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  کیدهچ
هـاي  از شـاخص  یکـی   مسـکن سـالم و مطلـوب   و دسـتیابی بـه    استمسکن یکی از نیازهاي اساسی انسان 

مسکن سیاست . استنظر قانونی نیز داشتن مسکن مناسب حق هر شهروندي  شود. ازمییافتگی محسوب  توسعه
در ایـران نیـز   . اسـت  بـوده مسکن شهروندان در کشورهاي مختلـف   تأمیناصلی در راهکارهاي از اجتماعی یکی 

شـهر   مهـر مسـکن  وضعیت تا  سعی بر آن داردحاضر  پژوهششود. ها محسوب میمسکن مهر یکی از این تالش
 ین پژوهشروش ا. مورد بررسی قرار دهد ،هاي شهريدسترسی به خدمات و زیرساختمطلوبیت لحاظ اردبیل به 

بعد از مشخص شـدن   در فرایند پژوهش، تحلیلی است، - نظر ماهیت و روش توصیفی هدف کاربردي و از نظر از
گـذاري و  تهیـه، ارزش  ARCGISافـزار  هـر یـک از معیارهـا بـا اسـتفاده از نـرم       GIS هـاي ، الیهمعیارهاي مؤثر

 مسـکن منظور سنجش مطلوبیـت دسترسـی   به استانداردسازي شده و در تحلیل نهایی مورداستفاده قرار گرفت. 
هـاي  هاي سیستم اطالعات جغرافیایی در قالـب مـدل  و قابلیت AHPهاي عمومی از ترکیب مدل مهر به کاربري

Index Overlay ،Weighted Overlay و TOPSIS   نظـر  ي ازریـ گ بهـره نهایـت بـا    در اسـت؛  شـده اسـتفاده 
حاصل نهایی  ند تا نقشۀشد یده تیاولودهی و امتیاز د استفادههاي مورهرکدام از مدل نکارشناسان و متخصصا

ي فـوق  هـا  روشاز هر یـک از   آمدهت دس بهنهایی  ، نتیجۀدست آیدهها بیک از مدلاز تلفیق نتایج مربوط به هر 
 Raster ۀافزونهاي مسکن مهر، با استفاده از ها در ارزیابی مطلوبیت دسترسی سایت متناسب با میزان اهمیت آن

Calculator  افزار نرمدر محیط ARCGIS  نهـایی ارائـه گردیـد. نتـایج      قالب نقشـۀ  درو  ندشد قیتلفبا یکدیگر
هاي مسکن بسیار نامناسب؛ سایت طبقۀسحران) در سایت مسکن مهر اندیشه (پیله ها حاکی از آن است که یافته

هـاي  متوسـط؛ سـایت   طبقـۀ هرك کـوثر) در  فرهنگیان (ش مهرنامناسب؛ مسکن  طبقۀمهر پنج آذر و نیایش در 
هـاي  سـایت  تیـ درنهایوالري (بهارآباد) در طبقه مناسب و و وطنا) مهر سپاه حضرت عباس (شهرك سینسکنم

ي هـا  يکـاربر ها و مهر میراشرف، مجتمع مالک اشتر و فیضیه (رسالت) نیز به لحاظ دسترسی به زیرساختنمسک
  د.ناسب قرار دارل در وضعیت بسیار معمومی شهر اردبی

  
  شهر اردبیل مهر،هاي مسکنتناسب اراضی، سایت کلیدي: هاي واژه

  
  
 
 

                                                
 Atagafari@gmail.com :نویسنده مسئول *



   157-174: تصفحا/  99  پاییز/ هفتم و  سی مسلسل شماره/  دهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                        158

 

  قدمهم
 بـه پس از انقالب صنعتی، شهرنشـینی در جهـان   

ي رشـد کـرده و بـه دنبـال آن مشـکالت      ا ندهیفزا طور
. ه اسـت آورد به وجـود کمبود مسکن را  ازجملهفراوانی 
ي واقعـی از  هـا یکـی از پدیـده   عنوان بهمسکن  درواقع

 دسـت نخستین مسائلی است که شـهر همـواره بـا آن    
بـوده و در تـالش بـراي دگرگـونی و یـافتن       بانیگر به

اي بـراي آن اسـت.   پاسخی مناسب، معقول و اندیشیده
کشورهاي  ازجملهدر کشورهاي مختلف دنیا و  رو نیازا

مسکن  نیتأمهاي متنوعی براي ، سیاستتوسعه درحال
(رضـایی و   ه استدرآمد ارائه شدر کمبراي اقشا ژهیو به

 است موضوعی مسکن مشکل ).14: 1391زاده، کمائی

 ی،نـوع  بـه را  توسعه  حال درکشورهاي  همۀ امروزه که

 که یدرحالاست.  ساخته گرفتار ،طشانیشرا با متناسب

 اجتمـاعی  رفاه از بعدي مسکن کشورهاي پیشرفته، در

 متمرکز ود کیفیبهب بر مسکن توسعۀ هايبرنامه و بوده

 شده محسوب اولیه نیاز یک مسکن ما کشور در هستند،

 شـمار  بـه  پوشـاك  و غذا نیتأم با ردیفآن هم نیتأم و

). در هـر کشـوري   58: 1388(سـتارزاده،   اسـت  آمـده 
 ،تضمین استحکام اقتصادي، اجتماعی جامعـه  منظور به

ملی، تهیه مسکن براي عموم  در راستاي ارتقاي توسعۀ
: 1386اساسی است (مشـکینی و میرکمـالی،    ايمقوله

بـر اثـرات محلـه و     روزافـزون  هتوجاز طرف دیگر ). 91
 تیـ و متوسط، اهم درآمد کم يخانوارها ياقتصاد جینتا

خــانوار را  یدر زنــدگ یبــه خــدمات عمــوم یدسترســ
 ;Small and Newnam, 2011( کنـد  مـی برجسـته  

Curley, 2005(. ــن ــات و رو از ای ــه امکان ــی ب  دسترس
پــایین و  خــدمات مســکن در میــان طبقــات درآمــدي

هـاي توانمندسـازي و ایجـاد شـرایط     از زمینـه  متوسط
منـدي و  مساعد رفاه اقتصادي و اجتمـاعی بـراي بهـره   

هاي آموزشی، بهداشـتی  افزایش توان استفاده از فرصت
در جهـت رشـد سـرمایه انسـانی اسـت       هـا  نیاو مانند 

در چــارچوب  ).45: 1393(شــاهیوندي و همکــاران،  
بـراي آسـایش انسـان، مسـکن      ازیـ موردنفضاي  نیتأم

 نیتــأموجــودي مــادي و کیفیتــی فضــایی اســت کــه 
نیازهاي روحی و روانی آدمیان را بر عهده دارد (زیـاري  

). در کـــل مســـکن یکـــی از 30: 1389و همکـــاران، 

ی یک حقـوق  نوع بهترین نیازهاي انسان بوده و  ضروري
  ).140: 1387زاده و اوتادي، باشد (رضااولیه انسانی می

ــۀ  ــدهاي چندگان ــود فراین ــکن مول ــاعی،  مس اجتم
مسـائل و   ةرنـد یدربرگاقتصـادي و فیزیکـی اسـت کـه     

ــان  ــاختموضــوعاتی همچــون مک ــابی، س ــت، ی ، کیفی
 ).32: 1395سـجادي،  (دسترسی، هزینه و غیـره اسـت  

هـاي  هاي شهر و تعیین مکانیابی عناصر و پدیدهمکان
کـاربري مسـکونی،    ژهیـ و بـه هـا  مناسب بـراي کـاربري  

ــت کـــه برنامـــه  ازجملـــه ــزان و موضـــوعاتی اسـ ریـ
گیرندگان امور شـهري، همـواره در شـهر بـا آن      تصمیم

در ارتباط با مسکن خـانوار   مسئلهمواجه هستند و این 
). 134: 1386اسـت (کرمـی،    داکردهیپاهمیت خاصی 

مکان شهري از اقـدامات اساسـی    ی و توسعۀنیگزمکان
) و با توجـه بـه رشـد    68: 1381ست (مهکویی،هادولت

شـهري در ایـران و بـه تبـع آن نیـاز      جمعیـت   فزایندة
دولت نهم و دهم  ،هاي اخیر فزاینده به مسکن طی دهه

سیاســت احــداث مســکن مهــر را را بــر آن داشــت تــا 
بـراي   ژهیـ و بـه مسـکن،  نیاز شهروندان به رفع  منظور به

مختلف و با  ، در شهرهاي1386در سال  درآمد کمقشر 
 خـود  به شرایط خاص هر منطقه، در دستور کـار  توجه
رح متناسـب بـا اهـدافی کـه دنبـال      . ایـن طـ  دهد قرار
کرده است داراي معایب و محاسن فراوانی است که  می

  در جاي خود قابل بحث است.
 هــايهـاي سـاختمانی طـرح   یـابی پـروژه  مکـان در 

بایســتی بــه معیارهــاي مختلفــی چــون مســکن مهــر 
ي هــااز شـهر و زیرسـاخت  مناسـب   یـت و فاصـلۀ  موقع

(رضایی و همکاران، آن، مدنظر قرار داده شود  خدماتی
یـابی اکثـر قریـب بـه     که مکـان در حالی). 120: 1393
اغلب در خارج از شهرها و  ،هاي مسکن مهرپروژهاتفاق 

 صـورت گرفتـه  اراضی فاقد امکانات و خدمات شـهري  
کـاهش مطلوبیـت   این امر موجب  .)107است (همان: 

اقبال برخی مهر شده و با عدم  مسکنهاي عظیم پروژه
بـا توجـه بـه     رواز ایـن . گـردد  از شهروندان مواجه مـی 

هاي بلندمدت طرح مسکن مهر بر تمامی جنبه راتیتأث
بـود کـه   الزم  ،عکسمحیطی و عملکردي شـهرها و بـر  

بـا توجـه بـه     هـا، این پـروژه احداث یابی و مکان فرایند
تـا در   ریـزي شـهري صـورت پـذیرد    اي برنامـه معیاره
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منفـی نداشـته    ریتـأث عملکرد و کیفیت زندگی شهري 
  ).120: همانباشد (

 اکثـر  در گذشـته  هـاي در سـال  مهـر  مسکن طرح

 فاقـد  اقشـار  بـراي  مسـکن  تهیه براي ،شهرهاي کشور

  اکثـر  که ه استاجرا قرار گرفت و تصویب مورد ،مسکن
 و شهرها ةمحدود از خارج در هاپروژه این استقرار محل

شـده در  یا قیمت تمام و زمین قیمت به ارزانی توجه با
 اسـت؛  شـده  یـابی مکانهاي دولتی خارج از شهر زمین

-ها، توجهی به ویژگییابی این پروژههمچنین در مکان
 آن طبیعـی  هـاي محـدودیت  و هـا هاي طبیعی سـایت 

ه کـ براي ایـن  اصوالً). 123: 1393است (قنبري،  نشده
هاي اجرایی بتوانند با موفقیـت اجـرا شـوند، نیـاز      طرح

هـا ارزیـابی شـود    است تا مکـان و فضـاي اسـتقرار آن   
-این طرح از جنبـه ). 107: 1393(رضایی و همکاران، 

 در ایـن پـژوهش  هاي مختلف قابل ارزیابی اسـت کـه   
هاي مسکن مهر شهر پروژهمطلوبیت دسترسی  ارزیابی
هـاي  ات شهري و کـاربري سیسات و تجهیزبه تأاردبیل 

به منظور  رو نیازا ؛قرار گرفته است موردتوجهخدماتی، 
ــژوهش   ــداف پ ــه اه ــۀ عمــل پوشــاندن ب ــد ازجام  ، بع

 هايیابی طرحمکانمؤثر در شناسایی معیارها و ضوابط 
با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیـایی  مسکن مهر، 

هـاي  مطلوبیت سایت  بندي متنوع،هاي سطحو تکنیک
دسترســی بــه خــدمات عمــومی،  نظــراز  مسـکن مهــر 

  .انددهارزیابی ش
  

  تحقیق پیشینۀ
بخشی بـه  مین آن و کیفیتهمواره بحث مسکن، تأ

مساکن شهري از جمله مباحثی بوده اسـت کـه مـورد    
توجه پژوهشگران و محققان مختلف قرار گرفته اسـت.  

ــن ــدگاه  راز ای ــب دی ــوعی در قال ــات متن هاي و تحقیق
کـه  و ابعاد مختلف انجام شده اسـت   زوایامتفاوت و در 

  :شودبه تعدادي از آنها اشاره می در ادامه
اي را مقالـه  2015و همکـاران در سـال    1اسکالنون

 انـد. ایـن  تحت عنوان مسکن اجتماعی در اروپا نگاشـته 
 مسـکن مین تـأ  رونـدهاي  تـرین مهـم بررسـی   مقاله به
در  نهمچنی پردازد.می اروپایی کشورهاي در اجتماعی

                                                
1. Kathleen Scanlon 

 و بخـش مسـکن   روي پیش هاي چالش مقاله یاد شده،
  .قرار گرفته است توجهمورد  آینده در آن نقش

در پـژوهش   2014و همکاران در سـال   2زان یانگ
 صـرفه بـه همبستگی بین مسکن مقرون تحلیلخود به 

دسترسی عموم بـراي خـدمات   با  مسکن ارزان قیمت)(
بیمارسـتان  شامل مدارس ابتدایی و متوسطه، (عمومی 

مسکن شهر پکـن   هاي برنامه، در )عمومی ونقل حملو 
 کـه  دهـد  مـی نشـان   پـژوهش  هـاي  یافتـه اند. پرداخته

 ی کـه صرفه براي خانوارهـای بههاي مسکن مقرونبرنامه
بـا شکسـت مواجـه شـده     باشـند،   آن مـی واجد شرایط 

بدین صورت که ناسازگاري فضایی قابل تـوجهی   .است
بــا دسترســی بــه خــدمات بــین مســکن ارزان قیمــت 

عمومی همچـون بیمارسـتان، مدرسـه و حمـل و نقـل      
  عمومی وجود دارد.

اقدام به بررسی میزان  2011در سال  3عبدالمحیط
 مـالزي  ن مسکن اجتماعی ایالت سالنگورایت ساکنارض

ــ ــهوي . ه اســتپرداخت  رضــایتمندي بررســی منظــور ب
 واحـدهاي  هـاي ویژگـی  از عینـی  ۀمؤلفـ  پـنج  مسکن،
واحد  ،خواب، آشپزخانه و ...) اتاقناهارخوري، ( یمسکون

، زبالــه ،راه پلـه  ،راهروهــامسـکن ( خـدمات پشــتیبانی  
 اجتمـاعی،  محیط)، و... یآتش نشان ستمیو س آسانسور
ي بـاز، فضـاي بـازي، پارکینـگ،     افض( یعموم امکانات

ــالن ــه و س ــدمنظوره و...نمازخان ــاي چن ــات و )ه  امکان
، مراکــز ر، مدرســهدسترســی بـه مرکــز شـه  ( يامحلـه 

 را )...ورستان، فروشگاه، کتابخانه عمـومی  انتظامی، بیما
 ایـن پـژوهش   يهـا  افتـه ی .داده اسـت  قرار یموردبررس

رح مسـکن اجتمـاعی در ایالـت    طـ که  این استبیانگر 
را  سـاکنان  رضـایت  ی ازمتوسط سطح مالزي، سالنگور

ـ ا بـا . است جلب کرده  دیگـر  سـطوح  بررسـی  ،حـال  نی
 اي دامنـه  همچنان که دهد یم نشانالعه هاي مطمتغیر
 وجـود  هـا  مؤلفـه  همان با نساکنا رضایت افزایش براي
  .دارد

 تحـت عنـوان   را يا مطالعه 2011در سال  4سندي
 معرفـی : مسـکن  هزینـۀ  برابـر  در مسکن به دسترسی"

ــه  انجــام داده کــه در آن "جهــانی مســکن خــدمات ب
                                                
2. Zan Yang 
3. Abdul Mohit 
4. Richard Sendi 
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 بررسی ارتباط بین دسترسـی بـه مسـکن و هزینـه آن    
 اسـت کـه مسـئله    ایـن وي بـر   عقیـده  پرداخته اسـت. 

 کردن رها جهیدرنت ،ناگهانی طور به مسکن به دسترسی
 هـاي دهـه  در کـه  اسـت  اجتمـاعی  رفـاه  يهـا  استیس

 .اسـت  داده رخ اروپایی کشورهاي از بسیاري در گذشته
دولـت  "احیـاي  وي براي سامان دادن به ایـن مسـئله،   

اذعـان   امـر  بـر ایـن   کند. ایشـان را پیشنهاد می "1رفاه
 (ارزان قیمـت)  صـرفه   بـه که مسکن مقـرون   اندداشته

بـه عبـارت    کنـد. پذیري آن را تضـمین نمـی  دسترسی
مکانی ایجاد  درباید هاي مسکونی، دیگر، این نوع واحد

هـاي گزافـی را در جهـت    هزینـه ساکنان آن، گردد که 
در  هاي ضروري و اولیه خـود متحمـل نشـوند.   رفع نیاز
گیري از اصول و تواند با بهرهمی "دولت رفاه" ،این باب

بیشتر کشورهاي  دیتائاهداف بهداشت جهانی که مورد 
 که معرفی و اجرا نماید سیستمیباشد، یافته میتوسعه

مناســب و  مســکن بــه شــهروند هــر در ایــن سیســتم
جهت بدین منظور،  د.، دسترسی داشته باشخدمات آن

تم، نیـاز بـه انجـام    سیس آن سازماندهی و اجراي عملی
  تجزیه و تحلیل مقدماتی دقیقی دارد.

خـود  ) در پژوهش 1397لدینی و همکاران (اشمس
و ارزیابی عملکرد مسکن مهـر از   ها چالششناسایی به 

-مـوردي: شـهرك پـردیس    مطالعۀدیدگاه شهروندان (
هاي صـورت   راساس نتایج بررسیاند. ب) پرداختهکازرون
ارتباط با مساکن مهر ایـن  در  اصلی پنج چالش گرفته،

درصـد   73کـه بیـانگر حـدود     ه بودشناسایی شد شهر
گزینـی  پـژوهش اسـت: مکـان    وابسـتۀ واریانس متغیـر  

کالبدي -درصد)، ضعف خدمات رفاهی 7/29نامناسب (
اقتصـادي  -درصد)، مشـکالت اجتمـاعی   5/14مجتمع (

درصـد) و   4/9درصد)، ضعف عوامل مـدیریتی (  9/11(
همچنین، نتایج نشـان   ؛درصد) 4/7مشکالت محیطی (

راهکار پیشـنهادي شـهروندان بـراي     9از میان  دهد می
 تـرین  مهمغلبه بر مشکالت مسکن مهر، سه راهکار زیر 

راهکارهاي شهروندان براي کـاهش مشـکالت مسـکن    
ایـن راهکارهـا    هسـتند.  مطالعـه  مورد ةمحدودمهر در 
کـی  تأسیس مراکز خدماتی اساسی در نزدی از؛اندعبارت

بـر کیفیـت    تـر  دقیـق بار تکـرار)؛ نظـارت    93شهرك (

                                                
1. Welfare state 

مهـر توسـط    هاي مسکندر ساخت  شده استفادهمصالح 
بـار تکـرار)؛ اختصـاص دادن سـرویس      86پیمانکاران (

به  نشینان شهرك وآمد رفتعمومی براي رفع مشکالت 
  ).بار تکرار 76مرکز شهر (
با موضوع تحلیلـی بـر    ی) در پژوهش1395قنبري (

ــا اســتفاده از  بایــ مکــان ی مســکن مهــر شــهر تبریــز ب
ــدل ــاي  م ــه   MORISو  TOPSIS, SAWه ــدام ب اق
قابلیـت اجرایـی    نظـر  ازهاي مناسب بندي پهنهاولویت

. نتـایج پـژوهش   معیار نمـوده اسـت   10طرح در قالب 
ــی  ــان م ــد نش ــدودة  7ده ــب در مح ــۀ مناس  10 پهن

کیلـومتري شــهر تبریـز وجــود دارد کــه بـا توجــه بــه    
ی بهترین شرایط را بـراي سـاخت   وردبررسممعیارهاي 

همچنــین بررســی  ي مســکن مهــر دارنــد؛هــا مجتمــع
 نیتـر  مناسـب دهـد کـه   ي نشان میبند رتبههاي  مدل

پهنه براي جانمایی طرح مسکن مهر شهر تبریز عـالوه  
کـه  بر تبعیت از مسائل اقتصادي و بحث تملک زمـین  

 توانست در یـک ، میعلت اصلی انتخاب مکان طرح بود
نزدیک به شـهر   شرایط محیطی بهتر و در یک محدودة

تا عالوه بـر حمایـت اقتصـادي از     ودیابی شتبریز مکان
ساکنان مسکن مهر، شرایط محیطی و حفاظت مناسب 

گرفتـه   در نظـر از عوامل ایجاد بالیـاي طبیعـی را نیـز    
  .شود

) در تحقیقی بـا عنـوان   1394حسینی و همکاران (
رویه شهرها طی گسترش بیحیمزیست راتیتأثارزیابی 

) اثرات شهر طرقبه -مسکن مهر (مطالعۀ موردي: پروژة
مسکن مهر شهر طرقبـه   محیطی ناشی از توسعۀزیست

هاي آلودگی آب، آلودگی خاك، را با استفاده از شاخص
و ارزیابی قرار  سنجش موردآلودگی هوا و آلودگی صدا 

کـه   نـد ا افتـه ی دسـت به ایـن نتـایج    تیدرنهااند و داده
 آن از پـس در اولویت اول و  498/0آلودگی آب با وزن 

در اولویـت دوم،   258/0 تغییرات پوشش گیاهی با وزن
در اولویت سـوم، آلـودگی    134/0 آلودگی خاك با وزن

آلودگی  تیدرنهادر اولویت چهارم و  076/0 هوا با وزن
ــا وزن ــه  034/0 صــوتی ب ــنجم ب ــت پ ــب  در اولوی ترتی

ــم ــ  مه ــرات اج ــرین اث ــر   ت ــر ب ــکن مه ــرح مس راي ط
  باشند. می ستیز طیمح
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) تحقیقی را بـا عنـوان   1393پورمحمدي و اسدي (
 هـدف  بـا هاي مسکن مهـر شـهر زنجـان    ارزیابی پروژه

هاي مسـکن  بررسی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف پروژه
ند و به ایـن نتـایج   اهمهر در شهر زنجان به انجام رساند

شـهر زنجـان   هاي مسـکن مهر ست یافتند که مجتمعد
ضعف سـازه، طراحـی    قبیل ازداراي مشکالت مختلفی 

هـاي خـدماتی   ناسب، ضعف دسترسـی بـه کـاربري   نام
وزشی، بهداشـتی، تفریحـی   مانند مراکز خرید، مراکز آم

  .استعمومی بوده  ونقل حملهاي و ایستگاه
اي را بـا عنـوان   ) مقالـه 1393رضایی و همکـاران ( 

هـاي مسـکن   ژهی پـرو ابیـ  مکـان بنـدي تناسـب   اولویت
-AHPشهر یـزد بـا اسـتفاده از رهیافـت ترکیبـی      مهر

VIKOR  هـاي مسـکن   بنـدي پـروژه  اولویـت  هدف باو
انـد و  یـابی نگاشـته  معیارهاي مکان ازنظر ،شهر یزدمهر
هاي مسـکن  ژهاند که پروبه این نتایج رسیده تینها در

بــاالترین و داراي ترتیــب  بــه مهــر آزادشــهر و حمیــدیا
ــایین ــپ ــرین س ــان طحت ــیتناســب مک ــت گزین  ند.هس

گزینی مسکن مهر بر ایـن  خصوص مکاننگارندگان در 
و زیاد محدودة شهرها، عنان افزایش آنی امر واقفند که 

را شدیدا تحـت   موزون و نظارت و کنترل بر آن توسعۀ
یـابى  مکـان  رسدمی بنابراین به نظر دهد؛تاثیر قرار می

 ۀکتـ بـه ن  اراضى براي اجراى طـرح مسـکن مهـر بایـد    
شـهرها،   ةش محـدود اساسی فوق توجه کند کـه افـزای  

ناپـذیرى را بـه   جبـران ت هاى سنگین و گاه تبعاهزینه
  .همراه دارد

ــري ( ــی   1393قنب ــوان بررس ــا عن ــی را ب ) پژوهش
یابی مسکن مهر در شهرهاي تبریز، مرند تطبیقی مکان

شهر انجام داده است. ایشـان بـا لحـاظ نمـودن     و هادي
نوع طبیعی در راستاي کمک به پـژوهش  تمعیارهاي م

گیـري از  و بهره AHPپایدار، با استفاده از مدل  توسعۀ
هـاي  بنـدي اراضـی محـدوده   معیار محیطی به پهنـه  9

شـهر اسـتان آذربایجـان    شهرهاي تبریز، مرند و هـادي 
هـاي  شرقی در راستاي ارزیـابی مکـان فعلـی مجتمـع    

رهـاي  بـر اسـاس معیا  یابی مناسـب  مسکن مهر و مکان
ایشان حاکی  هاياند. نتایج پژوهشی اقدام نمودهطبیع

هـاي مسـکن   از مجتمـع  کدام چیهاست که بوده از این 
ی داراي شـرایط  بررس مورددر شهرهاي  شده اجرامهر 

یـابی  ب نبوده و هیچ همخوانی بـا مکـان  محیطی مناس
ــد، شــده ییشناســابهینــه  ــایج  را ندارن ــین از نت همچن

هاي مسکن مهـر  آید که مجتمعپژوهش اینگونه بر می
یعـی، در  هاي طبوه بر رعایت محدودیتالعتوانست می

شــهر خــود قــرار بگیــرد تــا نزدیکتــرین فاصــله از مادر
باشـند از  درآمد میها که اقشار کمساکنان این مجتمع

هـاي انتقـال   استفاده کننـد و هزینـه   شهرامکانات مادر
ن و هـا از دوش ســاکنا هـا بـه ایــن مجتمـع   زیرسـاخت 

 ؛تــأمین و تولیـد مســکن برداشــته شــود  متولیـان امــر 
) مکــانی - زمــانی ۀفاصـل (همچنـین شــعاع دسترســی  

ها بـه حـداقل    رسیدن به خدمات را در اینگونه مجتمع
-هـاي زیسـت  الذکر هزینـه وه بر موارد فوقبرساند. عال

ــدار را   محیطــی، مــادي و... را کــاهش داده و شــهر پای
  .متجلی سازد

) تحقیقـی را تحـت   1392پـور ( سجادي و پارسـی 
زینـی و اثـرات آن بـر الگوهـاي     گعنوان بررسـی مکـان  
 بـا موردي: مسکن مهـر بجنـورد    توسعۀ شهري مطالعۀ

گزینـی مسـکن   مکـان  راتیتأث بررسی و پژوهش هدف
زاي شـهري  زا و بـرون درون مهر بر روي مـدل توسـعۀ  

کـه   انـد  افتهی  دستبه این نتایج  تینها درانجام داده و 
هــاي جــه بــه معیارهــاي مالکیــت زمــین و شــاخصتو

ــم ــی و ک ــه شــاخص طبیع ــوجهی ب ــاي اقتصــادي، ت ه
 پراکنـده در محـدودة   اجتماعی سبب تداوم مدل شـهر 

بـا اصـول شـهرهاي پایـدار      وشده اسـت   مطالعه مورد
  همخوانی ندارد.

) پژوهشی را با عنـوان  1391مشکینی و همکاران (
هـر بـا رویکـرد    هـاي مسـکن م  یابی پروژهارزیابی مکان

-محیطی، با استفاده از مـدل سلسـله  زیست - کالبدي
هاي مسکن مهـر اسـتان   در رابطه با پروژه AHPمراتب 

انـد. ایشـان در ایـن پـژوهش بـه روش      یزد انجـام داده 
AHP  ــدي، زیســت ــاي کالب ــتفاده از معیاره ــا اس -و ب

سترسـی بـه   محیطی، مالکیت زمین، ارزش سـایت و د 
ن یـزد  مسـکن مهـر اسـتا    ژةسایت پـرو  13بندي رتبه

ایشـان بیـانگر مناسـب     اند که نتـایج پـژوهش  پرداخته
 هاي مذکور بوده است.یابی پروژهبودن مکان

ی را ) پژوهشــ1390رضــوانی و کــاظمی (یديســع
زا در درون ۀبازشناسـی چـارچوب توسـع   تحت عنـوان  
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مسـکن   ۀهـاي جـاري توسـع   تناسب بـا نقـد سیاسـت   
 انـد. انجـام داده  نطنـز  موردي: شهر ۀ(مسکن مهر) نمون

کـه   افقـی شـهر   ۀضرورت توسـع  ،ابتدا در این پژوهش
شـود؛  مـی  بررسـی دارد،  مسکن مهـر بـر آن پافشـاري   

زا درون ۀبیـین فرآینـد و چـارچوب توسـع    سپس بـه ت 
 ۀسـنجی توسـع  گردد و در نهایـت بـه امکـان   اشاره می

زا به عنوان راهکار جایگزین مسکن مهر پرداختـه  درون
مبین این نکتـه اسـت    پژوهشایج کلی این نت ،شودمی

افـزا  درون ۀشهرهایی که امکان بارگذاري توسـع  که در
 گزینـی مسـکن مهـر وراي    وجود دارد، استقرار و مکـان 

هـاي  شهر، هزینـه  ۀیافتساختار و سازمان فضایی شکل
ها و خدمات شهري بـه  مین زیرساختأمضاعفی را در ت

که بـا هـدایت   کند؛ حال آنمدیریت شهري تحمیل می
 ۀگـذاري دولتـی بـه سـمت توسـع     هاي سـرمایه جریان
هـاي موجـود،   یـت بهینه از ظرف ةزا، ضمن استفاددرون
اي محیطـی،  هـ شـهري در عرصـه   ۀهـاي توسـع  هزینه

  .اقتصادي و اجتماعی به مراتب کاهش خواهد یافت
ــرخانی    ــرادي ناص ــط م ــاتی توس ــین مطالع همچن

ــائی1392( ــایی و کمـ ــاري و )، 1391زاده ()، رضـ زیـ
)، رضـازاده  1389)، نسترن و رعنایی (1389همکاران (

هــاي مختلــف در ارتبــاط بــا جنبــه) 1387و اوتــادي (
دلیل پرهیـز  هب است که شده انجاممسکن و مسکن مهر 

هـا در ایـن   آنیک به یک از ذکر جزئیات  کالم از اطالۀ
  شود.بخش خودداري می

فتـه  قیق و مطالعات صورت گرتح با بررسی پیشینۀ
ان تـو مـی  ،ی ایـن پـژوهش  موردبررسموضوع  در حوزة

تــاکنون  ،موضــوعاذعـان نمــود کـه بــه ســبب تـازگی    
گرفتـه  ندر این حـوزه صـورت    چندان زیاديمطالعات 

مهـر را از بسـیاري از    سـکن تـوان م اسـت و هنـوز مـی   
؛ همچنـین  داد قـرار و ارزیـابی   سـنجش  مـورد  اهجنبه

ســب اراضــی ارزیــابی تنا منظــور بــهی تـاکنون پژوهشــ 
دسترسی بـه   نظر ازهاي مسکن مهر شهر اردبیل سایت

ي صورت نگرفتـه اسـت.   هاي شهرخدمات و زیرساخت
پوشـش دادن بـه ایـن خـأل      منظـور  بـه  در این پژوهش

 نظـر  ازهاي مسکن مهر شـهر اردبیـل   مطالعاتی، سایت
هـاي خـدماتی مـورد    مطلوبیت دسترسـی بـه کـاربري   

  است. قرارگرفتهارزیابی 

  وهشژروش پ
ــق  ــر ازروش تحقی ــاربردي و  نظ ــدف ک ــر ازه  نظ

 منظــور بــه. تحلیلــی اســت_ماهیــت و روش توصــیفی
پیشـینه و   مطالعـۀ  بـا  ، ابتـدا پیشبرد اهـداف پـژوهش  

ــق  ــوعی تحقی ــات موض ــردن   ،ادبی ــخص ک ضــمن مش
در آن مشخص  مؤثرچارچوب کلی تحقیق، پارامترهاي 

ــد ــتش ــۀ. ه اس ــدي  در مرحل ــتفاده از روش  بع ــا اس ب
اي و با مراجعـه بـه آرشـیو اسـناد و اطالعـات      کتابخانه

هاي متولی امور مترتـب بـر مسـکن    موجود در سازمان
 ازیـ ن مـورد اي ها و اطالعات پایـه دادهشهر اردبیل، مهر 

بعـد از   راینـد ایـن پـژوهش   در فتحقیق گردآوري شد. 
 کیـ  GISهـاي  ، الیهمعیارهاي پژوهشمشخص شدن 

افـزار  فاده از نـرم هر یـک از معیارهـا بـا اسـت    مرتبط با 
ARCGIS گذاري و استانداردسازي شـده و  تهیه، ارزش

 منظـور  بـه قرار گرفـت.   استفاده مورددر تحلیل نهایی 
وبیــت دسترســی مســاکن مهــر بــه      مطل ســنجش 
و  AHP1هـــاي عمـــومی از ترکیـــب مـــدل  کـــاربري
هــاي سیســتم اطالعــات جغرافیــایی در قالــب  قابلیــت

ــدل ــاي م  و  Index Overlay، Weighted Overlay ه
TOPSIS ازي ریگ بهرهبا  تینها دراست.  شده  استفاده 

دهـی و  اقـدام بـه امتیـاز    ،نکارشناسان و متخصصا نظر
شـد.   اسـتفاده  مـورد هاي کدام از مدل ی هرده تیاولو

ي فـوق  هـا  روشاز هر یک از  آمده دست بهنهایی  نتیجۀ
در ارزیـابی مطلوبیـت    هـا  آنمتناسب با میزان اهمیـت  

افزونـه  هاي مسکن مهر، با اسـتفاده از  ی سایتدسترس
Raster Calculator  افـزار  نـرم در محیط ARCGIS   بـا

نهـایی میـزان مطلوبیـت     ق گردید تا نقشۀیتلفیکدیگر 
  دسترسی به دست آید.

طورکه قبال نیز ذکر گردید به منظور تعیـین  همان
هــر یــک از معیارهــا از (وزن) میــزان اهمیــت نســبی 

 AHPمراتبــی اینـد تحلیــل سلسـله  زوجــی فر مقایسـۀ 
 سـنجش  منظـور  در ایـن روش بـه   استفاده شده است.

 سـازگاري  نسـبت  یـا  نرخ زوجی، باید مقایسات صحت
 روش در سـازگاري  نرخ. گردد ها محاسبهگیريتصمیم

 نشان را هامقایسه سازگاري که است شاخصی پیاچاي
ــن. دهــدمــی ــرخ ای ــاي ن ــت و صــحت درجــۀ گوی  دق

                                                
1. Analytical Hierarchy process 
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ــرم( اســت زوجــی مقایســات در اهــگــذاري ارزش  و ک
 نـــرخ( پاینـــدگی نســـبت). 67: 1388 محمـــدي،

 آن مقدار اگر که شودمی تعیین ايگونه به) اريـسازگ
 داللت نسبت این صورت آن در باشد، 1/0از  ترکوچک

 بـه  دو ايـــ همقایسه در پایندگی قبول قابل حـسط بر
 کـه نیاه ببا توجه  .)318: 1385 مالچفسکی،( دارد دو

 برابـر  در ایـن پـژوهش   شـده  محاسـبه نسبت پایندگی 
هاي ان نتیجه گرفت که قضاوتتوبوده است، می 03/0

اسـاس آن اقـدام   توان براند و میپایا بوده رفتهگ صورت
هـاي مسـکن مهـر    ی معیارها و ارزیابی سایتدهوزنبه 

و وزن  روپیش مورد بررسی در پژوهشنمود. معیارها و 
  است. درج گردید 1ر جدول ها دآن متناظر بر

  

  هاي مسکن مهری سایتابی مکاندر ارزیابی وضعیت  موردنظري ها مؤلفه: معیارها و 1جدول 
  هاوزن الیه  در تحقیق مؤثري ها مؤلفهمعیارها و   ردیف  

  ساختاري
)109/0(  

  75/0  هاي اصلی و فرعیفاصله از راه  1
 25/0  فاصله از مرکز شهر  2

  1  جمع کل

و  اتسیتأس
تجهیزات 

  شهري
)309/0(  

 044/0  ها (به لحاظ ناسازگاري)فاصله از گورستان  3
 203/0  ینشان آتشفاصله از   4
 362/0  هاي بنزینفاصله از پمپ  5
 132/0 ي برق (خطوط انتقال انرژي)فشارقوفاصله از خطوط   6
 259/0  انرژي) نیتأمهاي برق (به لحاظ فاصله از پست  7

  1  جمع کل

ها و کاربري
  مراکز خدماتی

)582/0(  

 029/0  فاصله از مراکز آموزش عالی  8
 052/0  هاي اداريفاصله از کاربري  9
 193/0  ، مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان)مهدکودكهاي آموزشی (اعم از فاصله از کاربري  10
 098/0  فاصله از پارك و فضاي سبز  11
 052/0  فاصله از اماکن ورزشی  12
 1/0  فاصله از مراکز بهداشتی و درمانی  13
 105/0  فاصله از مراکز تفریحی شهر  14
 026/0  ساز آلودهفاصله از مراکز صنعتی و   15
 063/0  امنیت) نیتأمفاصله از مراکز انتظامی و کالنتري (به لحاظ   16

  037/0  کونی)به لحاظ ناسازگاري با کاربري مس( ینظامهاي فاصله از کاربري  17
 137/0  تجاري)ها ( یفروش عمدهو  ها یفروش خردهفاصله از   18
 069/0  هاي مذهبیفاصله از مساجد و کاربري  19
 039/0  هاي فرهنگیفاصله از کاربري  20

  1  جمع کل  1
  )نگارندگان تحقیقات؛ 1395؛ قنبري، 1393؛ رضایی و همکاران، 1391مشکینی و همکاران، ؛ 2011عبدالمحیطی، (

  
  مطالعه موردمحدوده 

در  ،محـدودة ایـن پـژوهش    عنـوان  بـه شهر اردبیل 
 48دقیقــه تــا  15درجــه و  48مختصــات جغرافیــایی 

ــه طــول شــرقی و   19درجــه و   11درجــه و  38دقیق
ــا   ــه ت ــه و  38دقیق ــمالی    17درج ــرض ش ــه ع دقیق

). ایـن  134: 1396است (نیکفال مغـانلو،   افتهیاستقرار
هکتـار   6200اي به مساحت بـیش از  شهر در محدوده

و  ).110: 1397(محمـدي و همکـاران،    گسترده شـده 
اســاس سرشــماري عمــومی نفــوس و مســکن ســال  بر

 158627(در  529374 بـر  بالغ، داراي جمعیتی 1395
). 1395مرکــز آمـار آیــران،  ( نفـر بــوده اسـت   خـانوار) 

 ه اسـت مشـخص شـد   آمده عمل بههاي اساس بررسیبر
 پروژة 10 قالب هر در شهر اردبیل درکه طرح مسکن م

اسـت:   شـده   گذاشتهکالن و با مشخصات ذیل به اجرا 
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پروژه مسکن مهر نیایش (شـام اسـبی) واقـع در ضـلع     
جنوب غربی شهر اردبیل به سمت روستاي شام اسبی، 

در بخش  ) واقعپروژه مسکن مهر اندیشه (پیله سحران
، سایت الیه شهر به سمت جاده خلخالجنوبی و منتهی

واقع در بخـش شـمالی اردبیـل     مسکن مهر میر اشرف
(اسکان غیررسمی)، مسکن مهـر   نینش هیحاش محدودة

واقـع در شـهرك رسـالت، مسـکن مهـر ســپاه       هیضـ یف
واقع در شهرك سینا، مسـکن مهـر   ع) عباس (حضرت 

آباد، مسکن مهـر پـنج آذر و مسـکن     یوالري بهار وطن
هایی بودنـد  روژهپ عنوان بهمهر فرهنگیان شهرك کوثر 

مسـکن قشـر    نیتـأم که در جهـت تعـدیل مشـکالت    
الزم بـه   شهر اردبیل به اجرا گـذارده شـدند،   درآمد کم

هاي مذکور به اتمام رسیده پروژه اکثرذکر است اکنون 
اســت ولــی بعضــی از  شــده دادهو بــه مالکــان تحویــل 

امکانات و تسهیالت در دسـت احـداث اسـت همچـون     
ــاراه ــاطی و مره ــت  ي ارتب ــدماتی جه ــز خ ــأماک  نیت

شهر اردبیـل   جغرافیاییي پروژه. موقعیت ها رساختیز
بـه   1در شـکل  آن،  ةاجراشـد هاي مسکن مهر و پروژه
  است. شده گذاشتهنمایش 

  

 
  موردمطالعهدة موقعیت محدو :1شکل 

  
  و بحث هایافته

هـاي  سـایت  ارزیـابی کیفیـت دسترسـی    منظـور  به
عمـومی، خـدماتی و    هايبه کاربريمسکن مهر اردبیل 

هـاي  الیـه  ابتـدا نقشـۀ  سیسات و تجهیـزان شـهري،   تأ
از  ،در پـژوهش  مـؤثر پارامترهـاي  هر یک از مربوط به 

 و نقشـۀ  شده استخراجکاربري اراضی شهر اردبیل  نقشۀ
هاي موجـود  فاصله از عناصر مذکور با استفاده از افزونه

تهیـه گردیـد. نظـر     Spatial Analyst Toolsدر بخش 

هـاي مسـکن مهـر خـارج از     سـایت که بعضـی از  اینبه
ــابی شــدشــهر اردبیــل مکــان محــدودة ــد، در ی ه بودن

، حـریم یـک کیلـومتري شـهر     هاي این پژوهش تحلیل
، شـده هیـ تههـاي  است تـا نقشـه   قرارگرفته توجه مورد

هاي مسکن مهر باشـد.  متناظر بر موقعیت مکانی سایت
یارها در قالب هاي فاصله از هر یک از معنقشه در ادامه

  به نمایش درآمده است. 2شکل 
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  هاي مرتبطجهت همپوشانی الیه شده هیتههاي معیار نقشه :2شکل 
  

گذاري و نوبت به ارزش معیارهاي از تهیه نقشهبعد 
ــه  ــازي نقش ــاي استانداردس ــتهه ــده هی ــی ش ــد. م رس

ــادیر     ارزش ــه مق ــه ب ــت ک ــاي آن اس ــه معن ــذاري ب گ
میـزان مطلوبیـت،    برحسـب شده از معیارها گیري اندازه

شود گفته می که یوقت مثال عنوان بهارزشی تعلق گیرد. 
گـرفتن بیشـتر از راههـاي ارتبـاطی، میـزان       فاصـله  با

شود، بـه معنـاي آن   ی کم مینیگزمکانمطلوبیت براي 
در واحد متـر، مطلوبیـت    تر کینزدي هااست که فاصله

اسـتاندارد نمـودن   دارنـد.  گزینـی   براي مکانبیشتري 
تغییـرات   ۀبـه معنـی همسـان کـردن دامنـ      نیز هاداده
. معیارهـاي  اسـت  1 تا 0 هایی همچوندر دامنهها داده

ــورد ــتفاده م ــت در   اس ــن اس ــابی ممک ــد ارزی در فراین
 رارقـ  سـنجش  مـورد گیـري متفـاوتی   واحدهاي انـدازه 

گیري شیب و متـر   باشند (مانند درصد در اندازه گرفته
ــدازه ــل)، در ان ــله از گس ــري فاص ــورت   گی ــن ص در ای

ریاضی همچون جمع، تفریـق و ... را   توان عملیات نمی
. حال اگر بخـواهیم سـرجمع   اعمال نمود ها آنبر روي 

به لحاظ معیارهـایی چـون    ،امتیازي را که یک پیکسل
... کسب کرده اسـت، محاسـبه    شیب، فاصله از گسل و

ــا       ــوأم ب ــازي ت ــدون استانداردس ــار ب ــن ک ــیم، ای کن
) 55: 1390میسر نخواهد بـود (غالمـی،    ،گذاري ارزش

ــژوهش ــن پ ــابراین در ای ــه بن گــذاري و ارزش منظــور ب
ي معیـار از توابـع موجـود در    هـا استانداردسازي نقشـه 

است. نقشه  شده استفاده Fuzzy Membership افزونۀ
اي از در دامنه ها هیالي استانداردسازحاصل از خروجی 

بنـدي و استانداردسـازي   یک طیـف  تا صفرعددي  بازة
عـدد صـفر بیـانگر عـدم      ها نقشهند که در تمامی اهشد

عدد یک نیـز نشـانگر بـاالترین درجـۀ      عضویت فازي و
هـاي اسـتاندارد   نقشـه اي از . نمونـه عضویت فازي است

  درآمده است.به نمایش  3در شکل  فازي شدة
  

  
  و با استفاده از توابع خطی GISدر قالب  استانداردشدهاي از نقشه نمونه: 3شکل 

 Fuzzy Membership  1تا  0اي از دامنهو در.  
 

بنـدي شـهر اردبیـل در    پهنـه به منظـور دسـتیابی   
هاي مسـکن  سایتدسترسی ارزیابی مطلوبیت راستاي 

سیسـات و  تأهـاي خـدماتی و   به کاربريشهر این مهر 
 ,Index Overlay، از ســه مــدل (تجهیــزات شــهري
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Weighted Overlay, TOPSIS (شــده  گرفتــه بهــره 
ایی در قالـب هـر مـدل،    نهـ  بعـد از تهیـه نقشـۀ    .است
کـه   میزان وزنشانبا استفاده از  آمدهدستهاي به نقشه

گـذاري  امـر ارزش  نظـران  صـاحب ن و توسط متخصصـا 
نهایی حاصل از  نقشۀ .دیدگرادغام با یکدیگر  ،بودشده 

از سـه روش فـوق، بیـانگر     آمـده  دسـت  بـه تلفیق نتایج 
سطوح شهري از منظـر دسترسـی بـه     نهایی مطلوبیت

شـهري اسـت؛ در    سـات یتأسو  ها يکاربر ،ها رساختیز
هاي استفاده آمده از هر یک از مدلدستادامه نتایج به

  شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بنـدي  بـا اسـتفاده از آن بـه پهنـه     اولین مدلی کـه 

هاي عمومی و خـدماتی  معیارهاي دسترسی به کاربري

 Index Overlayشهر اردبیل مبادرت شده است، مـدل  
-بندي نهـایی نقشـه  به منظور پهنه روشاین  در .است

ه شده استفاد Raster Calculator ، از افزونۀهاي معیار
ر ابتـدا  هـاي معیـا  نقشـه  صورت که کلیـۀ است، به این

هـاي اصـلی بـا یکـدیگر ادغـام شـده و       نسبت به مؤلفه
هـاي اصـلی محاسـبه شـده     هاي مربوط به مؤلفههنقش

خروجی مرتبط با هـر   سه نقشۀ بعدي است. در مرحلۀ
ي اصلی (ساختاري، خـدمات شـهري و   ها مؤلفهیک از 

متناسب با میزان اهمیت و تجهیزات شهري)  ساتیتأس
نهـایی  گردیدنـد تـا نقشـۀ    ن باهمدیگر ادغـام  شانسبی

نهـایی   نتیجـۀ  ها به دست آید.مدل همپوشانی شاخص
 .ه استآمددر نمایشبه  4شکل  مدل مذکور در قالب

  

 
  AHPو  IndexOverlayمدل هاي معیار در قالب نهایی حاصل از تلفیق نقشه نتیجۀ: 4شکل 

  
ها در پنج نتایج حاصله از روش همپوشانی شاخص

، نامناسـب، متوسـط، مناسـب و    سـب نامنا اریبس :طیف
اسـت کـه در ایـن میـان      شده يبند طبقهمناسب بسیار

ي مسـکن مهـر پـنج آذر و نیـایش در طیـف      هـا  تیسا
بسیار نامناسب؛ مساکن مهر فرهنگیان کوثر و اندیشـه  

ــحران)   ــه س ــف(پیل ــن  در طی ــب؛ وط ــوالري نامناس ی
(بهارآباد) و مسکن مهر سپاه حضـرت عبـاس (شـهرك    

مسکن مهـر فیضـیه    تیدرنهامناسب و  سینا) در طیف

(رسالت)، مالک اشتر به لحـاظ دسترسـی بـه خـدمات     
شهري در طیف مناسـب   ساتیتأسها و شهري، کاربري

  .اند گرفته قرار
ســنجش مطلوبیــت  منظــور بــهروش دیگــري کــه 

هـا،  بـه زیرسـاخت   مسـکن مهـر  هـاي  دسترسی سایت
قـرار   اسـتفاده  مـورد  ،شـهري  سـات یتأسهـا و  کـاربري 

. در اسـت  1عبارت از روش همپوشـانی وزنـی   اندهفتگر

                                                
1. Weighted Overlay 



   169                                                                                                                                                  همکاران                    و الندهیگ يعطا غفار

ــه  ــزار کالس ــن روش از اب ــددای ــدي مج ــه بن ــور ب  منظ
هاي مربوط به هر یـک از معیارهـا   استانداردسازي الیه

کالسه صـورت   9ها در ي الیهبند طبقه شده واستفاده 
بنـدي عـدد یـک نشـانگر     گرفته اسـت. در ایـن طبقـه   

بیـانگر بـاالترین    9ترین میزان ارجحیـت و عـدد    پایین
ــاخت    ــه زیرس ــی ب ــت در دسترس ــزان ارجحی ــا، می ه

 درباشـد.  شهري مـی  ساتیتأسهاي خدماتی و  کاربري
هـاي  نقشـه  و استانداردسازي يبند کالسهبعد از  تینها

ــر اســاس معیــار و هریــک از نســبی میــزان اهمیــت  ب
و  اقـدام بـه همپوشـانی    ،ها (ضریب وزنـی آن) شاخص

نهـایی آن در قالـب    ۀکه نتیجـ  شده است ها هیال ادغام
  است. شده  دادهنمایش  5شکل 

  

 
  Weighted Overlayمدل هاي معیار در قالب نهایی حاصل از تلفیق نقشه نتیجۀ : 5شکل 

  
دریافـت کـه سـایت     تـوان  یمـ  5با توجه به شکل 

مسـاکن   ب؛مسکن مهر نیایش در طیف بسـیار نامناسـ  
 هـاي طیـف  مهر پنج آذر و اندیشـه (پیلـه سـحران) در   

متوسـط؛   طیفمسکن مهر فرهنگیان نیز در  نامناسب؛
مناسـب و   طیـف یـوالري در  سایت مسکن مهـر وطـن  

مسـاکن مهـر سـپاه حضــرت عبـاس (شـهرك ســینا)،      
اشـتر نیـز بـه لحـاظ     فیضیه (رسـالت)، مجتمـع مالـک   

ي عمـومی در  هـا  يکـاربر هـا و  دسترسی به زیرساخت
  .اندبندي شدهطبقهبسیار مناسب  طیف

ارزیابی سطح دسترسی  منظور بهین روشی که سوم
قـرار   اسـتفاده  مورد شهر اردبیلي مسکن مهر ها تیسا

ــر. اســت TOPSIS، روش ه اســتگرفتــ  ایــن اســاس ب
طـور    بـه  کـه  اسـت  ايگزینـه  گزینـه،  بهترین تکنیک،
 دورتـرین  و لآهدیا نقطۀ به واحد تریننزدیک همزمان،

 از. اشـد ب نـامطلوب  شـرایط  بـه  متصـف  نقطـۀ  از واحد

 همزمـان طـور   بـه  که است آن روش این مهم امتیازات
 ذهنــی و عینــی معیارهــاي و هــاشــاخص از تــوانمــی

 جهـت  مـدل  این در است الزم حالنی. باانمود استفاده
 بـه شـده   داده نسـبت  مقادیر تمامی ریاضی، محاسبات

 بـودن  کیفـی  صـورت  در و بـوده  کمـی  نوع از معیارها
 مقـادیر  به را ها آن بایدمی ،معیارها بهشده  داده نسبت
ــی ــدیل کم ــود  تب ــکی،(نم -375 ص ،1385 مالچفس
در  TOPSISاز روش  آمـده  دست بهنهایی  نقشۀ .)374

  است. شده دادهنمایش  6شکل 
 TOPSISروش آمـده از  دسـت نتـایج بـه   بر اسـاس 

مطلوبیــت دسترســی بــه  نظــرز اتــوان گفــت کــه مــی
ایت ي عمـومی سـ  هـا  يکـاربر ي شهري و ها رساختیز

مسکن مهر اندیشه (پیله سـحران) در وضـعیت بسـیار    
هاي مسکن مهر پـنج آذر و نیـایش در   نامناسب؛ سایت

نامناسـب؛ سـایت مسـکن مهـر فرهنگیـان در       وضعیت
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هاي مسکن مهر سپاه حضـرت  متوسط؛ سایت وضعیت
 ) دریــوالري (بهارآبــادو وطــن )عبــاس (شــهرك ســینا

 هیضــیفهـاي مســکن مهــر  وضـعیت مناســب و ســایت 

رسالت)، مجتمع مسکونی مالک اشتر و میراشرف نیـز  (
  .اند گرفته قراربسیار مناسب  وضعیتدر 

  

 
  TOSISهاي معیار در قالب مدل نهایی حاصل از تلفیق نقشه نتیجۀ :6شکل 

  

 
  روش ترکیبیهاي معیار در قالب نتیجۀ نهایی حاصل از تلفیق نقشه: 7شکل 

  
 منظـور  بـه اسـت،  که قبال نیز ذکـر شـده   طورهمان

مطلوبیـت دسترسـی مسـاکن     بنديسطحافزایش دقت 
-ي عمـومی و زیرسـاخت  ها يکاربرشهر اردبیل به مهر

هـاي  از هر یک از روش آمده دست بههاي شهري، نتایج 
نتـایج   کـه  نیـ اا یکدیگر تلفیق شدند. با توجه بهفوق، ب

، ها شاخصهاي همپوشانی هر یک از روش آمده دست به
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هاي متفاوتی قـرار  نی و تاپسیس در طیفهمپوشانی وز
افزایش قابلیت مقایسه با یکـدیگر   منظور بهگرفتند، می

 هـا  این مدل ، خروجی نهاییها آنو امکان تلفیق نتایج 
 در. اسـت  شـده  استانداردسازيعددي مشابهی  در بازة

هـا در  با توجه به میزان قابلیت هر یـک از روش  تینها
کارشناسـان)   ازنظـر ر (هـاي مسـکن مهـ   ارزیابی سایت

 شده قیتلفبا یکدیگر  ها روشاز این  آمده دست بهنتایج 
از  آمـده دستبه . نقشۀه استآمددستو نقشۀ نهایی به

در قالـب   استفاده موردهاي تلفیق خروجی نهایی روش
  است. شده دادهنمایش  7شکل 

هاي نهـایی  آمده از تحلیلدستبا توجه به نقشۀ به
تـوان گفـت کـه سـایت مسـکن مهـر       گرفته میصورت

ــف  ــه ســحران) در طی بســیار نامناســب؛  اندیشــه (پیل
هـاي مسـکن مهـر پـنج آذر و نیـایش در طیـف        سایت

فرهنگیـان (شـهرك کـوثر) در     مهـر نامناسب؛ مسـکن  
هاي مسـکن مهـر سـپاه حضـرت     طیف متوسط؛ سایت

یوالري (بهارآباد) در طیف عباس (شهرك سینا) و وطن
هاي مسکن مهـر میراشـرف،   ایتس تینها درمناسب و 

مجتمع مالک اشـتر و فیضـیه (رسـالت) نیـز در طیـف      
بسیار مناسب قـرار داشـته و بـه لحـاظ دسترسـی بـه       

هاي عمومی و خدماتی موجود، وضعیت بسـیار  کاربري
  مطلوبی دارند.

  
  گیرينتیجه

یکی از نیازهاي اساسـی بشـر بـوده،     تنها نهمسکن 
ــه  ــهبلک ــوان ب ــانونی عن ــق ق ــه ح ــر ش ــی از ه روند یک

 رو نیـ ازا. شـود  یمـ پایدار محسوب  هاي توسعۀ شاخص
ایــن نیازهــا و جامعــه عمــل  نیتــأمدولتمــردان بــراي 

ود حقـوق قــانونی شــهروندان خــ  نیتــأمپوشـاندن بــه  
و  ســاخته د خــو هــایی را پیشــۀ همــواره سیاســت 

اند. در ایـران  کار خود قرار داده راهبردهایی را سرلوحۀ
سعی بـر  هاي نهم و دهم ولتطی زمان زمامداري د نیز

بـه   ،مهـر مسـکن بـا اسـتفاده از طـرح     تا ه استآن شد
از نیازهاي روزافزون مسکن پاسخ مقتضـی داده شـود،   

ی ابی مکانمطالعات مربوط به ذکر شده،  رو در دورةاین
ـ   رد و جانمایی مسکن مهر در اکثر شهرهاي کـالن و خُ

ي ه و اقدامات عملـی بـه منظـور اجـرا    ایران شروع شد
  .هاي کالن مسکن مهر، انجام شده استپروژه

معایبی در محاسن و  ايکه هر پروژهبا توجه به این
شـده  بـر آن   ، درایـن پـژوهش  اجرا و ساخت آن دارنـد 

تا میزان تناسب اراضی موقعیت مکانی متناظر بـر   است
ــروژه ــل را   پ ــهر اردبی ــر ش ــاي مســکن مه ــاظ  ازه لح

عمـومی شـهر    يها يکاربرو  ها رساختیزدسترسی به 
افـزار  . در ایـن فراینـد از نـرم   گیـرد مورد ارزیابی قـرار  

Expert choice ی دهوزنــزوجــی آن بــراي  و مقایســه
هـا،  هاي همپوشانی شاخص، از مدلهاي پژوهشمعیار

موجـود در   توابعو از  همپوشانی وزنی و مدل تاپسیس
هـاي  تحلیـل یافتـه   منظـور  بـه نیـز   ArcGISافـزار  نرم

است. بدین منظور بعـد از تهیـه    شده استفاده پژوهش
بـا اسـتفاده از    هـا  آني استانداردسازي معیار و ها نقشه
ي هـا  تیسـا وضـعیت دسترسـی    مدل ذکـر شـده،  سه 

ــل    ــهر اردبی ــر ش ــکن مه ــر ازمس ــه   نظ ــی ب دسترس
ي عمومی شهر مـورد ارزیـابی   ها يو کاربر ها رساختیز

افزایش دقت کـار   منظور به تینها در. ه استقرار گرفت
وق بـا  ي فـ هـا  روشاز هـر یـک از    آمـده دسـت بهتایج ن

 آمـده  دسـت  بـه نهـایی   یکدیگر ادغام شدند کـه نتیجـۀ  
ي هـا  يکـاربر بیانگر مطلوبیت اراضی در دسترسـی بـه   

  ي شهر بوده است.ها رساختیزعمومی و 
از هــر یــک از  آمـده  دســت بــهبـا توجــه بــه نتـایج   

تمـامی   در ایـن پـژوهش   شـده  کار بسـته ي به ها روش
شـهر   مهري که در حاشیه (پیرامون)ي مسکنها تیسا

سـایت مسـکن مهـر     جـز  بـه ی شـده بودنـد (  ابیـ  مکـان 
مطلوبیـت   نظـر  ازمیراشرف)، وضعیت بسیار نامناسبی 

 وضـعیت در نقشـۀ   نهمچنـین ایـ   رسی داشـتند؛ دست
  قابـل نیـز   ،بود آمده دست بهها نهایی که از تلفیق روش

ـ ا ازاست.  مشاهده گرفـت کـه   نتیجـه   تـوان  یمـ  رو نی
 شـهرها هاي مسکن مهـر در پیرامـون   ی سایتابی مکان

هـاي  باعث عـدم مطلوبیـت ایـن مسـاکن بـه کـاربري      
خدماتی و عمومی موجود در شهر اردبیل شـده اسـت.   

و خـدمات عمـومی    هـا  رسـاخت یزضعف دسترسی بـه  
ي گزافی را به شهروندان ساکن ها نهیهزتواند می ،شهر

ایـن اوصـاف بسـیار    بـا  . نمایـد  تحمیل مساکندر این 
ي هـا  نیزمبا توجه به وجود رسد که منطقی به نظر می
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اگـر  در نواحی داخلی شـهر،   هاي فرسودهبافتبایر و یا 
سـعی خـود را بیشـتر در    شـده،  اد هاي یپروژه انیمجر

؛ داشـتند  یمـ بازسازي و احیاي ایـن منـاطق مصـروف    
ایـن   آوردنـد. تري به دست مـی نتایج به مراتب مطلوب

شـده   شهرو اسپرال از رشد افقی  ممانعت باعثمسئله 
هـاي کشـاورزي و مراتـع جلـوگیري     زمین مصرف از و
دسترسـی مطلـوب بـه     نیتـأم بـا   همچنـین  ؛کـرد  یم

از تحمیـل   هاي مرکزي شـهر، در بخش خدمات شهري
ایاب و ذهاب و دسترسی به خـدمات   ي اضافیها نهیهز

ل ممانعت به عمبه شهروندان  هاي شهري،و زیرساخت
  .آمد یم

گرفته با پژوهش صورت در ادامه و در قالب مقایسۀ
 ،پـژوهش  شده در پیشینۀمطرح هايهاي پژوهشیافته

 نی همچـون هـاي محققـا  پـژوهش تـوان گفـت کـه    می
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؛ رضـایی و  1391؛ مشـکینی،  1392 ناصـرخانی مـرادي 
 ؛1390رضوانی و کـاظمی،  سعیدي؛ 1391زاده، کمائی

ن کـه محققـا   صورت بدین. شباهت دارد با این پژوهش
کـه   کننـد  میاشاره خود بر این امر  در پژوهش یادشده

در صورت امکان، استفاده از اراضـی داخـل شـهر و یـا     
امکـان   هـاي عمـومی  ترسـی نزدیک بـه خـدمات و دس  

 دهـد؛ از فضاهاي شهري را افزایش مـی وري بهینه  هرهب
همچنین این امکان را بـراي شـهر و شـهروندان میسـر     

بیشـترین سـود و یـا     ،سازد که بـا کمتـرین هزینـه   می
در حالت  .کمترین اتالف هزینه و زمان را داشته باشند

 نظـر کلی پیشنهاد بر این است که مدیران شهري با در 
اضـافی   هـاي  هزینـه از  زا درونتوسـعه شـهري    گرفتن

در خارج  شده ساختهمهر  هاي مسکنبه  رسانی خدمات
همچنـین اسـتفاده از   . آورنـد  عمـل از شهر ممانعت بـه  

هـاي مهـر    بافت داخلـی شـهر جهـت احـداث مسـکن     
 ویـژه  بـه  شهر داخلیباعث بهبود وضعیت کلی تواند  می

فرســوده و از منــاطق  منــدي بهــرهدر صــورت امکــان 
. از خواهـد شـد   باعث انسجام در بافت شهري ،ارگانیک

باعث کـاهش شـکاف و یـا     تواند میسوي دیگر این امر 

 هـاي  کـاربري ایجاد عدالت اجتماعی در ساختار توزیـع  
  عمومی گردد.
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