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اولویتبندی تناسب مکانگزینی پروژههای مسکن مهر شهر یزد...
مجله آمایش جغرافیایی فضا
فصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه گلستان

سال چهارم /شماره مسلسل یازدهم /بهار 3131

اولویتبندی تناسب مکانگزینی پروژههای مسکن مهر شهر یزد با استفاده از
رهیافت ترکیبی AHP-VIKOR
3

محمدرضا رضایی ،1یعقوب کمائیزاده* ،2محمدحسین سرائی
1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه یزد،
2دانشآموخته کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه یزد،
3دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه یزد
تاریخ دریافت 1392/9/12 :؛ تاریخ پذیرش1393/1/11 :
3

چکیده
اصوالً برای اجرای موفق طرحهای اجرایی ،الزم است مکان و فضای استقرار آنها ارزیابی شود .از ای نرو
هدف این مقاله اولویتبندی پروژههای مسکن مهر شهر یزد از نظر معیاره ای مک انی ابی اس ت .ب رای
رسیدن به این هدف ،از مدل ترکیب ی  AHP-VIKORاس تااده ش ده اس ت .روش تحقی ق ای ن مقال ه
توصیای-تحلیلی و اب زار جم آوری اطالع ا ش امم ملالع ا اس نادی و پیمایش ی از طری ق توزی
پرسشنامه است .در این پژوهش با بهره گیری از روش وایکور ،نظ ر کارشناس ان و اف راد خب ره در ام ور
مسکن برای تعیین ارزش و اهمیت معیارها ،با هم ترکیب شده و ب ا اس تااده از روش  AHPوزن نه ایی
معیارها محاسبه شده است .با اعمال وزن حاصم در میزان اولیهی معیارها و تلایق ش اخ ه ای وزن ی،
پروژههای مسکن مهر شهر یزد از لحاظ تناسب مکانی اولویتبندی شدهاند .نتایج حاصم از این پ ژوهش
نشان میدهد که پروژههای مسکن مهر آزاد شهر و حمیدیا بهترتیب باالترین و پایینترین سلح تناسب
مکانگزینی را دارند.
واژگان کلیدی :مسکن ،مسکن مهر ،تناسب مکانی ،مدل وایکور ،مدل AHP

*نویسنده مسئولkamaiezadeyaghoub@gmail.com :
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مقدمه
طرح مسأله
بیشک مسکن از کاالهای ضروری و اساسی زندگی است که امروزه دسترسی به این کاالی اساس ی
با توجه به ویژگیهای آن مشکم و پیچیده است .به عبار دیگر از میان نیازهای اولیه بشر (غذا ،لب ا
و مسکن) ،تأمین مسکن مشکمترین آنهاست .اهمیت تأمین مسکن در طرحه ای ش هری ب ه گون های
است که معموالً بیش از پنجاه درصد از سلح شهر را شامم میشود .مس لماً در ح ال حاض ر در س لح
جهانی مسألهای که دربارهی مسکن از آن صحبت میشود ،کمبود واح دهای مس کونی اس ت؛ در ع ین
حال آنچه به کیایت واحدهای مسکونی باز میگ ردد نی ز در بس یاری از نق ان دنی ا رعای ت نم یش ود
(اطهاری.)27:1359 ،
کشور ایران نیز فراوان با چنین مسائلی روبهرو است و در دهههای اخیر به دلیم رشد سری جمعیت
شهری و تغییرا شدید در ساختار شهرهای کشور ،نگرش به این مقول ه اهمیت ی مض اع پی دا ک رده
است .از اینرو کمبود مسکن و کیایت نامللوب مساکن موج ود هم واره یک ی از معض ال اجتم اعی-
اقتصادی در کشور ما بوده است و همیشه برای حم این مشکم برنامههای گوناگونی تدارک دی ده ش ده
است .اما برنامهریزیهای انجام شده برای حم این مسأله کمتر با موفقیت همراه شده ،به طوری که ما با
داشتن بیش از  57سال سابقهی برنامهریزی و داشتن سازمان برنامه ،هنوز موفق به حم مش کم ت أمین
مسکن نشدهایم و این معضم اجتماعی هنوز با اشکال مختل چهره مینمای د .وج ود چن ین ش رایلی،
موجب فراهم گشتن زمینه مناسب برای طرح مسکن اجتماعی به عنوان یکی از شیوههای تأمین مسکن
در برنامههای دوم و سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور شد که این امر در برنام ه چه ارم
توسعه با جدیت کامم با اجرای مسکن اجتماعی با عنوان مسکن مهر تا حدودی جامهی عمم پوشید.
طرح مسکن مهر ،طرحی است که در سال  1331با اه داف ایج اد تع ادل می ان عرض ه و تقاض ای
مسکن با حذف قیمت زمین ،تأمین مسکن اقشار کمدرآمد و بی بضاعت ،کنترل و جل وگیری از اف زایش
بیرویهی قیمت زمین و مسکن ،رونق بخشی به تولید مس کن و اف زایش حج م تولی د مس کن ،ک اهش
هزینه های مسکن (اجاره بها ،رهن و خرید) از سبد هزینهی خانوار ،تأمین نیازهای انباشتی و آتی مسکن
و برقراری عدالت در دسترسی به مسکن مناسب و به تب آن کاهش فقر و تأمین مسکن جوانان مل رح
شد.
به این منظور وزار راه و شهرسازی تالش میکند تا حدود دو میلیون واحد مس کونی را در اط راف
شهرها احداث نماید .طرح مسکن مهر در سه مکان اصلی گنجانده ش ده اس ت :اس تقرار ای ن ط رح در
شهرهای جدید ،اراضی اطراف شهرها و ارائهی تسهیال نوسازی و بهسازی خود مالکی برای باف ته ای
فرسوده.
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اما علیرغم اهداف و مزایای ذکر شدهی این طرح ،مسألهی عمدهای که در این ط رحه ا ب ه چش م
میخورد ،موضوع مکانگزینی آنها است .زمین های اختصاصی به پروژه ها اغل ب در خ ارا از ش هرها و
بدون امکانا و خدما شهری است .از اینرو واگذاری زمین در مک انه ای نامناس ب ی ا ش هرکه ای
اقماری اطراف کالنشهرها ،یکی از دالیلی ب ود ک ه رغبت ی ب رای س اخت ای ن زم ینه ا ایج اد نک رد.
شهرکهای اقماری موفقیتی به دست نیاوردند و تجربهی خ وبی نی ز ب رای مس کن مه ر نیس ت .پ
فنّاوری موجود در کشور باید متحول شود زیرا نمیتوان با روشهای سنتی تعداد زیادی واحد مس کونی
تولید کرد .به عبار دیگر باید ساختار تکنولوژیکی تولید مس کن را ک امالً دگرگ ون ک رد و ب ه س مت
صنعتی شدن حرکت کرد (پرهیزکار و شاهدی.)11:1339 ،
بنابراین با توجه به تأثیرا بلندمد طرح مسکن مهر بر سیما و عملکرد شهرها الزم اس ت اح داث
آنها با توجه به معیارهای برنامهریزی شهری صور پذیرد تا در عملکرد و کیایت زندگی شهری ت أثیر
منای نداشته باشد .اصوالً برای اینکه طرحهای اجرایی بتوانند با موفقیت اجرا شوند ،نیاز است تا مک ان
و فضای استقرار آنها ارزیابی شود.
از اینرو در این مقاله ضمن شناسایی معیارها و ضوابط مک انی ابی ط رح مس کن مه ر ،مک انی ابی
پروژههای مسکن مهر شهر یزد تحلیم و بررسی شده است .به این صور ک ه پ روژهه ای مس کن مه ر
شهر یزد با توجه به معیارهای تعیین شده و ب ا اس تااده از ف ن ترکیب ی  AHP-VIKORاولوی تبن دی
شدهاند و تناسب مکانی آنها مشخ شده است.
پیشینه پژوهش
شن )2007( 1در مقالهای موقعیت و معایب دسترسی مسکن ساخته شده را به خدما اجتماعی با
استااده از سیستم اطالعا جغرافیایی بررسی کرده است .او در این مقاله نشان داد که مسکن ساخته
شده نسبت به انواع دیگر مسکن ،بسیار دورتر از تسهیال عمومی جامعه و همچنین مراکز عمدهی
اشتغال ،مکانیابی شده است.
چانگ و هسو 2در سال  ،2009استراتژیهای محدودیت کاربری اراضی در مخزن حوزه آبخیر
تسنگ -وِن در جنوب تایوان را ارزیابی کردهاند .در این مقاله برای تعیین بهترین راهحم عملی با توجه
به معیارهای انتخاب شده ،از جمله عوامم جغرافیایی و هواشناسی ،از روش چند معیارهی وایکور
استااده شده است .نتایج نشان میدهد که زیر بخشهای نزدیک به خروجی یا مخزن منلقه باید در
اولویت محدودیتهای کاربری اراضی باشند.
1- Shen
2- Chang & Hsu
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کای ا و ک ارِمن ،)2011( 1روش ف ازی تلای ق ش ده  AHP-VIKORرا ب رای انتخ اب مناط ق
جنگمکاری جایگزین در استانبول ارائه کردهاند .در روش پیشنهادی ،وزن معیاره ا ب ر اس ا م اتری
2
مقایسه دودویی  AHPفازی تعی ین ش ده اس ت .نت ایج نش ان م یده د ک ه ح وزه آبخی ز اوم رالی
مناسبترین منلقه جنگلی در استانبول است.
سَن کریستوبال ،)2011( 3در مقالهای برای انتخاب پ روژهی ان رژی تجدیدپ ذیر در اس اانیا از روش
وایکور استااده کرده است .نتایج نشان میدهد که گزینهی گیاه بیوما (زیست توده) بهت رین انتخ اب
است و به دنبال آن گزینه های قدر باد و انرژی حرارتی خورشیدی قرار دارند.
مهدوی و رحمانی در سال  ،1390مکانیابی اراضی مسکن در شهر صالح آب اد را ب ا روش TOPSIS
تحلیم کردهاند .نتایج این ملالعه نشان میدهد که مسیر توسعه فیزیک ی ش هر ،تمای م ب ه تمرک ز در
بافت میانی ندارد بلکه بیش تر گرایش به توسعه در جهت شرق و دسترسی به جادهی اصلی دارد.
بدری و همکاران ( )1390در مقالهای ،سلح پایداری روستاهای شهرستان فس ا را ب ر اس ا م دل
وایکور رتبهبندی کردهاند .در این تحقیق از شاخ های لحاظ شده مربون به هر ی ک از ابع اد پای داری
برای سنجش نواحی روستایی استااده شده است .یافتههای تحقیق نشان میده د ک ه ای ن روش ب رای
حم مسائم تصمیم گسسته بر مبنای انتخاب بهینهترین گزینه از می ان گزین هه ای موج ود ب ر اس ا
رتبهبندی ،توانایی باالیی دارد.
مشکینی و همکاران در سال  1390در مقالهای ،مکانیابی پروژههای مسکن مهر استان یزد را با
رویکرد کالبدی -زیستمحیلی با استااده از مدل  AHPارزیابی کردهاند .نتایج ارزیابی ،مکانیابی
مناسب پروژههای یادشده را نشان میدهد .البته نواقصی نیز وجود دارد که مسلماً پاسخگویی همزمان
به تمام معیارها بسیار دشوار است و در مواردی با توجه به اولویتهای ملرح شده ،پاسخگویی به یک
معیار منتج به میسر نبودن مکانیابی مناسب میگردد .البته این مقاله صرفاً مدخلی در این امر به شمار
میرود و برای وزندهی معیارها و زیرمعیارهای معرفی شده ،نیاز به ملالعا بیشتر میدانی و استااده
از نظر کارشناسان و خبرگان این امر ،نظرسنجی و تهیه پرسشنامه و تحلیم بیشتر وجود دارد.
همانطوری که در ملالعا باال یاد شد ،روش وایکور تاکنون در عرصههای مختلای به کار برده
شده است .بنابراین تاکنون از این فن برای برنامهریزی و ارزیابی تناسب مکانگزینی پروژههای مسکونی
استااده نشده است .همچنین با توجه به اینکه مشکینی و همکاران در نتیجه حاصم از پژوهش خود
نیز ملرح کردهاند که برای ارزیابی مکانیابی و تحلیم تناسب مکانی پروژههای مسکن مهر ،نیازمند
1- Kaya & Kahraman
2- Ömerli
3- San Cristóbal

اولویتبندی تناسب مکانگزینی پروژههای مسکن مهر شهر یزد...

503

ملالعا بیشتر و اصولیتری هستیم ،از اینرو پژوهش حاضر با نوآوری خاصی ،اولویتبندی تناسب
مکانی پروژه های مسکن مهر شهر یزد را از لحاظ معیارهای مکانگزینی و با محوریت قرار دادن نظر
کارشناسان امور مسکن مد نظر قرار داده است.
مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری
تعاریف و مفاهیم
طرح مسکن مهر :جام نبودن سیاستهای به کار گرفته شده در زمینه ی مسکن کم درآمدها ،با اتکا
به ملالعا طرح جام مسکن در سالهای  1331و  1337بیش از پیش آشکار شد .وجود حدود سه و
نیم میلیون خانوار که مسکن ملکی نداشتند که از این تعداد ،پنجاه درصد متعلق به چهار دهک اول
درآمدی بودند بر این امر صحه میگذاشت .از سوی دیگر ،بهبودی که در شاخ های کمی و کیای
مسکن صور گرفته ،بیشتر شامم دهکهای باالی درآمدی بود .بهعنوان نمونه ،به رغم بهبود در
شاخ هایی چون تراکم خانوار در واحد مسکونی ،سهم مسکن بادوام و نسبت هزینهی مسکن به کم
هزینهی خانوار ،این بهبودها در دهکهای پایین جامعه دیده نمی شد .از طرف دیگر ،در ملالعهی طرح
جام که سند راهبردی اجرایی آن در سال  1337تدوین و نهایی شد 77 ،برنامه در قالب نه محور
پیشبینی شده بود که یکی از برنامههای آن در محور مسکن گروههای کمدرآمد ،برنامهی واگذاری حق
بهرهبرداری از زمین موسوم به مسکن مهر بود .مسکن مهر به منظور ایجاد زمینه و بسترسازی برای
تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت و به ویژه اقشار کمدرآمد ،تقویت نقش حاکمیتی دولت در امر
تأمین مسکن و حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروههای کمدرآمد با رویکرد تقویت
تعاونیهای مسکن ،خیرین مسکنساز و نهادهای حمایتی ،حصول مدیریت یکاارچه و منسجم ،کاهش
سهم زمین در قیمت تمام شدهی واحد مسکونی و حمایت و هدایت انبوهسازی ،در قالب بند «د»
تبصرهی  1قانون بودجهی سال  1331کم کشور با پیشنهاد وزار مسکن و شهرسازی به عنوان متولی
برنامهریزی و هدایت بخش مسکن ،تهیه شد و در اردیبهشت  1331به تصویب هیأ وزیران رسید.
گروه هدف این برنامه نیز اشخاص فاقد مسکن ملکی دهکهای درآمدی پایین و میانی تعیین شد که
پ از طی مراحم ابتدایی و تقسیم کار صور گرفته ،ثبت نام از متقاضیان انجام شد (دفتر برنامهریزی
و اقتصاد مسکن.)11 :1339 ،
تحلیل تناسب مکانی :تحلیم تناسب مکانی -فضایی فرایندی است که مکان مناسب را در پهنهی
مشخ شده برای کاربری خاص تعیین میکند ( .)Hopkins, 1997:13تحلیم تناسب زمین به فرایند
تعیین سازگاری ،قابلیت و شایستگی بخشی از زمین برای کاربری معین و تعری شده اطالق میشود
(تیموری و همکاران.)110 :1339 ،
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معیارهای مکانی :معیارهای مکانی را میتوان استانداردهایی دانست که با آنها مکان بهینهی یک
کاربری در شهر سنجیده میشود (سعیدنیا.)20 :1333 ،
مکانگزینی :1سلسله عملیا  ،اقداما و تمهیداتی است که در زمینهی حصول از وجود شرایط و فراهم
آمدن امکان اجرایی یک فعالیت بوده ،بر اسا آن ،دستگاه اجرایی با دید باز برنامهی اجرایی فعالیتها
را از جها مختل ارزیابی میکند و در صور دستیابی به هدف ،نسبت به اجرای عملیا در مکان
انتخاب شده اقدام مینماید .در این بین تبعا و عوارض موضوع قبالً بررسی و مدنظر قرار میگیرد
(حیا روحی و همکاران.)1333 ،
الگوی مکانهای مناسب برای توسعه عملکرد مسکونی :مکانهای مناسب برای توسعهی مناطق
مسکونی ،دارای شیب زمین بین  1تا  3درصد ،حداکثر ارتااع تا  1100متر و جهتهای جغرافیایی
جنوبی و شرقی برای آب و هوای نیمه گرمسیری و غربی ،رعایت حریم گسمهای شناخته شده در
منلقه بر اسا ضوابط و مقررا و ملالعهی عوارض زمینشناسی و پهنههای گسم در منلقه است ؛
فاصلهی مجاز با بستر خشک رودخانهها و مسیمها رعایت شود بهطوریکه در فاصلهی  70تا 300
متری در حریم مسیمها از احداث هرگونه کاربری مسکونی جلوگی ری ش ود؛ رعایت حری م مجاز
شبکههای انتقال انرژی ،آب ،گاز و برق ،ایجاد فضای سبز در منلقه ،حداکثر سرعت باد  17متر بر
ثانیه ،بررسی مناب آبی و تلبیق الگوی موجودی مناب آب بر اسا مدل اکولوژیکی ایران ،حااظت از
آثار تاریخی و فرهنگی ،مورد توجه قرار گیرد و از خاکهای بسیار حاصمخیز و مناب آب زیرزمینی
حااظت شود .همچنین توجه ویژه به خسارا ناشی از سیم احتمالی و تعیین مناطق تحت سیالب از
دیگر اقداما الزم برای توسعهی عملکردهای مسکونی است (قراگوزلو.)27:1331 ،
دیدگاهها و نظریات
ابعاد گستردهی مسکن سبب شده است تا شاخههای علمی مختل به نوعی آن را بررسی کنند و
دانشمندان هر رشته ،نظریاتی را در مورد آن بیان داشتهاند .در این بخش به بررسی نظریا و
دیدگاههای مختل علمی در مورد اهمیت و مسأله مسکن و مکانیابی میپردازیم.
الف) نگرش ساخت منطقه واحدهای مسکونی :جیمز وان معتقد است که منلقه جدید واحدهای
مسکونی شامم ویژگیهای زیر است:
 منلقه جدید واحدهای مسکونی در نقاطی به وجود میآید که قبالً هیچگونه مرکزیت تجاری وخرده فروشی نداشته باشد.
 منلقه جدید مسکونی از بخش مرکزی شهرها فاصله زیادتری میگیرد.1- Selecting Places
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 منلقه جدید واحدهای مسکونی در مسیرهای ترافیک عمومی ساخته نمیشود زیرا در زمان ما،علت وجودی آنها بیشتر به اتومبیمهای شخصی وابسته است.
 منلقه جدید واحدهای مسکونی معموالً به مثابهی یک «واحد خودیار» عمم میکند و درمغازههای آن انواع مختلای از کاالها به فروش میرسد (پاپلی یزدی و سناجردی.)93:1332 ،
ب) ایده بلوکهای بزرگ مسکونی :کلرن اشتاین 1در سال  1900طرح قلعهبندی بزرگ را پیشنهاد
کرد .این طرح عبار است از ایجاد قلعا با ابعاد بزرگ که در داخم آنها فقط راههای بنبست
پیشبینی میشود .در داخم این قلعا بزرگ ،شبکهای از پیادهروها برای وصول به ساختمانها احداث
میشود و به این ترتیب خانهها در معرض ناراحتیهای ناشی از سر و صدا و حرکت اتومبیمها قرار
نمیگیرد (پاپلی یزدی و سناجردی.)37:1332 ،
نظریه پخش فضایی :پخش فضایی عبار است از گسترش یک پدیده از کانون یا کانونهای اص لی ،در
بین مردمی که آماده پذیرش آن پدیده هستند .این گسترش در طول زمان صور م یگی رد .بن ابراین
عامم پخش ،ی ک فرآین د فض ایی اس ت ک ه م یتوان د دگرگ ونیه ایی در چش م ان دازهای طبیع ی،
انسانساخت ،رفتار و نگرشهای مردم به وجود آورد .با توجه به م وارد ذک ر ش ده ،دو عام م در پخ ش
فضایی ،اسا کار است -1 :وجود پدیده یا پدیدهها -2 ،امر گسترش .یعنی حرکت پدی ده از خاس تگاه
اصلی خود ،پخش فضایی را موجب میشود .این پدیده ،ممکن است یک ش یوهی رفت ار ،عقای د خ اص
سیاس ی و اجتم اعی و ی ا ی ک ام ر م ادی نظی ر رواا م د لب ا و ی ک ن وع ک االی وی ژه باش د
(مستوفیالممالکی.)1390 ،
نظریه مکانیابی بر مبنای مسائل زیستمحیطی :مناسب ترین مکان برای استقرار نوع کاربری مکانی را
باید طوری انتخاب کرد که از سوی آن کم ترین فشار ممکن بر محیط کاربری موردنظر و سایر
کاربریها وارد آید .در این صور میتوان بر اسا این نظریه به انتخاب مناسبترین مکان برای
استقرار هر یک از کاربریها مبادر ورزید (بهرام سللانی.)155-153 :1351 ،
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف به روش کاربردی و از لحاظ شیوهی ملالعه به روش توصیای از نوع
پیمایشی شکم گرفته است .برای گردآوری اطالعا این پژوهش از روش اسنادی مبتنی بر ملالعا
کتابخانهای و رویکرد پیمایشی با استااده از ابزار پرسشنامه استااده شده است .در پژوهش حاضر ابتدا

1- Clarence Stein
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معیارهای ارزیابی مکانگزینی پروژههای مسکن مهر تعیین شدهاند .سا برای تهیه ماتری اولیه این
معیارها ،پرسشنامهای طراحی و در میان کارشناسان و متخصصان امور مسکن توزی شده است.
جامعهی آماری در این پژوهش ،کارشناسان و متخصصان امور مسکن شهر یزد (شامم کارکنان امور
مسکن سازمان مسکن و شهرسازی شهر یزد و مدیران اجرایی طرح مسکن مهر شهر یزد) است که بر
اسا بررسی پژوهشگر مقاله ،بیست نار را شامم میشود .از اینرو با استااده از فرمول تعیین نمونهی
کوکران و جدول مورگان ،حجم نمونه به دست آمده ،بیست نار برآورده شد .مبنای امتیازدهی به این
معیارها بر اسا طی پنج گزینهای لیکر بوده است و از  7طی (=1کامالً مناسب=2 ،مناسب،
=3نسبتاً مناسب=1 ،نامناسب =7 ،کامالً نامناسب) استااده شده است .در نهایت از دادههای حاصم از
این پرسشنامهها ،میانگین گرفته شده و به عنوان ماتری اولیهی مدل وایکور در نظر گرفته شدهاند.
در روش پیشنهادی ،وزن نهایی معیارها نیز بر اسا ماتری مقایسهی دودویی  AHPتعیین شده
است .در نهایت نیز با توجه به فرآیند تکنیک وایکور هر یک از پروژههای مورد ملالعه از جنبهی
استقرار مکانی رتبهبندی شدهاند .به طور کلی در تحقیق حاضر ،تحلیم یافتهها با استااده از فرآیند
تحلیم سلسله مراتب 1و تلایق شاخ ها با بهرهگیری از تکنیک وایکور 2انجام شده است.
محدوده و قلمرو پژوهش
طرح مسکن مهر شهر یزد نیز همزمان با سایر شهرهای کشور از سال  1331آغاز شد .نکته مهم
پروژههای مسکن مهر شهر یزد این است که این پروژهها در سلح شهر پراکنده مکانیابی شدهاند و از
تمرکز این واحده ا در بخش خاصی از شهر جلوگیری شده است .اطالعا و موقعیت پروژههای مسکن
مهر شهر یزد در جدول  1و شکم  1نشان داده شده است.
جدول  -3سایتهای مسکن مهر شهر یزد
نام سایت

تعداد واحد

مساحت (هکتار)

فاز  1فاطمیه

1911

19/31

فاز  2فاطمیه

511

17/1

آزادشهر

211

9/11

111

12/22

حمیدیا
منب ( :سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد)1392 ،

1- Analytic Hierarchy Process
2- Vlse Kriterijumska Optimizacija Kompromisno Resenje
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شکل  -3نقشه موقعیت پروژههای مسکن مهر در سطح شهر یزد (ترسیم :نگارندگان)

بحث اصلی
مدل تحلیلی پژوهش
معیارها و گزینههای پژوهش :در این پژوهش برای ارزیابی و رتبهبندی مکانگزینی پروژههای مسکن
مهر شهر یزد به پژوهش توصیای -میدانی پرداختهایم و برای دستیابی به این هدف از پنج بعد کالبدی،
زیست محیلی ،دسترسی و موقعیت نسبت به شهر ،ارزش سایت و مالکیت اراضی و یازده معیار استااده
شده است (جدول .)2
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جدول  - 2ابعاد ،معیارهای مکانگزینی و سایتهای مسکن مهر شهر یزد
بعد

معیارها

کالبدی

شیب و توپوگرافی
خدما زیربنایی
امکان احداث بنا

زیستمحیلی

دوری از آالیندههای محیلی
نبود مخاطرا محیلی

دسترسی و موقعیت نسبت به شهر

-

ارزش سایت

مالکیت اراضی

تناسب ابعاد فرم و شکم سایت
دید و منظر
همخوانی کاربریهای همجوار
اراضی ملی
اراضی موا

گزینهها

فاز  1فاطمیه
فاز  2فاطمیه
سایت آزادشهر
سایت حمیدیا

(منب  :معیارها از مشکینی و همکاران)1391 ،

مدلهای پژوهش

الف) فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
یکی از کارآمدترین فنهای تصمیمگیری ،فرآیند تحلیم سلسله مراتبی ( )AHPاست که اولین بار
توما ال ساعتی در سال  1930ملرح کرد .این مدل بر اسا مقایسههای زوجی بنا نهاده شده است
و امکان بررسی سناریوهای مختل را به مدیران میدهد .فرایند تحلیم سلسله مراتبی با شناسایی و
اولویتبندی عناصر تصمیمگیری شروع میشود .این عناصر شامم :هدفها ،معیارها یا مشخصهها و
گزینههای احتمالی میشود که در اولویتبندی به کار گرفته میشوند .فرایند شناسایی عناصر و ارتبان
میان آنها که منجر به ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی میشود ،ساختن سلسله مراتب نامیده میشود.
سلسل ه مراتبی بودن ساختار به این دلیم است که عناصر تصمیمگیری را میتوان در سلوح مختل
خالصه کرد .بنابراین اولین قدم در فرایند تحلیم سلسله مراتبی ،ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی از
موضوع مورد بررسی است که در آن ،اهداف ،معیارها ،گزینهها و ارتبان بین آنها نشان داده میشود.
چهار مرحله بعدی در فرایند تحلیم سلسله مراتبی ،شامم محاسبهی وزن (ضریب اهمیت) ،معیارها (و
زیرمعیارها در صور وجود) ،محاسبهی وزن (ضریب اهمیت) گزینهها ،محاسبهی امتیاز نهایی گزینهها
و بررسی سازگاری منلقی قضاو ها میشود (زبردست.)17:1330،

اولویتبندی تناسب مکانگزینی پروژههای مسکن مهر شهر یزد...

551

ب) تکنیک وایکور
روش وایکور بر اسا تشابه به حم ایدهآل ،اعتبار بیشتری دارد .واژهی وایکور از یک کلمه صربی
به معنی بهینهسازی چند معیاره و راهحم توافقی گرفته شده و یکی از روشهای تصمیمگیری چند
معیاره کاربردی است که کارایی باالیی در حم مسائم گسسته دارد .این روش بر اسا برنامهریزی
توافقی ارائه شده است .مبنای مدلهای توافقی را یو ( )1953و زلنی ( )1932ارائه کردهاند .راهحم
توافقی ،راهحمهای موجه را که به راهحم ایدهآل نزدیک بوده ،به عنوان توافق ایجاد شده توسط
اعتبارا ویژهی تصمیمگیرندگان تعیین میکند (بدری و همکاران.)5:1391 ،
این روش را اپروکویک و تزنگ ایجاد کردهاند و بر رتبهبندی و انتخاب مجموعهای از گزینهها و برای
حم مسأله با معیارهای نامتناسب (واحدهای اندازهگیری مختل ) و متعارض تمرکز میکند که میتواند
به تصمیم گیرندگان برای رسیدن به راهحم نهایی کمک کند (.)Sayadi & et al., 2009:2258
مراحم این روش در یک مسأله تصمیمگیری چندمعیاره ،با  nمعیار و  mآلترناتیو به شرح ذیم است:
تشکیم ماتری تصمیممحاسبه مقادیر نرمال شدهوزن دار کردن ماتری نرمالتعیین نقلهی ایدهآل مثبت و منایمحاسبه مقادیر فاصلهی گزینهها با راهحم ایدهآل ( Sو )Rمحاسبه مقدار  Qiو رتبهبندی نهایی گزینههارتبهبندی گزینهها بر اسا مقادیر .)Aghajani Bazzazi & et al., 2011:2551( Qiیافتههای پژوهش
در ادامه ،مراحم انجام مدل توضیح داده شده ،سا
بحث گذاشته میشود.

نحوه استااده از آن درباره ملالعه موردی به

مرحله اول :تشکیل ماتریس تصمیمگیری
فرض کنید که  mگزینه و  nخصوصیت وجود دارد .همچنین آلترناتیوهای گوناگونی هست که با Xi
Xij

نشان داده میشود .برای هر گزینه نیز مجموعهای از معیارها وج ود دارد ک ه مق دار آن ب هص ور
نشان داده میشود .ب هعب ار دیگ ر  Xijمق دار خصوص یت jام اس ت .در ای ن م اتری در س تونه ا،
معیارهای مورد استااده در حوزه تناسب مک انگزین ی پ روژهه ای مس کن مه ر و در ردی ه ا نی ز
سایتهای مسکن مهر قرار دارد .دادههای خام هر معی ار مرب ون ب ه س ایته ای مس کن مه ر ک ه از
پرسشنامه استخراا شده است ،در خانههای جدول قرار گرفته است (جدول .)3
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جدول  -1ماتریس تصمیمگیری اولویتبندی سایتهای مسکن مهر بر حسب تناسب مکانگزینی

شیب (درصد)

خدما زیربنایی

امکان احداث بنا

تناسب ابعاد ،فرم
و شکم
دسترسی و
موقعیت...
عدم وجود
مخاطرا ...
عدم نزدیکی به
آالیندهها...

دید و منظر

همخوانی
کاربریهای...

2/7
1/5
1/1
1

3/5
2/1
3/37
2/37

3/7
3/17
3/97
3/27

1/3
1/57
2/27
3/7

3/3
3/57
1
1/1

2/9
2/9
3/37
2/3

3/27
3/77
3/17
3/1

2/37
2/2
2/97
2/1

اراضی ملی

سایت
فاز  1فاطمیه
فاز  2فاطمیه
آزادشهر
حمیدیا
(مأخذ :نگارندگان)

اراضی موا

معیار

1/2
1/2
2/37
3/77

3/37
3/3
1/1
1/07

1/17
1/17
1/17
1/37

مرحله دوم :محاسبه مقادیر نرمال شده
برای نرمالسازی مقادیر ،زمانی که  Xijمقدار اولیه گزینهی iام و بعد jام باشد ،از رابله زیر
استااده میشود:

که در آن:
 Xijمقادیر هر معیار برای هر گزینه (مقدار اولیه) و  fijمقدار نرمال شدهی گزینهی iام و بعد jام است.
جدول  1ماتری نرمال شدهی وزنی سایتهای مسکن مهر مورد ملالعه را نشان میدهد.
جدول  -4مقادیر نرمال شده

شیب (درصد)

خدما زیربنایی

امکان احداث بنا

آالیندهها...

عدم نزدیکی به

موقعیت...

دسترسی و

(مأخذ :نگارندگان)

و شکم

0/235

0/337

0/137

0/520

0/721

0/353

0/151

0/133

0/531

0/712

0/133

دید و منظر

آزادشهر
حمیدیا

0/102

0/719

0/775

0/113

0/711

0/133

0/132

0/109

0/731

0/719

0/711

همخوانی
کاربریهای...

فاز  2فاطمیه

0/139

0/121

0/131

0/310

0/159

0/155

0/713

0/171

0/215

0/131

0/707

اراضی ملی

فاز  1فاطمیه

0/519

0/105

0/193

0/350

0/137

0/155

0/195

0/137

0/215

0/135

0/191

سایت

اراضی موا

عدم وجود
مخاطرا ...

تناسب ابعاد ،فرم

معیار
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مرحله سوم :وزن دار کردن ماتریس نرمال
برای وزن دار کردن ماتری نرمال ،ابتدا وزن هر یک از معیارها را محاسبه میکنیم .در این زمینه
روش های متعددی مانند آنتروپی شانون ،فرآیند تحلیم سلسله مراتب ( ،)AHPفرآیند تحلیم شبکه
( ،Linmap ،)ANPبردار ویژه و مانند آن وجود دارد که متناسب با نیاز میتوان از آنها استااده کرد .در
این تحقیق از روش  AHPبرای تعیین وزن شاخ ها استااده شده است .وزن معیارهای پیشنهادی را
نیز بیست نار از کارشناسان امور مسکن تعیین کردهاند و از طریق روش  AHPدر محیط نرمافزار
 Expert Choiceمحاسبه و به هر شاخ تخصی داده شده است (جدول .)7
جدول  -5وزن معیارها بر اساس روش AHP

شاخ

شیب (درصد)

خدما زیربنایی

امکان احداث بنا

عدم نزدیکی به
آالیندهها...

مخاطرا ...

عدم وجود

دسترسی و موقعیت...

شکم

تناسب ابعاد ،فرم و

دید و منظر

همخوانی کاربری-
های...

اراضی ملی

0/333

اراضی موا

وزن

0/259

0/031

0/113

0/115

0/103

0/213

0/015

0/517

0/357

0/127

(مأخذ :نگارندگان)

پ از تعیین وزن معیارها ،مقادیر ماتری نرمال هر یک از گزینهها بر وزن معیارها ضرب میشود
و در نهایت ماتری نرمال وزندار بهدست میآید.
جدول  -6ماتریس نرمال وزندار
شیب (درصد)

خدما زیربنایی

امکان احداث بنا

آزادشهر
حمیدیا

0/112

0/015

0/311

0/331

0/037

0/017

0/107

0/011

0/119

0/171

0/017

0/030

0/033

0/233

0/100

0/035

0/039

0/103

0/029

0/722

0/113

0/010

(مأخذ :نگارندگان)

آالیندهها...

عدم نزدیکی به

عدم وجود
مخاطرا ...

دسترسی و
موقعیت...

تناسب ابعاد ،فرم
و شکم

فاز  2فاطمیه

0/131

0/035

0/301

0/300

0/030

0/019

0/113

0/030

0/155

0/121

0/013

سایت

دید و منظر

فاز  1فاطمیه

0/201

0/072

0/307

0/303

0/031

0/019

0/103

0/032

0/155

0/121

0/012

همخوانی
کاربریهای...

اراضی ملی

اراضی موا

معیار
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مرحله چهارم :تعیین نقطهی ایدهآل مثبت و منفی
اگر تاب معیار مثبت باشد بر اسا

رابلهی زیر مقادیر بهترین و بدترین محاسبه میشود.

اگر تاب معیار منای باشد بر اسا

رابلهی زیر مقادیر بهترین و بدترین محاسبه میشود.

بر این اسا می توان بهترین و بدترین مقادیر را برای معیارها مشخ کرد .برای مثال در مورد
شاخ خدما زیربنایی ،بزرگترین مقدار از جدول ( )5مقدار  0/072و کوچکترین مقدار 0/033
است.
جدول  -7بهترین و بدترین مقدار برای همه توابع معیارها

معیار

شیب (درصد)

خدما زیربنایی

0/201

0/033

0/233

0/300

0/030

0/039

0/103

0/029

0/155

0/121

0/010

-0/121

0/019

0/011

0/300

0/005

0/021

0/017

0/012

0/317

0/033

0/007

دید و منظر

امکان احداث بنا

تناسب ابعاد ،فرم و
شکم
دسترسی و
موقعیت...
عدم وجود
مخاطرا ...
عدم نزدیکی به
آالیندهها...

همخوانی کاربری-
های...

اراضی ملی

اراضی موا

0/030

0/072

0/311

0/100

0/035

0/017

0/113

0/011

0/722

0/171

0/017

(مأخذ :نگارندگان)

مرحله پنجم :محاسبهی مقادیر فاصلهی گزینهها با راهحل ایدهآل
در این مرحله ،فاصلهی هر گزینه از راهحم ایدهآل مثبت محاسبه میشود و سا
تجمی آن بر اسا رابلههای زیر صور میگیرد.

که در آن:
 :Sjفاصله از گزینه نسبت به راهحم ایدهآل (ترکیب بهترین)؛
 :Rjفاصلهی گزینه  iاز راهحم ایدهآل منای (ترکیب بدترین)؛
 :fijعدد گزینه مورد نظر برای هر معیار در ماتری نرمال وزنی؛
 :f+بزرگترین عدد ماتری نرمال وزنی برای هر ستون؛
 :f-کوچکترین عدد ماتری نرمال وزنی برای هر ستون است.

محاسبهی
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مرحله ششم :محاسبه مقدار  Qiو رتبهبندی نهایی گزینهها
مقدار  Qiاز طریق رابله زیر محاسبه میشود:

که در آن:

و  Vوزن استراتژی (اکثریت معیارها) یا حداکثر مللوبیت گروهی است.
جدول  -8محاسبات  R ،Sو Q

شیب (درصد)

خدما زیربنایی

امکان احداث بنا

تناسب ابعاد ،فرم و
شکم
دسترسی و
موقعیت...
عدم وجود
مخاطرا ...
عدم نزدیکی به
آالیندهها...

همخوانی کاربری-
های...

فاز  2فاطمیه

0/130

0/050

0/111

0/333

0/115

0/013

0

0/079

0/517

0/357

0/012

3/391

0/357

0/001

آزادشهر

0/051

0/022

0

0/797

0/013

-

0/191

-

0/213

0

0

1/111

0/797

1

حمیدیا

0

0/031

0/113

0

0

0/103

0/213

0/015

0

0/111

0/127

1/313

0/113

0/911

معیار
فاز  1فاطمیه

0/259

0

0/395

0/309

0/113

0/013

0/117

0/015

0/517

0/529

0/033

3/112

0/309

0/115

دید و منظر

اراضی ملی

اراضی موا

S

R

Q

(مأخذ :نگارندگان)
مرحله هفتم :رتبهبندی گزینهها بر اساس مقادیر Qi

بر اسا مقادیر  Qiگزینهها که در مرحلهی ششم محاسبه شد ،میتوان به رتبهبندی گزینهها
پرداخت .گزینههایی که مقدار  Qiدر آنها بیش تر باشد ،در اولویت باالتر قرار میگیرند و مقادیر Qi
کوچکتر به معنای قرار گرفتن در رتبهی پایینتر است (جدول .)9
جدول  -3رتبهبندی سایتهای مسکن مهر شهر یزد بر اساس میزان فاصله نسبت به راهحل ایدهآل
فاز  1فاطمیه

S
3/112

R
0/309

Q
0/115

3

فاز  2فاطمیه

3/391

0/357

0/001

1

آزادشهر

1/111

0/797

1

1

حمیدیا

1/313

0/113

0/911

2

سایت

(مأخذ :نگارندگان)

رتبه
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شکل  -2فاصله سایتهای مسکن مهر شهر یزد نسبت به راهحل ایدهآل (ترسیم :نگارندگان)

همانطوری که در شکم شماره  2مشاهده میشود ،سایت مسکن مهر آزادشهر بر اسا میزان
فاصله نسبت به راهحم ایدهآل ( ،)Qi=1نسبت به سایر سایتهای مسکن مهر ،وضعیت مکانگزینی
مللوبتری دارد .سایتهای حمیدیا ( ،)0/911فاز  1فاطمیه ( )0/115و فاز  2فاطمیه ( )0/001نیز
بهترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند.
جمعبندی و نتیجهگیری
مکانیابى پروژههای ساختمانی طرح مسکن مهر از جها مختل مخصوصاً موقعیت و فاصله از
شهر و زیرساختها باید دقت الزم را داشته باشد .از آنجا که رشد شهرها در بستر زمان حرکتى تدریجى
دارد و سازوکار الزم در تأمین شرایط الزم سکونتى در مناطق الحاقى به محدودههاى شهرى در افقى
بلندمد برنامهریزى مىشود ،به نظر مىرسد افزایش آنى و زیاد محدودهی شهرها ،عنان توسعهی
موزون و نظار و کنترل بر آن را شدیداً تحتالشعاع قرار دهد .علیالخصوص اراضى قابمبرنامهریزی در
حریم و در پیرامون شهرها بهویژه کالنشهرها با محدودیت همراه است .بنابراین به نظ ر مىرس د
مکانیابى اراضى برای اجراى طرح مسکن مهر باید به نکته اساسی فوق توجه کند که افزای ش
محدودهی شهرها ،هزینههاى سنگین و گاه تبعا جبرانناپذیرى را به همراه دارد .پ با توجه به
تأثیرا بلندمد طرح مسکن مهر بر سیما و عملکرد شهرها الزم است احداث آنها با توجه به
معیارهای برنامهریزی شهری صور پذیرد تا در عملکرد و کیایت زندگی شهری تأثیر منای نداشته
باشد.
با توجه به نظریا و دیدگاههای ملرح شده ،نظریه پخش فضایی و دیدگاه مکانیابی بر مبنای
مسائم زیستمحیلی ،محور اساسی پژوهش حاضر است .یعنی گسترش طرح مسکن مهر در طول
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زمان شکم گرفته و بهصور یک فرآیند فضایی ،دگرگونیهایی را در چشم اندازهای طبیعی،
انسانساخت ،رفتار و نگرشهای مردم به وجود آورده است .به عبارتی دیگر مکتب فضایی ضمن ملالعه
اصم موضوع و پدیده ،عوامم تأثیرگذار اطراف را بر آن پدیده نیز بررسی میکند .از آنجایی که هدف
پژوهش حاضر نیز اولویتبندی تناسب مکانگزینی پروژههای مسکن مهر است ،بر اسا دیدگاه
فضایی ،توجه به خدما و امکانا و همچنین محدودیتهای پیرامونی پروژههای مسکن مهر در اولویت
قرار میگیرد و معیاری اساسی برای ارزیابی تناسب مکانگزینی طرح مسکن مهر است.
همانطوری که ذکر شد ،هدف این مقاله اولویتبندی پروژههای مسکن مهر شهر یزد از لحاظ معیارهای

مکانیابی است .برای دستیابی به این هدف از مدل ترکیبی  AHP-VIKORاستااده شده است .روش وایکور
نیز تاکنون در عرصههای مختلای به کار برده شده است؛ ولی از این فن تا به حال برای برنامهریزی و
ارزیابی تناسب مکانگزینی پروژههای مسکونی استااده نشده است .بنابراین در ملالعا جهانی
(خارجی و داخلی) نمونهای دربارهی کاربرد مدل وایکور در ارزیابی مکانگزینی پروژههای مسکونی
مشاهده نمیشود .در نمونهی ملالعا خارجی ،از مدل وایکور بیشتر در امور صنعتی و زیستمحیلی
استااده شده است .در ملالعا داخلی نیز به مدل وایکور ابتدا در امور مدیریتی توجه شده و سا به
مسائم شهری و روستایی وارد شده است.
بهطورکلی در این پژوهش با بهره گیری از روش وایکور ،نظر کارشناسان و افراد خبره در امور مسکن
برای تعیین ارزش و اهمیت معیارها ،با هم ترکیب شده و با استااده از روش  AHPوزن نهایی معیارها
محاسبه شده است .با اعمال وزن حاصم در میزان اولیهی معیارها و تلایق شاخ های وزنی ،پروژههای
مسکن مهر شهر یزد از لحاظ تناسب مکانی اولویتبندی شدهاند.
نتایج حاصم از کاربرد مدل وایکور نشان میدهد که این روش به عنوان یک ی از روشه ای
تصمیمگیری چند معیاره ،قابلیتهای ی دارد که شام م تئوری مللوبیت چندخصیص ه یا روشه ای
بیرتبهای است .با چنین مبنایی و پ از محاسبهی وزن ها با استااده از فرآیند تحلیم سلسله مراتب و
بهرهگیری از مدل وایکور ،تااو در تناسب مکانگزینی پروژههای مسکن مهر مورد ملالعه مشخ
میشود .بر اسا محاسبا صور گرفته ،پروژهی آزادشهر بر اسا شاخ های مربون به R=0/797
و  S=1/111و  Q=1باالترین سلح تناسب مکانگزینی و پروژهی فاز  2فاطمیه  R=0/357و S=3/391
و  Q=0/001پایینترین سلح تناسب مکانگزینی را داشتهاند.
نتایج کلی نیز نشان میدهد که روش وایکور از فنون تصمیمگیری بسیار قوی برای اولویتبندی
گزینهها از طریق محاسبهی فاصله از ایدهآل مثبت و منای بر اسا فواصم اقلیدسی بوده ،برای حم
مسائم تصمیمگیری گسسته با معیارهای نامتناسب و نامتعارض ،بر مبنای انتخاب بهینهترین گزینه از
میان گزینههای موجود بر اسا رتبهبندی ،قابلیت باالیی دارد  .با توجه به رابلهی متقابم میان
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معیارهای پژوهش برای ارزیابی تناسب مکانگزینی ،استااده از نظرسنجیها و لحاظ کردن نظریا
کارشناسی الزامی بود .در چنین حالتی ،روش تصمیمگیری گروهی با بهرهگیری از روش وایکور و
ترکیب دادههای آن در مدل  AHPکارآیی باالیی دارد.
منابع
-1اطهاری ،کمال .1359 .حاشیهنشینی در ایران ،دو فصمنامه مدیریت شهری ،سال اول ،شماره  ،2صاحا -32
.35
-2بدری ،سیدعلی ،حسنعلی فرجی سبکبار ،مجتبی جاودان و حجتاله شرفی .1391 .رتبهبندی سلح پای داری
نقان روستایی بر اسا مدل وایکور (ملالعه موردی :روستاهای شهرستان فسا -استان فار ) ،مجله جغرافیا
و توسعه ،شماره  ،21صاحا .20-1
-3بهرام سللانی ،کامبیز .1351 .مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی (محیط زیست) .تهران ،انتشارا مرکز
ملالعا و تحقیقا شهرسازی.
-1پایلی یزدی ،محمدحسین و رجبی سناجردی ،حسین .1332 .نظریههای شهر و پیرامون .چ ا اول ،ته ران،
انتشارا سمت.
-7پرهیزکار ،اکبر و ناصر شاهدی .1339 .مروری بر طرح مسکن مهر در شهرهای زیر  27000نار ،فص منام هی
آبادی ،سال بیستم ،شماره ( 31پیاپی  ،)19صاحا .11-70
-1تیموری ،راضیه ،شهریور روستایی ،اصغر اکبری زمانی و اح دنژاد ،محس ن .1339 .ارزی ابی تناس ب فض ایی-
مکانی پارک های شهری با استااده از ( GISملالعه موردی :پارکهای محلهای منلقهی  2شهرداری تبریز)،
مجلهی فضای جغرافیایی ،سال دهم ،شمارهی  ،30صاحا .113 -135
-5دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن .1339 .مسکن مهر :رویکردی نو در بخش مسکن ،فصمنامهی علمی اقتصاد
مسکن ،شمارههای  15و  ،13صاحا .20-11
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