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 :هچکید

امروزه برای توسعه و عمران ناحیه ای مناسب در هر منطقه ای، ارزیابی و تجزیه و تحلیل ساختار 

طبیعی و عوامل انسانی آن منطقه برای استقرار هر کاربری ضروری می باشد. مسکن مهر حلقه ای 

پاسخگویی برای اقشار میانه حال و متمایل به از زنجیره اقداماتی در نظر گرفته شده که برای 

پایین جامعه ایرانی شکل گرفته است. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی وضعیت مکانیابی مجتمع 

های مسکن مهر با لحاظ نمودن معیارهای طبیعی مانند شیب، منابع آبهای سطحی، توپوگرافی، 

 سنگ شناسی و خاک شناسی در شهر ایالم می باشد.

تحلیلی می باشد. و از روش های اسنادی و میدانی برای جمع  –ن پژوهش یک تحقیق توصیفی ای

آوری و ارزیابی اطالعات استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در 

مکانیابی این مجتمع های مسکن مهر شهر ایالم، نه تنها اصول استاندارد سازی شهرسازی رعایت 

ه عوامل و معیارهای طبیعی هم نادیده گرفته شده است. و مجتمع های مسکن مهر در نشده، بلک

صورت وقوع هر گونه بالیای طبیعی شرایط حمایت از مردم ساکن را دارا نبوده و به دلیل انتخاب 

محل نامناسب از نظر لحاظ نکردن معیارهای طبیعی می تواند اثرات مخروبی را در این مجتمع ها 

 ارد.به جا بگذ

 مکانیابی، مجتمع های مسکونی، مسکن مهر، عوامل طبیعی، شهر ایالم.کلیدی:  های واژه

 
 :مقدمه

به دنبال انقالب صنعتی در قرن هجدهم و رشد سریع تولیدات صنعتی و چرخش اساسی در اقتصاد شهری، افزایش 

جمعیت شهری شتاب گرفته و باعث رشد سریع چشمگیر درآمدهای شهری و افزایش ناکهانی مهاجرت از روستا به شهر، رشد 

با هجوم ناگهانی مهاجران تطبیق  از مراکز شهری نتوانستند خود را شهرنشینی گردید. به نحوی که بسیاری

(. در نتیجه شهرها شهرها به طور ناموزون شروع به توسعه نمودند. به عالوه با بروز تحوالت جدید، 16111153دهند.)لسنگی،

ت تغییرات و دگرگونی هایی را پذیرا شدند، این دگرگونی ها به شکل رشد سریع جمعیت و گسترش فیزیکی شهرها به سرع

شتاب آمیز شهرها و به صورت نامتعادل و ناهماهنگ بوده، در حقیقت بین کاربری های شهری و اختصاص زمین و سرانه های 

 (.1111131شهری تناسب معقولی برقرار نمی باشد.)مشهدی زاده دهاقانی،

انتخاب مکان مناسب برای یک فعالیت یکی از تصمیمات بحرانی برای انجام یک طرح گسترده است که نیازمند تحقیق در 

مکان از دیدگاه های مختلف می باشد. از آنجا که مدیریت منابع نیاز به اطالعات واقعی دارد،حجم بزرگی از اطالعات جزئی 

رای جمع آوری، ترکیب ، تجزیه و تحلیل شود، تا ارزیابی صحیحی از عواملی که ممکن برای کاندید نمودن مکان های مختلف ب
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است در انتخاب تاثیر داشته باشد، صوذت پذیرد. تصمیم گیری به چند مکان مشکل است و نیاز به انتخاب با توجه با فشارهایی 

رآیند تصمیم گیری در مورد یک مکان ممکن است که گزینه های جایگزین در یک معیار چندگانه وارد می آورد می باشد. در ف

اولویت های سیاسی، تجاری، طبیعی و امنیتی در نظر گرفته شود. مکانیابی فرآیند تصمیم گیری با دوره زمانی طوالنی است، 

وقتی  زیرا تعداد زیادی از شاخص های موجود بایستی آزمایش شده و نتیجه تصمیمات موجود ارزیابی گردد. مکانیابی مناسب

صورت می گیرد که یک ارزیابی دقیق، همگون و سریع از جذابیت مکان های مختلف برای کاربردی خاص وجود داشته باشد. 

به طور کلی مکانیابی فغالیتی است که استعدادهای فضایی و غیرفضایی یک سرزمین را در جهت انتخاب مکان مناسب برای 

(. هدف عمده ارزیابی مکان برای استفاده خاص از 1711143قرار می دهد.)فخری، کاربری خاص مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل

ئن شویم در آنجا توسعه و گسترش فعالیت های انسان با توجه به امکانات و محدودیت ها ، با ممطزمین ، برای این است که 

 (.1311146محیط زیست طبیعی سازگاری و هماهنگی دارد)غضبان،

عیت در کشور ما، در دولت نهم و دهم سیاست احداث مسکن مهر برای رفع معضل مسکن، به ویژه با توجه به رشد جم

برای اقشار کم درآمد در دستور کار قرار گرفت و در شهرهای مختلف و با توجه به شرایط خاص هر منطقه، مکان گزینی آن ها 

وان پدیده ای در طول حیات کره زمین وجود داشته وضعیت متفاوتی را نشان می دهد. از طرفی بالیای طبیعی همواره باعن

است . وقوع بالیای طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان و ...... در اغلب موارد تاثیرات مخربی بر سکونتگاههای انسانی بجا گذارده 

بود ساخته است و است و تلفات سنگینی بر ساکنان آنها وارد ساخته است. ساختمان ها و زیرساخت های اینگونه مناطق را نا

عوارض اقتصادی و اجتماعی پر دامنه ای بر جوامع بشری و کشورهای جهان تحمیل کرده است . شهرها با عنوان یک مکان 

تجمع برای جمعیت انسانی از وقوع این بالیای طبیعی مستثنی نمی باشند و الزم است چاره اندیشی های جدی جهت کاهش 

برابر بالیای طبیعی صورت پذیرد، حقیقت این است که بازتاب های سکونتگاه های انسانی در آسیب پذیری این سکونتگاه ها در 

(. عدم توجه بهمکانیابی صحیح شهرها، رشد 1411133مقابل این سوانح طبیعی است که فاجعه می آفرینند.)قنواتی و همکاران ،

جام گسیخته شهرها، روی مسیل های اصلی گسل ها و توسعه شهرها، همچنین عدم برنامه ریزی الزم جهت جلوگیری از رشد ل

 گسترش یابند. این خود می تواند موجب تشدید آسیب پذیری و افزایش زیان های مالی و جانی ناشی از این وقایع باشد.

 

 پیشینه مکانیابی :
 ا، پیدا کردن محل کمین درمکان گزینی از ابتدای استقرار انسان هوشمند در زمین جهت دستیابی بهتر به منابع غذ

جنگ، ایجاد سرپناه و محل کار صورت گرفته است. در این راستا تئوری ها، نظریه ها و مدل های مختلفی ارائه  شکار و

و برای کاربردهای خاص در نظر گرفته شده اند. این نظریه ها  هرکدام دارای مزایا و معایبی می باشد شده است که 

سعی در کمی نمودن عوامل تاثیرگذار بر فرآیند مکان گزینی بوده است. و به ناچار عواملی که به نوعی این خصوصیت 

در چند ساله اخیر کاربرد  gisمعیارها کنار گذاشته می شود. مکان گزینی با استفاده از  کمی شدن را نداشته است، از 

بسیار وسیعی در کشورهای اروپایی و آمریکایی داشته است و دامنه استفاده از آن مکان گزینی راکتورهای اتمی، سدها، 

 (.1411143کارخانجات بزرگ تا مکان گزینی خرده فروش ها گسترش یافته است.)دستجردی،

مکانیابی و احداث شهرهای شرکتی در وابستگی به صنایع و  ( در تحقیقی به مداخالت اجتماعی در1141اعظم خاتم)

معادن پرداخته است . وی با بررسی مسائل اجتماعی مشخص کرده است که این شهرک ها دارای مشکالت اجتماعی از 

جمله فقدان تحرک و روح زندگی و وجود تضادهای اجتماعی و فرهنگی هستند و بر توجه به مالحظات اجتماعی در 

 بی شهرها تاکید دارند.مکانیا

( در مقاله ای به بررسی روش مکانیابی در مجموعه های زیستی پرداخته است و با تاکید بر 1143سعید میرریاحی )

چگونگی استفاده از اراضی شهری، موضوعی صرفا  کالبدی و اداری نیست، توجه به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، و 

 داده است. فرهنگی و محیطی را مد نظر قرار
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(، مکانیابی محل واحدهای 1143تحقیقات دیگری هم مثل مکانیابی بهینه مراکز توزیع فروشگاه های زنجیره ای )فنی،

( و مکانیابی صنایع با استفاده از معیارهای 1133تولید روستایی در بخش طرقبه مشهد)فرجی سبکبارو همکاران، 

( انجام شده است که به نوعی همه بر لزوم توجه بر ترکیب 1133اصفهان)رئیسی و سفانیان،  جغرافیایی در شهر

 شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و فرهنگی در مکانیابی تاکید دارند.

شهرداری  7و  1( در تحقیقی درباره ی مکانیابی بهینه پارکینگ های محله ای در منطقه 1131روستایی و همکاران )

این نتیجه رسیده اند که پارکینگ ها زمانی از کارایی الزم برخوردار خواهند بود که در شاخص به  11تبریز بر اساس 

مکانمناسب احداث شوند و مکانیابی آنها براساس ترکیب شاخص های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی صورت 

 پذیرد.
 

ر به بررسی شاخص های طبیعی ( در راستای مکانیابی بهینه سمت توسعه بابلس1131مهدی قرخلو و همکاران )

 پرداخته و بر ضرورت توجه به آن تاکید کرده اند. 

( در تحقیقی به نقد سیاست های جاری 1131در راستای بحث مکانیابی مسکن مهر نیز نوید رضوانی و داود کاظمی)

د بر آن دارد که استقرار و مسکن مهر در شهر نطنز در قالب سیاست های درونزا و برونزا پرداخته اند. نتایج حاصله تاکی

مکانیابی مسکن مهر در خارج از ساختار و سازمان فضایی شکل یافته این شهر، هزینه های مضاعفی را در تامین 

زیرساخت ها و خدمات شهری در بر داشته ، توصیه به هدایت این سیاست ها به سمت توسعه درونزا دارد.در یک جمع 

بیم در ایران مطالعلت زیادی در مورد مکانیابی مسکن مهر انجام نگرفته است، از طرفی بندی از این پیشینه ها در می یا

در مورد مکانیابی مسکن مهر شهر ایالم هم هیچ تحقیقی صورت نگرفته است، از این رو این پژوهش به بررسی وضعیت 

سطحی، توپوگرافی، سنگ مکانیابی مسکن مهر شهر ایالم به توجه به عوامل طبیعی مانند شیب، منابع آب های 

 .شناسی و خاک شناسی پرداخته است

 

 1محدوده مود مطالعه 

در هر تحقیق و پژوهشی که برای مکانیابی یک منطقه صورت می گیرد اولین گام شناخت ویژگی های عمومی و 

انند شهرسازی، طبیعی منطقه مورد مطالعه می باشد، زیرا برنامه ریزی صحیح برای بسیاری از فعالیت های انسانی م

کشاوزی، همچنین بخش مهمی از خدمات و صنایع ، کاهش مصرف انرژی بستگی به شناخت  دقیق ساختمان سازی، 

ویژگی های طبیعی ، محدوده مورد مطالعه دارد. پس با شناخت تمامی ویژگی های منطقه مورد مطالعه اعم از طبیعی، 

 محدودیت های منطقه می توان مکانیابی مناسبی انجام داد.تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و تمام استعدادها و 

شهر ایالم در دامنه کوه های زاگرس ، با عنوان مرکز استان ایالم ر شهرستان ایالم واقع شده است.شهر ایالم امروزی 

ازسمت شمال به شهرستان ایوان غرب و چرداول، از سمت جنوب به شهرستان دهلران، ازسمت غرب به شهرستان 

 که در ایالم ران و کشور عراق و ازسمت شرق به شهرستان دره شهر و استان لرستان محدود می گردد. شهرمه

 و گرینویچ النهار ازنصف شرقی دقیقه طول 61 و درجه 67 تا دقیقه 61 و درجه 61 بین شهر این جغرافیایی مختصات

شهر ایالم براساس سرشماری مرکز  .دارد قرار استوا ازخط شمالی دقیقه عرض 11 و درجه 36 تا دقیقه 11 و درجه 33

از لحاظ وضعیت اقلیمی استان ایالم نفر جمعیت بوده است.  141111دارای جمعیتی معدل  1131آمار ایران در سال 

به علت وجود طاقدیس کبیرکوه که در امتداد چین خوردگی زاگرس )شمال غربی ـ جنوب شرقی( واقع شده به دو 

ر قسمت غربی و معتدل کوهستانی در قسمت شرقی تقسیم می گردد. آب و هوای قسمت شرقی اقلیم گرم و خشک د

به علت وجود ارتفاعات، زمستانی تقریباً سرد و تابستانی معتدل دارد و در قسمت غربی به علت پایین بودن ارتفاع، 

 دارای زمستانی معتدل و تابستانی گرم و خشک می باشد.
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 ضرورت و اهمیت پژوهش1  
یکی از مقوالت مهم در برنامه ریزی شهری ، استقرار مکان مناسب برای استقرار کاربری های شهری است . این بدان 

معنا است که فعالیت های مختلف شهری نیازمند فضای مناسب خود می باشد و امکان استقرار آن ها در هر ناحیه 

کانیابی مسکن مهر انجام گرفته است و همچنین در شهری وجود ندارد. از آنجایی که تحقیقات معدودی در مورد م

مورد مجتمع های مسکن مهر شهر ایالم هیچ تحقیقی صورت نگرفته است، از این رو شناخت وضعیت مکانیابی مجتمع 

 .های مسکن مهر و بویژه شناخت وضعیت مکانیابی مجتمع های مسکن مهر شهر ایالم از اهمیت خاصی برخوردار است

 

 

 اهداف پژوهش1 

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی مسکن مهر شهر ایالم ، با توجه به عوامل محیطی و طبیعی بوده است . در این پژوهش 

مجتمع های مسکن مهر شهر ایالم ، مسائل طبیعی  سعی شده است به این سول پاسخ داده شودد که آیا در مکانیابی

 سنگ شناسی و خاک شناسی لحاظ شده است یا نه ؟ مثل شیب، منابع آب های سطحی ، توپوگرافی،

 

 روش پژوهش1 
 ستیابی به اهداف و دستورات تحقیقازآنجایی که این پژوهش در رابطه با مکانیابی مسکن مهر می باشد. لذا جهت د

ت اس تحلیلی –سعی گردیده از روش هایی استفاده شود که منجر به رسیدن اهداف تحقیق گردد.این پژوهش توصیفی 

گردآوری اطالعات با استفاده از روش های اسنادی و میدانی و مطالعه طرحهای انجام شده در رابطه با  و نیز روش 

شهرهای دیگر می باشد. که با استفاده از معیارهای طبیعی به ارزیابی مکانیابی مجتمع های مسکن مهر پرداخته شده 

 است. 

 بحث و یافته ها 1 
ه که از معیارهای طبیعی دخیل در مکانیابی بهیته ، مکانیابی مجتمع های مسکن مهر  شهر در پژوهش حاضر با استفاد

ایالم مورد ارزیابی قرار گرفته است . این معیارها به ترتیب اهمیت آنها عبارتند از 1 شیب، منابع آب های سطحی ، 

 . توپوگرافی، سنگ شناسی و خاک شناسی

 

 1ارزیابی معیارهای طبیعی محدوده 

 یب 1ش
در میان شاخص های تعیین بهترین محله به منظور سکونت ، شاخص شیب از مهمترین پارامترها محسوب می شود. 

درصد می  3درصد می باشد و تاشیب های حداکثر  5براساس آیین نامه  شهری مناسب ترین شیب برای شهرسازی تا 

تاثیر این عامل درمکان گزینی  (.11711134توان مجتمع مسکونی و تاسیسات و تجهیزات شهری ساخت.)واالئی، 

 کاربری ها را میتوان به شرح ذیل ارئه داد.

 عدم ایجاد کاربری های مسکونی در شیب های تند و مسیل ها به دلیل وجود مشکالت طبیعی. -1

 تاثیر اختالف ارتفاع و زاویه شیب در نحوه دفع آب های سطحی و ظرفیت کانال های آب -1

 ز جمله خیابان ها و نورگیری شبکه معبر از شیب و ارتفاع.تبعیت شبکه ارتباطی ا -1

طبق این تعاریف در مکانیابی مجتمع های مسکن مهر شهر ایالم این معیار رعایت نشده، زیرا پروژه مذکور در  -7

درصد گزارش شده است که یکی از نقاط ضعف مکانیابی این  3سمت شمال غربی شهر و در شیب باالی 

 شهر  می باشد.
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 بع آب سطحی1 منا
های غربی کبیرکوه سرچشمه  های فصلی و دائمی است که از دامنه شامل چندین شاخه رودخانهایالم آبهای سطحی 

سیل ناشی از بارش ناگهانی شود.  های پست کشور عراق می ها و سرزمین گیرد و با حرکت به سمت غرب، وارد جلگه می

خشکسالی از مهم ترین خطرات مرتبط با شرایط جوی هستند. موقعیت  باران ، هجوم توده ای سرد هوا ، بارش تگرگ و

کوهستانی شهر ایالم به گونه ای است که در مواقع بارش های رگباری شدید، باعث ریزش سیل می شود این امر 

ن را با خسارات فراوانیاز قبیل1 تخریب مزارع و ساختمانها و بسته شدن راه های ارتباطی را در پی دارد و جان ساکنا

 خطرات جدی تهدید می کند.

 

 توپوگرافی 1 
هدف از مطالعات توپوگرافی ، ارزیابی و تجزیه و تحلیل خصوصیات ناهمواری سطح زمین از جمله شهرها است . 

خصوصیت ناهمواری یک مکان جغرافیایی نه تنها در پراکندگی و یا تجمع فعالیت های انسانی موثر است، بلکه در 

نهای فضایی نیز به شمار می رود . اهمیت نهایت یکی از عوامل اصلی و موثر در شکل و سیمای فیزیکی ساختما

شهری ایران با توجه به ویژگی های کوهستانی آن ، شیب زمین و خصوصیات آب  مطالعات توپوگرافیک در طرح های 

و هوایی درخور توجه خاصی است. بررسی ها نشان می دهد که در محدوده مورد مطالعه به دلیل بیشتر شدن ارتفاع 

برای ساکنان این مجتمع ها وجود دارد. شهر ایالم از شمال شرقی به دامنة کوهها و در جهت  احتمال بروز مشکالتی

ای تشکیل شده که  شود. این دست از رسوبات جوان و رودخانه ای منتهی می غربی به دشت گسترده  جنوب و جنوب

های متفاوتی دارند. شیب  ختلف ضخامتای یا احتماالً رسی است. این رسوبات در نواحی م های ریز دانة ماسه دارای الیه

یابد.  غربی امتداد می  شرقی آغاز و به سمت جنوب گفته قرار دارد، از شمال   عمومی شهر ایالم که بر روی رسوبات پیش

شهرایالم در منطقه ای کوهستانی در حاشیه جنوب غربی رشته جبال زاگرس قرار گرفته است. بخش عمده آن را 

یا تپه های ماهور تشکیل می دهد که با شیب تندی به دشتهای کم ارتفاع منتهی می گردد. دو مناطق کوهستانی و 

رشته کوه موازی کبیر کوه و پشتکوه که از شمال تا جنوب شرقی ایالم امتداد دارند، ایالم را به دو نیمه شرقی و غربی 

واقع شده و سازنده های آن از قدیم به این استان در واحد زمین شناسی )زاگرس چین خورده( تقسیم کرده است.  

جدید عبارتند از1 سروک، سورگاه، ایالم، گورپی، پابده، آسماری، گچساران، آغاجاری، بختیاری و رسوبات آبرفتی عصر 

 حاضر.

از دیدگاه سایز موتکتونیک و تلوتکتونیک عمده اراضی استان در ایالت لرزه زمین ساخت زاگرس قرار گرفته و یکی از 

از دیدگاه لرزه زمین ساختی این منطقه در دو زون لرزه زمین  نبش ترین مناطق پهنه ایران به شمار می رود.پرج

ساختی سنندج ـ سیرجان و زاگرس قرار می گیرد که برخی از پژوهشگران هر دو ناحیه را در پیوند با هم نیز دانسته 

 اند.

شمال باختری ـ جنوب خاوری است، که این ویژگیها به ویژه مهمترین ویژگی این منطقه وجود راندگیهای با راستای 

در زیر ناحیه زاگرس )از ناحیه زاگرس( گسترش داشته و با تکاپوی خود رویداد زمین لرزه های وحشتناکی را سبب 

 شده اند.

 

 سنگ شناسی 1 
هک، مارن، آهک مارنی و آ یافته های پژوهش نشان می دهد ، این شهر از نظر سنگ شناسی ، اکثرا بر روی سنگ های

ازنظرتقسیمات زمین شناسی  ایالمشکل گرفته است که تناسب کمتری برای توسعه شهری دارد. شهر شیل در منطقه

دربخش زاگرس چین خورده یا دربخش خارجی حوزه زاگرس قرارگرفته است این منطقه به تبعیت از روند عمومی 

علت فشارهای ه ، این رسوبات باست شرقی جنوب –ساختار زمین شناسی زاگرس دارای امتداد کلی شمال غربی 
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چین خوردگی پیدا کرده اند که به صورت مجموعه ای از آنتی  جانبی از دو سوی شمال شرقی و جنوب غربی، طوری

کلیتوریوم و سنکلینوریوم در آمده اند در نتیجه طاقدیس ها و ناودیس های متعددی بوجود آمده که در واقع تشکیل 

های زمین شناسی و سنگ شناسی منطقه به چندین دسته تقسیم دهنده کوهها و دره های منطقه هستند. سازنده

رسوبات اواخر دوران دوم زمین شناسی که سازنده های این دوران . که به طور خالصه بشرح ذیل می باشند  شود¬می

های بالیتولوژی آهک، مارن، آهک مارنی و شیل گسترش وسیعی در منطقه دارند. مناطق وسیعی از ایالم در سازنده

 .اندمختلف این دوران قرار گرفته
 

 1خاک شناسی 

ی کوهستانی را خاک های سنگالخی تشکیل می دهند و در مکانیابی باید مورد توجه قرار گیرد چرا بیشتر بخش ها 

که انتخاب نواحی دارای خاک نامناسب مسائل و مشکالتی را در پی خواهد داشت . از جمله این مسائل و مشکالت 

ت های مرکزی شهر بیشتر خاک می توان فرسایش خاک و شوری خاک را نام برد. جنس خاک شهر ایالم در قسم

باشد. در بخشهای جنوب غربی شهر نیز جنس خاک از نوع رس و ماسه است,  رسی همراه با سیلیست و ماسه می 

گونه های خاک ایالم بیشتر از نوع لیتوسل های آهکی در ناحیه خاک های قهوه ای رنگ و مابقی آنها خاک های 

 باشد.رسوبی از نوع بافت ریز می

 

 گیری 1نتیجه 
در چند سال اخیر طرح مسکن مهر در ابعاد وسیع در راستای تامین مسکن اقشار کم درآمد در کل کشورمان شروع 

شد. با توجه به اهمیت موضوع  و تعداد مردمی که در آینده نه چندان دور در این واحدهای مسکونی ساکن خواهند 

ای یک زندگی خوب و تامین کننده آسایش و امنیت برای شد بایستی  مجتمع های مسکونی دارای شرایط ایده آل بر

ساکنان خود باشند. در این پژوهش با استفاده از معیارهای مهم طبیعی دخبل در زندگی مردم ساکن در مجتمع های 

مسکونی مثل شیب، منابع آب های سطحی ، توپوگرافی ، سنگ شناسی و خاک شناسی به ارزیابی وضعیت مسکن مهر 

ه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مکان مجتمع های مسکن مهر اجرا شده مورد مطالعه، با توجه به پرداخته شد

عوامل طبیعی مکانیابی نشده اند. و مجتمع های مسکن مهر در صورت وقوع هرگونه بالیای طبیعی شرایط حمایت از 

ا بگذارد. همچنین از نتایج پژوهش این گونه بر مردم ساکن را دارا نبوده و می توانند اثرات مخربی را در این مجتمع ه

می آید که مجتمع های مسکن مهر می توانست با رعایت محدودیت های طبیعی مساکن امنی را برای ساکنان فراهم 

  آورد.
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