برخوردار می باشند. این محالت عمدتاً در قسمت های 

اغلب مهاجرینی با درآمد پایین در آن سکونت دارند، و مساکن از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشد. بنابراین توجه به عدالت 
کتی شرقی و  ،محله سادات، سعدی فضایی در شهر بابل و افزایش کیفیت محیط مسکونی به ویژه در محالت شهرک

 امام شهرک، انقالب شهرک، مالکال، کمانگرکال، شمال تن، شهرک هفت، فرامرزی امیرالمومنین، شهرک کوی، غربی
فرهنگیان از جمله اهداف مهمی است که الزم است در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های شهری مورد  شهرک خمینی،

دست آمده می توان گفت توجه به فرم پایدار محله ای و تقویت عملکرد توجه قرار گیرد. در مجموع و بر اساس نتایج به 
مؤلفه های اصلی آن می تواند بهبودی شاخص های مسکن را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر تمرکز برخی از شاخص 

است و بر های مطلوبیت مسکن در بافت های غیر فشرده نیز نشان دهنده پیچیدگی رابطه میان مطلوبیت و فشردگی 
همین اساس نمی توان به راحتی رابطه کامالً مستقیمی بین این دو متغیر برقرار نمود و تأثیرات شرایط محلی را در تنظیم 
این رابطه نادیده گرفت. بنابراین تحقیقات بیشتری الزم است تا با قطعیت بیشتری از الگوهای مفهومی در شرایط واقعی 

  سخن گفت.
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