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  چکیده
های شهری تبدیل شده ریزی با توجه به رشد روزافزون شهرنشینی، توسعه پایدار شهری به پارادایم مسلط تمام برنامه

پایداری های شهری، در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار شهری،  است. با توجه به اثرات گسترده مسکن بر محیط

های مسکن شهر باشد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی کمی و کیفی شاخص مسکن گامی بزرگ برای نیل به این مهم می

شده است.  های اجتماعی ، تراکمی  و کالبدی  استفادهباشد. در این پژوهش از شاخص دهگالن با رویکرد توسعه پایدار می

شده است.  ها از روش بی مقیاس سازی خطی استفادهداده ، و جهت بی مقیاس سازیAHPجهت وزن دهی از مدل 

، TOPSISهای مورد استفاده در پژوهش از تکنیک بندی محالت شهری بر اساس هر یک از شاخصجهت سطح

، VIKORبندی کلی محالت شهری بر اساس شاخص ترکیبی، از مدل شده است. در نهایت جهت سطح استفاده

درصد در وضعیت نسبتاً نامطلوب و نامطلوب قرار  54.54رصد محالت مطلوب و در مقابل د 11.11شده است، که  استفاده

ی حاضر، نشان داد که تفاوت معناداری در وضعیت مسکن در بین محالت مطالعهگیرند. بنابراین نتایج حاصل از می

 باشد. ن میدهنده عدم پایداری مسکن در شهر دهگال و این خود نشانشهری مورد مطالعه وجود دارد 
 

 دهگالن دار،یمسکن، توسعه پا ،یفیو ک یکم های شاخص کلیدی: های واژه

 

  مقدمه
 مناطق از تیجمع جا همه در. شد آغاز زین تیجمع عیوس عیبازتوز ،یغرب یاروپا یکشورها در یصنعت انقالب آغاز با

 های بخش با نبود قادر یصنعت انقالب شیادیپ با اقتصاد اول بخش یافت می اسکان یشهر مناطق در و شد می جدا ییروستا

با تداوم توسعه شهرها در آینده، (. 113: 1931 همکاران، و یمیحک) کند رقابت سود حداکثر به یابیدست نهیزم در سوم و دوم

 محیطی در شهرها و مناطق شهری است. به دنبال های زیست ها و آلودگیها حاکی از افزایش هرچه بیشتر تخریب بینی پیش

گردد بیش از پیش قوت  های آخر  قرن بیستم بازمی ها، امروزه نظریه توسعه پایدار که پیدایش آن به دهه این تحوالت و نگرانی

های کنونی، نظریه توسعه پایدار شهری از  گرفته است. در این میان با توجه به نقش پر رنگ شهرها در پیدایش ناپایداری

های شهری، در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار  با توجه به اثرات گسترده مسکن بر محیط باشد. اهمیت فراوانی برخوردار می

های شهری را به خود اختصاص  شهری، بخش مسکن نقش بسیار مهمی بر عهده دارد. مسکن بخش بسیار بزرگی از کاربری

د. عالوه بر این بخش مسکن از نظر باش کننده بخش زیادی انرژی و منابع وارده به شهرها می داده است. همچنین مصرف

اجتماعی و اقتصادی نیز نقش بسیار مهمی دارد. بر این اساس پایداری مسکن گامی مهم در دستیابی به توسعه پایدار شهری 

(. اگر نیازهای اساسی مادی انسان را مجموع نیازهای بیولوژیک، اقتصادی و 24: 1913شود )بزی و همکاران، قلمداد می

(. زیرا مسکن 29: 1912بدانیم مسکن در برآورده شدن هر سه دسته از این نیازها نقش بسزایی دارد )پورمحمدی، اجتماعی 
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(.در ادبیات سکونت بر اهمیت  Winston, 2008: 212 باشد ) یک جز اساسی از کیفیت زندگی و همچنین توسعه پایدار می

 نسبت افراد پذیری جامعه یاصل عنصر مسکن(. 5: 1932ورتقانی، نقش مسکن در احراز هویت تاکید شده است )پوردیهیمی و ن

 یشهر یفیک و یکم یکاربر ترین مهم و یشهر یزندگ ترجمان و منزلت نشان با کیسمبل های ارزش از مملو و جهان به

 و زیپره)  است جامعه های واقعیت از یاریبس و شهر یاقتصاد -یاجتماع تیوضع یایگو آن تیفیک و شود می محسوب

 مشکالت حل مدعی کشوری هیچ تقریباً که دهد می نشان مختلف جوامع در مسکن شرایط بر مروری (.23: 1931 همکاران،

 ،جمعیت رشد ،مسکن موجود کمبودهای از ناشی که بوده کمی نوع ازا کشوره از برخی مسائل.نیست خود جامعه در مسکن

 کشورهای در مسکن مسائل، مقابل در.شود می شامل را توسعه حال در کشورهای عمدتاً و است اقتصادی تنگناهای و مهاجرت

 کی عنوان به رانیا (.24: 1915 ،یزیعز)  است اجتماعی و جمعیتی ساختارهای تغییر نیز و کیفی نوع از بیشتر یافته توسعه

 و ینیشهرنش رشد به رو روند با د،یتول ی شیوه در رییتغ و 1951 سال در یارض اصالحات غازآ با توسعه، حال در کشور

پیدایش مسئله مسکن در ایران و  (.18: 1914 زرافشان، و یاریز) است دهیگرد مواجه مسکن بخش در به خصوص آن مشکالت

 سبد در مسکن(.  ahari et al, 1996,660گردد )داری وابسته برمی طرح آن به عنوان معضلی اجتماعی به آغاز سرمایه

 یشهرها در ژهیو به مسکن هیته یبرا یشهر یخانوارها و ،باشد می وزن نیباالتر یدارا رانیا ینشهرنش یخانوارها های هزینه

 های ریزی برنامه اغلب در که جهت آن از باألخص مدآدر کم یخانوارها انیم نیا در. هستند روبرو یادیز مشکالت با اندام بزرگ

. هدف پژوهش حاضر، (194: 1914 همکاران، و نژاد یحاتم) ندبریم رنج یشتریب یتنگناها از اند شده فراموش یمحل و یمل

بندی محالت شهری، از لحاظ های کمی و کیفی مسکن شهر دهگالن، با رویکرد توسعه پایدار و همچنین سطحارزیابی شاخص

 باشد.  های مسکن میبرخورداری از شاخص

 اهمیت و ضرورت تحقیق

اعالم شده است که یکی از عوامل اصلی مسکن پایدار همان توسعه « پایدارمسکن » یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار 

 نیب در هیسرما منبع و تیامن ت،یهو عنوان به بلکه سرپناه، عنوان به تنها نه امروزه مسکن مقولهباشد.  شهری پایدار می

 انسان یازهاین ترین اساسی زا پوشاک و خوراک از بعد مسکن(. 19: 1913 و همکاران، یاریز) است مطرح شهر کی ساکنان

 که یگروه و قشر هر از یبشر جامعه افراد از کی هر و است، برخوردار یفراوان تیاهم از جامعه و فرد یبقا و حفظ یبرا تا است

، با توجه به اثرات گسترده اجتماعی (.145: 1931 همکاران، و یمیابراه) هستند ازمندین یستیز یالگو با سرپناه ینوع به باشند

توان دریافت که تحقق بسیاری از اهداف توسعه پایدار شهری در  محیطی مسکن بر محیط شهری می اقتصادی، فیزیکی و زیست

ها به ویژه در زمینه  باشد. لذا تحقیق در زمینه توسعه پایدار شهری مستلزم تحقیق در تمام زمینه گروی توسعه مسکن پایدار می

که با  دهگالن شهر در یفیک و یکم ابعاد در مسکن بخش تیوضع به یاجمال یگاهن باباشد.  های بخش مسکن می شاخص

 شیافزا گرفتن نظر در با. باشیم می یشهر محالت انیم توجهی قابل شکاف شاهد های توسعه پایدار فاصله دارد،شاخص

 اصول یراستا در مسکن یفیک و یکم های شاخص تیوضع بهبود جهت در مسکن، جهت تقاضا شیافزا آن تبع به و ، تیجمع

 مسئوالن و ریزان برنامه اریاخت در باشد که می شهر نیا مسکن با رابطه در یستمیس و  ژهیو پژوهش کی ازمندین دار،یپا توسعه

 . ردیگ قرار یشهر

 فرضیات تحقیق
 باشد. های بخش مسکن در شهر دهگالن متناسب با توسعه پایدار نمی رسد شاخص به نظر می

های کمی و کیفی بخش مسکن از توزیع متناسبی برخوردار د محالت شهر دهگالن از لحاظ شاخصرس به نظر می

 باشند. نمی

 پیشینه تحقیق
با توجه به اهمیت و سابقه طوالنی مسئله مسکن، در جوامع مختلف تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام گرفته است. 

 رفاه شیافزا جهت در آن های شاخص تیوضع شدن بهتر یراستا در که است یبشر جوامع یاساس یازهاین از یکی مسکن

 در مطالعات نیا. است گرفته صورت رابطه نیا در یادیز مطالعات جهان یکشورها تیاکثر در یزندگ تیفیک بهبود و یاجتماع
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 رفاه از یبعد مسکن تر هیافت توسعه یکشورها در رایز. گیرد می انجام متفاوت بعد دو در توسعه حال در و یافته توسعه یکشورها

 ترازهم و  یضرور یازهاین از مسکن یافته توسعه کمتر یها کشور در که درحالی گیرد، می قرار یفیک ریزی برنامه در و یاجتماع

 رود یم شمار به توسعه حال در یکشورها از رانیا که علت نیا به قیتحق نیا در لذا. باشد می جوامع در پوشاک و خوراکبا 

شده  و همچنین ایران بیان توسعه حال در یکشورها در مسکن های شاخص یها زمینه در گرفته صورت مطالعات از هایی نمونه

 اند از:  است که عبارت

های برای ساخت و توانبخشی برنامه کاربردی مسکن پایدار، سیاست» ای با عنوان  ( در مقاله2119سالیوان و همکاران )

درآمد در کشورهای  هایی جهت پایداری مسکن و همچنین مقایسه مسکن افراد کمبه تدوین راه «های کم درآمدمسکن خانوار

 ها پرداخته است. متحده( و کشورهای در حال توسعه )آمریکای التین( و میزان پایداری مسکن آن یافته )ایاالت توسعه

  filali(2012،) لیتحل و هیتجز با رابطه در«  تیفیک و تیمک تطابق عدم: تونس در مسکن طیشرا»  عنوان با ای مقاله 

 ی دوره دو های داده و اطالعات اساس بر مسکن تحوالت یبررس به مقاله نیا در. است نوشته تونس در خانوار مسکن طیشرا

 از که خانوارهایی ییشناسا جهت در مسکن یفیک و یکم های شاخص اساس بر که شده پرداخته( 2118 ،1335)  یمل سازمان

 در که دهد می نشان قیتحق نیا جینتا. دیگرد مشخص مسکن تیمحروم از سطح پنج برند، می رنج مناسب مسکن از تیوممحر

 مناطق نیب و ،یداخل و یساحل مناطق نیب مسکن طیشرا در شکاف کاهش یبرا دیبا مسکن تیفیک بر یمبن های تالش تونس

 . ردیگ انجام ییروستا و یشهر

 Gang Meng and G. Brent Hall(2118 )در مایل شهر با رابطه در مسکن تیفیک یابیارز»  عنوان تحت ای مقاله 

 را مساکن نیا تعمیر عدم و باال قدمت علت به مسکن تیفیک عدم و مسکن عرضه کمبود مقاله نیا در. اند نوشته «پرو کشور

 های داده به توجه با و مسکن یفیک یخا شاخص اساس بر مقاله نیا در. است کرده یمعرف شهر نیا در مسکن یاصل مشکالت

 و یسرشمار به توجه با مقاله نیا در. است پرداخته نامناسب مسکن طیشرا با مناطق ییشناسا به مناطق از کی هر موجود

 به نقشه از استفاده با که اند شده کیتفک شهر سطح در مسکن نییپا باکیفیت هایی بلوک خانوار، سطح در داده آوری جمع

 .نمود مجسم پرو کشور در مایل مسکن بخش در را ینابرابر نیا توان می یراحت

ریزی توسعه مسکن پایدار )مطالعه موردی شهر ای با عنوان بررسی و تحلیل برنامه (، در مقاله1913بزی و همکاران )

اصل عدم پایداری را در های توسعه پایدار در بخش مسکن پرداخته که نتایج حاستان فارس( به ارزیابی شاخص -آبادحاجی

 دهد. آباد نشان میبخش مسکن شهر حاجی

ای با عنوان ارزیابی و تجزیه و تحلیل معیارهای توسعه پایدار مسکن در مادر شهر  ( نیز در مقاله2119زنگنه و همکاران )

چهار شاخص اصلی کالبدی،  منطقه شهری مشهد با رویکرد توسعه پایدار، با استفاده از 19مشهد به ارزیابی وضعیت مسکن در 

گانه از لحاظ وضعیت دهنده نابرابری و شکاف در بین مناطق سیزدهاند که نتایج نشان اجتماعی، اقتصادی و بیولوژیکی پرداخته

 باشد.  مسکن می

ای تحت عنوان طراحی جهت صرفه جویی در انرژی جهت نیل به توسعه مسکن (، در مقاله2119چاهی و همکاران )رئوف

وری محیطی، اجتماعی، اقتصادی( با پارامترهای بهره ایدار، به بررسی ارتباط بالقوه بین ابعاد سه گانه مسکن پایدار )زیستپ

ی معنادار ابعاد مسکن پایدار  دهنده رابطهانرژی در شهر اصفهان با استفاده از روش تحلیل رگرسیونی پرداخته است. نتایج نشان

 باشد. میوری از انرژی و شیوه بهره

 از برخورداری در زابل شهر های محله فضایی -مکانی افتراق بررسی»  عنوان با ای مقاله( 1931) یجواهر و یبز

 به توجه با زابل شهر محالت در مسکن کیفی وضعیت بررسی تحقیق این از هدف که اند نوشته«  سالم مسکن های شاخص

-می نشان قیتحق نیا نتایج. است بوده محالت این در هاشاخص این از برخورداری میزان سنجش و سالم مسکن هایشاخص

 و دارد وجود داریمعنی تفاوت سالم مسکن یفیک و یکم هایشاخص از برخورداری نظر از زابل شهر محالت بین که دهد،

 است داده نشان جینتا کل در و دارد وجود یا توجه قابل  یهمبستگ زین مسکن طیشرا و افراد یاجتماع گاهیپا نیب در نیهمچن

 .دارد قرار یتر نییپا تیوضع در زابل شهر در آن یکم های شاخص نسبت به مسکن یفیک های شاخص که
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 روش تحقیق 
 یها ز روشا استفادها ، بآمار و اطالعات یگردآور کیتکناست.  یو مورد یلیتحلی،فیتوصمقاله، نیدر ا قیتحق روش

سازی و بی مقیاس  همچنین جهت یکسان باشد میها و طرح تفضیلی شهر  آمارنامه ولجداز ا استفاده ی، میدانی،ا کتابخانه

شده است. جهت وزن دهی به معیارها در هر قسمت مدل سلسله مراتبی  از مدل بی مقیاس سازی خطی استفاده ها دادهنمودن 

AHP بندی محالت شهری از مدل   کاربرده شده است و جهت رتبه بهTOPSIS بندی  و در نهایت جهت رتبه شده استفاده

شده در  های استفادهشده است. جهت محاسبات بر اساس مدل استفاده vikorنهایی وضعیت مسکن در محالت شهری از مدل 

، و همچنین بر اساس اطالعات به دست آمده، جهت تولید نقشه از نرم افزار EXCELها از نرمافزار  تحقیق و پردازش داده

ARC GIS  شده است.  استفاده 

 

 

  AHPمدل 

گیری است که توسط توماس  ترین تکنیک های موثر در تصمیم ( یکی ازکارامدAHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی )

انعطاف و قدرتمند  گیری قابل (. این مدل یک ابزار تصمیمAzizi et, al, 2013, 244معرفی شد ) 1311الساعتی در سال 

(. در این ZAKRIA, et, al, 2010: 158کند) ها کمک میدو وجه کمی و کیفی شاخص است که افراد را در مقایسه همزمان

باشد. مرحله اول  شده است که مراحل کار به طور خالصه بدین شرح می استفاده AHPتحقیق جهت وزن دهی معیارها از مدل 

کمیتی ال ساعتی که بر اساس  3ن مقیاس ها و تشکیل ماتریس دوتایی که این کار با در نظر گرفت : که شامل آماده سازی داده

 گردند. به معیارها دارای وزن می 3تا  1اهمیت معیارها زا 

شوند و  ها در هم ضرب می ها و ردیف مرحله دوم: محاسبه وزن نهایی معیارها که برای این کار اعداد هر کدام از ستون

های نرمال نشده هر ردیف را به ن نهایی معیارها وزندر نهایت برای محاسبه وز N 1ها را به توان  ضرب وزن سپس حاصل

 باشد. 1ای نهایی باید برابر با  ای نرمال نشده تقسیم می کنیم.که مجموع کل وزنه مجموع کل وزنه

 مرحله سوم: به دست آوردن نسبت توافق که خود دارای چهار مرحله است.

 ها به مقدار وزن معیار ضرب شوند. وزن: که برای تعیین مقدار بردار باید هر کدام از AWمحاسبه  -1

 =Lمحاسبه بردار توافق                                                                      -2

 =Ciمحاسبه شاخص سازگاری                                                                          -9

 =CR ریب سازگاری                                                                           محاسبه ض -5

 باشد . 1مقدار ضریب سازگاری همواره باید کمتر از 

 TOPSISمدل 

های یا تکنیک MCDMروش تاپسیس توسط هوانگ ویون توسعه داده شد، که به عنوان یکی از اعضای خانواده 

ای یافته است) زیاری و همکاران،  بندی مفاهیم مختلف در علوم گوناگون جایگاه ویژهگیری چند معیاره امروزه در رتبه تصمیم

آل با بندی و ارزیابی مفاهیم یا نواحی از طریق فاصله بین بردار شاخص ایده (. اصل اساسی تکنیک تاپسیس اولویت21، 1913

آل آل دارد و بر اساس فاصله از ایدهترین فاصله را به راه حل ایدهگزینه در تاپسیس نزدیکباشد.  بهترین  آل منفی میایده

 گردند.  بندی می مثبت نواحی رتبه

برای به دست آوردن حداقل و حداکثر هر کدام از معیارها و محاسبه مقدار تفاضل موجود بین مقدار حداقل و حداکثر 

 ه است.شد شده از فرمول زیر استفاده محاسبه
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 در نهایت محاسبه  فاصله نسبی از راه حل ایدال                                              

 
دهنده  رسیم که هرچه مقدار عدد به یک نزدیک باشد نشانمی 1تا  1های بین  بعد از انجام مراحل باال در نهایت به ارزش

 بر اساس سود یا زیان، خواهد بود.مطلوب یا نامطلوب بودن، بستگی به نحوه تفسیر 

 VIKORمدل 

گیری چند  برای حل مسائل تصمیم کهی ها مدلیافته است. از جمله  این روش که بر اساس روش ال پی متریک توسعه

بندی و  روش فوق بر رتبه نماید گیری تعیین می ی را برای حل سازشی برای تصمیما شدهبندی  لیست رتبه MADMمعیاره 

در این روش بر اساس  ها نهیگزبندی  معیار رتبه کند یمدر حضور معیارهای متعارض تمرکز  ها نهیگزی از ا موعهمجانتخاب 

بندی و یافتن بهترین گزینه از مفهوم میزان سازشی میان  در این روش به منظور رتبه باشد می آل ایدهمیزان نزدیکی راه حل 

با استفاده از  شود یمبندی  ریزی سازشی طبقه برنامه بهو به همین دلیل  کند یمه نسبت به بهترین گزینه استفاد ها نهیگزفاصله 

 .پردازد یم ها سکونتگاهبندی  و سپس به رتبه نییتعدر خور توجه و قابل  کنیلی ساده ، ا گونهشاخص توسعه به  ل،یتحلروش 

 : شود یماستفاده  ریزاز رابطه  vikorی با استفاده از مدل افتگی توسعهی محاسبه میزان برا

Lpi= 

Ji =     آلترناتیوها= wi       وزن معیارها= p  شاخصvikor       = ها حداقل معرف = ها     حداکثر معرف 

 :شود یماستفاده  ریزی هر واحد از رابطه برایی توسعه نهاشاخص  کردن دایپی برا تینهادر و 

 و سپس تشکیل ماتریس ازینی مورد ها دادهآوری  : جمعمرحله اول 

که در این مرحله پس از به توان رساندن اعداد ماتریس مقدار هر معیار را در مجذور  ها دادهمرحله دوم: نرمال نمودن 

ر این مدل .دبرد یماز نرماالیز خطی بهره  ها داده.که در این روش برای نرمال نمودن میکن یممجموع همان معیار تقسیم 

ی است که کمترین ارزش عددی را در بین آلترناتیوهای دیگر به خود اختصاص داده و به عنوان ا نهیگزبهترین گزینه 

 .دهد یمرا به خود اختصاص  ها نهیگزترین و بهترین گزینه در بین  آل ایده

 ال شده نرم ای وزنههر کدام از معیارها در  تأثیرمرحله سوم : دخالت دادن مقدار ضریب 

 ها. مرحله چهارم  محاسبه حداقل و حداکثر هر کدام از معیارها و محاسبه مقدار تفاضل موجود بین آن

 شده در مرحله سوم مرحله پنجم: به دست آوردن مقدار فاصله بین حداکثر با هر کدام از اعداد محاسبه

 (.مثبت )بهترین ترکیب آل ایدهام از گزینه  iمرحله ششم: محاسبه فاصله 

  =Si                                                          Si محاسبه مقدار

Si  فاصله =i  مثبت آل ایدهام از گزینه  

 منفی )بدترین ترکیب(. آل ایدهام از گزینه  iمرحله هفتم: محاسبه فاصله 

Ri= max  
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 .باشد می Qi اصطالحاًیا  vikor محاسبه مقدار  vikorمرحله هشتم: مرحله آخر در مدل 

V                                                                     مقدار ثابت =Q= V + (1-V) 

کدام از معیارها که . هر باشد می 1تا  1بین  ها آناعدادی حاصل خواهد شد که رنج  VIKORکارگیری فرمول  که بعد از به

دهنده  حداکثر نشانو  باشد مییا برخوردارترین گزینه  نیتر نهیبهبه عنوان  اند دادهحداقل امتیاز یا رتبه را به خود اختصاص 

 .باشد مینامطلوب بودن در ناحیه 

 

 محدوده مطالعاتی
هر دهگالن واقع در جنوب شرقی شهر دهگالن مرکز شهرستانی به همین نام از استان کردستان است. موقعیت نسبی ش

دقیقه طول  24درجه و  51دقیقه عرض شمالی و11درجه و 94استان کردستان است. این شهر از نظر موقعیت جغرافیایی در 

 4/1هکتار است. که از نظر وسعت  918متری از سطح دریا قرار دارد. محدوده مصوب شهر معادل  1124شرقی و در ارتفاع 

این شهر شامل جمعیتی معادل  1931گردد.. بر اساس سرشماری سال  ان کردستان را شامل میدرصد کل مساحت است

. این شهر در گستره دشت نسبتاً هموار و حاصلخیزی قرارگرفته است و به دلیل شیب کم محدوده ، اراضی باشد نفر می 29115

بر اساس نظام تقسیمات کالبدی، شهر دهگالن کنند.  ترین نقش اقتصادی را در آن ایفا می کشاورزی در جنوب و شرق مهم

  محله و فاقد ناحیه و منطقه شهری است.  12واجد 

 
 . نقشه موقعیت جغرافیایی شهر دهگالن1شکل شماره 

 مفاهیم و مبانی نظری
 مفهوم مسکن

عمومی سازمان ای بشر مطرح بوده است. چنانکه در مجمع  در طول تاریخ حیات بشر، مسکن همواره به عنوان نیاز پایه

 Mahbubpur کنند ) ای و حیاتی انسان برای ایجاد زندگی انسانی مطرح می ملل، مسکن مناسب و امن را حق پایه

,Rahman, 2002: p;273 مسکن اولین فضایی است که تجربه روابط انسانی در آن آزموده و چارچوبی فیزیکی است که .)

(.  مسکن عنصر اصلی 148: 1931الحسابی و همکاران، شود ) علیآمیخته می در آن منابع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فرد

پذیری افراد نسبت به جهان است و کاالیی کلیدی در سازمان اجتماعی فضاست و در احزار هویت افراد، روابط اجتماعی  جامعه

عالوه بر مکان فیزیکی، کل (. مفهوم مسکن short,2006,pp199-200کننده دارد ) و تعامالت جمعی نقش بسیار تعیین

گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیالت ضروری مورد نیاز برای بهزیستن خانواده است محیط مسکونی را نیز در بر می

 (.9: 1931)پورمحمدی، 

 های مسکن شاخص
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زاده و  )ابراهیمگیری و سنجش نوسان عوامل متغیر در طول زمان  ها ابزاری هستند برای اندازهبا توجه به این که شاخص

های  ریزی مسکن باشد. بررسی شاخص ترین ابزار در برنامه ترین و کلیدی های مسکن مهم (، شاخص121: 1913ثانی، اسکندری

توان به کمک آن پارامترهای مؤثر  ویژگی مسکن به شمار می رود که می شده شناختههای مختلف  یوهشمسکن یکی از ابزارها و 

-(. شاخص 81، 1912گیری در مورد مسکن را تسهیل نمود.)ملکی،  ریزی و تصمیم و هر گونه برنامه در امر مسکن را شناخت

های مسکن به عنوان شالوده اصلی یک برنامه جامع و ابزاری ضروری برای بیان ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 

های مسکن نه تنها به  هستند. شاخص ی مسکن برخوردارریزای در امر برنامه محیطی و کالبدی مسکن، از جایگاه ویژه زیست

پردازند، بلکه ابزار مناسبی نیز برای سنجش معیارها و  عنوان ابزاری توصیفی به بیان وضع موجود مسکن از ابعاد مختلف می

تا تصویر کنند  گذاران کالن بخش مسکن کمک می یاستسها به  ضوابط در روند تحول مسکن به شمار می روند. این شاخص

ها و راهبردهای متناسبی در آینده اتخاذ نمایند )عزیزی،  روشن تری از شرایط مسکن در گذشته، حال و آینده داشته و سیاست

1919 :92 .) 

 پایداری و توسعه پایدار

ای حال و های محیط انسانی و طبیعی که بر مفهوم پایداری در واقع تالشی است برای دستیابی به بهترین نتایج در برنامه

(. همچنین پایداری را ارتقاء کیفیت زندگی در ضمن در 133: 1911پذیرد )شیعه، به صورت نامحدود برای آینده صورت می

زیست و پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر بدون ایجاد محدودیت در توانایی و امکانات برای  نظر گرفتن ظرفیت تحمل محیط

گیرد، توسعه یک مفهوم کیفی  (. مفهوم توسعه در برابر رشد قرار می43: 1931)فیروزبخت، دانند  تأمین نیازهای نسل آینده می

(. توسعه، 81: 1931و همکاران،  فیروزبختتوان آن را معادل با افزایش کیفیت زندگی دانست ) کند و می را مشخص می

افتد ) محمودی و یک فرایند ارادی اتفاق میهای یک جامعه است که در تغییرات بنیادی در زندگی اقتصادی و اجتماعی انسان

 حاضر نسل یازهاین یپاسخگو تنها نه که دارد ای توسعه به اشاره (. بر اساس این مفاهیم توسعه پایدار،51: 1931ماجد، 

 که دارد یعاد ای خودرو توسعه با زیتما وجه دو داریپا توسعه. باشد داشته زین را ندهیآ نسل یازهاین رفع ییتوانا بلکه باشد، می

 در  و جانبه همه صورت به هماهنگ توسعه. 2باشد.  می  توسعه از جامعه کسانی منافع . توسعه پایدار به معنای1: از اند عبارت

 به و ردیبگ نظر در زین را زیست محیط و منابع تحمل تیظرف  دیبا جامعه و اقتصاد توسعه ای داریپا توسعهباشد.  ها بخش تمام

 (.feng yu-guaug.2002; 282) باشد منابع و زیست محیط جامعه،  اقتصاد، با رابطه در هماهنگ توسعه دنبال

 توسعه پایدار شهری

های مسکونی در یک شهر  شده به ساختمان توسعه شهری عبارت است از گسترش هماهنگ و متعادل سطح اختصاص داده

وح به تأسیسات، امکانات و تجهیزات مورد نیاز، و در سطحی ها و همچنین تجهیز این سط با سطوح مورد نیاز سایر کاربری

ی اقتصادی،  ای با ابعاد گسترده و پیچیده (. بر این اساس توسعه پایدار شهری، پدیده59: 1931قبول ) ملکی،  استاندارد و قابل

ه شهری است که ضمن (. توسعه پایدار شهری، شکلی از توسع191: 1911محیطی است ) معصومی اشکوری،  اجتماعی و زیست

ی آن تغییراتی در فرهنگی و بر پایه-های تاریخی حفاظت از منابع و شرایط اکولوژیکی محیط شهری، به حفاظت از ارزش

(. 212: 1915و شماعی،  پوراحمدی شهروندان توجه دارد )کاربری اراضی و سطوح تراکم به منظور وضع نیازهای حال و آینده

ر توسعه پایدار شهری یعنی تغییر تراکم کاربری اراضی شهری جهت رفع نیازهای اساسی مردم در تبه عبارت دیگر و جامع

محیطی قابل سکونت و زندگی و از نظر  ای که شهر از نظر زیست ونقل، اوقات فراغت و غیره به گونه زمینه مسکن، حمل

 (. 48: 1931د )ملکی، و مستمر و از نظر اجتماعی، دارای برابری و تعادل باش بادواماقتصادی، 

 

 های تحقیقیافته
 های اجتماعیشاخص

کند این  های دنیای معاصر ایجاد ارتباط بین فضا و جامعه است. آنچه استروستکی در خصوص فضا مطرح می یکی از ویژگی

(. شهر 51و 91 :1913شود )ربانی، است که فضا بیشتر یک مفهوم عاطفی است و مکانی برای ارضا نیازهای انسانی محسوب می
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گیری این فضای اجتماعی است. اهمیت اجتماعی مسکن یکی  حاصل نیازهای تعاملی افراد و مسکن یکی از ارکان اساسی شکل

دهنده اجتماع  های اصلی تشکیل از عوامل اصلی تعادل و پابرجایی اجتماع انسانی بوده و در واقع مسکن خانواده یکی از پایه

آید و مسکن در های مسکونی به دو گونه فردی و اجتماعی پدید می(. هویت در محیط31: 1931بشری است )ملکی و شیخی، 

(. مسکن عالوه بر یک سرپناه کالبدی، شامل کل 9: 1932کند )پوردیهیمی و نورتقانی،  این میان نقش اساسی را ایفا می

باشد. در تحقیق حاضر در بعد  داری جوامع میخدمات و تسهیالت ضروری و رفاه و امنیت ساکنان و رکن اساسی در امر پای

ای و معضالت ای، امنیت محله های بعد خانوار، آلودگی صوتی و عدم آرامش، سطح خدمات محلهاجتماعی مسکن از شاخص

شده است. محالت شهر دهگالن در  اجتماعی در محالت مسکونی جهت سنجش شاخص اجتماعی مسکن شهری استفاده

 5، 9باشد. و محالت از وضعیت کامالً مطلوب برخوردار می 11سکن وضعیت نسبتاً متفاوتی دارند. محله های اجتماعی مشاخص

اند. و سایر محالت شهری در  باشند در سطح نامطلوب قرارگرفته که دارای بافت مسکونی قدیمی تر و هسته اولیه شهر می 8و 

 اند. دو سطح نسبتاً مطلوب و متوسط قرارگرفته

 AHPهای اجتماعی با استفاده از  ضریب تأثیر شاخص 1 جدول شماره
سطح خدمات 

 ای محله

آلودگی صوتی و 

 ایعدم آرامش محله

معضالت 

 اجتماعی

 شاخص بعد خانوار ای امنیت محله

 ضریب تأثیر 1.512 1.195 1.143 1.191 1.212

 ضریب سازگاری 1.19

 های پژوهشمآخذ: یافته

 TOPSISهای اجتماعی مسکن با استفاده از مدل شاخص در ر دهگالنمحالت شه تیوضع :2جدول شماره

  

 

 

 

 

 

 و یافته های پژوهش 1931مآخذ: داده های سرشماری نفوس مسکن 

 

 

 رتبه محله درجه کیفیت سطح

 1 11 0.727540425 مطلوب

 نسبتاً مطلوب

 

 

0.531013582 7 2 

0.526116769 1 9 

0.496846923 11 5 

 متوسط

 

 

0.343328916 2 4 

0.322746683 5 8 

0.298220112 9 1 

 1 8 0.22366664 نسبتاً نامطلوب

 نامطلوب

 

 

0.12775467 4 3 

0.096022361 6 11 

0.08792759 3 11 
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 اجتماعی مسکن شاخص در محالت شهر دهگالن تیوضع :2شماره شکل

 شاخص تراکمی

کونی، تراکم نفر در واحد مسکونی، تراکم خانوار در واحد مسکونی و در این تحقیق از چهار شاخص سرانه زیربنای مس 

ریزی مسکن به طور مختصر به تعریف هر  ها در امر برنامهشده است.  با توجه اهمیت این زیر شاخص تراکم ساختمانی استفاده

 شده است. کدام پرداخته
 آید.  بخش مسکونی به دست می ی جمعیت به سطح اشغالسرانه زیربنای مسکونی: این شاخص از رابطه

تراکم ساختمانی: در ادبیات شهرسازی متداول کشور نسبت بین سطح زیربنای ساختمان )در تمام طبقات( به مساحت 

 (. 29: 1912گویند )عزیزی،  قطعه زمین را تراکم ساختمانی می

ترین د واحد مسکونی است و معمولشاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی: این شاخص نسبت تعداد خانوارها بر تعدا

 باشد. شاخص در برآورد کمبود واحد مسکونی می

شود. این نوع شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی: این شاخص از نسبت جمعیت به واحد مسکونی موجود محاسبه می

 دهد.. را از نظر فضاهای مسکونی نشان می خانوارشاخص وضعیت رفاه 

دهد. بر اساس  های تراکمی ناهمگونی و عدم تعادل در بین محالت را نشان میوضعیت مسکن شهر دهگالن در شاخص

از وضعیت نسبتاً  3از وضعیت مطلوب و محله  11و  1نتایج مطالعات و آمار و محاسبات با استفاده از مدل تاپسیس محالت 

اند که به  در سطح نسبتاً نامطلوب قرارگرفته 1و  8باشد و محالت  میکامالً نامطلوب  5و 9مطلوب برخوردارند. سطح محالت 

 باشد.  دلیل ساکنین قدیمی تر شهر که تمایلی در تغییر ساختار خانواده ندارند تراکم در واحد مسکونی باال می

 AHPهای تراکمی با استفاده از  : ضریب تأثیر شاخص 9جدول شماره 
متوسط تراکم 

 ساختمانی

وار در واحد تراکم خان

 مسکونی

تراکم نفر در واحد 

 مسکونی

 شاخص زیربنا

 ضریب تأثیر 1.912 1.211 1.211 1.121

 ضریب سازگاری 1.11

 های پژوهشمآخذ: یافته

 TOPSISهای تراکمی مسکن با استفاده از مدل شاخص در محالت شهر دهگالن تیوضع :5جدول شماره
 رتبه محله درجه کیفیت سطح

 1 11 0.96507274 مطلوب

0.74776332 8 2 

 9 9 0.58115894 نسبتاً مطلوب
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 و یافته های پژوهش 1931ری نفوس مسکن مآخذ: داده های سرشما

 

 

 
 تراکمی مسکن هایشاخص در محالت شهر دهگالن تیوضع :9شماره شکل

 

 های کالبدیشاخص

ترین کالبدی جامعه است. در واقع مسکن، خردترین و کوچک -ی وضعیت فضایی محل زندگی انسان در واقع بازگوکننده 

های کالبدی مسکن در (. شاخص145: 1931و محیط بوده )روستایی و همکاران،ی متقابل انسان شکل تجسم کالبدی رابطه

ای که این شاخص نمایان گر اقتصاد و فرهنگ ساکنین، و همچنین میزان  کیفیت زندگی ساکنین تأثیر بسزایی دارد به گونه

طبقات، قدمت ابنیه، کیفیت  های کالبدی، پنج شاخص نمای ساختمان، تعداد باشد. در این تحقیق در میان شاخص امنیت می

ابنیه و مصالح ساختمان را جهت سنجش کیفیت مسکن در شهر دهگالن انتخاب کرده و با استفاده از تکنیک تاپسیس به 

 شده است.  بندی محالت شهری پرداختهصورت جداگانه به سطح

 شاخص نما

شود منظر شهری و زیباسازی آن  توجه می ریزی شهری و نظام شهرسازی به آن یکی از مواردی که امروزه در برنامه

ویژگی ذکر است که یکی از عناصر مهم و تأثیرگذار در زیبایی منظر شهرها نما کاری واحدهای مسکونی است.  باشد. شایان می

های بصری، کالبدی،  بصری نمای ساختمان اهمیت خاصی در معماری هر بنا دارد. در واقع نمای ساختمان دربرگیرنده ویژگی

نوع نما در  1های میدانی در شهر دهگالن  (. بر اساس بررسی41: 1911)ایرانمنش،  فرهنگی و هنری یک ساختمان است

ای که دو محله تازه  شده است. وضعیت محالت شهر در این شاخص متفاوت بوده، به گونه های مسکونی استفادهساختمان

 5 11 0.573145672 متوسط

0.42419654 2 4 

0.383026105 5 8 

0.374505912 1 1 

 1 7 0.312075922 نسبتاً نامطلوب

0.277071325 6 3 

 

 نامطلوب

0.22051287 4 11 

0.2012369 3 11 
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از وضعیت متوسط برخوردارند. سایر محالت شهر دهگالن  3و  1، 1، 2 از وضعیت کامالً مطلوب و محالت 11و  11یافته  توسعه

برند. نداشتن سطح کامالً نامطلوب در محالت شهری در این شاخص به در این شاخص در وضعیت نسبتاً نامطلوب به سر می

 باشد.  دلیل تأثیر شرایط اقلیمی بر ساختمان و الزم شمردن نما از سوی ساکنان شهری می

 AHP: ضریب تأثیر شاخص نما با استفاده از  4اره جدول شم

 شاخص نمای کامپوزیت نمای سنگی نمایPVC نمای آجری

 ضریب تأثیر 1.924 1.181 1.245 1.118

 شاخص نمای سیمانی نمای سرامیکی فاقد نما 

 ضریب تأثیر 1.141 1.141 1.125 

 ضریب سازگاری 1.12

 های پژوهشمآخذ: یافته

 TOPSISکالبدی مسکن )نما( با استفاده از مدل  شاخص در محالت شهر دهگالن تیوضع :8جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 و یافته های پژوهش 1931مآخذ: داده های سرشماری نفوس مسکن  

 

 

 
 کالبدی )نما( شاخص در محالت شهر دهگالن تیوضع :5شماره شکل

 شاخص مصالح

 رتبه محله درجه کیفیت سطح

 مطلوب

 

0.828326606 11 1 

0.656986043 11 2 

 متوسط

 

 

 

0.320717053 9 9 

0.318115756 7 5 

0.300182558 8 4 

0.255474162 2 8 

 نسبتاً نامطلوب

 

 

 

 

0.195879774 4 1 

0.177613975 1 1 

0.168059868 3 3 

0.153839608 5 11 

0.120850654 6 11 
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های ساخت مسکن  و بیرونی دارد، نوع مصالح مورد استفاده و شیوههای کالبدی مسکن که نمود عینی  از جمله شاخص

شود که استفاده از مصالح بادوام باعث افزایش عمر مفید ساختمان و باال رفتن  است. اهمیت این شاخص زمانی مشخص می

طالعات صورت شود. در شهر دهگالن با توجه به م ارزش مادی مسکن و همچنین افزایش شاخص امنیت در برابر سوانح می

باشد. وضعیت شاخص مصالح مسکن در  ی استفاده از مصالح ساختمانی مورد استفاده قرارگرفته و موجود میشیوه 1گرفته، 

باشد. بر اساس آمار و محاسبات صورت گرفته تنها  گیری در بین محالت شهری برخوردار می شهر دهگالن از تفاوت چشم

از  3و 1، 9، 2، 1طلوب و نسبتاً مطلوب برخوردارند، این در حالی است که محالت به ترتیب از وضعیت م 11و  11محالت 

 برند.در وضعیت نسبتاً نامطلوب به سر می 1تا  5باشند و محالت  وضعیت متوسط برخوردار می

 AHPهای مصالح با استفاده از  : ضریب تأثیر شاخص1جدول شماره
 شاخص بلوک فلزی، تیرچه آرمه بتون فلزی، طاق ضربی بلوک سیمانی، آهن

 ضریب تأثیر 1.951 1.293 1.145 1.111

 شاخص آجر، طاق ضربی سنگ، چوب، آهن آجر، چوب خشت، چوب

 ضریب تأثیر 1.114 1.155 1.159 1.121

 ضریب سازگاری 1.12

 های پژوهشمآخذ: یافته

 TOPSISاستفاده از مدل  کالبدی مسکن )مصالح( با شاخص در محالت شهر دهگالن تیوضع :1جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 و یافته های پژوهش 1931مآخذ: داده های سرشماری نفوس مسکن 

 رتبه محله درجه کیفیت سطح

 1 11 0.794149653 مطلوب

 2 11 0.349672894 نسبتاً مطلوب

 متوسط

 

 

 

 

0.325652317 9 9 

0.209365804 1 5 

0.153236411 8 4 

0.144674068 2 8 

0.137804129 3 1 

 نسبتاً نامطلوب

 

 

 

0.11682463 7 1 

0.112416699 5 3 

0.104614285 6 11 

0.094371363 4 11 
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 کالبدی )مصالح( شاخص در محالت شهر دهگالن تیوضع :4شماره شکل

 

 

 شاخص قدمت ابنیه

نیاز به مسکن است. با توجه به ریزی مسکن و محاسبه  ها یکی از ضروریات امر برنامهداشتن عمر مفید انواع ساختمان 

اهمیت قدمت ابنیه در کیفیت مسکن و به تبع آن کیفیت زندگی در این تحقیق از این شاخص جهت سنجش کیفیت کالبدی 

باشد.  شده است. شاخص قدمت در شهر دهگالن از وضعیت متفاوتی در بین محالت برخوردار می مسکن شهر دهگالن استفاده

تر و هسته که قدیمی 8تا  9از وضعیت مطلوبی برخوردارند. محالت  11و  11، 3یافته در چند سال اخیر  که محالت تازه توسعه

برند. و سایر محالت شهر که از وضعیت متوسطی باشند در وضعیت نامناسبی در این شاخص به سر می اصلی شهر دهگالن می

های مسکونی های تاریخی توسعه شهری با عمر ساختمان هدهنده رابطه مستقیم دور باشند، که این امر نشانبرخوردار می

 باشد. می

 

 AHP:  ضریب تأثیر شاخص قدمت با استفاده از 3جدول شماره

 شاخص سال 11زیر  سال 91تا  11 سال 91بیش از  تخریبی

 ضریب تأثیر 1.431 1.292 1.121 1.141

 ضریب سازگاری 1.11

 های پژوهشمآخذ: یافته

 TOPSISکالبدی مسکن )قدمت( با استفاده از مدل  شاخص در محالت شهر دهگالن تیضعو :11جدول شماره
 رتبه محله درجه کیفیت سطح

 مطلوب

 

 

0.763439503 11 1 

0.75679163 11 2 

0.742567212 9 9 

 متوسط

 

 

 

0.364669859 2 5 

0.360574617 8 4 

0.344103138 7 8 

0.327365069 1 1 

 نسبتاً نامطلوب

 

0.222503765 3 1 

0.176344649 6 3 

 11 5 0.133249263 نامطلوب
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 و یافته های پژوهش 1931مآخذ: داده های سرشماری نفوس مسکن 

 

 

 

 
 کالبدی )قدمت( شاخص در محالت شهر دهگالن تیوضع :8شماره شکل

 شاخص تعداد طبقات

طبقه در  5و  9های باشد و ساختمان ضع موجود بیشتر یک طبقه و دو طبقه میدر شهر دهگالن تعداد طبقات در و 

بندی باشد. در این تحقیق و بر اساس وضع موجود به سطح محالت جدید یا در نوسازی بافت فرسوده به ندرت موجود می

س محالت تازه تأسیس شده است که بر اساس محاسبات تکنیک تاپسی محالت شهری بر اساس تعداد طبقات موجود پرداخته

دارای وضعیت متوسط  1و  8و 2باشد. محالت  از وضعیت نسبتاً مطلوب برخوردار می 3از وضعیت مطلوب و محله  11و  11

 برند. باشند. سایر محالت نیز در وضعیت نسبتاً نامطلوب به سر میمی

 

 AHP:  ضریب تأثیر شاخص طبقات با استفاده از 11جدول شماره

 شاخص یک طبقه دو طبقه طبقه سه چهار طبقه

 ضریب تأثیر 1.221 1.512 1.229 1.115

 ضریب سازگاری 1.12

 های پژوهشمآخذ: یافته

 

 TOPSISکالبدی مسکن )طبقات( با استفاده از مدل  شاخص در محالت شهر دهگالن تیوضع :12جدول شماره

 0.123033686 4 11 

 رتبه محله درجه کیفیت سطح

 مطلوب

 

0.843023444 11 1 

0.63245908 11 2 
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 پژوهش و یافته های 1931مآخذ: داده های سرشماری نفوس مسکن 

 

 
 کالبدی )طبقات( شاخص در محالت شهر دهگالن تیوضع :1شماره شکل

 

 شاخص کیفیت ابنیه

باشد، که در تحقیق حاضر کیفیت ابنیه  ریزی مسکن میهای مهم در امر برنامهشاخص کیفیت ابنیه یکی از شاخص

خی مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج مسکونی شهر دهگالن در چهار سطح نوساز، مرمتی، تخریبی و قابل نگهداری تاری

درصد  21.21ای که باشد. به گونه گیر میان محالت شهری در این شاخص میدهنده تفاوت چشمحاصل از مدل تاپسیس، نشان

ی ناپایداری  دهنده برند که نشاندرصد نیز در وضعیت نسبتاً نامطلوب و نامطلوب به سر می 98.98محالت از وضعیت مطلوب، و 

 باشد.  تر از لحاظ شاخص کیفیت میوضعیت مسکن شهر دهگالن، به ویژه در محالت قدیمی

 AHP: ضریب تأثیر شاخص طبقات با استفاده از 19جدول شماره
 شاخص نوساز مرمتی  تخریبی قابل نگهداری تاریخی

 ضریب تأثیر  1.411 1.244 1.115 1.14

 ضریب سازگاری 1.19

 های پژوهشمآخذ: یافته

 TOPSISکالبدی مسکن )کیفیت( با استفاده از مدل  شاخص در محالت شهر دهگالن تیوضع :15دول شمارهج

 9 9 0.561586513 نسبتاً

 متوسط

 

 

0.30104484 2 5 

0.257495585 8 4 

0.236992869 6 8 

 نسبتاً نامطلوب

 

 

 

 

0.205624307 3 1 

0.186882883 1 1 

0.183871861 7 3 

0.17955291 4 11 

0.156976556 5 11 

 رتبه محله درجه کیفیت سطح

 مطلوب

 

 

0.729866558 11 1 

0.683291761 11 2 

0.666882278 9 9 
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 و یافته های پژوهش 1931مآخذ: داده های سرشماری نفوس مسکن 

 

 

 

 
 کالبدی )کیفیت( شاخص در محالت شهر دهگالن تیوضع :1شماره شکل

 

 شاخص نهایی

شده ، شاخص نهایی کیفیت مسکن در سطح نواحی شهر دهگالن ترکیب سازشی وزن دهی  های بیانه شاخصبا توجه ب

بنای مسکونی، تراکم ها شامل شاخص تراکمی ) سرانه زیرای از پنج شاخص ذکرشده در این تحقیق است. این شاخص شده

ای، معضالت  ( و شاخص اجتماعی ) امنیت محلهخانوار در واحد مسکونی، تراکم نفر در واحد مسکونی و تراکم ساختمانی

ای( و شاخص کالبدی )کیفیت ابنیه، قدمت ابنیه،  اجتماعی، آلودگی صوتی و عدم آرامش، بعد خانوار و سطح خدمات محله

دل باشند. در شاخص نهایی ابتدا پنج زیر شاخص کالبدی را با استفاده از م مصالح، نمای ساختمان مسکونی، تعداد طبقات( می

های اصلی وزن دهی ، شاخصAHPشده است. سپس با استفاده از مدل  تاپسیس به صورت یک شاخص کالبدی کلی محاسبه

شده است. نتایج  بندی نهایی وضعیت مسکن محالت شهر دهگالن پرداختهاند.. در نهایت با استفاده از مدل ویکور به سطحشده

درصد محالت شهری از وضعیت  11.11ای که فقط  باشد به گونه محالت می یت مسکن در بینوضعدهنده نابرابری حاصل نشان

درصد محالت شهر  21.21یت نسبتاً مطلوب برخوردارند. این در حالی است که وضع ازدرصد نیز  3.13کامالً مطلوب، و 

-هگالن از نظر شاخصدرصد از محالت شهر د 54.54برند. همچنین دهگالن در وضعیت نامطلوب و نسبتاً نامطلوب به سر می

باشند. بنابراین با توجه به جدول شماره )( بیشتر محالت شهر دهگالن از های کمی و کیفی مسکن دارای وضعیت متوسط می

 های مسکن در وضعیت ناپایداری قرار دارند.لحاظ شاخص

 

 5 2 0.595524082 نسبتاً مطلوب

 متوسط

 

 

0.336013077 1 4 

0.296996987 8 8 

0.275540579 7 1 

 

 نسبتاً نامطلوب

 

0.24593189 6 1 

0.233467809 4 3 

 11 5 0.224461729 نامطلوب

0.210425539 3 11 
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 AHP:  ضریب تأثیر در شاخص نهایی با استفاده از 14جدول شماره 
 شاخص یکالبد اجتماعی تراکمی

 ضریب تأثیر 1.581 1.221 1.913

 ضریب سازگاری 1.19

 های پژوهشمآخذ: یافته

 vikorنهایی وضعیت مسکن با استفاده از مدل  شاخص در محالت شهر دهگالن تیوضع :18جدول شماره
 رتبه محله درجه کیفیت سطح

 

 مطلوب

 1 11محله  0

 2 11محله  0.112284135

 3 3محله  0.265817051 نسبتاً مطلوب

 

 

 متوسط

 4 1محله  0.417093381

 5 1محله  0.50822283

 6 1محله  0.623962818

 7 8محله  0.627836086

 8 2محله  0.652484983

 نسبنا نامطلوب

 

 9 4محله  0.703168921

 10 9محله  0.775600485

 11 5محله  1 نامطلوب

 

 

 
 نهایی مسکن شاخص در نمحالت شهر دهگال تیوضع :3شماره شکل

 

 گیری نتیجه

-داری معاصر شهر به عنوان مکان مناسب و شهرنشینی به عنوان شیوه مطلوب  زیست در آن به شمار می در نظام سرمایه

شدن توسعه پایدار به عنوان شعار اصلی هزاره سوم نیز  است که مطرح (. این درحالی44: 1931رود )فیروزبخت و همکاران، 

ی زیست کره و ابعاد مختلف زندگی انسانی است. شهرها به عنوان عامل اصلی ایجادکننده ثیرات شهرها بر گسترهناشی از تأ

روند و در واقع پایداری شهری و پایداری جهانی هر دو مفهومی واحد هستند )حسین زاده دلیر ناپایداری در جهان به شمار می

های شهری، در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار شهری،  ه مسکن بر محیط(. با توجه به اثرات گسترد1: 1911و همکاران، 

های شهری را به خود اختصاص داده است.  بخش مسکن نقش بسیار مهمی بر عهده دارد. مسکن بخش بسیار بزرگی از کاربری

-بررسی وضعیت شاخصباشد. هدف این پژوهش  لذا نیل به پایداری مسکن، گامی اساسی برای رسیدن به پایداری شهری می

 1931های ها بر اساس دادهباشد، که محاسبات و تحلیل های کمی و کیفی مسکن شهر دهگالن با رویکرد توسعه پایدار می
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شده است. با  بوده است. در این پژوهش جهت سنجش وضعیت مسکن از سه شاخص اصلی کالبدی، اجتماعی و تراکمی استفاده

های بخش مسکن در شهر دهگالن متناسب با  رسد شاخص به نظر می» فرضیه اول با عنوان  توجه به نتایج حاصل از تحقیق،

درصد محالت شهری از وضعیت کامالً  11.11تنها  18گردد، زیرا با توجه به جدول شماره  تأیید می« باشد توسعه پایدار نمی

ضعیت موجود با پایداری مسکن در شهر دهنده شکاف زیاد میان و های مسکونی برخوردارند، که نشانمطلوب در شاخص

های مسکن دهنده نابرابری میان محالت شهری دهگالن از لحاظ شاخصباشد. با توجه نتایج حاصل که نشان دهگالن می

درصد محالت در وضعیت  54.54های مورد استفاده در سنجش وضعیت مسکن در تحقیق، ای که در شاخص باشد، به گونه می

رسد محالت شهر دهگالن از لحاظ  به نظر می» ند که این براین اساس فرضیه دوم با عنوان مینامطلوب به سر نامطلوب و نسبتاً

-شود. همچنین نتایج تحقیق نشانتأیید می« باشند های کمی و کیفی بخش مسکن از توزیع متناسبی برخوردار نمیشاخص

دهنده ای که نتایج نشان باشد، به گونه تر شهر میو محالت قدیمی گیر میان محالت تازه تأسیسدهنده ناپایداری و تفاوت چشم

 باشد. ناپایداری بیشتر در محالت با قدمت بیشتر و هسته اولیه شهر دهگالن می

 منابع و مآخذ

 منطقه ای در ایران، مجله-یافتگی شهری ثانی، کاربرد تحلیل عاملی در تبیین توسعه زاده، عیسی و محمد اسکندری ابراهیم .1

 1831، بهار 11جغرافیا و توسعه، شماره 

ابراهیمی، مهدی؛ هابیل حیدرخانی، امیر عبدالمحمدی، آمنه فیروزآبادی و ناهید طیبی، بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان  .2

  11، پاییز 13از مسکن شهری شهر اصفهان، فصلنامه  علوم اجتماعی، سال ششم شماره 

محیط زیست، مجله  ، مرکز هماهنگی مطالعات محیط تحلیلی از شاخصهای اجتماعی مسکن در ایران(. 1831ارجمندنیا، اصغر) .8

 دوره اولشناسی 

 -آباد هر حاجیریزی توسعه مسکن پایدار )مطالعه موردی شبزی، خداکرم، اکبر کیانی، امیر راضی، بررسی و تحلیل برنامه .1

 1831، بهار 8اناز زاگرس، سال دوم، شماره استان فارس(، فصلنامه جغرافیایی چشم

پرهیز، فریاد؛ جمالدین صمام شریعت؛ مسعود کریمیان؛ کرامت اهلل زیاری؛ داود جمینی، تحلیلی بر وضعیت مسکن در استان  .3

، 3ریزی منطقه ای، شماره  ی و ویلیامسون(، فصلنامه برنامهلرستان با استفاده از مدل های تحلیل عاملی  ) تاکسونومی عدد

 1811انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، زمستان 

 1831احمد، احمد و علی شماعی، نوسازی و بهسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، پور .6

، هویت و مسکن بررسی ساز و کار تعامل هویت ساکنین و محیط مسکونی، فصلنامه پوردیهیمی، شهرام و عبدالمجید نورتقانی .1

 1812، بهار  111مسکن و محیط روستا، شماره 

انسانی  علوم   کتب  و تدوین عه مطال  سازمان : ناشر،  ریزی کاربری اراضی شهری برنامه(، 1833) ، محمدرضاپورمحمدی  .3

 .سمت دانشگاهها 

 ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات سمت، تهران. (، برنامه1832پورمحمدی، محمدرضا) .1

 ریزی مسکن، سمت، تهران. (، برنامه1811پورمحمدی، محمدرضا) .11

رد مطالعه: شهر کرمانشاه(، فصلنامه توسعه پایدار شهری و برخی عوامل موثر بر آن )موتقوایی، مسعود و اعظم صفرآبادی،  .11

 1812مطالعات جامعه شناختی شهری، سال سوم، شماره ششم، بهار 

 :موردی ایران نمونه در غیررسمی مسکن شاخصهای ( بررسی1833حاتمی نژاد ، حسین. سیف الدینی، فرانک. میره، محمد ) .12

 33زمستان  33قم، پژوهشهای جغرافیایی ، شماره  آباد شیخ محله

تحليل و ارزيابي كيفي سنجه هاي پايداري شهري در شهر   »، رسول قربانی، پری شکری فیروزجاه، ین زاده دلیر، کریمحس .18

     1833، پاییز 2فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، شماره ، «تبريز

http://www.ensani.ir/fa/content/132198/default.aspx
http://www.rasekhoon.net/books/search.aspx?section=authors&text=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7+%d9%be%d9%88%d8%b1%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c+
http://www.rasekhoon.net/books/search.aspx?section=publisher&text=%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c+%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87+%e2%80%8c%d9%88+%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%e2%80%8c+%d9%83%d8%aa%d8%a8%e2%80%8c+%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85+%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c+%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7+(%d8%b3%d9%85%d8%aa)+
http://www.rasekhoon.net/books/search.aspx?section=publisher&text=%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c+%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87+%e2%80%8c%d9%88+%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%e2%80%8c+%d9%83%d8%aa%d8%a8%e2%80%8c+%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85+%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c+%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7+(%d8%b3%d9%85%d8%aa)+
http://www.rasekhoon.net/books/search.aspx?section=publisher&text=%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c+%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87+%e2%80%8c%d9%88+%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%e2%80%8c+%d9%83%d8%aa%d8%a8%e2%80%8c+%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85+%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c+%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7+(%d8%b3%d9%85%d8%aa)+
http://www.rasekhoon.net/books/search.aspx?section=publisher&text=%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c+%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87+%e2%80%8c%d9%88+%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%e2%80%8c+%d9%83%d8%aa%d8%a8%e2%80%8c+%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85+%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c+%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7+(%d8%b3%d9%85%d8%aa)+
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5777&Number=2&Appendix=0
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، مجله دانشکده ادبیات و علوم «توسعه پایدار شهری و کاربری اراضی شهر ایالم» ،1831زاده دلیر، کریم و ملکی، سعید حسین .11

 انسانی، ویژه نامه جغرافیا، سال اول، شماره اول )دوره جدید(

و ناحیه ای، انتشارات علم نوین، ریزی شهری  (، کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه1833حکمت نیا، حسن. موسوی) .13

 تهران.

های کمی و  حکیمی، هادی؛ محمد رضا پورمحمدی؛ اکبر پرهیزکار؛ ابوالفضل مشکینی؛ مهدی پورطاهری، ارزیابی شاخص .16

ریزی محیطی،  کیفی مسکن در سکونتگاه های غیر رسمی ایران ، مطالعه موردی: جمشید آباد خوی، مجله جغرافیا و برنامه

 1811، انتشارات دانشگاه اصفهان، زمستان  ،11شماره 

 1831، ، انتشارات دانشگاه اصفهان، انتشارات سمت، اصفهان، «جامعه شناسی شهری»ربانی، رسول،  .11

هاي كالبدي اجتماعي مسكن  بررسي شاخص، علی رضا زنگنه  وشهریور، محسن احد نژاد ، اکبر اصغری زمانی  ،روستایی .13

فصلنامه پژوهش های ، ي موردي: شهر كرمانشاه( با استفاده از مدل تحليل عاملي )مطالعه در تعيين بلوك هاي فقيرنشين

   1811، پاییز 31جغرافیای انسانی، شماره 

رات کمی و کیفی مسکن در شهر مراغه و پیش بینی مسکن مورد (، بررسی تغیی1833زیاری ، کرامت اله، زر افشان عطا اهلل) .11

 1833، مجله جغرافیا و توسعه، پاییز و زمستان 1112نیاز تا سال 

بندی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان  زیاری کرامت اهلل؛ سید محمود زنجیرچی و کبری سرخ کمال، بررسی و رتبه .21

 1831، تابستان 12های جغرافیای انسانی، شماره پسیس، پژوهشخراسان رضوی، با استفاده از تکنیک تا

های کمی و کیفی مسکن شهر بابل  زیاری، کرامت اهلل؛ مهدی قرخلو؛ محمد حسین جان بابا نژادطهری، مقایسه تطبیقی شاخص .21

 1831ه اصفهان، تابستان ، انتشارات دانشگا11با نقاط شهری کشور با تاکید بر شهر سالم، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 

 ها، تهران، دنشنامه مدیریت شهری و روستایی، انتشارات سازمان شهرداری1831شیعه، اسماعیل،  .22

 88های مسکن شهری ایران، نشریه هنرهای زیبا شماره  ( تحلیلی بر جایگاه و دگر گونی شاخص1831عزیزی، محمد مهدی ) .28

 .31پاییز 

 1838، بهار 11ریزی مسکن، مجله هنرهای زیبا، شماره ی مسکن در فرایند برنامههاعزیزی، محمد مهدی، جایگاه شاخص .21

 1832سازی. اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری، انتشارات دانشگاه تهران، عزیزی، محمد مهدی، تراکم در شهر .23

ي و محيطي با تمركز بر بررسي توسعه پايدار از ديدگاه اقتصاد، سید باقر حسینی، فاطمه نسبی مهران، علی الحسابی، .26

، بهار و 1دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای، شماره ، جايگاه مسكن )نمونه موردي: مسكن بافت قديم شهر بوشهر(

   1811تابستان 

فرهنگي شهر با رويكرد  -ارزيابي ساختار اجتماعي »، تقی حیدریو هلل ربیعی فر ،رضا ابراهیمی ،ولی ا، علیفیروزبخت  .21

، تابستان 1فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، شماره ، «توسعه پايدار شهري )مطالعه موردي: شهر كرج(

 16-33 صص  1811

، 6ریزی شهری، شماره  لقایی، حسنعلی و محمدزاده تیتکانلو، حمیده، مقدمه ای بر مفهوم توسعه شهری پایدار و نقش برنامه .23

 1813مجله هنرهای زیبا، دانشگاه تهران 

برنامه برنامه ريزي توسعه پايدار شهري با رويكرد برنامه ريزي هسته اي )پيشنهادي براي ، وحید ماجدو محمودی، وحید  .21

 1811، پاییز 61فصلنامه راهبرد، شماره ، ريزي توسعه پايدار شهري تهران(

 مجموعه مقاالت اولین همایش مدیریت توسعه« شهر فعال و مدیریت توسعه پایدار شهری»معصومی اشکوری، سید حسن،  .81

 1813پایدار در نواحی شهری، دانشگاه تبریز و شهرداری، تبریز 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4775&Number=81&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4775&Number=81&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4775&Number=81&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6453&Number=1&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6453&Number=1&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6127&Number=9&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6127&Number=9&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1772&Number=64&Appendix=0
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، فصلنامه مسکن و انقالب، بنیاد «ریزی توسعۀ مسکن )شهر ایالم( های اجتماعی در برنامه ملکی، سعید، بررسی نقش شاخص .81

 1832، تهران، 111مسکن انقالب اسالمی، شمارۀ 

جتماعي مسكن در سطح استان هاي كشور با استفاده از روش هاي ا بررسي نقش شاخص »، حجت شیخی  و ملکی، سعید .82
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