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 دهيچک
مسئله شدن پدیده شهر، مسکن و کيفيت آن را مي توان مهمترین موضوع مورد علاقه محققان از آغاز 

این حوزه دانست. کوتاه نظري بر این تحقيقات نشان مي دهد، یکي از عناصر اصلي آنها برشمردن 
ف مسکن در دوره یبا توجه به تعر شاخصهان یالبته اشاخصهاي مسکن مناسب و یا نامناسب مي باشد. 

 يارياز در بسيش نيکيفيت واحد هاي مسکوني از جمله اطلاعات پ ه اند.ودبمتفاوت مختلف  يها
 يداده ها ين شاخص بر مبنایان منظور يباشد. به هم يشهر م يعمران – يشیآما يت هايفعال

ن یدر اعلاوه بر آن  .دیگرد يبررسشهر مشهد  يو در محدوده رسم 2934عمومي سال يسرشمار
به  يابيدست يبرام. یپرداخته ا يمسکون يت واحد هايفيو سنجش عوامل موثر در ک يپژوهش به بررس

پردازش آماري و نقشه  ARC GISو  Excelشاخص کالبدي به کمک نرم افزارهاي  22، ن هدفیا
است.  يليتحل -يفيق آن توصيو روش تحق يق از لحاظ هدف، کاربردينوع تحقشده اند.  يساز

در مورد قرار دادن  يريم گي، تصميبه نوع يبررسن یا است. يده ها اسناددا يوه گردآورين شيهمچن
 ياز روشها) ویکورن جهت از روش يباشد. به هم يک طبقه خاص میدر  يمسکون ياز واحدها يبخش
درصد از  19انگر آن است که يج بدست آمده بینتا .شده استاستفاده (ارهيچند مع يريم گيتصم

درصد در وضعيت نامناسب مي باشند، که مسئوليت  21مناسب و واحدهاي مسکوني در وضعيت 
مدیریت شهري در مرمت شهري را سنگين مي کند. بخش قابل توجهي از واحدهاي مسکوني 

غرب شهر قرار دارند. بررسي متغييرها نشان مي دهد شرق و شمالنامناسب در مرکز تاریخي، شمال
ترین عوامل موثر در کيفيت واحدهاي اصلي ،نوع مصالح سالخوردگي، تعداد اتاق در اختيار خانوار و

 .مسکوني مورد مطالعه مي باشد

 

، شهر مشهدکوریروش واره، يچند مع يريم گيتصم، يونمسکواحد ت يفيک مسکن،ها: کليدواژه
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 مقدمه  .5
 متقابل رابطه کالبدي تجسم شکل کوچکترین و خردترین مسکن

 انساني سکونت حياتي ارکردفضایي ک تبلور و بوده محيط و انسان
 .(3: 2931 رهنمایي،) باشد مي وي اساسي هاي نقش ایفاي در

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 

که حفظ حيات او به آنها وابسته است. از نظر مازلو تا  شود. اموري
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 

فت اساس تمدن با برپایي مسکن شکل گرفته است. مي توان گ
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 

پناهي بنا نمایند. مجموعه هایي که اساس تمدن بشري مکان سر
ساخت. شولتز و ارتقاء او در سایر ابعاد و مراتب انساني را ممکن 

ان يبآلماني  Bauenاین کارکرد و سير تحول را در معناي کلمه 
است. در این زبان واژه یاد شده در معاني سکونت کردن،  دهیگرد

، پرتویي) حفاظت کردن، ساختن و سامان دادن بکارفته است
 settelement و  settleمشابه چنين معنایي در  .(294:  2934

 قلعه )کلعه (فارسي قابل ردیابي است. وانگليسي و خانه )کان(
 يو استانداردها يدر اقتصاد مل يگاه کانونیک جایمسکن از 

در اقتصاد  يک عامل اساسیافراد برخوردار است. مکان آن  يزندگ
 يبه فرصتها يو دسترس يشهر، حمل و نقل، توسعه اقتصاد محل

مت مسکن در ين حال قيدر عشود.  يموجود در شهر محسوب م
ت مسکن يفيار بالاست. کيخانوار بس ينه هایگر هزیسه با دیمقا

و  ي، اقتصاديط اجتماعیگذارد و شرا ير ميمحله تاث يافراد بر رو
دهد. مسکن علاوه بر فراهم نمودن سر  ير مييآن را تغ يکیزيف

، کسب يت اجتماعيتواند بر موقعيم، افراد جامعه يپناه برا
 ير قابل توجهيبار افراد تاثا از دست دادن آن، و اعتیه یسرما

 يژگیتوان گفت: مسکن با توجه به و يم يداشته باشد. به طور کل
 باشد يده ميچيت پینهايک موضوع بیآن،  يار چند بعديبس يها
 (cullingworth , 1997: 175). 

 مهمترین از یکيبعنوان  ،صنعتي انقلاب دوران از مسکن موضوع

 آغازین هاي دهه در .است بوده بشري جوامع رويفرا مشکلات
 به گستردة روستائيان مهاجرت يدر پ ،صنعتي انقلاب از پس

به  در شهرهاي جدي معضلات از یکي مسکن براي تقاضا شهرها،
 ساختمان با همراه جمعيت، انباشت گردید. رشد به رو سرعت
 تقاضاي این به براي پاسخگویي بندي سرهم صورت به سازي

 تنزل صرف به سرپناهي مسکن مفهوم گردید که گسترده، موجب

 شيوع برابر مناسبي در پناه تنهانه گاه که سرپناهي. یابد
 مي تشدید را هانبلکه آ نبود، طاعون و وبا مثل مسري بيماریهاي

 مفهوم در جدي بازنگري دوران، آن در سکونت بد وضعيت .کرد

 مسکن ياز طرف .(2941شواز، ) موجب شد را ت آنيفيو ک مسکن

 ریزي برنامه در هابخش ترینحساس و تریناساسي زمره در
 .( 42:  2943) عزیزي ، است اجتماعي و اقتصادي يتوسعه

اعيان نشيني، بدمسکني و دیگر انواع سکونت، جلوه هاي متفاوت 
نيازها، خواستها، توانایيها، سلایق و در یک کلام نيروهاي اجتماعي 

فقر و ثروت  -نابرخورداري  مي باشند. نيروهایي که برخورداري و
 را رقم مي زنند.  -

 يريگميشده است تا با استفاده از روش تصم ين مقاله سعیدر ا
 يبندرتبه قیروها از طرين نیشده ا ينيع ينمونه هااره يچند مع

ت يفي، از نظر کشهر مشهد يمحدوده قانون يمسکون يبلوک ها
ل يمورد تحل يها. داده رديقرار گ يمورد بررس يمسکون يواحدها
باشد که  يم 2934نفوس و مسکن سال يبر سرشمار يمبتن

شده است.  منتشر يهر بلوک شهر يران برایتوسط مرکز آمار ا
 يشده و پهنه ها يدسته بند یين رتبه ها در گروه هایسپس ا

ر هر يزان تاثيز ميو نمسکن لازم ت يفيبرخوردار و نابرخوردار از ک
 ده است.مشخص شرها ييکدام از نتغ

 پژوهش مسأله طرح .5. 5
 ياز ساخت و سازها را به خود اختصاص م يامسکن بخش عمده

آورد و يمردم سرپناه فراهم م ينکه مسکن برایتر امدهد. مه
 يخانوار به حمل و نقل، الگو ين دسترسييدر تع يديکل يعامل

و  يصرف انرژ ،آموزش ،به خدمات يرفت و آمد روزانه، دسترس
 يت برايفيشود. ارائه مسکن با ک يمحسوب م يعيبع طبگر مناید

ر در یناپذ یيک بخش جدایمختلف،  يمردم و در سطوح درآمد
در مجموع به منظور بهبود رشد هوشمندانه است.  يهر استراتژ

 -ک تعادل مشاغل یتواند يخانواده، مسکن م يت زندگيفيک
ت از یاحم يبرا يقواي د و شالودهین نمايمساکن بهتر را تضم

گر یو خدمات د يتجارحمل و نقل در محله، مراکز يهاستگاهیا
ل يتوسعه وابسته به اتومب يهانهیبه موجب آن هز کهد یجاد نمایا

ن یاز نظر وسعت ا .(Leinberger, 2008 :102) ابدیکاهش 
خود درآورده است که از شهر را به اشغال  يعيسطح وس يکاربر

 (.32:  2932، ياریز) تر اسييدرصد متغ 14تا  04ن يب
اجتماعي از اولویت مسکن در کنار تحقيقات روانشناسي و علوم

خوراک و پوشاک، در سلسله مراتب نيازهاي انسان، سخن مي 
فقدان یا نقصان مسکن  ،گویند. این پژوهشها نشان مي دهند

مناسب با مشکلات رواني، اجتماعي و اقتصادي همبستگي دارد. 
علوم مرتبط با "يت زندگيفيک"ر مفهوم يتاث ر تحتياخ يدر سالها
 يهاطيت محيفيبه ک ياژهیز توجه وين يو شهرساز يشهرشناس
سنجش متفاوت  يمنظور روشها نيبه هماند. نموده يمسکون

 استتجربه شدهافته و یتوسعه  يمسکون يهاطيت محيفيک
(Marans & Stimson ,2011). برآورد در معمولا ن راستا يدر هم
شدن  قابل استفادهريغت، يجمع راتييتغعلاوه بر ، ز به مسکناين
، يدلال پور محمد) گردد يز محاسبه مين يه در اثر فرسودگيابن

به  يمسکون يت واحدهايفيک يسنجش و دسته بند .(31:  2943



41 |... روش  از استفاده با مسکوني واحدهاي کيفيت سنجش  

 يمسکون يدر فضا يزندگ تيفيارتقاء ک يزیمنظور برنامه ر
 مسکن انجام شود. يزید در برنامه ریاست که با يت مهميفعال

 

 قيتحق ضرورت و تياهم .3 .5
نفر  1411113بر اساس آخرین سرشماري رسمي، شهر مشهد با 

است که در خانوار بوده 344410، شامل 2934جمعيت در سال 
مدیریت آمار، ) اندواحد مسکوني زندگي مي کرده 433110

این در  .(0:  2939فناوري و تحليل اطلاعات شهرداري مشهد، 
تعداد زیادي جمعيت در نتيجه افزایش هر ساله اليست که ح

. براي مثال نرخ رشد عي و ورود مهاجران افزوده مي شودطبي
درصد  1/1، 2931 – 2941جمعيت مشهد طي سالهاي مططلق 

)شهرداري  درصد بوده است 4/2، 2934تا  2931و بين سالهاي 
 تعادل عرضه وچنانچه در چنين وضعيتي  .(2930مشهد ، 

بخشي از شهروندان از چرخه تامين  برود،تقاضاي مسکن از بين 
مسکني تعداد مسکني و بدبي شده، سببمسکن مناسب خارج 

. این در حاليست که در قانون گردديمقابل توجهي از شهروندان 
آمده است:  -اصل سي و یک-اساسي جمهوري اسلامي ایران 

انوار ایراني است و داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خ
دولت موظف است با رعایت اولویت براي آنها که نيازمندترند، 

ت يفيش کین پایبنابرازمينه اجرایي این اصل را فراهم کند. 
 باشد.  يم يزیرستم برنامهيف سیان از وظايرانیمسکن و سکونت ا

ه يابن ير فرسودگيشهر و تاث يرات کالبدييو تغ یيایپوبا توجه به 
هاي ویژگي اندازه گيري مجدد کيفيت/مسکن،  يودجبر مو

ها ن دادهیدتریبر اساس جدمسکن و تخمين نيازها در این زمينه 
 پردازد.يلازم است. موضوعي که این تحقيق به آن م

 قيتحق اهداف .2 .5
ع و ی، سنجش، توزيمسکون يت واحدهايفيک جامع يجهت بررس

آن است تا علاوه بر  يق در پين تحقیلازم است. ا آنها يهايژگیو

عوامل موثر در  تيزان اهميگفته، مشيموارد پ يبرا يافتن پاسخی
 قيتحقن یا یينهاهدف د. یمشخص نماز ينبافت را  يفرسودگ

ت لازم يفيبرخوردار و نابرخوردار از ک يمشخص نمودن پهنه ها
ر یو سا يشهردار يتواند راهنما يکه م يموضوعباشد.  يم

ها يگذاره یو سرما يعمران يتهايع فعالیتوز مسئول در ينهادها
و  يازمند بهسازين يهاکمک خواهد نمود، پهنه ياز طرفباشد. 
 ياز موجود يترقيق شوند، برآورد دقيو تدق یيشناسا ينوساز
نه را جهت ارائه برنامه يد، زمیمناسب بدست آ يمسکون يواحدها

د، یاهم نمامسئله دار فر يبافتها ينیکارا و موثر بازآفر يها
عادلانه و بنا بر استحقاق را  يزیمحلات هدف جهت برنامه ر

 کند. يمشخص م
 پژوهش نهيشيپ .6 .5

 يهاو شاخصت يفيک ،ده شهر، مسکنیاز آغاز مسئله شدن پد
ن ین موضوع مورد علاقه محققان ایتوان مهمتر يآن را م يابیارز

 یيرهاييقات مختلف با متغيکه در تحق يده ایپدحوزه دانست. 
ها و شاخص به عنوان مثالقرار گرفته است.  يمورد بررس متفاوت

قرار  توجه مورد هلند مسکن هاي بررسي در که يرهاييمتغ
 جوانب و عملکردي کيفيت، ساختاري کيفيتعبارتند از: گرفته، 

 دیدگاه از مسکن تفييک ،زندگي محيط متنوع هايجنبه، انرژي
 .(24: 2939، اهري )حبيبي و مخاطبين

ه يت ابنيفياره کيچند مع يابیاستفاده از ارز جوناس ساپورسکاس با
( کشور vasaris) سی(و واسارkedras) کدراس يرا درشهرها

 ياو ساختمانها يابین ارزیداده است. در اقرار يمورد بررس يتوانيل
 يمورد بررس يارهايمعابد. ی يس میا بهتر از واساررشهر کدراس 

 باشد: ير میشامل عناصر زاو 

 
 ساپورسکاسنظر ه از يت ابنيفيکبررسي  يارهايمع .5جدول

 ارهايمعریز ارهايمع

 ينه چرخه زندگیهز
 نه ساختمانیهز

 يرات و نگهدارينه سالانه تعمیهز

 منابع مورد استفاده
 برق سالانه
 سوخت سالانه
 آب سالانه

 داخل بنا يآب و هوا
 ت هوايفيک

 نور روز
 شیآسا يدما

 کارکرد
 کارکرد
 يریانعطاف پذ

 يان معماريابزار و ب
 اس/ تناسبيمق

 / انسجاميکپارچگی
 Ref: Saparauskas, 2003 : 234-240 

 
ن یدر ا يت زندگيفيت کيش جامعه اروپا از وضعیماين پيدر اول
 با مسکن  شده مرتبط يبررس يهاشاخص ، (م 1441) منطقه

 
، يمستاجر ملک خصوص -1ان، گریمالک با وام د -2: عبارت از

 تعداد اتاق  -0، يمستاجر ملک عموم -9
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 -4رطوبت و نشت،  -1ده، يپوس يپنجره ها-1هر نفر،  يبرا
ت در یتعداد شکا -3ش، یمشکلات گرما -3فون توالت، يفقدان س
 74 : 2006,) يداریپا –22ط نا امن، يمح -24ط، يمورد مح

Doman´ski) اندبوده. 
از  "اروپا يساختمانها موسسه عملکرد"که  يدر گزارشهمچنين 
ه يت ابنيه نموده است، به وضعين قاره تهیمختلف ا يکشورها
، يد بر مصرف انرژيبا تاک ير مسکونيو غ يمسکون
در گزارش منتشره سال  يمورد بررس يرهاييمتغاست. شدهپرداخته
ن موسسه عبارتند از: هندسه ساختمان، قدمت، وسعت، یا 1422

همانطور . يانرژ (، مکان و عملکردي)تصد يت و اجاره داريکمال
و  يکالبد يعلاوه بر جنبه هان گزارش یدر اگردد  يکه ملاحظه م

شده ز توجه ينشهروندان و ن يساکن يطي، به ادراک محيعملکرد
  . (BPIE : 2011)تاس
، يو عملکرد يکیزيف يارهاين حداقل معييتع کایکشور آمردر

 و بررسي است که مسکن کيفيت اردهاياستاند يهسته اصل
 :ر در آن لازم شمرده شده استیعوامل ز ارزیابي

 و فضا -9زباله،  دفع و غذا کردن آماده- 1بهداشتي،  تسهيلات -2
مصالح،  و سازه -1برق،  و روشنایي-1حرارتي،   محيط- 0ایمني،  

 داراي رنگهاي- 3لوله کشي،   آب- 3داخلي،  هواي کيفيت- 4

 و قرارگيري، همجواري موقعيت- 22دسترسي،   -24سرب،  
اهري،  )حبيبي و دود- 29بهداشتي،   شرایط- 21همسایگي،  

2939  :29). 
 کيفي ابعاد بررسي در، حبيبي و اهري يان مطالعات داخليدر م

 :يشاخصها ازایران  در مسکن
 زیربناي سطح -9اتاق،  در نفر تعداد -1خانوار،  بعد تغيير -2

 عمر-1، تکنولوژي و مصالح -1استحکام،  و سازه -0مسکن، 

مستراح  ، برق ، آب -3مسکن ،  تسهيلات -4ا ، نهساختما متوسط
 يهسته ا -22، بودنبلند مرتبه  -24مسکن،  تصرف -3گاز،  و
استفاده نموده  ،ينقش دوره زندگ -21 وا گسترده بودن خانواده ی

 .(34-32: همان)اند 
 شاخصهاي بررسي يط شيخيو  يملکگر، ید يادر مطالعه

از  ي، مجموعه اکشور هاياستان سطح در مسکن اجتماعي
که شامل سه گروه  اندرا بکار برده ينيع يهامتغيرها و شاخص
 باشديممصرفي  سوختو ساختماني  مصالح ،وتسهيلات امکانات

 .(244: 2933، شيخيو  ملکي)
 در مسکن عيتوض بررسي"مانند مقاله  يموردمطالعات  يدر برخ

علاوه بر متغييرهاي عيني به  "یزد آباد حسن غيررسمي سکونتگاه
 اسماعيل) برخي متغييرهاي ذهني/ کيفي نيز پرداخته شده است

با و نوبهار،  يعراق يليخلگر ید يادر مطالعه .(33 : 1389،پور
ز يو ن يساختار ای يکیزيف يرهايمتغرها به ييک متغيتفک
به کمک مدل تابع ، (يدسترس و يطيمح) يمکان يرهايمتغ
. پرداخته اند تبریز شهر سطح مسکن در قيمت يبررس بهک يهدان
 از عوامل بيشتر فيزیکي ، عواملدهد ينشان مآنها  مدل

 واحدهاي قيمتجه يت و در نتيفيک دسترسي( و مکاني)محيطي

 و نوبها يعراق يليخل)قرار مي دهند  تأثير تحت را مسکوني

 و همکاران به بررسي اکبريمشابه  يروشبه  .(299 :2934،

اند. مشهد پرداخته شهر در مسکن قيمت ت ويفيکبر مؤثر عوامل
 اند:ل نمودهير تحلیز يخود را در دسته بند يرهاييشان متغیا

 ،محيطي رهاييمتغي -ب ،ساختاري یا فيزیکي رهاييتغي -الف
 رفضایي يمتغي –د  ،دسترسي متغيرهاي -ج

 که است آن بيانگر ویلایي واحدهاي ايبر آنها يبرآوردها

 زمين، مساحت متغيرهاي به مربوط ترتيب ضرایب به بيشترین

 مي خلوت حياط وجود ومنفي(  ريتاث )با محله در امنينا وضعيت

 متغيرهاي به ترتيب به آپارتماني واحدهاي ب درین ضرایا .باشد

 ا)ب ساختمان قدمت و زیربنا مساحت زمين، مترمربع هر قيمت
-221:  2939، و همکاران )اکبري دارد منفي( اختصاص ريتاث

224). 
 پژوهش يهاهيفرض و هاسئوال .1 .5

 م عبارتند از: يآنها هست يافتن پاسخ برای يکه در پ يسئوالات
ت مناسب و يفيبا ک يمسکون يواحدها يدارا يهاپهنه –الف 

 از شهر قرار دارند؟ یينامناسب در چه مکانها
ت مسکن يفير گذار بر کيتاث ي، عوامل اصليط فعلیادر شر –ب 

 کدامند؟
 زان است؟ين عوامل به چه میت هر کدام از ايزان اهميم –ج 

 گردد: ير ارائه میات زين سئوالات فرضیدر پاسخ به ا
ت يفيرگذار بر کيتاث يعوامل اصله يابن يکیزيف يرهايمتغ ( 2

 .هستند يمسکون يواحدها
قدمت و نوع مصالح،  يکیزيف يهاصشاخرسد  يبه نظر م ( 1
 ت مسکن باشند. يفيموثر در ک يرهاييمتغن یر گذارتريتاث
ت نامناسب در يفيبا ک يمسکون يواحدها يهان پهنهیبزرگتر(  9

 افته اند.یمرکز شهر مشهد تجمع 
 پژوهش ينظر يمبان و هادگاهيد م،يمفاه .3
 مفهوم مسکن .5 .3

است و به عنوان سرپناه،  يکیزيک مکان فیمسکن  ،فیبنا به تعر
 ين سرپناه برخید. در ایآ يخانوار به حساب م يه و اساسياز اولين

ا فرد، مانند خوراک، استراحت و حفاظت یه خانواده ياول يازهاياز ن
ط ي، کل محيکیزيشود. مفهوم مسکن علاوه بر مکان ف ين ميتام

لات يسهه خدمات و تيرد که شامل کليگ يز در بر ميرا ن يمسکون
ستن خانواده، اشتغال، آموزش و یبهز ياز برايمورد ن يضرور

  .(9، 2943، پور محمدي )دلال بهداشت افراد است
 ،شد برگزار استانبول در (که1996) بشر اسکان اجلاس دومين در

 به تنها مناسب سرپناه: است شده تعریف چنين مناسب مسکن

 رپناهس نيست. شخص هر سر سقف بالاي یک وجود معناي

دوام  و پایداري مالکيت، امنيت مناسب، یعني آسایش مناسب
 مناسب، زیر گرمایي سيستم و تهویه روشنایي، سازه ها،

 دفع آموزش، قبيل آبرساني، بهداشت، از مناسب اوليه ساختهاي

 و قابل مناسب مکان زیست محيطي، مناسب کيفيت زباله،

 با باید موارد این اوليه، که همه تسهيلات و کار نظر از دسترسي
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 2933، شيخيو  ملکي) شود مردم تأمين مالي استطاعت به توجه
:34). 

برآورده  امکاناتن یا يممکن است تمام يط واقعیاما در شرا
و  يشهرستمياز س يبه عنوان بخش يط مسکونيامروزه محنشود. 

 -اقتصادي شده است. الزامات ير آن دچار تحولاتيتحت تاث

 شدن کوچک سمت به پيش از بيش را سکنم اجتماعي، ابعاد
 هاي محيط به را آن عملکردهاي از بسياري داده و سوق

 و هامحيط این ناکارآمدي است. کرده پيراموني واگذار مسکوني
 تمامي با گزینيسکني مفهوم که شود سبب مي انهآ تجهيزعدم

 )حبيبي و یابد تنزل سرپناه به و مسکن نيابد تحقق آن الزامات
 .(23:  2939ي، اهر

 ياجتماع –ي، سکونت و مسکن از نظر اقتصادها با وجود تفاوت
 ستیباياست که م يچند يهايژگیو ي، دارايزیو نظام برنامه ر

 يت، عرضه و تقاضايفيکه ک یيهايژگیورد. يبگ قرار توجه مورد
 از جمله:کند.  ين مييآن را تع

تواند  ينمکس  چيهستند که ه یين و ساختمان کالاهايزم -
 کند.  يبدون آنها زندگ

 شود. يبه نسبت کم مبادله شده و به ندرت دست به دست م -
 يک لحظه خاص انجام میدر بازار، در  آنهر چند که مبادله  -

 رد.يگيج و در طول زمان انجام میمصرف آن به تدر يشود، ول
ک یچ يهستند که ه يمصارف گوناگون يساختمان دارا ن ويزم -

 .(214: 2943، ي)هارو ستيالجمع نمانعه يگریه دنسبت ب
 دید از آن مختلف واحدهاي ز است کهیمتما يکالائ مسکن -

در  تفاوت. هستند متفاوت معناداري صورت به مصرف کننده
 يم موجب هايژگیو گرید و بنا نوع ،يمکان تيموقع مساحت،

 گریکدیبراي  يکامل هاينيجانش يمسکون واحدهاي که شود

 ند.نباش
 سبب امر نيهم و است استهلاک کم و دوام با یيکالا مسکن -

 باشد. داشته آن وجود دوم دست براي يبزرگ بازار که شوديم
 فرد است. به منحصر و مسکن ثابت مکان و تيموقع -
 عرضه گران و ينشدن ميتقس و بزرگ واحدهاي در مسکن -

 بازار ايهتيدر فعال يمهم نقش يمال نيتأم نرویا از .شوديم

  .کند يم فایا مسکن
 باشد. يدر کوتاه مدت ثابت م يمسکون يعرضه واحدها -
 مسکن به نسبت بالا است. یينه جابجایهز -
 يعراق يليخل) ه و جدا در بخش مسکن وجود داردژیو يبازارها -

 .(11:  2932، يو حسن
 ت يفيمفهوم ک .3 . 3
 وصف يبرا واضح، کاملا   يمعنا به و يعاد حالت در تيفيک

 واژه .شوديم برده کار به "ها دهیپد و اءياش  کمال درجه"

 گرفته کاربه تيکم متضاد مفهوم عنوان به اوقات يبعض"تيفيک"
ت يت به واقعيکم که واژهيدر حال گریعبارت دبه شود. يم
 اشاره"ملموس ريغ"يتيخصوص ت بهيفيک دارد، ارجاع" يکیزيف"

  .دینمايم

 از يا مجموعه"ف کرد: ینگونه تعریتوان ايرا م يش کی تيفيک
 از يش کی کردن زیمتما باعث که مشخص صفات ای اتيخصوص

 و مشابهت ،يبرتر مورد در که سازديم قادر را ما، شده گرید اءياش
 حکم و قضاوت گرید يزيبا چ سهیمقا در يزيچ يفروتر ای

  .(00-09:  2943، )گلکار "میينما
 

   ت مسکنيفيمفهوم ک. 2 .3
رها و ييت مسکن به متغيفيبا توجه به نکات فوق، واژه مرکب ک

زان کمال و نقصان آن را يپردازد که م ياز مسکن م يصفات
مورد بحث در  يرهاييسازد. البته متغ يو مشخص م يريگاندازه

ط یمختلف، با در نظر گرفتن اهداف و شرا يزمانها و مکانها
 متفاوت خواهند بود.

 ت مسکنيفيک يبررس يکردهايرو . 6 .3
 يدگاه کالبديد -الف

ت يشد وضع ي، آنچه مهم دانسته ميبروز مسئله شهر يدر ابتدا
 . مثلا در(14:  2933)شواز،  بود يدگاه کالبدیبد مساکن از د

 جهت تأمين به نوزدهم قرن نيمه مسکن در استاندارد انگليس
 دوم جهاني جنگ از بعد شد، که تدوین آلونکها ایمني و بهداشت

 )حبيبي و دیگردمستغلات  متوجه بيشتر آلونکها رفتن از بين با
 .(22:  2939اهري، 

 ک يکرد هدانيرو -ب
 ارزش برآورد نهيزم درمعمول  يوه هاياز جمله ش کيهدان روش

عنوان  به مسکن ن روش، بهیدر ااست.  يمسکون هاي واحد
اي بر آنها از کی هر که شود يم نگاه هايژگیو از ايمجموعه

 دگاهید نیاست. ا ارزشمند و مجزا يتيمطلوب داراي مصرف کننده

 است يدارد که مدع لانکستر تقاضاي هینظر در شهیر

 يم کالا هاييژگیو بدنبال بلکه ، کالا بدنبال نه کنندهمصرف
 -ک يهدان متيق تابع .(11:  2932، يو حسن يعراق يلي)خل باشد

 از عمدتا -کند يم تپرداخ مسکن براي مصرف کننده که يمتيق

 است: ليتشک مجموعه عوامل دو
P =P( S I, N j ) 

 N=(N1, N2, … Nj) ن،يزم مساحت تابع شامل نیا در 

 تيفيک و نوع ساختمان، قدمت ها،اتاق تعداد ربنا،یز مساحت
 ,S=(S1است.  يواحد مسکون در رفته بکار يساختمان مصالح

S2, … Si)  و طيمح به طمربو هاييژگیو شامل تمام زين 
 گرفته قرار آن در نظر مورد مسکن که است يمحل يگیهمسا

 يگیهمسا نظر از محل تيمرغوب رينظ یيهايژگیشامل و و است
 مراکز به يدسترس ،يبهداشت و يآموزش مراکز به يدسترس و

ت ینها در باشد.يم شهري لاتيتسه وجود ا عدمی وجود د ویخر
P  پور  )دلال است نظر مورد يمسکون واحد بازاري متيق

 .(9:  2943، محمدي
 يت زندگيفيدگاه کيد -ج

دا يپ يدیر موضوع توسعه و رفاه جوامع شکل جدياخ يدر سالها
 يخرد به سوياقتصاد يهاشاخص يکه از بررس يکرده. بطور
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، شامل يت زندگيفيدار و هم اکنون ارتقاء کیپامفهوم توسعه
 -يذهن يهاز جنبهيو ن هوا، يمانند آلودگ يکم- ينيع يهاجنبه

دا يل پیتما يت از زندگیو رضا يمانند روابط اجتماع يفيک
شهر  يمثال در بررس يبرا .(pacione,2003:20) استنموده

 يت زندگيفيبه موضوع ک يچند بعد يافتياستانبول که با ره
 يمسائل يشهر يت زندگيفيف کيتوص يرفته است، برایصورت پذ
و  يط اقتصادي، محيط اجتماعي، محيط کالبدي، محهمچون

ان و ي)بمان مطالعه قرار گرفته اند يارتباطات و حمل و نقل، مبنا
آنچنان که کاستلز گفته گفت، د یبا .(293:  2934نژاد،  يمحمود

و  (214: 2934) رفيعيان ،  است: فضا بعد کالبدي اجتماع است
ت، يفيعلاوه بر کالبد با ک يزندگ يرش برایقابل پذ يک فضای
 باشد. يز مينن يساکنرش یقابل پذ ياجتماع يهايژگیازمند وين

 تحقيق روش .2
تحليلي است که علاوه بر توصيف  -تحقيقي توصيفياین پژوهش 

وضع موجود کيفيت واحدهاي مسکوني شهر مشهد، عوامل موثر 
ن یبه ارا مشخص و آنها را رتبه بندي مي نماید.  نهيزماین در 

 يت طبقه بنديفيشهر از جهت ک يکونمس يمنظور ابتدا واحدها
مطرح شده در مطالعات  يمتغييرها ،دسته بندي کيفيتدر شدند. 

درصد حضور در بلوک  14بر اساس حد نصاب  مشابه انتخاب و
ت يفيرها در کييت هر کدام از متغيزان اهميسپس مگردید.  ليتحل

پردازش آماري و کارتوگرافي د. یاستخراج گرد يمسکون يواحدها
صورت  ARC GISو  Excelشه ها نيز به کمک نرم افزارهاي نق

 پذیرفت.
 گيريهاي تصميماز روش ویکور که از جمله روشمنظور نیبه ا
هاي گيريمزیت اصلي تصميم معياره است استفاده نمودیم.چند
این است که مي تواند به  از جمله ویکور (MCDM)معياره چند

شده را نشان بدهد، هدرنظر گرفتمدیران، بسياري از وجوه عناصر 
 Wang) هاي ممکن با درجات متفاوت را ارزیابي کندو نيز گزینه

 & Pang , 2011 : 307). ت ينکه، قابلیکور ایازات روش وياز امت
 ,Opricovic &) ناسازگار در آن وجود دارد يرهايياستفاده از متغ

2002 : 211 Tzeng). 

براي ، 2334، در سال  Serafim Opricovic روش ویکور توسط
گيري با معيارهاي متناقض و نامتناسب حل مشکلات تصميم

از  و همکاران Huang)داراي واحدهاي مختلف( توسعه یافته. 
اولين محققيني مي باشند که به بحث نظري در مورد کاربرد 

(پرداخته Regret Theoryروش ویکور به همراه تئوري تاسف )
(. در مرحله کاربرد، این روش  Huang,2009:761 &ETCاند )

معياره از جمله روش گيري چندهاي متدوال تصميمبا سایر شيوه
AHP هاي فازي ترکيب شده و در حل مسائلي و تئوري مجموعه

تامين کارآمد در  کيفيت خدمات، انتخاب زنجيرههمچون ارزیابي
و  (Mirahmadi & Teimoury,2012:5272صنایع مختلف )

 استمورد استفاده بودهوري و استراتژي بهبود خدمات توسعه فنا
(LIN,2012). گيري چند معياره ویکور به مراحل روش تصميم

 شرح زیر مي باشد:
 مقادیر در تمامي گزینه ها(^fiو بدترین  )(*fi( تعيين بهترین ) 2
  هاي زیر بدست آیند:که از رابطه Rj و  Sj ( محاسبه  1
 

Sj=sum [wi (fi* - fij)/ (fi*-fi^), i=1… n],  

Rj=max [wi (fi* - fij)/ (fi*-fi^), i=1… n], 
 

WI را مشخص  آنهااهميت نسبي  کهباشد معيارها مي وزن
است  )ر.ک. استفاده شده ين منظور از روش آنتروپیبه اسازد. مي

 (.03-04: 2930اکبري و زاهدي کيوان، 
 بوسيله رابطه زیر:  Qj( محاسبه ارزش  9
 

Qj = v(Sj – S*)/(S^ - S*) + (1-v)(Rj-R*)/(R^-R*)  
 

در این رابطه به عنوان وزن براي اعمال استراتژي  vمقدار 
 باشد. حداکثر ابزار گروهي مي

 

S* = min (Sj, j=1,...,J), S^ = max (Sj , j=1,…,J), 

R* = min (Rj, j=1,...,J), R^ = max (Rj , j=1,…,J), 
 

 ها )آلترناتيوها(( رتبه بندي جایگزین 0
شوند. مقدار براي این منظور مقادیر به صورت نزولي مرتب مي

) اميري و  باشدها ميکمتر  نشان دهنده مطلوبيت بيشتر جایگزین
 .(34: 2933و عطایي،  33:  2931دارستاني فراهاني،
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 ويکور سنجش کيفيت واحدهاي مسکوني با استفاده از روشمدل مفهومي . 5شکل 

 
 

 قيتحق يهاشاخص و متغيرها معرفي. 5.2
 2934هاي سرشماري عمومي سالاین پژوهش بر مبناي داده

عينيت و مورد استناد  د بودن،یجد انجام گرفته است که به جهت
باشد. محدودیت بودن، تحليل آنها از اهميت بسياري برخوردار مي

 ترس سبب شده تا در این تحقيق مفهوم هاي قابل دسداده

 
محدودي از مسکن ارزیابي شود. به همين دليل بهتر دانسته شد 

استفاده شود،   "واحد مسکوني"از اصطلاح  "مسکن"به جاي 
 يواحدها يرامونيپ يطيبه اطلاعات اجزاء مح يرا دسترسیز

ها که در محدوده این شاخص ممکن نبود. بصورت جامع يمسکون
 اند عبارتند از:شهر مشهد بررسي شده يقانون

 

 يمسکون يت واحدهايفيک يمورد مطالعه جهت بررس يهاشاخص -3جدول
 گازاتصال به شبکه  مالکيت

 توالت -حمام -آبدارا بودن همزمان  فلزي و بتوني در ساختمان اسکلتدارا بودن 
 مسکوني خانواردر واحدتعداد  مساحت
 آشپزخانهدارا بودن  ارخانو در اختياراتاق تعداد 
 برق اتصال به شبکه بنا قدمت
  مصالحنوع 

 
 پژوهش قلمرو و محدوده .6

 دومين جهان و شهر مذهبيکلان دومين عنوان مشهد به شهر
مذهبي، و اهميت  -فرهنگيغالب عملکرد ا ایران، ب شهرکلان

 ، رانی، در شمال شرق اتجاري در سطح ملي و فراملي -ارتباطي
 

 
 92نه مورد مطالعه حاضر است. این شهر در وسعت رسمينمو

(، محلي براي زندگي شهرونداني 2939)در سال  هزار هکتاري
اند. کيفيت است که در انواع واحدهاي مسکوني ساکن شده

حاصل از  يهابر اساس داده -ن پهنه یدر اواحدهاي مسکوني 
.باشدموضوع مورد بررسي ما مي -2934سال يرسم يسرشمار

 

 5231- 5241هاي بعد خانوار،  تعداد و تراکم جمعيت شهر مشهد بين سال -2جدول
 تراکم خالص )نفر در هکتار( ها )هکتار (مساحت بلوک نفر بعد خانوار نفر تعداد خانوار نفر جمعيت سال سرشماري

2911 2019143 944924 3/0 4392 231 

2941 2334020 043133 1/0 3140 114 

2931 1014921 194010 3/9 29131 243 

2934 1411113 340932 0/9 21140 123 

 (2931شهرداري مشهد)ماخذ: 

 تعیین اهداف

 انتخاب متغییرهای تاثیر گذار بر تصمیم

ارزیابی متغییرها و تعیین وزن هر 

 متغییر

 ترکیب متغییرها

 های تصمیم پیشنهادیگزینه

 نظر کارشناسی

 بندی کیفیت واحدهای مسکونیرتبه

 به روش آنتروپیتعیین وزن 

 دل ویکورم
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 ياصل بحث .1

مرحله دوم در محاسبات  يهاهمانطور که گفته شد، وزن
د. یمشخص گرد يبر اساس روش آنتروپکور، یروش و

 يمسکون يان بلوکهايدر مدهد  يج محاسبات نشان مینتا
ر یش از سايببه برق  يزان دسترسيدر مشهر مشهد تفاوت 

دارا بودن آشپزخانه  باشد. يم يزات شهريسات و تجهياست
 ن يدر سومها قرار دارد. يتلاف در برخورداراخدر رتبه بعد 

 
 يتعداد خانوار موجود در هر واحد مسکون، اختلاف در رتبه

اد ی يهايژگیوت نشان از آن دارد که ين وضعیاقرار دارد. 
سطح شهر  يدر بلوکها يصورت پراکنده و تصادف شده به

ت، نوع يمثل مالک یيهايژگیع شده اند. در مقابل ویتوز
 قابل ياه، به صورت خوشهياسکلت بنا و مساحت ابن

. اندمشاهده
 

 يبر اساس روش آنتروپ يت واحد مسکونيفيک يهاشاخص وزن-6جدول
 رتبه ازيامت شاخص

 22 47043 تيمالک

 24 474032 اسکلت

 3 474101 مساحت

 3 474114 خانوار -اتاق

 4 472443 قدمت

 1 472223 مصالح

 1 472211 گاز

 0 472211 آب،حمام،توالت

 9 472214 خانواردر واحد

 1 472214 آشپزخانه

 2 472213 برق

 
کور یر بر اساس روش ويياز هر متغيامت در مرحله بعد

 ه شاخص تاسف و گایبا معکوس کردن جا شد. يريگاندازه

 
 يشیها به حالت معمول افزاازات و رتبهي، امتيسودمند

 ر خواهند بود:یدرآمده و به شکل ز
 
 

 کوريوبر اساس روش  يت واحد مسکونيفيک يهااز و رتبه شاخصيامت-1جدول
 رتبه ازيامت شاخص

 2 474132 قدمت

 1 471941 خانوار -اتاق

 9 471411 مصالح

 0 471449 گاز

 1 471 خانهآشپز

 1 471 برق

 4 470333 آب،حمام،توالت

 3 470310 مساحت

 3 471310 اسکلت

 24 471391 تيمالک
 22 474424 خانواردر واحد

 
 نیترموثرم يابیيرها درمييازات تعلق گرفته به متغيبا مشاهده امت
شدن مورد مطالعه، فرسوده يمسکون يت واحدهايفيعامل در ک

تعداد اتاق ن عامل مهم، يباشد. دوميم يردگخوجه ساليآنها در نت
 خانوار دلالت  يت اقتصاديباشد که بر وضع يمار خانوار يدر اخت
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 يگریجنبه د، از استفاده فشرده از فضا يناش يالبته فرسودگدارد. 
تواند  ي(، مر )نوع مصالحيين متغيسومباشد.  ين موضوع میاز ا

)دوره ساخت(باشد. در  ر هر دو عامل اقتصاد و قدمتيتحت تاث
ه يخانوار در ته یير اقتصاد بر توانايهمچنان تاث يبعد يهارتبه
 آشکار است.  يمسکون ياز واحدهايسات مورد نيتاس
متغيرهاي فيزیکي ر يت تاثیبر اولو يه اول مبنيب فرضيترتن یابه 

، ه دوميبنابر فرضگردد.  يد میيتابر کيفيت واحدهاي مسکوني 

ي قدمت و نوع مصالح، تاثيرگذارترین عوامل در هاي فيزیکویژگي
ج بدست آمده یکه البته طبق نتا. شوند يشناخته مکيفيت مسکن 

نکه یرا با وجود ایشود. ز يرفته میپذ ياد شده تاحدودیه يفرض
کسب نموده است، اما نوع  يدر رده بند یياز بالايه امتيقدمت ابن

ر ييپس از متغلبته ااز و ياختلاف امت 11/4با  يمصالح ساختمان
 قرار دارد. تعداد اتاق در اختيار خانوار 

 
 

 کوريو يبر اساس روش رتبه بند5231شهر مشهد در سال  يمسکون يت واحدهايفيک-3شکل

 
 

 کوريو يبر اساس روش رتبه بند5231شهر مشهد در سال  يمسکون يت واحدهايفيک-4جدول
 از مساحت درصد مساحت بلوک به هکتار بلوکتعداد  ياز در رتبه بنديامت يت واحدمسکونيفيک

 479 93 10 171 – 1 بد يليخ

 2274 203471 1142 9 – 171 بد

 9074 0931 0331 971 – 972 متوسط

 11 924171 0194 0 - 971 خوب

 13 913079 1114 071 – 072 خوب يليخ

 244 2114079 24114 - مجموع

 يمسکون يز واحدهادرصد ا 19 ،دهد ينشان م داده ها يبررس
 يلي)در گروه خوب و خ قرار دارند يت مناسبيشهر مشهد در وضع

گروه بد و در گروه نامناسب ) يمسکون يدرصد واحدها21خوب(و 
ر اساس روش ب ين دسته بندیاشده اند.  يبد(دسته بند يليخ

هاي است. مقایسه پهنه بدست آمدهها نقاط شکست طبيعي داده
هاي کيفيت با نقشه ين روش دسته بندیا يبر مبناآمده بدست

ميزان  دهديمنشانابنيه موجود و تدقيق آن با پيمایش ميداني 

صحت و دقت طبقه بندي در پهنه هاي مختلف شهر متفاوت 
است. بنا بر ارزیابي یاد شده، صحت طبقه بندي در بخش مرکزي 

که با کيفيت نامناسب  ياپهنهشهر مشهد تایيد مي گردد. 
هاي در پهنهاد شده یطبقه بندي  نيهمچنده است. مشخص ش

است. بخشي که با توجه مختلف بافت مياني نيز قابل قبول بوده
هاي اجتماعي از کيفيت –هاي اقتصاديبه تنوع قدمت و ویژگي

نظر در نقشه تهيه شده باشد. دقتمتفاوت مسکن نيز برخوردار مي
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دهد در شان ميتر کيفيت ابنيه و مسکن نهاي قدیميو نقشه
سبي نداشته بندي ویکور عملکرد مناشهر طبقه هاي حاشيهپهنه

شمالي هایي همچون طبرسياینکه پهنه با وجوداست. براي مثال 
اي و غيررسمي مي باشند، در )در شمال مشهد(جزء مناطق حاشيه

اند. دليل این بندي شدهطبقه متوسطگروه مساکن با کيفيت 
وزن بيش از حد لازم به شاخص  تصاصاختوان را مي تيوضع

 يدهوه و مقدار وزنيلازم است شن یبنابراقدمت بافت دانست. 
ه ين فرضید گفت: ایه سوم بايدر مورد فرض رد.يقرارگ ينيمورد بازب

نامناسب در سطح  يمسکون ياز پراکنش واحدها يف جامعيتوص
ن گونه یدرصد از ا 1/1فقط  را یدهد. ز يشهر مشهد ارائه نم

 شهر مشهد قرار دارند. يمساکن در محدوده مرکز
 يريگجهينت و يبندجمع .4
 يم يا واحد مسکونیت مسکن يفيک يبررس يک نگاه کلیدر 

 ر باشد:یتواند شامل موراد ز
 يعناصر کالبد -
 عملکرد بنا و فضا -
 نيت ساکنیزان رضايو م يطيسنجش ادراک مح -
از  يتواند ناش يها مجنبهن ید و توجه به هر کدام از ايزان تاکيم

ز سطح رفاه جامعه باشد. يو ن ياسيحاکم س يدئولوژیسنتها، ا
جامعه  يهادهد با گسترش سطح رفاه، خواستهيها نشان ميبررس
ک سرپناه یه مازلو، از سطح یاستگذران، مطابق با نظريو س

است.   افتهیارتقاء  يدرون يازهايارضاء ن يبرا يبه مکان يکیزيف
 يت مسکن نشان ميفيبکاررفته در موضوع ک يرهاييمتغ يبررس

دار بودن تفکر دولت رفاه در اروپا، سياستگذران دهد به دليل ریشه
و مدیران بخش مسکن در این منطقه دیدگاه جامعي نسبت به 

هاي کالبدي و مسئله ارتقاء کيفيت مسکن دارند و علاوه بر جنبه
طي ساکنين و عملکردي ساختمان مسکوني، به ادراک محي

شهروندان نيز توجه مي نمایند. در این رابطه کشور آمریکا ضوابط 
تري را قرار داده که ناشي از تسلط قوانين بازار بر ينيساده و ع

روند شهرسازي این کشور مي باشد. در ایران به مانند سایر 
کشورهاي در حال توسعه، بيشتر معيارهاي در نظر گرفته شده 

آنها و برخي  يکارکرد -بر عناصر کالبدي براي کيفيت مسکن
 فضاهاي حساس )معمولا بهداشتي(تکيه دارد. 

 يم اصليابیيرها در مييازات تعلق گرفته به متغيبا مشاهده امت
مورد مطالعه،  يمسکون يت واحدهايفين عامل موثر در کیتر

ن عامل يباشد. دوميم يجه سالخوردگيشدن آنها در نتفرسوده
 ر )نوع مصالح(يين متغيخانوار است. سوم اريتاق در اختا تعداد، مهم

 ساختمان ر دو عامل اقتصاد و قدمت )دوره ساخت(يتحت تاث
 باشد. يم
داده  يهاکه لازم است در مورد وزن دهديج نشان مینتا يابیارز

د نظر نمود. به نظر یتجد ين بررسیمتفاوت ا يهاشده به شاخص
ن مقاله استفاده یدر ا يدهوزن يکه برا ينگارنده روش آنتروپ

ت يفيت عناصر مختلف کيمشخص نمودن اهم یيد، توانایگرد
ش دقت در یافزا يرا ندارد. لازم است برا يمسکون يواحدها

ود استفاده نم يدهوزن يبرا يترمنعطف ياز روشها يبندطبقه
ز در محاسبه يرا ن ياس، نظرات کارشنيکه علاوه بر داده پرداز

 .دیاعمال نما

درصد از واحدهاي  19هاي در نظر گرفته نشان مي دهدشاخص
ل يتحلمسکوني شهر مشهد در وضعيت مناسبي قرار دارند. بنا بر 

در  ،شهر مشهد يمسکون يت واحدهايفياره مقاله از کيچند مع
، با در نظر مشهدشهر  يمسکون يدرصد از واحدها21حال حاضر 

مناسب بوده و در ت يفيفاقد ک عنوان شده، يشاخص هاگرفتن 
ل يند. تحلوشيم يت نامطلوب دسته بنديفيگروه مساکن با ک

ن گروه مساکن در یدهد که ايمساکن نشان م پراکنش يمکان
ن ی. اافته اندیتجمع شهر مشهد  يغربشمالو  يشرقشمال ،مرکز

 يهاباشند که تحت دو عنوان بافتيم یيهامناطق محدوده
. باشنديم يسامانده در حال يسمرريغ يهافرسوده و سکونتگاه

صورت گرفته جهت  يهاتوان گفت با تمام تلاش يجه ميدر نت
 يو نوساز يز بهسازيبافت فرسوده مرکز شهر و ن ينوساز

ها از ن سکونتگاهیحومه شهر مشهد، ا يررسميغ يهاسکونتگاه
اد شده به ی يهاباشند و برنامهيبرخوردار نم يت مناسبيوضع
جه ينتتواند در  يمن موضوع یااند. افتهيل دست نآدهیجه اينت

 :ر باشدیعوامل ز
 مناسب توسعه يفقدان استراتژ – 1 ،يگذارهیکمبود سرما -2

در  –يت زندگيفيک يهار مسکن در تمام جنبهيبا توجه به تاث
از  يشهر يهاها در برنامهصهين نقیرفع ا –اس خرد و کلانيمق
 ت برخوردار است. یاولو
 نهادهاشيپ .6

اطلاعات در ، فقدان ن پژوهشیا يهاتیاز کمبودها و محدود
ن یشود جهت پوشش ايشنهاد ميباشد. پيم يذهن يارهايمعمورد 
 يادوره يهاشیمايپ يط شهريمختلف مح يهااسيدر مق، ضعف

تا آمار د، ریها صورت پذيتوسط شهردار يذهن يهاشاخص
صرف ن ي. همچنگردد آوريجمعنه ين زمیدر ا يو جامع يادوره

 ير قاطعيتاثد( يوه توليشر دوره ساخت، اقتصاد حاکم )ينظر از تاث
 نوسازيدارد. لازم است تا در  انسان ساختطيمح يبر چگونگ

 داده شود.ن موضوع یا به يوزن مناسب ،يشهر
ق روش یشده از طراعمال يهاوزن ،طور که گفته شدهمان
شنهاد يرسد. پيمناسب به نظر نمج، ینتا یينها يابیدر ارز يآنتروپ

و مشابه آن که  AHP قات مشابه، از روشيشود در تحقيم
 يهان لازم است تا دادهيهمچن. گرددتر هستند استفادهمنعطف

بجز  ،ارهيمعچند يريگميگر تصمید يهاتوسط روش ،يمورد بررس
 يهاسه روشیو مقا يابیپس از ارز. شود يبندطبقه ،کوریو

    مشخص نمود.توان روش ارجح را  يمختلف م
هکتار سطح اشغال  2144حدود  يو سامانده يابیبازامکان 
شهر(که جزء  يمسکون يدرصد مساحت واحدها21) يمسکون
تواند از جمله نقاط يشوند ميشهر محسوب م نامناسب يواحدها

توسعه  يقوت و امکانات موجود شهر مشهد جهت اتخاذ استراتژ
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