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سنجش کيفيت واحدهاي مسکوني با استفاده از روش ويکور
(نمونه موردي :شهر مشهد)
احمد
جواد

زنگانه5
فرهادي3

تاریخ دریافت2931/21/40 :
تاریخ پذیرش29331/49/24 :
شماره صفحات19-40 :
چکيده
از آغاز مسئله شدن پدیده شهر ،مسکن و کيفيت آن را مي توان مهمترین موضوع مورد علاقه محققان
این حوزه دانست .کوتاه نظري بر این تحقيقات نشان مي دهد ،یکي از عناصر اصلي آنها برشمردن
شاخصهاي مسکن مناسب و یا نامناسب مي باشد .البته این شاخصها با توجه به تعریف مسکن در دوره
هاي مختلف متفاوت بوده اند .کيفيت واحد هاي مسکوني از جمله اطلاعات پيش نياز در بسياري
فعاليت هاي آمایشي – عمراني شهر مي باشد .به همين منظور این شاخص بر مبناي داده هاي
سرشماري عمومي سال 2934و در محدوده رسمي شهر مشهد بررسي گردید .علاوه بر آن در این
پژوهش به بررسي و سنجش عوامل موثر در کيفيت واحد هاي مسکوني پرداخته ایم .براي دستيابي به
این هدف 22 ،شاخص کالبدي به کمک نرم افزارهاي  Excelو  ARC GISپردازش آماري و نقشه
سازي شده اند .نوع تحقيق از لحاظ هدف ،کاربردي و روش تحقيق آن توصيفي -تحليلي است.
همچنين شيوه گردآوري داده ها اسنادي است .این بررسي به نوعي ،تصميم گيري در مورد قرار دادن
بخشي از واحدهاي مسکوني در یک طبقه خاص مي باشد .به همين جهت از روش ویکور (از روشهاي
تصميم گيري چند معياره)استفاده شده است .نتایج بدست آمده بيانگر آن است که  19درصد از
واحدهاي مسکوني در وضعيت مناسب و  21درصد در وضعيت نامناسب مي باشند ،که مسئوليت
مدیریت شهري در مرمت شهري را سنگين مي کند .بخش قابل توجهي از واحدهاي مسکوني
نامناسب در مرکز تاریخي ،شمالشرق و شمالغرب شهر قرار دارند .بررسي متغييرها نشان مي دهد
سالخوردگي ،تعداد اتاق در اختيار خانوار و نوع مصالح ،اصليترین عوامل موثر در کيفيت واحدهاي
مسکوني مورد مطالعه مي باشد.
کليدواژهها :مسکن ،کيفيت واحد مسکوني ،تصميم گيري چند معياره ،روش ویکور ،شهر مشهد
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 .5مقدمه
مسکن خردترین و کوچکترین شکل تجسم کالبدي رابطه متقابل
انسان و محيط بوده و تبلور فضایي کارکرد حياتي سکونت انساني
در ایفاي نقش هاي اساسي وي مي باشد (رهنمایي.)3 :2931 ،
مازلو در طبقه بندي خود از نيازهاي انسان ،نيازهاي زیستي را در
اولين سطح مطرح مي سازد .این سطح که با اولویت نسبت به
سطوح بالاتر بيان شده است شامل خوراک ،پوشاک و مسکن مي
شود .اموري که حفظ حيات او به آنها وابسته است .از نظر مازلو تا
هنگامي که سطحي از این نيازها برآورده نشود ،امکان ارتقاء به
سطوح بالاتر خواسته ها ،و مطرح و برآورده شدن آن نيازها وجود
نخواهد داشت.
مسکن به عنوان یک نياز اوليه از ابتداي تمدن بشري مطرح بوده
است .مي توان گفت اساس تمدن با برپایي مسکن شکل گرفته
است .یعني هنگامي که گروهي از انسانها به آن حد از توانایي
دست یافتند که براي حفظ جان خود در جایي ساکن شده و در آن
مکان سرپناهي بنا نمایند .مجموعه هایي که اساس تمدن بشري
و ارتقاء او در سایر ابعاد و مراتب انساني را ممکن ساخت .شولتز
این کارکرد و سير تحول را در معناي کلمه  Bauenآلماني بيان
گردیده است .در این زبان واژه یاد شده در معاني سکونت کردن،
حفاظت کردن ،ساختن و سامان دادن بکارفته است (پرتویي،
 .)294 : 2934مشابه چنين معنایي در  settleو settelement
انگليسي و خانه (کان)و قلعه (کلعه )فارسي قابل ردیابي است.
مسکن از یک جایگاه کانوني در اقتصاد ملي و استانداردهاي
زندگي افراد برخوردار است .مکان آن یک عامل اساسي در اقتصاد
شهر ،حمل و نقل ،توسعه اقتصاد محلي و دسترسي به فرصتهاي
موجود در شهر محسوب مي شود .در عين حال قيمت مسکن در
مقایسه با دیگر هزینه هاي خانوار بسيار بالاست .کيفيت مسکن
افراد بر روي محله تاثير مي گذارد و شرایط اجتماعي ،اقتصادي و
فيزیکي آن را تغيير مي دهد .مسکن علاوه بر فراهم نمودن سر
پناه براي افراد جامعه ،ميتواند بر موقعيت اجتماعي ،کسب
سرمایه یا از دست دادن آن ،و اعتبار افراد تاثير قابل توجهي
داشته باشد .به طور کلي مي توان گفت :مسکن با توجه به ویژگي
هاي بسيار چند بعدي آن ،یک موضوع بينهایت پيچيده مي باشد
( .)cullingworth , 1997: 175
موضوع مسکن از دوران انقلاب صنعتي ،بعنوان یکي از مهمترین
مشکلات فراروي جوامع بشري بوده است .در دهه هاي آغازین
پس از انقلاب صنعتي ،در پي مهاجرت گستردة روستائيان به
شهرها ،تقاضا براي مسکن یکي از معضلات جدي در شهرهاي به
سرعت رو به رشد گردید .انباشت جمعيت ،همراه با ساختمان
سازي به صورت سرهم بندي براي پاسخگویي به این تقاضاي
گسترده ،موجب گردید که مفهوم مسکن به سرپناهي صرف تنزل
یابد .سرپناهي که گاه نهتنها پناه مناسبي در برابر شيوع
بيماریهاي مسري مثل وبا و طاعون نبود ،بلکه آنها را تشدید مي
کرد .وضعيت بد سکونت در آن دوران ،بازنگري جدي در مفهوم

مسکن و کيفيت آن را موجب شد (شواز .)2941 ،از طرفي مسکن
در زمره اساسيترین و حساسترین بخشها در برنامه ریزي
توسعهي اقتصادي و اجتماعي است ( عزیزي .) 42: 2943،
اعيان نشيني ،بدمسکني و دیگر انواع سکونت ،جلوه هاي متفاوت
نيازها ،خواستها ،توانایيها ،سلایق و در یک کلام نيروهاي اجتماعي
مي باشند .نيروهایي که برخورداري و نابرخورداري  -فقر و ثروت
 را رقم مي زنند.در این مقاله سعي شده است تا با استفاده از روش تصميمگيري
چند معياره نمونه هاي عيني شده این نيروها از طریق رتبهبندي
بلوک هاي مسکوني محدوده قانوني شهر مشهد ،از نظر کيفيت
واحدهاي مسکوني مورد بررسي قرار گيرد .داده هاي مورد تحليل
مبتني بر سرشماري نفوس و مسکن سال 2934مي باشد که
توسط مرکز آمار ایران براي هر بلوک شهري منتشر شده است.
سپس این رتبه ها در گروه هایي دسته بندي شده و پهنه هاي
برخوردار و نابرخوردار از کيفيت لازم مسکن و نيز ميزان تاثير هر
کدام از نتغييرها مشخص شده است.
 .5. 5طرح مسأله پژوهش
مسکن بخش عمدهاي از ساخت و سازها را به خود اختصاص مي
دهد .مهمتر اینکه مسکن براي مردم سرپناه فراهم ميآورد و
عاملي کليدي در تعيين دسترسي خانوار به حمل و نقل ،الگوي
رفت و آمد روزانه ،دسترسي به خدمات ،آموزش ،صرف انرژي و
دیگر منابع طبيعي محسوب مي شود .ارائه مسکن با کيفيت براي
مردم و در سطوح درآمدي مختلف ،یک بخش جدایي ناپذیر در
هر استراتژي رشد هوشمندانه است .در مجموع به منظور بهبود
کيفيت زندگي خانواده ،مسکن ميتواند یک تعادل مشاغل -
مساکن بهتر را تضمين نماید و شالودهاي قوي براي حمایت از
ایستگاههاي حمل و نقل در محله ،مراکزتجاري و خدمات دیگر
ایجاد نماید که به موجب آن هزینههاي توسعه وابسته به اتومبيل
کاهش یابد ( .)Leinberger, 2008 :102از نظر وسعت این
کاربري سطح وسيعي از شهر را به اشغال خود درآورده است که
بين  04تا  14درصد متغيير است (زیاري.)32 : 2932 ،
تحقيقات روانشناسي و علوماجتماعي از اولویت مسکن در کنار
خوراک و پوشاک ،در سلسله مراتب نيازهاي انسان ،سخن مي
گویند .این پژوهشها نشان مي دهند ،فقدان یا نقصان مسکن
مناسب با مشکلات رواني ،اجتماعي و اقتصادي همبستگي دارد.
در سالهاي اخير تحت تاثير مفهوم "کيفيت زندگي"علوم مرتبط با
شهرشناسي و شهرسازي نيز توجه ویژهاي به کيفيت محيطهاي
مسکوني نمودهاند .به همين منظور روشهاي متفاوت سنجش
کيفيت محيطهاي مسکوني توسعه یافته و تجربه شدهاست
( .)Marans & Stimson ,2011در همين راستا معمولا در برآورد
نياز به مسکن ،علاوه بر تغييرات جمعيت ،غيرقابل استفاده شدن
ابنيه در اثر فرسودگي نيز محاسبه مي گردد (دلال پور محمدي،
 .)31 : 2943سنجش و دسته بندي کيفيت واحدهاي مسکوني به
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منظور برنامه ریزي ارتقاء کيفيت زندگي در فضاي مسکوني
فعاليت مهمي است که باید در برنامه ریزي مسکن انجام شود.
 .3 .5اهميت و ضرورت تحقيق
بر اساس آخرین سرشماري رسمي ،شهر مشهد با  1411113نفر
جمعيت در سال  ،2934شامل  344410خانوار بودهاست که در
 433110واحد مسکوني زندگي مي کردهاند (مدیریت آمار،
فناوري و تحليل اطلاعات شهرداري مشهد .)0 : 2939 ،این در
حاليست که هر ساله تعداد زیادي جمعيت در نتيجه افزایش
طبيعي و ورود مهاجران افزوده مي شود .براي مثال نرخ رشد
مططلق جمعيت مشهد طي سالهاي  1/1 ،2931 – 2941درصد
و بين سالهاي  2931تا  2/4 ،2934درصد بوده است (شهرداري
مشهد  .)2930 ،در چنين وضعيتي چنانچه تعادل عرضه و
تقاضاي مسکن از بين برود ،بخشي از شهروندان از چرخه تامين
مسکن مناسب خارج شده ،سبب بيمسکني و بدمسکني تعداد
قابل توجهي از شهروندان ميگردد .این در حاليست که در قانون
اساسي جمهوري اسلامي ایران -اصل سي و یک -آمده است:
داشتن مسکن متناسب با نياز ،حق هر فرد و خانوار ایراني است و
دولت موظف است با رعایت اولویت براي آنها که نيازمندترند،
زمينه اجرایي این اصل را فراهم کند .بنابراین پایش کيفيت
مسکن و سکونت ایرانيان از وظایف سيستم برنامهریزي مي باشد.
با توجه به پویایي و تغييرات کالبدي شهر و تاثير فرسودگي ابنيه
بر موجودي مسکن ،اندازه گيري مجدد کيفيت /ویژگيهاي
مسکن و تخمين نيازها در این زمينه بر اساس جدیدترین دادهها
لازم است .موضوعي که این تحقيق به آن ميپردازد.
 .2 .5اهداف تحقيق
جهت بررسي جامع کيفيت واحدهاي مسکوني ،سنجش ،توزیع و
ویژگيهاي آنها لازم است .این تحقيق در پي آن است تا علاوه بر

یافتن پاسخي براي موارد پيشگفته ،ميزان اهميت عوامل موثر در
فرسودگي بافت را نيز مشخص نماید .هدف نهایي این تحقيق
مشخص نمودن پهنه هاي برخوردار و نابرخوردار از کيفيت لازم
مي باشد .موضوعي که مي تواند راهنماي شهرداري و سایر
نهادهاي مسئول در توزیع فعاليتهاي عمراني و سرمایه گذاريها
باشد .از طرفي کمک خواهد نمود ،پهنههاي نيازمند بهسازي و
نوسازي شناسایي و تدقيق شوند ،برآورد دقيقتري از موجودي
واحدهاي مسکوني مناسب بدست آید ،زمينه را جهت ارائه برنامه
هاي کارا و موثر بازآفریني بافتهاي مسئله دار فراهم نماید،
محلات هدف جهت برنامه ریزي عادلانه و بنا بر استحقاق را
مشخص مي کند.
 .6 .5پيشينه پژوهش
از آغاز مسئله شدن پدیده شهر ،مسکن ،کيفيت و شاخصهاي
ارزیابي آن را مي توان مهمترین موضوع مورد علاقه محققان این
حوزه دانست .پدیده اي که در تحقيقات مختلف با متغييرهایي
متفاوت مورد بررسي قرار گرفته است .به عنوان مثال شاخصها و
متغييرهاي که در بررسي هاي مسکن هلند مورد توجه قرار
گرفته ،عبارتند از :کيفيت ساختاري ،کيفيت عملکردي و جوانب
انرژي ،جنبههاي متنوع محيط زندگي ،کيفيت مسکن از دیدگاه
مخاطبين (حبيبي و اهري.)24 :2939 ،
جوناس ساپورسکاس با استفاده از ارزیابي چند معياره کيفيت ابنيه
را درشهرهاي کدراس ()kedrasو واساریس ( )vasarisکشور
ليتواني مورد بررسي قرارداده است .در این ارزیابي او ساختمانهاي
شهر کدراس را بهتر از واساریس مي یابد .معيارهاي مورد بررسي
او شامل عناصر زیر مي باشد:

جدول .5معيارهاي بررسي کيفيت ابنيه از نظر ساپورسکاس
زیرمعيارها
معيارها
هزینه ساختمان
هزینه چرخه زندگي
هزینه سالانه تعميرات و نگهداري
برق سالانه
منابع مورد استفاده
سوخت سالانه
آب سالانه
کيفيت هوا
نور روز
آب و هواي داخل بنا
دماي آسایش
کارکرد
کارکرد
انعطاف پذیري
مقياس /تناسب
ابزار و بيان معماري
یکپارچگي /انسجام
Ref: Saparauskas, 2003 : 234-240

در اولين پيمایش جامعه اروپا از وضعيت کيفيت زندگي در این
منطقه ( 1441م) ،شاخص هاي بررسي شده مرتبط با مسکن

عبارت از  -2:مالک با وام دیگران -1 ،مستاجر ملک خصوصي،
 -9مستاجر ملک عمومي -0 ،تعداد اتاق
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براي هر نفر-1 ،پنجره هاي پوسيده -1 ،رطوبت و نشت-4 ،
فقدان سيفون توالت -3 ،مشکلات گرمایش -3 ،تعداد شکایت در
مورد محيط -24 ،محيط نا امن –22 ،پایداري (,2006 : 74
 )Doman´skiبودهاند.
همچنين در گزارشي که "موسسه عملکرد ساختمانهاي اروپا" از
کشورهاي مختلف این قاره تهيه نموده است ،به وضعيت ابنيه
مسکوني و غير مسکوني با تاکيد بر مصرف انرژي،
پرداختهشدهاست .متغييرهاي مورد بررسي در گزارش منتشره سال
 1422این موسسه عبارتند از :هندسه ساختمان ،قدمت ،وسعت،
مالکيت و اجاره داري (تصدي) ،مکان و عملکرد انرژي .همانطور
که ملاحظه مي گردد در این گزارش علاوه بر جنبه هاي کالبدي و
عملکردي ،به ادراک محيطي ساکنين و شهروندان نيز توجه شده
است ).(BPIE : 2011
درکشور آمریکا تعيين حداقل معيارهاي فيزیکي و عملکردي،
هسته اصلي استانداردهاي کيفيت مسکن است که بررسي و
ارزیابي عوامل زیر در آن لازم شمرده شده است:
 -2تسهيلات بهداشتي -1 ،آماده کردن غذا و دفع زباله -9 ،فضا و
ایمني -0 ،محيط حرارتي-1 ،روشنایي و برق -1 ،سازه و مصالح،
 -4کيفيت هواي داخلي -3 ،آب لوله کشي -3 ،رنگهاي داراي
سرب -24 ،دسترسي -22 ،موقعيت قرارگيري ،همجواري و
همسایگي -21 ،شرایط بهداشتي -29 ،دود (حبيبي و اهري،
.)29 : 2939
در ميان مطالعات داخلي ،حبيبي و اهري در بررسي ابعاد کيفي
مسکن در ایران از شاخصهاي:
 -2تغيير بعد خانوار -1 ،تعداد نفر در اتاق -9 ،سطح زیربناي
مسکن -0 ،سازه و استحکام -1 ،مصالح و تکنولوژي-1 ،عمر
متوسط ساختمانها  -4 ،تسهيلات مسکن  -3 ،آب  ،برق  ،مستراح
و گاز -3 ،تصرف مسکن -24 ،بلند مرتبه بودن -22 ،هسته اي
یا گسترده بودن خانواده و  -21نقش دوره زندگي ،استفاده نموده
اند (همان.)34-32 :
در مطالعهاي دیگر ،ملکي و شيخي طي بررسي شاخصهاي
اجتماعي مسکن در سطح استانهاي کشور ،مجموعه اي از
شاخصها و متغيرهاي عيني را بکار بردهاند که شامل سه گروه
امکانات وتسهيلات ،مصالح ساختماني و سوخت مصرفي ميباشد
(ملکي و شيخي.)244 :2933 ،
در برخي مطالعات موردي مانند مقاله "بررسي وضعيت مسکن در
سکونتگاه غيررسمي حسن آباد یزد" علاوه بر متغييرهاي عيني به
برخي متغييرهاي ذهني /کيفي نيز پرداخته شده است (اسماعيل
پور .)33 :1389 ،در مطالعهاي دیگر خليلي عراقي و نوبهار ،با
تفکيک متغييرها به متغيرهاي فيزیکي یا ساختاري و نيز
متغيرهاي مکاني (محيطي و دسترسي) ،به کمک مدل تابع
هدانيک به بررسي قيمت مسکن در سطح شهر تبریز پرداخته اند.
مدل آنها نشان مي دهد ،عوامل فيزیکي بيشتر از عوامل
مکاني(محيطي و دسترسي) کيفيت و در نتيجه قيمت واحدهاي

مسکوني را تحت تأثير قرار مي دهند (خليلي عراقي و نوبها
 .)299 :2934،به روشي مشابه اکبري و همکاران به بررسي
عوامل مؤثر برکيفيت و قيمت مسکن در شهر مشهد پرداختهاند.
ایشان متغييرهاي خود را در دسته بندي زیر تحليل نمودهاند:
الف -تغييرهاي فيزیکي یا ساختاري ،ب -متغييرهاي محيطي،
ج -متغيرهاي دسترسي ،د – متغييرفضایي
برآوردهاي آنها براي واحدهاي ویلایي بيانگر آن است که
بيشترین ضرایب به ترتيب مربوط به متغيرهاي مساحت زمين،
وضعيت ناامني در محله (با تاثير منفي) و وجود حياط خلوت مي
باشد .این ضرایب در واحدهاي آپارتماني به ترتيب به متغيرهاي
قيمت هر مترمربع زمين ،مساحت زیربنا و قدمت ساختمان (با
تاثير منفي) اختصاص دارد (اکبري و همکاران-221 : 2939 ،
.)224
 .1 .5سئوالها و فرضيههاي پژوهش
سئوالاتي که در پي یافتن پاسخ براي آنها هستيم عبارتند از:
الف – پهنههاي داراي واحدهاي مسکوني با کيفيت مناسب و
نامناسب در چه مکانهایي از شهر قرار دارند؟
ب – در شرایط فعلي ،عوامل اصلي تاثير گذار بر کيفيت مسکن
کدامند؟
ج – ميزان اهميت هر کدام از این عوامل به چه ميزان است؟
در پاسخ به این سئوالات فرضيات زیر ارائه مي گردد:
 ) 2متغيرهاي فيزیکي ابنيه عوامل اصلي تاثيرگذار بر کيفيت
واحدهاي مسکوني هستند.
 ) 1به نظر مي رسد شاخصهاي فيزیکي قدمت و نوع مصالح،
تاثير گذارترین متغييرهاي موثر در کيفيت مسکن باشند.
 ) 9بزرگترین پهنههاي واحدهاي مسکوني با کيفيت نامناسب در
مرکز شهر مشهد تجمع یافته اند.
 .3مفاهيم ،ديدگاهها و مباني نظري پژوهش
 .5 .3مفهوم مسکن
بنا به تعریف ،مسکن یک مکان فيزیکي است و به عنوان سرپناه،
نياز اوليه و اساسي خانوار به حساب مي آید .در این سرپناه برخي
از نيازهاي اوليه خانواده یا فرد ،مانند خوراک ،استراحت و حفاظت
تامين مي شود .مفهوم مسکن علاوه بر مکان فيزیکي ،کل محيط
مسکوني را نيز در بر مي گيرد که شامل کليه خدمات و تسهيلات
ضروري مورد نياز براي بهزیستن خانواده ،اشتغال ،آموزش و
بهداشت افراد است (دلال پور محمدي.)9 ،2943 ،
در دومين اجلاس اسکان بشر ()1996که در استانبول برگزار شد،
مسکن مناسب چنين تعریف شده است :سرپناه مناسب تنها به
معناي وجود یک سقف بالاي سر هر شخص نيست .سرپناه
مناسب یعني آسایش مناسب ،امنيت مالکيت ،پایداري و دوام
سازه ها ،روشنایي ،تهویه و سيستم گرمایي مناسب ،زیر
ساختهاي اوليه مناسب از قبيل آبرساني ،بهداشت ،آموزش ،دفع
زباله ،کيفيت مناسب زیست محيطي ،مکان مناسب و قابل
دسترسي از نظر کار و تسهيلات اوليه ،که همه این موارد باید با
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توجه به استطاعت مالي مردم تأمين شود (ملکي و شيخي2933 ،
.)34:
اما در شرایط واقعي ممکن است تمامي این امکانات برآورده
نشود .امروزه محيط مسکوني به عنوان بخشي از سيستمشهري و
تحت تاثير آن دچار تحولاتي شده است .الزامات اقتصادي-
اجتماعي ،ابعاد مسکن را بيش از پيش به سمت کوچک شدن
سوق داده و بسياري از عملکردهاي آن را به محيط هاي
مسکوني پيراموني واگذار کرده است .ناکارآمدي این محيطها و
عدمتجهيز آنها سبب مي شود که مفهوم سکنيگزیني با تمامي
الزامات آن تحقق نيابد و مسکن به سرپناه تنزل یابد (حبيبي و
اهري.)23 : 2939 ،
با وجود تفاوت ها ،سکونت و مسکن از نظر اقتصادي– اجتماعي
و نظام برنامه ریزي ،داراي ویژگيهاي چندي است که ميبایست
مورد توجه قرار بگيرد .ویژگيهایي که کيفيت ،عرضه و تقاضاي
آن را تعيين مي کند .از جمله:
 زمين و ساختمان کالاهایي هستند که هيچ کس نمي تواندبدون آنها زندگي کند.
 به نسبت کم مبادله شده و به ندرت دست به دست مي شود. هر چند که مبادله آن در بازار ،در یک لحظه خاص انجام ميشود ،ولي مصرف آن به تدریج و در طول زمان انجام ميگيرد.
 زمين و ساختمان داراي مصارف گوناگوني هستند که هيچ یکنسبت به دیگري مانعهالجمع نيست (هاروي.)214: 2943 ،
 مسکن کالائي متمایز است که واحدهاي مختلف آن از دیدمصرف کننده به صورت معناداري متفاوت هستند .تفاوت در
مساحت ،موقعيت مکاني ،نوع بنا و دیگر ویژگيها موجب مي
شود که واحدهاي مسکوني جانشينهاي کاملي براي یکدیگر
نباشند.
 مسکن کالایي با دوام و کم استهلاک است و همين امر سببميشود که بازار بزرگي براي دست دوم آن وجود داشته باشد.
 موقعيت و مکان مسکن ثابت و منحصر به فرد است. مسکن در واحدهاي بزرگ و تقسيم نشدني و گران عرضهميشود .از اینرو تأمين مالي نقش مهمي در فعاليتهاي بازار
مسکن ایفا مي کند.
 عرضه واحدهاي مسکوني در کوتاه مدت ثابت مي باشد. هزینه جابجایي مسکن به نسبت بالا است. بازارهاي ویژه و جدا در بخش مسکن وجود دارد (خليلي عراقيو حسني.)11 : 2932 ،
 .3 . 3مفهوم کيفيت
کيفيت در حالت عادي و به معناي کاملا واضح ،براي وصف
"درجه کمال اشياء و پدیده ها" به کار برده ميشود .واژه
"کيفيت"بعضي اوقات به عنوان متضاد مفهوم کميت بهکار گرفته
مي شود .بهعبارت دیگر در حاليکه واژه کميت به واقعيت
"فيزیکي" ارجاع دارد ،کيفيت به خصوصيتي"غير ملموس"اشاره
مينماید.

کيفيت یک شي را ميتوان اینگونه تعریف کرد" :مجموعه اي از
خصوصيات یا صفات مشخص که باعث متمایز کردن یک شي از
اشياء دیگر شده ،ما را قادر ميسازد که در مورد برتري ،مشابهت و
یا فروتري چيزي در مقایسه با چيزي دیگر قضاوت و حکم
نمایيم" (گلکار.)00-09 : 2943 ،
 .2 .3مفهوم کيفيت مسکن
با توجه به نکات فوق ،واژه مرکب کيفيت مسکن به متغييرها و
صفاتي از مسکن مي پردازد که ميزان کمال و نقصان آن را
اندازهگيري و مشخص مي سازد .البته متغييرهاي مورد بحث در
زمانها و مکانهاي مختلف ،با در نظر گرفتن اهداف و شرایط
متفاوت خواهند بود.
 . 6 .3رويکردهاي بررسي کيفيت مسکن
الف -ديدگاه کالبدي
در ابتداي بروز مسئله شهري ،آنچه مهم دانسته مي شد وضعيت
بد مساکن از دیدگاه کالبدي بود (شواز .)14 : 2933 ،مثلا در
انگليس استاندارد مسکن در نيمه قرن نوزدهم به جهت تأمين
بهداشت و ایمني آلونکها تدوین شد ،که بعد از جنگ جهاني دوم
با از بين رفتن آلونکها بيشتر متوجه مستغلات گردید (حبيبي و
اهري.)22 : 2939 ،
ب -رويکرد هدانيک
روش هدانيک از جمله شيوه هاي معمول در زمينه برآورد ارزش
واحد هاي مسکوني است .در این روش ،به مسکن به عنوان
مجموعهاي از ویژگيها نگاه مي شود که هر یک از آنها براي
مصرف کننده داراي مطلوبيتي مجزا و ارزشمند است .این دیدگاه
ریشه در نظریه تقاضاي لانکستر دارد که مدعي است
مصرفکننده نه بدنبال کالا ،بلکه بدنبال ویژگيهاي کالا مي
باشد (خليلي عراقي و حسني .)11 : 2932 ،تابع قيمت هدانيک -
قيمتي که مصرف کننده براي مسکن پرداخت مي کند -عمدتا از
دو مجموعه عوامل تشکيل است:
) P =P( S I, N j

) N=(N1, N2, … Njدر این تابع شامل مساحت زمين،
مساحت زیربنا ،تعداد اتاقها ،قدمت ساختمان ،نوع و کيفيت
مصالح ساختماني بکار رفته در واحد مسکوني استS=(S1, .
) S2, … Siنيز شامل تمام ویژگيهاي مربوط به محيط و
همسایگي محلي است که مسکن مورد نظر در آن قرار گرفته
است و شامل ویژگيهایي نظير مرغوبيت محل از نظر همسایگي
و دسترسي به مراکز آموزشي و بهداشتي ،دسترسي به مراکز
خرید و وجود یا عدم وجود تسهيلات شهري ميباشد .در نهایت
 Pقيمت بازاري واحد مسکوني مورد نظر است (دلال پور
محمدي.)9 : 2943 ،
ج -ديدگاه کيفيت زندگي
در سالهاي اخير موضوع توسعه و رفاه جوامع شکل جدیدي پيدا
کرده .بطوري که از بررسي شاخصهاي اقتصاديخرد به سوي
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مفهوم توسعهپایدار و هم اکنون ارتقاء کيفيت زندگي ،شامل
جنبههاي عيني -کمي مانند آلودگي هوا ،و نيز جنبههاي ذهني-
کيفي مانند روابط اجتماعي و رضایت از زندگي تمایل پيدا
نمودهاست ( .)pacione,2003:20براي مثال در بررسي شهر
استانبول که با رهيافتي چند بعدي به موضوع کيفيت زندگي
صورت پذیرفته است ،براي توصيف کيفيت زندگي شهري مسائلي
همچون ،محيط کالبدي ،محيط اجتماعي ،محيط اقتصادي و
ارتباطات و حمل و نقل ،مبناي مطالعه قرار گرفته اند (بمانيان و
محمودي نژاد .)293 : 2934 ،باید گفت ،آنچنان که کاستلز گفته
است :فضا بعد کالبدي اجتماع است ( رفيعيان  )214 :2934 ،و
یک فضاي قابل پذیرش براي زندگي علاوه بر کالبد با کيفيت،
نيازمند ویژگيهاي اجتماعي قابل پذیرش ساکنين نيز مي باشد.
 .2روش تحقيق
این پژوهش تحقيقي توصيفي -تحليلي است که علاوه بر توصيف
وضع موجود کيفيت واحدهاي مسکوني شهر مشهد ،عوامل موثر
در این زمينه را مشخص و آنها را رتبه بندي مي نماید .به این
منظور ابتدا واحدهاي مسکوني شهر از جهت کيفيت طبقه بندي
شدند .در دسته بندي کيفيت ،متغييرهاي مطرح شده در مطالعات
مشابه انتخاب و بر اساس حد نصاب  14درصد حضور در بلوک
تحليل گردید .سپس ميزان اهميت هر کدام از متغييرها در کيفيت
واحدهاي مسکوني استخراج گردید .پردازش آماري و کارتوگرافي
نقشه ها نيز به کمک نرم افزارهاي  Excelو  ARC GISصورت
پذیرفت.
به اینمنظور از روش ویکور که از جمله روشهاي تصميمگيري
چندمعياره است استفاده نمودیم .مزیت اصلي تصميمگيريهاي
چندمعياره ) (MCDMاز جمله ویکور این است که مي تواند به
مدیران ،بسياري از وجوه عناصر درنظر گرفتهشده را نشان بدهد،
و نيز گزینههاي ممکن با درجات متفاوت را ارزیابي کند ( Wang
 .) & Pang , 2011 : 307از امتيازات روش ویکور اینکه ،قابليت
استفاده از متغييرهاي ناسازگار در آن وجود دارد ( & Opricovic,
.)Tzeng 2002 : 211

روش ویکور توسط  ، Serafim Opricovicدر سال  ،2334براي
حل مشکلات تصميمگيري با معيارهاي متناقض و نامتناسب
(داراي واحدهاي مختلف) توسعه یافته Huang .و همکاران از
اولين محققيني مي باشند که به بحث نظري در مورد کاربرد
روش ویکور به همراه تئوري تاسف ()Regret Theoryپرداخته
اند ( .)ETC & Huang,2009:761در مرحله کاربرد ،این روش
با سایر شيوههاي متدوال تصميمگيري چندمعياره از جمله روش
 AHPو تئوري مجموعههاي فازي ترکيب شده و در حل مسائلي
همچون ارزیابيکيفيت خدمات ،انتخاب زنجيره تامين کارآمد در
صنایع مختلف ( )Mirahmadi & Teimoury,2012:5272و
توسعه فناوري و استراتژي بهبود خدمات مورد استفاده بودهاست
( .)LIN,2012مراحل روش تصميمگيري چند معياره ویکور به
شرح زیر مي باشد:
 ) 2تعيين بهترین (*)fiو بدترین (^)fiمقادیر در تمامي گزینه ها
 ) 1محاسبه  Sjو  Rjکه از رابطههاي زیر بدست آیند:
Sj=sum [wi (fi* - fij)/ (fi*-fi^), i=1… n],
Rj=max [wi (fi* - fij)/ (fi*-fi^), i=1… n],

 WIوزن معيارها ميباشد که اهميت نسبي آنها را مشخص
ميسازد .به این منظور از روش آنتروپي استفاده شدهاست (ر.ک.
اکبري و زاهدي کيوان.)03-04 :2930 ،
 ) 9محاسبه ارزش  Qjبوسيله رابطه زیر:
)*Qj = v(Sj – S*)/(S^ - S*) + (1-v)(Rj-R*)/(R^-R

مقدار  vدر این رابطه به عنوان وزن براي اعمال استراتژي
حداکثر ابزار گروهي ميباشد.
S* = min (Sj, j=1,...,J), S^ = max (Sj , j=1,…,J),
R* = min (Rj, j=1,...,J), R^ = max (Rj , j=1,…,J),

 ) 0رتبه بندي جایگزینها (آلترناتيوها)
براي این منظور مقادیر به صورت نزولي مرتب ميشوند .مقدار
کمتر نشان دهنده مطلوبيت بيشتر جایگزینها ميباشد ( اميري و
دارستاني فراهاني 33 : 2931،و عطایي.)34 :2933 ،
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تعیین اهداف
انتخاب متغییرهای تاثیر گذار بر تصمیم
ارزیابی متغییرها و تعیین وزن هر
تعیین وزن به روش آنتروپی

متغییر
ترکیب متغییرها

مدل ویکور
گزینههای تصمیم پیشنهادی
نظر کارشناسی
رتبهبندی کیفیت واحدهای مسکونی

 .5.2معرفي متغيرها و شاخصهاي تحقيق
این پژوهش بر مبناي دادههاي سرشماري عمومي سال2934
انجام گرفته است که به جهت جدید بودن ،عينيت و مورد استناد
بودن ،تحليل آنها از اهميت بسياري برخوردار ميباشد .محدودیت
دادههاي قابل دسترس سبب شده تا در این تحقيق مفهوم

محدودي از مسکن ارزیابي شود .به همين دليل بهتر دانسته شد
به جاي "مسکن" از اصطلاح "واحد مسکوني" استفاده شود،
زیرا دسترسي به اطلاعات اجزاء محيطي پيراموني واحدهاي
مسکوني بصورت جامع ممکن نبود .این شاخصها که در محدوده
قانوني شهر مشهد بررسي شدهاند عبارتند از:

جدول -3شاخصهاي مورد مطالعه جهت بررسي کيفيت واحدهاي مسکوني
اتصال به شبکه گاز
مالکيت
دارا بودن همزمان آب -حمام -توالت
دارا بودن اسکلت فلزي و بتوني در ساختمان
تعداد خانواردر واحد مسکوني
مساحت
دارا بودن آشپزخانه
تعداد اتاق در اختيار خانوار
اتصال به شبکه برق
قدمت بنا
نوع مصالح

 .6محدوده و قلمرو پژوهش
شهر مشهد به عنوان دومين کلانشهر مذهبي جهان و دومين
کلانشهر ایران ،با عملکرد غالب فرهنگي -مذهبي ،و اهميت
ارتباطي -تجاري در سطح ملي و فراملي ،در شمال شرق ایران،

سال سرشماري
2911
2941
2931
2934

نمونه مورد مطالعه حاضر است .این شهر در وسعت رسمي92
هزار هکتاري (در سال  ،)2939محلي براي زندگي شهرونداني
است که در انواع واحدهاي مسکوني ساکن شدهاند .کيفيت
واحدهاي مسکوني در این پهنه  -بر اساس دادههاي حاصل از
سرشماري رسمي سال -2934موضوع مورد بررسي ما ميباشد.

جدول -2بعد خانوار ،تعداد و تراکم جمعيت شهر مشهد بين سالهاي 5231- 5241
تراکم خالص (نفر در هکتار)
مساحت بلوکها (هکتار )
نفر بعد خانوار
نفر تعداد خانوار
نفر جمعيت
231
4392
0/3
944924
2019143
114
3140
0/1
043133
2334020
243
29131
9/3
194010
1014921
123
21140
9/0
340932
1411113
ماخذ :شهرداري مشهد()2931
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 .1بحث اصلي
همانطور که گفته شد ،وزنهاي مرحله دوم در محاسبات
روش ویکور ،بر اساس روش آنتروپي مشخص گردید.
نتایج محاسبات نشان مي دهد در ميان بلوکهاي مسکوني
شهر مشهد تفاوت در ميزان دسترسي به برق بيش از سایر
تاسيسات و تجهيزات شهري مي باشد .دارا بودن آشپزخانه
در رتبه بعد اختلاف در برخورداريها قرار دارد .در سومين

رتبه ،اختلاف در تعداد خانوار موجود در هر واحد مسکوني
قرار دارد .این وضعيت نشان از آن دارد که ویژگيهاي یاد
شده به صورت پراکنده و تصادفي در بلوکهاي سطح شهر
توزیع شده اند .در مقابل ویژگيهایي مثل مالکيت ،نوع
اسکلت بنا و مساحت ابنيه ،به صورت خوشهاي قابل
مشاهدهاند.

جدول-6وزن شاخصهاي کيفيت واحد مسکوني بر اساس روش آنتروپي
رتبه
امتياز
شاخص
22
47043
مالکيت
24
474032
اسکلت
3
474101
مساحت
3
474114
اتاق -خانوار
4
472443
قدمت
1
472223
مصالح
1
472211
گاز
0
472211
آب،حمام،توالت
9
472214
خانواردر واحد
1
472214
آشپزخانه
2
472213
برق

در مرحله بعد امتياز هر متغيير بر اساس روش ویکور
اندازهگيري شد .با معکوس کردن جایگاه شاخص تاسف و

سودمندي ،امتيازات و رتبهها به حالت معمول افزایشي
درآمده و به شکل زیر خواهند بود:

جدول-1امتياز و رتبه شاخصهاي کيفيت واحد مسکوني بر اساس روش ويکور
رتبه
امتياز
شاخص
2
474132
قدمت
1
471941
اتاق -خانوار
9
471411
مصالح
0
471449
گاز
1
471
آشپزخانه
1
471
برق
4
470333
آب،حمام،توالت
3
470310
مساحت
3
471310
اسکلت
24
471391
مالکيت
22
474424
خانواردر واحد

با مشاهده امتيازات تعلق گرفته به متغييرها درميیابيم موثرترین
عامل در کيفيت واحدهاي مسکوني مورد مطالعه ،فرسودهشدن

آنها در نتيجه سالخوردگي ميباشد .دومين عامل مهم ،تعداد اتاق
در اختيار خانوار مي باشد که بر وضعيت اقتصادي خانوار دلالت
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دارد .البته فرسودگي ناشي از استفاده فشرده از فضا ،جنبه دیگري
از این موضوع مي باشد .سومين متغيير (نوع مصالح) ،مي تواند
تحت تاثير هر دو عامل اقتصاد و قدمت (دوره ساخت)باشد .در
رتبههاي بعدي همچنان تاثير اقتصاد بر توانایي خانوار در تهيه
تاسيسات مورد نياز واحدهاي مسکوني آشکار است.
به این ترتيب فرضيه اول مبني بر اولویت تاثير متغيرهاي فيزیکي
بر کيفيت واحدهاي مسکوني تایيد مي گردد .بنابر فرضيه دوم،

ویژگيهاي فيزیکي قدمت و نوع مصالح ،تاثيرگذارترین عوامل در
کيفيت مسکن شناخته مي شوند .که البته طبق نتایج بدست آمده
فرضيه یاد شده تاحدودي پذیرفته مي شود .زیرا با وجود اینکه
قدمت ابنيه امتياز بالایي در رده بندي کسب نموده است ،اما نوع
مصالح ساختماني با  4/11اختلاف امتياز و البته پس از متغيير
تعداد اتاق در اختيار خانوار قرار دارد.

شکل-3کيفيت واحدهاي مسکوني شهر مشهد در سال 5231بر اساس روش رتبه بندي ويکور

جدول-4کيفيت واحدهاي مسکوني شهر مشهد در سال 5231بر اساس روش رتبه بندي ويکور
درصد از مساحت
مساحت بلوک به هکتار
تعداد بلوک
امتياز در رتبه بندي
کيفيت واحدمسکوني
479
93
10
خيلي بد
171 – 1
2274
203471
1142
بد
9 – 171
9074
0931
0331
متوسط
971 – 972
11
924171
0194
0 - 971
خوب
13
913079
1114
خيلي خوب
071 – 072
244
2114079
24114
مجموع

بررسي داده ها نشان مي دهد 19 ،درصد از واحدهاي مسکوني
شهر مشهد در وضعيت مناسبي قرار دارند (در گروه خوب و خيلي
خوب)و 21درصد واحدهاي مسکوني در گروه نامناسب (گروه بد و
خيلي بد)دسته بندي شده اند .این دسته بندي بر اساس روش
نقاط شکست طبيعي دادهها بدست آمده است .مقایسه پهنههاي
بدستآمده بر مبناي این روش دسته بندي با نقشههاي کيفيت
ابنيه موجود و تدقيق آن با پيمایش ميداني نشانميدهد ميزان

صحت و دقت طبقه بندي در پهنه هاي مختلف شهر متفاوت
است .بنا بر ارزیابي یاد شده ،صحت طبقه بندي در بخش مرکزي
شهر مشهد تایيد مي گردد .پهنهاي که با کيفيت نامناسب
مشخص شده است .همچنين طبقه بندي یاد شده در پهنههاي
مختلف بافت مياني نيز قابل قبول بودهاست .بخشي که با توجه
به تنوع قدمت و ویژگيهاي اقتصادي– اجتماعي از کيفيتهاي
متفاوت مسکن نيز برخوردار ميباشد .دقتنظر در نقشه تهيه شده
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و نقشههاي قدیميتر کيفيت ابنيه و مسکن نشان ميدهد در
پهنههاي حاشيه شهر طبقهبندي ویکور عملکرد مناسبي نداشته
است .براي مثال با وجود اینکه پهنههایي همچون طبرسيشمالي
(در شمال مشهد)جزء مناطق حاشيهاي و غيررسمي مي باشند ،در
گروه مساکن با کيفيت متوسط طبقهبندي شدهاند .دليل این
وضعيت را ميتوان اختصاص وزن بيش از حد لازم به شاخص
قدمت بافت دانست .بنابراین لازم است شيوه و مقدار وزندهي
مورد بازبيني قرارگيرد .در مورد فرضيه سوم باید گفت :این فرضيه
توصيف جامعي از پراکنش واحدهاي مسکوني نامناسب در سطح
شهر مشهد ارائه نمي دهد .زیرا فقط  1/1درصد از این گونه
مساکن در محدوده مرکزي شهر مشهد قرار دارند.
 .4جمعبندي و نتيجهگيري
در یک نگاه کلي بررسي کيفيت مسکن یا واحد مسکوني مي
تواند شامل موراد زیر باشد:
 عناصر کالبدي عملکرد بنا و فضا سنجش ادراک محيطي و ميزان رضایت ساکنينميزان تاکيد و توجه به هر کدام از این جنبهها مي تواند ناشي از
سنتها ،ایدئولوژي حاکم سياسي و نيز سطح رفاه جامعه باشد.
بررسيها نشان ميدهد با گسترش سطح رفاه ،خواستههاي جامعه
و سياستگذران ،مطابق با نظریه مازلو ،از سطح یک سرپناه
فيزیکي به مکاني براي ارضاء نيازهاي دروني ارتقاء یافته است.
بررسي متغييرهاي بکاررفته در موضوع کيفيت مسکن نشان مي
دهد به دليل ریشهدار بودن تفکر دولت رفاه در اروپا ،سياستگذران
و مدیران بخش مسکن در این منطقه دیدگاه جامعي نسبت به
مسئله ارتقاء کيفيت مسکن دارند و علاوه بر جنبههاي کالبدي و
عملکردي ساختمان مسکوني ،به ادراک محيطي ساکنين و
شهروندان نيز توجه مي نمایند .در این رابطه کشور آمریکا ضوابط
ساده و عينيتري را قرار داده که ناشي از تسلط قوانين بازار بر
روند شهرسازي این کشور مي باشد .در ایران به مانند سایر
کشورهاي در حال توسعه ،بيشتر معيارهاي در نظر گرفته شده
براي کيفيت مسکن بر عناصر کالبدي -کارکردي آنها و برخي
فضاهاي حساس (معمولا بهداشتي)تکيه دارد.
با مشاهده امتيازات تعلق گرفته به متغييرها در ميیابيم اصلي
ترین عامل موثر در کيفيت واحدهاي مسکوني مورد مطالعه،
فرسودهشدن آنها در نتيجه سالخوردگي ميباشد .دومين عامل
مهم ،تعداد اتاق در اختيار خانوار است .سومين متغيير (نوع مصالح)
تحت تاثير دو عامل اقتصاد و قدمت (دوره ساخت) ساختمان
ميباشد.
ارزیابي نتایج نشان ميدهد که لازم است در مورد وزنهاي داده
شده به شاخصهاي متفاوت این بررسي تجدید نظر نمود .به نظر
نگارنده روش آنتروپي که براي وزندهي در این مقاله استفاده
گردید ،توانایي مشخص نمودن اهميت عناصر مختلف کيفيت
واحدهاي مسکوني را ندارد .لازم است براي افزایش دقت در

طبقهبندي از روشهاي منعطفتري براي وزندهي استفاده نمود
که علاوه بر داده پردازي ،نظرات کارشناسي را نيز در محاسبه
اعمال نماید.
شاخصهاي در نظر گرفته نشان مي دهد 19درصد از واحدهاي
مسکوني شهر مشهد در وضعيت مناسبي قرار دارند .بنا بر تحليل
چند معياره مقاله از کيفيت واحدهاي مسکوني شهر مشهد ،در
حال حاضر 21درصد از واحدهاي مسکوني شهر مشهد ،با در نظر
گرفتن شاخص هاي عنوان شده ،فاقد کيفيت مناسب بوده و در
گروه مساکن با کيفيت نامطلوب دسته بندي ميشوند .تحليل
مکاني پراکنش مساکن نشان ميدهد که این گروه مساکن در
مرکز ،شمالشرقي و شمالغربي شهر مشهد تجمع یافته اند .این
مناطق محدودههایي ميباشند که تحت دو عنوان بافتهاي
فرسوده و سکونتگاههاي غيررسمي در حال ساماندهي ميباشند.
در نتيجه مي توان گفت با تمام تلاشهاي صورت گرفته جهت
نوسازي بافت فرسوده مرکز شهر و نيز بهسازي و نوسازي
سکونتگاههاي غيررسمي حومه شهر مشهد ،این سکونتگاهها از
وضعيت مناسبي برخوردار نميباشند و برنامههاي یاد شده به
نتيجه ایدهآل دست نيافتهاند .این موضوع مي تواند در نتيجه
عوامل زیر باشد:
 -2کمبود سرمایهگذاري – 1 ،فقدان استراتژي مناسب توسعه
با توجه به تاثير مسکن در تمام جنبههاي کيفيت زندگي– در
مقياس خرد و کلان– رفع این نقيصهها در برنامههاي شهري از
اولویت برخوردار است.
 .6پيشنهادها
از کمبودها و محدودیتهاي این پژوهش ،فقدان اطلاعات در
مورد معيارهاي ذهني ميباشد .پيشنهاد ميشود جهت پوشش این
ضعف ،در مقياسهاي مختلف محيط شهري پيمایشهاي دورهاي
شاخصهاي ذهني توسط شهرداريها صورت پذیرد ،تا آمار
دورهاي و جامعي در این زمينه جمعآوري گردد .همچنين صرف
نظر از تاثير دوره ساخت ،اقتصاد حاکم (شيوه توليد) تاثير قاطعي
بر چگونگي محيطانسان ساخت دارد .لازم است تا در نوسازي
شهري ،وزن مناسبي به این موضوع داده شود.
همانطور که گفته شد ،وزنهاي اعمالشده از طریق روش
آنتروپي در ارزیابي نهایي نتایج ،مناسب به نظر نميرسد .پيشنهاد
ميشود در تحقيقات مشابه ،از روش  AHPو مشابه آن که
منعطفتر هستند استفادهگردد .همچنين لازم است تا دادههاي
مورد بررسي ،توسط روشهاي دیگر تصميمگيري چندمعياره ،بجز
ویکور ،طبقهبندي شود .پس از ارزیابي و مقایسه روشهاي
مختلف مي توان روش ارجح را مشخص نمود.
امکان بازیابي و ساماندهي حدود  2144هکتار سطح اشغال
مسکوني (21درصد مساحت واحدهاي مسکوني شهر)که جزء
واحدهاي نامناسب شهر محسوب ميشوند ميتواند از جمله نقاط
قوت و امکانات موجود شهر مشهد جهت اتخاذ استراتژي توسعه
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درونگرا و ميان افزا باشد .استراتژي که ميتوان ،در صورت
بکارگيري ،از زیرساختهاي موجود کمال استفاده را نمود و مانع
از پراکندهرویي در حومهها گردد.
منابع
.2

.1

.9

.0
.1

.1
.4

.3
.3

.24
.22
.21

.29
.20

اسماعيلپور ،نجما .2933 .بررسي وضعيت مسکن در
سکونتگاههاي غيررسمي و ارایه راهبردهاي ساماندهي آنها،
نمونه موردي :محله حسنآباد یزد .مطالعات و پژوهشهاي
شهري و منطقهاي.31-221 ،)0(2 ،
اکبري ،نعمتالله و زاهديکيوان ،مهدي .2931.کاربرد روشهاي
رتبهبندي و تصميمگيري چندشاخصه .تهران :سازمان شهرداريها
و دهياريهاي کشور.
اکبري ،نعمتالله و سایرین .2939 .بررسي عوامل مؤثر بر قيمت
مسکن در شهر مشهد ،رهيافت اقتصاد سنجي فضایي در روش
هدانيک .فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي 22(2 ،و .11-01 ،)21
اميري ،مقصود و دارستاني فراهاني ،احمد .2931 .تصميمگيري
با معيارهاي چندگانه .تهران :انتشارات کيان.
بمانيان ،محمدرضا و محمودنژاد ،هادي .2934 .شهرسازي رفاه
گرا ،به جانب ارتقاء کيفيت زندگي .تهران :سازمان شهرداريها و
دهياريهاي کشور.
پرتویي ،پروین . 2934 .پدیدار شناسي مکان .تهران :انتشارات
فرهنگستان هنر.
حبيبي ،سيدمحسن و اهري ،زهرا .2939 .گزارش طرح
مطالعاتي"بررسي ابعاد کيفي مسکن در ایران" .تهران :وزارت
مسکن و شهرسازي.
خليلي عراقي ،منصور و حسني ،احمد . 2932 .درآمدي بر اقتصاد
مسکن .انتشارات دانشگاه تهران.
خليلي عراقي ،منصور و نوبهار ،الهام .1390 .پيشبيني قيمت
مسکن در شهر تبریز :کاربرد مدلهاي قيمت ،هدانيک و
شبکهعصبيمصنوعي .فصلنامه پژوهشها و سياستهاي
اقتصادي. 229-293 ،)14(23 ،
دلالپورمحمدي ،محمدرضا .2943 .برنامهریزي مسکن .تهران:
انتشارات سمت.
رفيعيان ،مجتبي و حسين پور ،سيدعلي .2932 .نظریه ،شهر ،فضا،
مدیریت شهري .تهران :انتشارات طحان.
رهنمایي ،محمدتقي .2931.مجموعه مباحث و روشهاي
شهرسازي ،جغرافيا .چاپ سوم ،تهران:مرکز مطالعات و تحقيقات
شهرسازي و معماري.
زیاري ،کرامت اله .2932 .برنامهریزي کاربري اراضي شهري.
انتشارات دانشگاه یزد.
شواز ،فرانسوا .2941 .شهرسازي ،واقعيات و تخيلات( .ترجمه
حسن حبيبي) .انتشارات دانشگاه تهران.
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عزیزي ،محمدمهدي . 1378.طرح مطالعاتي شاخصهاي
مسکن در کشورهاي مختلف جهان .تهران :سازمان ملي زمين و
مسکن ،دفتر برنامهریزي و اقتصاد مسکن.
عطایي ،محمد .2933 .تصميمگيري چندمعياره .دانشگاه صنعتي
شاهرود.
گلکار ،کورش .2943 .مؤلفههاي سازنده کيفيت طراحي شهري.
نشریه علمي پژوهشي صفه.93-11 ،)91(2 ،
مدیریت آمار ،فناوري و تحليل اطلاعات .2939 .گزیده
شاخصهاي جمعيتي شهر مشهد .شهرداري مشهد.
ملکي ،سعيد و شيخي ،حجت .2939 .بررسي نقش شاخصهاي
اجتماعي مسکن در سطح استانهاي کشور با استفاده از روش
شاخص ترکيبي توسعه انساني .تهران :برنامهریزي مسکن و
محيطروستایي.30-244 ،)14(2.
هاروي ،دیوید .2943 .عدالت اجتماعي و شهر( .ترجمه فرخ
حساميان و سایرین) .تهران :شرکت پردازش و برنامهریزي
شهري.
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