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دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ دریافت مقاله2931/01/81 :

تاریخ پذیرش مقاله139 2/03/52 :

چکیده

یگیرد.
یباشد که سیستم زندگی اجتماعی در آن شکل م 
مسکن به عنوان یکی از عناصر اصلی تعادل و پابرجایی اجتماع انسانی م 
مسکن یکی از احتیاجات بنیادی هر خانوار است که باید فضای آسایش و امنیت را برقرار سازد .فقدان مسکن ،مانعی در مسیر

یترین نیازهای بشری تبدیل نموده است .هدف
آرامش و زندگی سالم را در پی دارد و همین عوامل مسکن را به یکی از اساس 

پژوهش ،ارزیابی کمی و کیفی مسکن شهری رویکردی جهت دستيابي به عدالت فضایی در مناطق شهری استان خراسان رضوی

صهای کیفیت مسکن مراکز شهری در پنج گروه سرانههای تراکمی(بعدخانواردر واحد مسکونی ،تعداد
است .شاخصها و زیرشاخ 
نفر در واحد ،مالکیت و تعداد اتاق) ،سرانه تسهیالت موجود(برق ،آب ،فاضالب،گاز ،حمام ،آشپزخانه و سیستم گرمایشی)،

ریزدانگی(در  9سطح) ،دوام بنا(در  3سطح) و مصالح(در  9سطح) انتخاب گردید .دادههاي مورد نياز را از سرشماری عمومی
نفوس و مسکن  5831استخراج و از طریق مدل فازی ابتدا بی مقیاس گردید ،سپس وزنهای مولفههای مربوط به هر قلمرو را با
استفاده از مدل سلسله مراتبی تعیین و جهت رتبه بندی مراکز شهری ،مدل  TOPSISمورد بهره برداری قرار گرفت .در نتیجه

صها ،دارای کیفیت مطلوب و  11 /4درصد از مراکز شهری دارای
مشخص گردید؛  12/50درصد از شهرهای استان در این شاخ 

یباشد و  62/3درصد مراکز شهری از کیفیتی متوسط برخوردارند .از  19شهر مورد مطالعه 8 ،شهر در
کیفیت نسبتا مطلوب م 

یدهد تفاوت معناداری در کیفیت مسکن در بین نقاط شهری مورد مطالعه
وضعیت نا مناسبی قرار دارند .مطالعه حاضر ،نشان م 

وجود دارد و نشانگر نوعی بی عدالتی فضایی است.
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مقدمه
يكي از پيامدهاي انقالب صنعتي ،رشد فزاينده شهرنشيني است (عابدين درکوش .)41 : 1381 ،به دنبال آن مشكالت
فراواني از جمله كمبود مسكن ،رشد فقر ،كاهش شاخصهاي يك فيت زندگي ،بيكاري ،رشد سكونتگاههاي
غيررسمي ،آلودگي زيست محيطي شهرهاي اين كشورها را با مشكالتي رو به رو ساخته است (شابیر چیما: 1379 ،
 .) 47 1براین اساس مسکن به عنوان یکی از اساس 
یترین نیازهای زندگی انسان به عنوان کوچکترین عنصر
یرود(حکمت نیاوموسوی ) 115 : 1385 ،و محل استراحت و آسایش و پناهگاه
تشکیلدهنده سکونتگاهها به شمار م 
یها از دیر باز جایگاه امنیت و آرامش بوده است و همین عوامل مسکن را به یکی از اساسیترین نیازهای
خستگ 
بشری تبدیل نموده است.
یترین واحد اجتماعی یعنی
مسکن نه تنها به عنوان سرپناه ،بلکه به عنوان محل پرورش انسانها در نخستین و اساس 
خانواده دارای اهمیت است (بخت آور .) 179 : 1375 ،شاید بتوان گفت که مشکل مسکن در هم جای دنیا وجود
دارد ،اما در کشورهای درحال توسعه به دلیل رشد سریع جمعیت و شهرنشینی ،مهاجرتهای داخلی ،فقدان منابع
مالی کافی ،مشکالت مربوطه به عرضه زمین ،تامین مصالح ساختمانی وکمبود نیروی انسانی متخصص و مهمتر از
همه نبودن خط و مشی ،سیاستگذاری و برنامههای مناسب در خصوص زمین و مسکن این مشکل به صورت حاد و
بحرانی درآمده است(.پور محمدی.)7 : 1385 ،
ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه ،با آغاز اصالحات ارضی در سال  1341و تغییر شیوه ی تولید با روند رو
به گسترش شهرنشینی و مشکالت آن به خصوص در بخش مسکن مواجه گردیده است (حسامیان و همکاران،
 .) 163 : 377 1تأمين مسكن مناسب و در خور شأن انسانها ،يكي از رويكردهاي اساسي برنامهريزان و سياست
گذاران براي دستيابي به اهداف عدالت اجتماعي مي باشد.
در ايران نيز طي سالهاي قبل و پس از پيروزي انقالب اسالمي ،مقوله مسكن همواره در زمره اولويت برنامههاي
اقتصادي – اجتماعي دولتها بوده و گروههاي هدف در فرايند برنامه ريزي مسكن و تع يي ن حجم تقاضا ،مبناي
یگیرد(سازمان ملی جوانان و وزارات مسکن شهرسازی.)1 : 1383 ،
برنامه ريزي قرار م 
یهای کل کشور را به خود
در سالهای پس از انقالب در ایران بخش مسکن  20الی  40درصد از کل سرمایه گذار 
اختصاص داده که  4تا  8در صد از تولید ناخالص ملی را شامل میشده است (رفیعی  .)41 : 382 1،یه رغم اینکه
یهای مسکن در این سالها رشد سریع و بی سابقه اش درجهان که توانسته است بالغ بر  004هزار مسکن در
تعاون 
طی  20سال گذشته تولید کند(نوریان ) 60 : 374 1 ،نتوانسته نیازهای جامعه را در این بخش تامین کند.
برای پاسخ به تقاضای فزاینده مسکن نه تنها به زمین ،سرمایه  ،مصالح ساختمانی ،نیروی انسانی و فناوری نیاز
است ،بلکه داشتن یک نظام برنامهریزی مطلوب به منظور ایجاد هماهنگی بین بخش مسکن و سایر بخشها و بین
اجزای به وجود آورنده مسکن ضرورت محض است (عزیزی .)6 : 382 1 ،بنابراین تدوین یک برنامه جامع در این
بخش نیازمند شناسایی و تجزیه و تحلیل ابعاد و اجزای مختلف مسکن است .شاخصهای مسکن به عنوان شالوده
اصلی یک برنامه جامع و ابزاری ضروری برای بیان ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیست محیطی و
کالبدی مسکن ،از جایگاه ویژهای درامر برنامهریزی مسکن برخوردار هستند (رفیعی.)52 : 374 1،
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هدف این پژوهش ارزیابی و بررسی کمی و کیفی وضعيت مسكن نقاط شهري استان خراسان رضوي از نظر
یباشد .تنها منبع كسب اطالع از وضعيت مسكن و خانوار در
شاخصهاي مختلف (اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی) م 
يباشد كه در
يهاي رسمي كشور ،از جمله نتايج سرشماري نفوس و مسكن مركز آمار ايران م 
استان ،نتايج آمارگير 
اين مطالعه از آمارهاي موجود در سر شماری  1385استفاده شده است .بر این اساس اهداف زیر برای تحقیق قابل
اشاره است :
• بررسی وضعیت مسکن از لحاظ کمی وکیفی در نقاط شهري استان خراسان رضوي
• اولویت بندی نقاط شهري از نظر شاخصهای کمی و کیفی
• مشخص نمودن مهمترین سیاستگذار 
یها وبرنامههای توسعه مسکن در استان خراسان رضوی
پیشینه تحقيق
از جمله تحقیقات انجام شده در مورد مسکن م 
یتوان به موارد زیر اشاره کرد؛

يهاي آن در آکرا " به اين مسأله مي پردازد که
کنادو(  ) ۲۰۰۱در مقاله اي تحت عنوان "بررسي شرايط مسکن و ويژگ 
رشد بي رويه جمعيت از سال  ۱۹۵۰با افزايش و بهبود وضعيت مسکن در اين شهر همراه نبوده است و دولت

مرکزي نتوانسته زيرساختهاي مناسب و کافي براي جمعيت در حال رشد فراهم سازد .به نظر ايشان بهبود اين
تهاي مناسب در جهت افزايش
شرايط بستگي به انجام اقداماتي از قبيل :بهبود کيفيت مساکن موجود ،اتخاذ سياس 
توليد مسکن دارد.
صهای مسکن شهری ایران" به این
عزیزی( ) 384 1در مقاله ای تحت "عنوان تحلیلی بر جایگاه و دگر گونی شاخ 
نتیجه رسید که تبیین رابطه علت ومعلولی شاخ 
صهای مسکن و سایر عوامل میتواند ضمن روشن کردن علت
تحوالت و دگرگونی شاخ 
صهای مسکن در کشور ،برنامه ریزی مسکن و توسعه شهری را فراهم آورد.

الهوتی( ) 1381نیز درپایان نامه دوره کارشناسی ارشدخود به "برنامه ریزی مسکن درشهرهای با توسعه فزاینده"
مطالعه موردی شهر اردبیل پرداخته ووضعیت مسکن این شهررا دروضعیت قبل وبعدازمرکزیت استان شهراردبیل
مورد بررسی وتحلیل قرارداده است.
کریم پور( )8 38 1در پایانامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان "تحليل جغرافيا يي مسکن در شهر کاشان" به این
نتیجه رسید که با توجه به اين که ميزان کل نياز واحد مسکوني در اين شهر در دوره  1385 - 1345برابر ۱۸۸۰۰۶
(البته اين ميزان بدون در نظر گرفتن واحدهاي که مورد تخريب يا نوسازي قرار مي گيرند) برآورد شده است ،زيرا
اين واحدها ديگر نيازي به زمين ندارند .اين ميزان واحد مسکوني به زميني معادل  .95 0 68 2هکتار جهت کاربري
مسکوني نياز خواهد داشت.

حاتمی نژاد و همکاران ( ) 1385در مقاله ای تحت عنوان "بررسی شاخصهای مسکن غیررسمی در ایران نمونه

یشود به بازنمایی برخی از
موردی :محله شیخ آباد قم" پرداخت در این مقاله با تأکید بر شاخصهای مسکن سعی م 
ویژگ 
یهای اسکان غیررسمی به عنوان یک آسیب کالبدی که نمودی از بازتاب فیزیکی نابرابری اجتماعی است،
پرداخته شود.
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دهقان ( ) 1381در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود به "بررسی شاخصهای کمی وکیفی مسکن در شهر یزد و

یتوان اراضی خالی موجود در شهر را جهت برآورده
برنامه ریزی آتی" آن پرداخته است و نتیجه گرفته است که م 
ساختن مسکن مورد نیاز جهت آینده مورد توجه قرار داد.

زیاری(  ) 1385در مقاله ای تحت عنوان "بررسی تغییرات کمی و کیفی مسکن در شهر مراغه و پیش بینی مسکن

مورد نیاز تا سال  " 402 1به این نتیجه م 
یرسد که در صورت استفاده حداکثر از توانهای موجود و اتخاذ الگوی
مناسب توسعه ی مسکونی میتوان  69.1درصد نیاز آینده را در داخل شهر تامین نمود.
اینانلو( ) 1380در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود به برنامه ریزی مسکن و تحلیل عرضه و تقاضای مسکن در
شمال شهر قزوین پرداخته است ،و به رابطه مثبت ومعناداری بین عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن و محدوده
مورد مطالعه و کاربریهای درمانی -بهداشتی وآموزشی رسیده است.
روش تحقیق
روش تحقیق در این مقاله ،توصیفی -تحلیلی و موردی است .تکنیک گردآوردی آمار و اطالعات ،با استفاده از
یباشد .جهت یکسان سازی و بی مقیاس
شهای اسنادی ،میدانی ،استفاده از جداول آمارنامهها و طرح تفضیلی م 
رو 
نمودن دادهها از مدل فازی استفاده گردید.
جهت وزن دهی به معیارها در هر قسمت مدل سلسله مراتبی  AHPبه کار برده شده است.
برای رتبه بندی نقاط شهری در هر بخش از معیارها از مدل  TOPSISاستفاده و در نهایت برای رتبه بندی نهایی
وضعیت مسکن در نواحی شهری از مدل  vikorاستفاده شده است.
اطالعات به دست آمده را جهت تولید نقشه به نرم افزار  ARC GISانتقال داده که برای انجام این عملیات از نرم
افزارهای  SPSS ، ARC GISو  Excelاستفاده شده است.
مدل فازی
محاسبات فازي توسط پروفسور لطفی زاده در سال  1 965به عنوان مدلهاي زبابی و استنتاج گري تقريبي مطرح
شد .محاسبات(تئوري مجموعههاي) فازي جوابي براي مسائل پيچيده روز مي باشد .محاسبات فازي (منطق فازي)
بر اين تالش دارد تا بنيادي را جهت استدالل گري تقر يبي (مدل كردن گزارههاي نادقيق) با استفاده از تئوري
مجموعههاي فازي فراهم آورد ( زنوز و همکاران.) 24 : 387 1 ،
در اين روش بی مقياس کردن معیارهای مثبت و منفی از روابط زیر استفاده میشود.
=1- Rji
=2- Rji
در این روش ،اعداد ماتریس تصمیم به اعداد بین  0و  1تبدیل خواهند شد به گونه ای که بهترین نتیجه عدد یک و
بدترین نتیجه به عدد صفر تعلق خواهد گرفت(عطایی.) 53 : 1389 ،
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مدل AHP
در این تحقیق جهت وزن دهی معیارها از مدل  AHPاستفاده شد که مراحل کار به طور خالصه بدین شرح
یباشد.
م
مرحله اول :که شامل آماده سازی دادهها و تشکیل ماتریس دوتایی که این کار با در نظر گرفتن مقیاس  9کمیتی ال
ساعتی که بر اساس اهمیت معیارها زا  1تا  9به معیارها دارای وزن م 
یگردند.
فها در هم ضرب میشوند
مرحله دوم :محاسبه وزن نهایی معیارها که برای این کار اعداد هر کدام از ستونها و ردی 
و سپس حاصل ضرب وزنها را به توان  N 1ام و در نهایت برای محاسبه وزن نهایی معیارها وزنهای نرمال نشده
هر ردیف را به مجموع کل وزنهای نرمال نشده تقسیم م 
یکنیم.که مجموع کل وزنهای نهایی باید برابر با  1باشد.
مرحله سوم  :به دست آوردن نسبت توافق که خود دارای چهار مرحله است
 -1محاسبه  :AWکه برای تعیین مقدار بردار باید هر کدام از وزنها به مقدار وزن معیار ضرب شوند.
 -2محاسبه بردار توافق

=L

 -3محاسبه شاخص سازگاری

=Ci

 -4محاسبه ضریب سازگاری

=CR

که در  AHPمقدار ضریب سازگاری باید کمتر از  1.0باشد و در غیر اینصورت نشان دهنده عدم دقت و عدم
یباشد.
کارشناسی صحیح در دادن وزن معیارها م 
مدل TOPSIS
مدل  TOPSISیا الویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایدال به عنوان یکی از روشهای تصمیم گیری چند
یبرد .در این مدل بهترین گزینه،
یباشد .این مدل جهت نرمال نمودن دادهها از نرماالیز اقلیدوسی بهره م 
معیاره م 
انتخابی است که کمترین فاصله را از حد مطلوب مثبت و بیشترین فاصله را از حد ایدال منفی در بین آلترناتیوهای
دیگر به خود اختصاص داده باشد .سپس با دخالت دادن مقدار ضریب تأثیر هر کدام از معیارها در وزنهای نرمال
شده ،برای محاسبه ضریب تأثیر از مدل .AHPاستفاده شده است.
برای به دست آوردن حداقل و حداکثر هر کدام از معیارها و محاسبه مقدار تفاضل موجود بین مقدار حداقل و
حداکثر محاسبه شده از فرمول زیر استفاده شده است.

در نهایت محاسبه فاصله نسبی از راه حل ایدال
یرسیم که هرچه مقدار عدد به یک نزدیک باشد نشان
بعد از انجام مراحل باال در نهایت به ارزشهای بین  0تا  1م 
دهنده مطلوب یا نامطلوب بودن ،بستگی به نحوه تفسیر بر اساس سود یا زیان ،خواهد بود.
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مدل VIKOR
این روش که بر اساس روش ال پی متریک توسعه یافته است .از جمله مدلهای که برای حل مسائل تصمیم گیری
چند معیاره  MADMلیست رتبه بندی شدهای را برای حل سازشی برای تصمیم گیری تعیین مینماید روش فوق
بر رتبه بندی و انتخاب مجموعهای از گزینهها در حضور معیارهای متعارض تمرکز میکند.
معیار رتبه بندی گزینهها در این روش بر اساس میزان نزدیکی راه حل ایدهال م 
یباشد در این روش به منظور رتبه
بندی و یافتن بهترین گزینه از مفهوم میزان سازشی میان فاصله گزینهها نسبت به بهترین گزینه استفاده میکند و به
یشود با استفاده از روش تحلیل ،شاخص توسعه به گونهای ساده ،
همین دلیل به برنامه ریزی سازشی طبقه بندی م 
لیکن در خور توجه و قابل تعیین و سپس به رتبه بندی سکونتگاهها م 
یپردازد.
برای محاسبه میزان توسعهیافتگی با استفاده از مدل  vikorاز رابطه زیر استفاده میشود :
=Lpi
= Jiآلترناتیوها

 = wiوزن معیارها

 = pشاخص vikor

فها
= حداکثر معر 

فها
= حداقل معر 

و در نهایت برای پیدا کردن شاخص نهایی توسعه برای هر واحد از رابطه زیر استفاده میشود:
مرحله اول  :جمع آوری دادههای مورد نیاز و سپس تشکیل ماتریس
مرحله دوم :نرمال نمودن دادهها که در این مرحله پس از به توان رساندن اعداد ماتریس مقدار هر معیار را در مجذور
مجموع همان معیار تقسیم میکنیم .در این روش برای نرمال نمودن دادهها از نرماالیز خطی بهره میبرد .در این مدل
بهترین گزینه ،انتخابی است که کمترین ارزش عددی را در بین آلترناتیوهای دیگر به خود اختصاص داده و به عنوان
یدهد.
ایدهالترین و بهترین گزینه در بین گزینهها را به خود اختصاص م 
مرحله سوم  :دخالت دادن مقدار ضریب تأثیر هر کدام از معیارها در وزنهای نرمال شده
مرحله چهارم محاسبه حداقل و حداکثر هر کدام از معیارها و محاسبه مقدار تفاضل موجود بین آنها.
مرحله پنجم :به دست آوردن مقدار فاصله بین حداکثر با هر کدام از اعداد محاسبه شده در مرحله سوم
مرحله ششم :محاسبه فاصله  iام از گزینه ایدهال مثبت (بهترین ترکیب).
محاسبه مقدارSi

=Si

 = Siفاصله  iام از گزینه ایدهال مثبت
مرحله هفتم :محاسبه فاصله  iام از گزینه ایدهال منفی (بدترین ترکیب).
Ri= max
یباشد.
مرحله هشتم :مرحله آخر در مدل  vikorمحاسبه مقدار  vikorیا اصطالحًاًا  Qiم 
 =Vمقدار ثابت

)+ (1-V

Q= V

یباشد .هر کدام از
که بعد از به کار گیری فرمول  VIKORاعدادی حاصل خواهد شد که رنج آنها بین  0تا  1م 
یباشد و
معیارها که حداقل امتیاز یا رتبه را به خود اختصاص دادهاند به عنوان بهینهترین یا برخوردارترین گزینه م 
یباشد.
حداکثر نشان دهنده نا مطلوب بودن در ناحیه م 

ارزیابی کمی و کیفی مسکن شهری95 ...

منطقه مورد مطالعه
خراسان رضوی یکی از استانهای شرقی ایران است .این استان  116493کیلومتر مربع مساحت دارد و در سرشماری
یباشد.
سال  ، 1385جمعیت آن  51559 80نفر گزارش شدهاست .این استان دومین استان ایران از نظر جمعیت م 
استان با وسعتی حدود  128420کیلومتر مربع معادل  8.7درصد مساحت کل کشور و متشکل از  19شهرستان 65 ،
بخش 163 ،دهستان و 1688آبادی جمعیتی معادل  5155هزار نفر را درخود جای داده است .از جمعیت فوق 2909
هزار نفر معادل  60.1درصد در مناطق شهری و  8 85 1هزار نفر معادل  9 8. 3درصد درمناطق روستایی استان ساکن
هستند.

شکل شماره  1محدوده سیاسی استان خراسان رضوی

یباشد که حدود  70در صد از کل مساکن استان در نقاط شهری وجود
این استان دارای  1296هزار واحد مسکونی م 
دارد .تنوع جغرافیایی سرزمین خراسان با وجود آب و هوای کویری و گرم در بخش جنوبی و معتدل کوهستانی در
شمال استان و به طور پراکنده در مرکز ،با ارتفاعات قابل توجهی نظیر بینالود  ،هزار مسجد ،کپه داغ  ،قهستان و…
یترین ایام و جذب اقوام و طوایف متعدد در دورانهای مختلف بوده
زمینه ای مناسب برای استقرار بشر از قدیم 
است .سرزمینی که نواحی مختلف آن عرصه رویش انواع نباتات مناطق سردسیری و گرمسیری از قبیل گندم ،برنج،
بادام ،سیب ،انگور ،پسته ،خرما و… است.
مبانی نظری
مشكالت مسكن مانند ديگر ناهمواريها موجود در جامعه پديده اي نیست كه بتوان آن را جدا و بي ارتباط با ديگر
يهاي اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،حقوقي و فرهنگي مورد ارزيابي قرار داد (سيمبر .) 234 : ۱۳81 ،بنابراین
ناهنجار 
با توجه به این موضوع در طول تاریخ حیات بشر مسکن همواره به عنوان نیاز پایه ای بشر مطرح بوده است .چنانکه
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در مجمع عمومی سازمان ملل ،مسکن مناسب و امن را حق پایه ای و حیاتی انسان برای ایجاد زندگی انسانی مطرح
یکنند (.) Mahbubpur ,Rahman, 2002: p;273
م
مسکن به عنوان یک سرپناه صرفا فیزیکی است و کلیه خدمات و تسهیالت عمومی الزم برای بهزیستی انسان را
شامل میشود و باید حق تصرف نسبتا طوالنی برای استفاده کننده آن فراهم باشد) .) Knapp,1982نیاز به مسکن
سالم بیش از سقفی بر سر است و ضرور 
تهای دیگری نیز در بر داردکه از آن جمله عبارتند از :فضای کافی،
دسترسی ارتباطی ،امنیت تصرف،استحکام بنا ،تاسیسات بهداشتی و روشنایی و حرارتی وآب ،محیط دارای کیفیت و
صهای
یبایست در استطاعت مالی ساکنین فراهم باشند( .)UNCHS, 1999: 16براین اساس شاخ 
تمامی اینها م 
مسکن شاید مهمترین و کلیدیترین ابزار در برنامه ریزی مسکن باشد (ارجمند نیا .) 54 : 354 1 ،
صهای مسکن یکی از ابزارها و شیوههای مختلف شناخته شده ویژگی مسکن به شمار میرود که
بررسی شاخ 
م
یتوان به کمک آن پارامترهای مؤثر در امر مسکن را شناخت و هر گونه برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد
مسکن را تسهیل نمود(.ملکی ) 60 ، 382 1 ،به عبارت دیگر شاخصها در واقع ابزارهای اندازه گیری وضع مسکن و
تهای مسکن محسوب میشوند(.سرتیپی پور384 1،
روند تحول آن و همچنین ارزیابی میزان موفقیت و تحقق سیاس 
.) 45 :
به طور کلی م 
یتوان شاخصهای مسکن را در سه گروه عمده کمی ،کیفی و اقتصادی تقسیم بندی کرد(حکمت نیا
و موسوی  .) 116 : 1385 ،با توجه به اینکه در عصر حاضر بر اساس تحقیقات انجام شده در جامعه شناسی شهری
مشخص شده است که میان شهرسازی جدید و کیفیت مسکن و آسیبهای اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد
(کارشناس )12 : 1375 ،و عاملی که بیش از برداشتهای آماری برنامه ریزی مسکن تأثیرگذار است ،عامل اجتماعی و
روحیۀ انسانی است (شیعه.)902 : 1383 ،
اهمیت اجتماعی مسکن یکی از فاکتورهای اصلی تعادل و پابرجایی اجتماع انسانی بوده .و در واقع مسکن خانواده
یکی از پایههای اصلی تشکیلدهنده اجتماع بشری است .با توجه به این امر مسکن یکی از احتیاجات بنیادی یک
یباشد که بایستی جوابگوی خواستهای انسانی م 
خانوار م 
یباشد و در کل سیستم زندگی اجتماعی در یک واحد
مسکونی و فقدان مسکن مانعی برای فرم گرفتن و رشد سالم وخوشحال زیستن خانواده خواهد بود(رسولی، 1375 ،
. )2
بنابراین هدف نها يي مسکن ،عملکرد مطلوب و بهينه آن است به طوري که از کي سو خواستههاي اقشار مختلف
برآورده شود و از سوي ديگر در راستاي اهداف کالن اقتصادي و اجتماعي باشد(دالل پور محمدي.)41 : ۱۳۷۹ ،
در برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي هدف کلي سياستهاي مسکن معمو ًالًال فراهم آوردن مسکن کافي يامتعارف
براي تمام مردم است(مخبر ،) 30 : ۱۳۶۳ ،پس نباید با ایجاد مسکن نامناسب و خارج از استاندارد به طور مستقیم و
غیرمستقیم ،آثار زیانبار روحی ،پیامدهای اجتماعی چون بزهکاری ،جرم و نقض قوانین و مقررات را به بار آورد
(وثوقی .)6 ، 377 1 ،بلکه با ایجاد مسکنی مناسب به گونه ای که همه اغشار و گروههای جامعه را در برگیرد و به
دور از نابرابریهای اجتماعی باشد موجب تعالی انسانی و اجتماعی فراهم گردد.

ارزیابی کمی و کیفی مسکن شهری16 ...

بحث اصلی
ارزیابی ،تحلیل و آينده نگري واقع بينانه براي شهر و ساكنان آن نيازمند آن است كه به موازت توجه به مسائلي نظير
اشتغال ،امكانات خدماتي ،شبكة رفت و آمد و ساير كاربريها ،بر کمیت و کیفیت مسكن توجهي خاص داشت  .بر
این اساس با توجه به آمارها و دادههای موجود در نقاط شهری استان خراسان رضوی ،شاخصهایی برای ارزیابی
وضعیت کیفیت مسکن نواحی تعیین گردیده است.
این شاخصها ابزار مناسبي جهت سنجش معيارها و ضوابط سياستهاي مسکن است .منظور از شاخصهاي مسکن،
ارائه اطالعات مناسب عمل است که به عنوان بازتاب جنبههاي مختلف مسأله مسکن براي شناخت ابعاد و تدوين
سياستهاي مربوط قابل استفاده هستند .افزایش این شاخصها منجر به باال رفتن کمیت و کیفیت مسکن در این مناطق
یگردد.
مورد نظر م 
با توجه به اطالعات موجود و در دسترس این شاخصها در پنج گروه سرانههای تراکمی (بعد خانوار در واحد
مسکونی ،نفر به واحد مسکونی ،نحوه وضعیت مسکن از نظر مالکیت و تعداد اتاق در واحد مسکونی) ،سرانه
تسهیالت موجود در نواحی(برق ،آب ،فاضالب و گاز ،حمام در واحد مسکونی ،آشپز خانه در واحد مسکونی و
تسهیالت گرمایی در واحد مسکونی) ،ریزدانگی در سطح نواحی(در  9سطح) ،میزان دوام بنا(در  3سطح) و مصالح
(در  9سطح) م 
یباشد.
برای رتبه بندی نقاط شهری مورد نظر در پنج گروه نامبرده با توجه به مدل  TOPSISابتدا دادههای مورد نظر را با
استفاده از مدل فازی بی مقیاس (بین  )0-1نموده و سپس با استفاده از مدل سلسله مراتبی و بر اساس نظرات
کارشناسانه وزن هر کدام از زیر معیارها را مشخص کرده و در نهایت به رتبه بندی نقاط شهری مورد نظر بر اساس
مدل  TOPSISپرداخته شده است.
صهای تراکمی با استفاده از مدل AHP
جدول شماره  1ضریب تاثیر شاخ 
تراکم در واحد

شاخص

مسکونی

ضریب تاثیر

تراکم خانوار

ملكي

اجاره اى

1- 2اتاقه

3-4اتاقه

 5به باال

0.248

0.176

149

0.092

0.053

0.022

0.26

0.01

ضریب سازگاری

منبع :یافتههای پژوهش
جدول شماره  2ضریب تاثیر شاخص تسهیالت با استفاده از مدل AHP
حداقل داراي آب

حداقل داراي

حداقل داراي گاز

حداقل داراي

حداقل داراي

حداقل داراي

شاخص

لوله كشي

برق

لوله كشي

تلفن ثابت

حمام

آشپزخانه

ضریب تاثیر
ضریب سازگاری

0.288

0.214

0.174

0.151
0

0.072

0.057

حداقل داراي
دستگاه حرارت
مركزي
0.047

منبع :یافتههای پژوهش
جدول شماره  3ضریب تاثیر شاخص مصالح با استفاده از مدل AHP
شاخص

فلزى

بتون آرمه

آجر و آهن

بلوك سيمانى

آجر و چوب

ضریب تاثیر

0.269

0.238

0.168

0.108

0.075

ضریب سازگاری

0.03

منبع :یافتههای پژوهش

تمام آجر يا
سنگ و آجر
0.057

تمام چوب
0.039

خشت و
چوب
0.027

خشت و گل
0.018
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جدول شماره  4ضریب تاثیر شاخص دوام بنا با استفاده از مدل AHP
شاخص

بادوام

نيمه بادوام

كم دوام

ضریب تاثیر

0.743

0.194

0.063

0.07

ضریب سازگاری

منبع :یافتههای پژوهش
جدول شماره  5ضریب تاثیر شاخص ریزدانگی با استفاده از مدل AHP
شاخص

 50وكمتر

 51تا 75

 75تا 001

101تا 150

 151تا 002

102تا 003

103تا 005

ش تر
105و بي 

ضریب تاثیر

0.027

0.036

0.0514

0.072

0.1112

91 15 0.

7250.2

61 28 0.

0.08

ضریب سازگاری

منبع :یافتههای پژوهش

که بر اساس شاخصهای مورد بررسی در سرانههای تراکمی (بعد خانوار در واحد مسکونی ،نفر به واحد مسکونی،
نحوه وضعیت مسکن از نظر مالکیت و تعداد اتاق در واحد مسکونی) نتایج حاصله در این بخش با استفاده از مدل
یدهد که تنها شهرهای گناباد ،برداسکن و خلیل آباد از کل مناطق شهری استان خراسان در این
 TOPSISنشان م 
یباشد .بنابراین با توجه به جدول شماره  6بیشتر نواحی در سطح متوسطی نسبت به
شاخص دارای کیفیت مناسب م 
دیگر نواحی قرار دارند.
تسهيالت عمده مسكن يكي از شاخص اصلي سنجش سطح زندگي محسوب مي شود كه توسط كميته بحرا ن
جمعيت براي سنجش يك فيت در كالنشهرهاي جهان به كار برده شده است(آسايش . ) 94 : ۱۳۸۰ ،بنابراین شاخص
دوم کیفیت مسکن شهری در این مطالعه با توجه به تسهیالت ارائه شده در این مناطق مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج به دست آمده در این بخش با استفاده از مدل  TOPSISنشان می دهد که تنها شهرستانهای مشهد ،کاشمر
و مه والت از لحاظ دسترسی به تسهیالت شهری در وضعیت مطلوبی قرار دارند و  68.4درصد از کل نواحی
یباشد .بنابراین با توجه به جدول شماره  6بیشتر نواحی در نسبتا
شهری در این شاخص دارای کیفیت متوسط م 
پایداری قرار دارند.
مسكن مناسب و سرپناه مناسب از لحاظ سازه اي ،مسكني است كه با مصالح با دوام ساخته شده باشد و عمر
فيزيكي آن ،نسبت به مصالح به كار رفته سر نيامده باشد .تا از ايمني نسبي در برابر شرايط اقليمي و سوانح طبيعي
برخوردار باشد .بنابراین شاخص سوم کیفیت مسکن شهری در این مطالعه بر اساس نوع مصالح به کار رفته در
یباشد.
مساکن شهری م 
یدهد که تنها دو شهر مشهد و سرخس با
نتایج به دست آمده در این بخش با استفاده از مدل  TOPSISنشان م 
 10.5درصد از کل نقاط شهری در این شاخص دارای کیفیت مناسب م 
یباشد و  68.4درصد از نواحی دارای کیفیتی
متوسط م 
یباشند .بنابراین با توجه به جدول شماره  6بیشتر نواحی در نسبتا پایداری قرار دارند.
واحدهاي مسكوني مي بايست به عنوان سر پناهي امن در مقابل سوانح و حوادث طبيعي عمل نموده و امنيت خاطر
خانوار را فراهم آورند (سازمان برنامه و بودجه .) 24 : ۱۳۷۷ ،بنابراین شاخص چهارم کیفیت مسکن شهری در این
مطالعه با توجه به میزان دوام مساکن شهری ارائه شده است.

ارزیابی کمی و کیفی مسکن شهری36 ...

یدهد که تنها  12درصد از کل نقاط شهری
نتایج به دست آمده در این بخش با استفاده از مدل  TOPSISنشان م 
یباشند
یباشد و  58.9درصد از نواحی دارای کیفیتی متوسط م 
مورد نظر در این شاخص دارای کیفیت مناسب م 
بنابراین با توجه به جدول شماره  6بیشتر نواحی در نسبتا پایداری قرار دارند.
شاخص اخر کیفیت مسکن شهری در این مطالعه بر اساس میزان اندازه قطعات شهری ارائه شده در این مناطق است.
نتایج به دست آمده در این بخش با استفاده از مدل  TOPSISنشان م 
یدهد که تنها شهرستانهای مشهد ،تربت جام
و تربت حیدریه حدودا  16در صد از نقاط شهری از لحاظ ریز دانگی قطعات در وضعیت مطلوبی قرار دارند و 63
یباشد.
درصد از کل نواحی شهری در این شاخص دارای کیفیت بینابینی م 
بنابراین با توجه به جدول شماره  6بیشتر نواحی در نسبتا پایداری قرار دارند.
صهای برگزیده با استفاده از مدل TOPSIS
جدول شماره  6وضعیت مسکن نقاط شهری استان خراسان رضوی در شاخ 
تراکم
بردسکن
تايباد

تربت جام

تربت حيدريه

چناران

خليل آباد
خواف

د رگ ز

رشتخوار

سبزوار

سرخس

فريمان
قوچان
کاشمر
کالت
گناباد

مشهد

مه والت
نيشابور

رتبه

دوام

تسهیالت

رتبه

مصالح

رتبه

0.691

3

0.596

7

0.668

18

0.586

0.326

16

0.323

19

0.670

15

0.583

ریزدانگی

رتبه

رتبه
12

0.187

18

13

0.392

9

0.257

19

0.333

18

0.688

9

0.595

11

0.634

3

0.535

11

0.473

15

0.687

10

0.663

2

0.727

2

0.293

18

0.532

12

0.671

14

0.657

3

0.391

10

0.765

1

0.600

6

0.669

16

0.571

14

0.352

11

0.432

14

0.593

8

0.689

8

0.305

19

0.238

14

0.619

7

0.658

4

0.692

7

0.478

16

0.194

17

0.541

10

0.540

11

0.667

19

0.366

17

0.199

16

0.586

8

0.488

14

0.680

13

0.650

7

0.495

6

0.434

13

0.498

13

0.724

2

0.635

8

0.262

13

0.559

9

0.617

5

0.694

6

0.654

5

0.227

15

0.365

15

0.564

9

0.697

5

0.683

1

0.575

4

0.664

5

0.739

2

0.669

17

0.618

9

0.332

12

0.303

17

0.382

17

0.687

11

0.316

18

0.113

19

0.748

2

0.545

10

0.705

3

0.539

15

0.426

8

0.466

12

0.682

3

0.730

1

0.655

4

0.789

1

10

0.436

7

6
0.650
4
0.702
16
0.444
6
0.627
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0.567

5

0.669

4

0.771

1

0.680

12

0.611
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صهای برگزیده ماخذ :یافتههای پژوهش
شکل شماره  2وضعیت مسکن نقاط شهری استان خراسان رضوی در شاخ 

با توجه به اينکه مسکن يکي از اساسيترين نيازهاي هر جامعه اي بوده و هست ،مسلًمًما پاسخ به تقاضاي فزاينده
مسکن نه تنها به زمين ،سرمايه ،مصالح ساختماني و نيروي انساني زيادي نياز است ،بلکه داشتن يک نظام برنامه
شها از طرف ديگر ضرورت دارد .بنابر این با توجه به
ريزي به منظور ايجاد هماهنگي در بخش مسکن و ساير بخ 
شاخصهای بیان شده ،شاخص نهایی کیفیت مسکن در نقاط شهری خراسان رضوی ترکیب سازشی وزن دهی شده
ای از پنج شاخص ذکر شده در این تحقیق است .این شاخ 
صها که شامل سرانههای تراکمی (بعد خانوار در واحد
مسکونی ،نفر به واحد مسکونی ،نحوه وضعیت مسکن از نظر مالکیت و تعداد اتاق در واحد مسکونی) ،سرانه
تسهیالت موجود در نواحی(برق ،آب ،فاضالب و گاز ،حمام در واحد مسکونی ،آشپز خانه در واحد مسکونی و
تسهیالت گرمایی در واحد مسکونی) ،ریزدانگی در سطح نواحی(در  9سطح) ،میزان دوام بنا(در  3سطح) و مصالح
یباشد.
(در  9سطح) م 

ارزیابی کمی و کیفی مسکن شهری56 ...

با استفاده از مدل  AHPدر جدول شماره  7وزن دهی شده و با استفاده از مدل  VIKORبه سطح بندی آنها
پرداخته شده است .در نهایت فقط تنها  21. 05درصد از کل نقاط در این شاخص دارای کیفیت مطلوب و 1.4 1
یباشد و  26.3درصد از نواحی دارای کیفیتی متوسط میباشند و
درصد از نقاط شهری دارای کیفیت نسبتا مطلوب م 
 1 42.درصد نواحی در وضعیت نسبتا نا مطلوب و نا مطلوب قرار دارند .بنابراین با توجه به جدول شماره  8بیشتر
نواحی در حالت بسیار متوسط به باال قرار دارند ولی از مجموع  19شهر مورد مطاعه  8شهر در وضعیت نا مناسبی
یباشد امید است هرچه سریعتر در جهت بهبود کلی
قرار دارند و این خود نشان دهنده نوعی بیعدالتی فضایی م 
وضعیت مسکن این منطقه ،بالخص نواحی محروم در جهت گسترش عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی
اقدامات الزم انجام شود.
صهای نهایی با استفاده از مدل AHP
جدول شماره  7ضریب تاثیر شاخ 
شاخص

تراکم تراکمی

ضریب تاثیر

0.278

تسهیالت

دوام

مصالح

ریزدانگی

0.249

0/15

0/2

0/1 23

ضریب

0

سازگاری
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جدول شماره  8وضعیت مسکن در نقاط شهری استان خراسان رضوی در شاخص نهایی مسکن با استفاده از مدل VIKOR
شهر

درجه کیفیت

رتبه

مشهد

0.30711

1

گناباد

0.383484

2

سرخس

0.389947

3

نيشابور

0.399709

4

فريمان

0.504338

5

قوچان

0.514807

6

تربت حيدريه

0.582966

7

د رگ ز

0.598466

8

0.64467

9

مه والت
سبزوار

سطح کیفیت

مطلوب

نسبتا مطلوب

متوسط

شهر

درجه کیفیت

رتبه

سطح کیفیت

تربت جام

0.703674

11

خليل آباد

0.764516

12

کاشمر

0.767657

13

نسبتا

بردسکن

0.801085

14

نا مطلوب

چناران

0.843515

15

خواف

0.8813

16

تايباد

0.890597

17

کالت

0.91953

18

0.964251

19

رشتخوار

10
0.662891
يهاي عمومي نفوس و مسكن  1385و یافتههای پژوهش
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متوسط

نا مطلوب
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شکل شماره  3وضعیت نقاط شهری استان خراسان رضوی در شاخص نهایی

نتیجهگیری
شهر يک سيستم پيچيده عمومي است که متشکل از اجزا و عناصر مختلف و ساختارهاي گوناگون محيطي،
اجتماعي ،اقتصادي ،کالبدي و  ...م 
يباشد .اين اجزا ،عناصر و ساختارها در ارتباط متقابل با کي ديگر قرار داشته و
شهاي کي ديگرند .بنابراين برنامه ريزي براي شهر بسيار پيچيده بوده و نياز به درک قوي از
متأثر از کنش و واکن 
مسائل مختلف و ارتباط و تأثير و تأثر آنها بر کي ديگر و صرف زمان بيشتر مي باشد.
یباشد ،پرداختن به این موضوع نیازمند شناخت مولفهها و
با توجه به اینکه مسکن یکی از مهمترین اجزاء شهر م 
شاخصهای کمی و کیفی در این زمینه است .به عبارت دیگر پرداختن به معضل مسکن و بهبود آن بایستی با توجه
به نیازهای اجتماعی چه در زمینهی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و چه در سایر ابعاد صورت گیرد .از این رو بررسی
شاخص مسکن (شاخصهای کمی و کیفی) ،یکی از ابزارهای شناخت ویژگی مسکن میباشد .این ابزار اصلی در
بحث مسکن زمینه مناسب جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی ،ارزیابی نتایج برنامه ریزیها ،تدوین نظام صحیح
ی آ ور د .
مسکن سازی و ارائه چارچوب تحلیلی را فراهم م 
ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه ،با آغاز اصالحات ارضی(  ) 1341و تغییر در شیوه ی تولید با روند رو
به گسترش شهرنشینی و مشکالت آن بخصوص در بخش مسکن مواجه گردیده است(حسامیان و همکاران: 377 1 ،
 .) 163در سالهای پس از انقالب در ایران بخش مسکن  20الی  40درصد از کل سرمایه گذاریهای کل کشور را
به خود اختصاص داده که  4تا  8در صد از تولید ناخالص ملی را شامل شده است که نتوانسته جواب قانع کنندهای
به تقاضای موجود در این بخش بدهد.
براین اساس برای پاسخ به تقاضای فزاینده مسکن نه تنها به زمین ،سرمایه ،مصالح ساختمانی ،نیروی انسانی و
فناوری نیاز است ،بلکه داشتن یک نظام برنامه ریزی مطلوب به منظور ایجاد هماهنگی بین بخش مسکن و سایر
بخ 
شها و بین اجزای به وجود آورنده مسکن ضرورت محض است (عزیزی .)6 ، 382 1 ،بنابراین تدوین یک برنامه

ارزیابی کمی و کیفی مسکن شهری67 ...

صهای مسکن به
جامع در این بخش نیازمند شناسایی و تجزیه و تحلیل ابعاد و اجزای مختلف مسکن است  .شاخ 
عنوان شالوده اصلی یک برنامه جامع و ابزاری ضروری برای بیان ابعاد مختلف اقتصادی  ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیست
محیطی و کالبدی مسکن ،از جایگاه ویژه ای درامر برنامه ریزی مسکن برخوردار هستند (رفیعی.)52 : 374 1،
هدف از این پژوهش ارزیابی وضعيت مسکن به لحاظ کمي و کيفي با توجه به دادههای سال  1385و همچنین
یشود.
بررسی نقش وجایگاه مسکن و شاخصها و اثرات آن و نقش شاخصها در فرآیند برنامه ریزی پرداخته م 
صهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی مسکن مورد بررسی قرار گرفت شاخص نهایی
بدین منظور شاخ 
کیفیت مسکن در سطح نواحی شهر شامل سرانههای تراکمی ،سرانه تسهیالت ،ریزدانگی ،دوام بنا و مصالح میباشد.
در نهایت فقط تنها  05 .12درصد از کل نقاط در این شاخص دارای کیفیت مطلوب و  1.4 1درصد از نقاط شهری
یباشد و  26.3درصد از نواحی دارای کیفیتی متوسط میباشند .از مجموع  19شهر
دارای کیفیت نسبتا مطلوب م 
یباشد.
یعدالتی فضایی م 
مورد مطالعه  8شهر در وضعیت نا مناسبی قرار دارند و این خود نشاندهنده نوعی ب 
امید است هرچه سریعتر در جهت بهبود کلی وضعیت مسکن این منطقه ،بالخص نواحی محروم در جهت گسترش
عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی اقدامات الزم انجام شود.
راهکارها و پیشنهادات
با توجه به تمام ابعاد مطالعه صورت گرفته و ضرورت توجه بیشتر به مبحث مسکن راهکارها و پیشنهادات زیر در
یشود.
جهت بهبود هر چه سریعتر اوضاع ارائه م 
• شناخت وضع موجود مسکن و تسهيالت آن از طريق جمع آوري و به روز نمودن آمار و اطالعات و ايجاد
• يک بانک اطالعاتي در مورد زمين و مسکن.
• نمودن مسايل انساني و الزامات کيفي مسکن به جای با تک بعدي نگريستن و ساخت خانههاي ارزان قيمت که
ینماید
تنها به مسايل اقتصادي و کمي مسکن توجه م 
• باسازی و بهسازی بافت فرسودۀ شهر با پرداخت تسهیالت یارانه ای برای احیاء و نوسازی بافت فرسوده و
نامناسب شهری.
• آماده سازی زمین و ارائه مسکن با کیفیت مناسب به اقشار کم درآمد متقاضی مسکن
• توجه به تأمين مسکن به عنوان يک نياز اجتماعي براي اکثريت ملت به ويژه افراد متوسط و کم درآمد باشد تا اين
که صر ًفًفا جنبههاي تجاري و سودآوري آن در نظر گرفته شود.
• گذر از سیستمهای سنتی ساختمان سازی به سیستمهای مدرن براساس مقررات ملی ساختمان.
يها در شهرهاي کوچک در جهت تعادل بخشي به وضعیت بخش مسکن و جلوگيري
• برنامه ريزي و سرمايه گذار 
از توسعه ب 
يرو ةي این امر در شهرهاي بزرگ ،تا موجبات حرکت به سوي عدالت اجتماعي فراهم و از تراکم زياد
جمعيت و تقاضاي روز افزون مسکن در شهرهاي بزرگ کاسته گردد.
• باسازی و بهسازی بافت فرسودۀ شهر با پرداخت تسهیالت یارانهای برای احیاء و نوسازی بافت فرسوده و
نامناسب شهری.
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• حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینههای بیمه کیفیت.
• گذر از سیستمهای سنتی ساختمان سازی به سیستمهای مدرن براساس مقررات ملی ساختمان.
منابع
ﺖﺨﺑ
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