
 31                                                                                                                                            ران                          و همکاتقیلو  اکبر علی

 

 مجله آمایش جغرافیایی فضا،

 پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  31-48صفحات: /  1398 پاییز/ سومسال نهم/ شماره مسلسل سی و 
  

  1هاي کالبدي مساکن شهر تبریز در برابر حوادث غیرمترقبهآوري شاخصتحلیل وضعیت تاب

  

  4، احمد آفتاب3، علی مجنونی توتاخانه2بناب، مجتبی مفرح1اکبر تقیلوعلی
  ریزي دانشگاه ارومیهدانشیار گروه جغرافیا و برنامه1

  علمی گروه مهندسی معماري دانشگاه بنابتاعضو هی2
  مدرس گروه مهندسی معماري دانشگاه بناب3

  ریزي شهريمدرس دانشگاه ارومیه و دکتراي جغرافیا و برنامه4
  20/7/98: پذیرش تاریخ ؛  19/9/95: دریافت تاریخ

  دهچکی
آوري مسـاکن شـهري تبریـز    ابهاي مسکن شهري با رویکرد تـ بررسی وضعیت شاخص این پژوهش هدف از

ارزیابی و  براي و AHP مدل ها ازدهی به شاخصبوده و جهت وزن تحلیلی -نوع توصیفی ، روش پژوهش ازاست
استفاده شده اسـت. در   GISو ویکور و براي تولید نقشه از  آوري هریک از مناطق شهري تاپسیسبندي تابرتبه

مصالح یا اسکلت سـاختمانی، کیفیـت مسـاکن، قـدمت ابنیـه، نمـاي        هفت شاخص کالبدي شامل: ،این پژوهش
هـاي  ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیـل یافتـه  آن مساکن، تعداد طبقات، امکانات رفاهی و تراکم

 یز در وضعیت مطلوبیت متوسط قرار دارد. از نظـر شـاخص  پژوهش گویاي آن است که به لحاظ کالبدي شهر تبر
مصـالح داراي   هـاي هاي امکانـات رفـاهی داراي بـاالترین مطلوبیـت و شـاخص     گانه بارگذاري شده، شاخصهفت

 هاي امکانات رفاهی و طبقات ساختمان باالتر از حـد وسـط مطلوبیـت   همچنین شاخص کمترین مطلوبیت است؛
هاي مصـالح، کیفیـت، قـدمت    این در شاخصبرتر از حد متوسط بودند. عالوهدي پایین) و چهار متغیر بع500/0(

هـاي کیفیـت   تـرین و در شـاخص  دو نـامطلوب  ترین و در شاخص مصالح منطقۀمطلوبیک  منطقۀ يابنیه و نما
 در رابطـه بـا شـاخص مصـالح نیـز منطقـۀ هشـت       ترین بودند. پنج نامطلوب ن، قدمت ابنیه و نماي منطقۀمساک

آورتـرین و  سه تـاب  منطقۀ ترین منطقه بودند. درنهایت براساس نتایج ویکورشش نامطلوب ترین و منطقۀمطلوب
هـاي پـژوهش   نهایـت بـا توجـه بـه یافتـه     ر برابر وقـوع حـوادث بـوده اسـت. در    آورترین منطقه ددو ناتاب منطقۀ

  پیشنهادات کاربردي ارائه شده است.
  

  .آوري، مدیریت بحران، تبریزهاي کالبدي، تاباخصشهري، ش مسکن :هاي کلیديواژه
  

  1طرح مسئله
، محیطی براي زندگی خانوادگی عنوانبه مسکنامروزه 

ــتراحت از ج ــان اس ــه  مک ــار، مدرس ــان ک ــایی وری  فض
از  مملـو همچنـین   اسـت؛  و خانوادگی افـراد  خصوصی

منزلـت فـردي و    نشـانۀ  عنـوان  بهسمبلیک  هايارزش
 عنصـر  و) Calza et al, 2013: 103(اجتمـاعی افـراد   

اصلی  نسبت به جهان و مکان افراد پذیريجامعهاصلی 
                                                             

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان بررسی ابعاد کمی  -1
هاي غیر رسمی کالنشهر تبریز بوده که توسـط  و کیفی سکونتگاه

  دانشگاه بناب حمایت مالی شده است.
   m.mofareh@bonabu.ac.irنویسنده مسئول: *

ــداف ــد اه ــتولوژیکی ئای ـــیا در .اس ـــمی نـــ  ناـــ
 ياـهارخانو ـۀهم ايرـب بـمناس کنـمس هـب سترسید
 تـرین مهـم  زا پـذیر آسـیب  راــقشا خصوصبه يهرــش

 از .تـــ سا یافتهتوسعه رــکمت يهاروــکش هايچالش
طرفی امروزه حفظ جان شـهروندان در برابـر خطـرات    

به به عنوان یـک چـالش   ناشی از وقوع حوادث غیرمترق
ر کشـورهاي  خصـوص د  کشورها و بـه  اساسی در همۀ

. )Hewitt, 1998: 413( شـود جهان سوم محسوب مـی 
حاکی از ایـن اسـت   نیز کاوي اسناد و مدارك موجود او

 دـفاق ناـجه جمعیت لــک از دــصدر 20 وددــح که
 ،اــهآوردبر رـب اـبن همچنین هستند؛ بـمناس کنـمس
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 بدون هايمسکن در آن تــجمعی از یــنیم از یشــب
 هـاي دولـت  کـه درحالی ؛کنندمی دگیــنز اردتاندــسا
ــایی الزم  هاروــــکش نــــیا ــرايرا توان  ایــن مشــکل  ب

  .)Smith, 2015: 230( ندارند
هـاي زیـاد، مشـکالت    نیز با وجود پیشـرفت  وزهمرا  

 حـال  در کشـورهاي  دحا مسائل از یکی مسـکن بخش 
ــعه ــه ،ستا توس ــوريب ــهط ــاجرت ک ــايمه  ،خلیدا ه
ــابع انفقد ،مینز عرضه به طمربو تمشکال ــافی من  ،ک
 جامع ریـــزيبرنامـــه شتناند دي،قتصاا مدیریت ضعف

ــایی سایر و مسکن ــایینارس ــاخت در که ه ــايزیرس  ه
 یشافزا و یکسو از رددا دجوو هـــــارکشو ینا ديقتصاا

ــأمین یگرد سویی از شهرنشین جمعیت نشتابا  تــــــ
ــدیل   به را هارکشو ینا در هسرپنا مشــکلی الینحــل تب

گذشـــته از  .)1: 1385 رمحمـــدي،(پوکـــرده اســـت 
مشکالت فوق، کیفیت پایین مسکن شهري در شهرها، 

 هـا آنآور نبـودن  تـاب  مسکن و  پذیريمنجر به آسیب
بـر اسـاس آمـار     بساچهگردیده و  در برابر انواع حوادث

و مالی شهروندان ناشـی   جانیاز تلفات  يموجود بسیار
 اسـت  هـا آنآور نبـودن  و تـاب  از کیفیت پـایین بناهـا  

بـه نقـش    توجـه  بـا در این میان  .)35: 1385عزیزي، (
در ، تلفات جـانی و مـالی شـهروندان   در  شهرها پررنگ

بحـران   مدیریت هاينظریهاخیر  طی کمتر از یک دهۀ
خصـوص  آور ساختن شـهر و بـه  تأکید بر تاببا  شهري

مهـم و  بـه یـک راهبـرد     را آوري مسـاکن شـهري  تاب
بخـش   ، زیـرا اساسی براي شهرها تبـدیل کـرده اسـت   

از به عنوان یکی از مباحث مهم در این راهبـرد  مسکن 
ــزي و( اســتاهمیــت اساســی برخــوردار  ــاران ب  ،همک

 ري مسـکن شـهري  آوتاب 1ایمیساز نظر  .)29: 1389
تأثیرگـذاري   ةشـناخت نحـو   درواقعدر برابر تهدیدات، 

اجتمـاعی، اقتصـادي، نهـادي، سیاسـی و      هـاي ظرفیت
ــزایش     ــهري در اف ــع ش ــی و جوام و  آوريتــاباجرای

ت. در اسـ  مسـکن در  آوريتـاب شناسایی ابعاد مختلف 
 ةو نحـو  مسکن آوريتاب ۀاین میان نوع نگرش به مقول

آوري در بهبـود وضـعیت تـاب   نقش کلیدي  تحلیل آن
ــهري  ــن .داردمســاکن ش ــه  روازای ــایی اســت ک شناس

در برابـر   آوري مسـکن در تـاب  تأثیرگـذار هاي شاخص
                                                             

1. Smith 

تهدیدات و کاهش اثرات آن، با توجه به نتایجی کـه در  
عـد  کـه ایـن تحلیـل بـر ب     تأکیـدي بر خواهد داشت و 

ــاب ــت  آوريت ــاالییدارد، از اهمی ــوردار  ب ــتبرخ  اس
)Smith, 2015: 228-229.(  عنـوان بـه نیـز   تبریـز شهر 

 بزرگ و صنعتی کشـور کـه بـه دلیـل    یکی از شهرهاي 
رشـد جمعیتـی    شـاهد از سالیان گذشته  موقعیت ویژه

روسـتاها و  ناشـی از مهـاجرت    کـه  اسـت  باالیی نسبتاً
همچنـین افـزایش    و شـهر ایـن   بـه  جـوار هم شهرهاي
ز پذیري زیـاد تبریـ  جمعیتبوده است،  جمعیتطبیعی 
چنـدین گسـل   نزدیکی این شهر در  قرارگیريدر کنار 

بـه  در طـول تـاریخ    ،اطالعات موجود براساسکه فعال 
منجـر بـه تخریـب صـد      هـاي مخـرب  دلیل وقوع زلزله

بررسـی وضـعیت   لـزوم  درصد ایـن شـهر شـده اسـت،     
بـا   آور راتـاب و  تهیه مسکن مناسبو  مسکن این شهر

اقشار جامعه  آحاد براي دیریت بحران شهريمتوجه به 
با توجـه بـه موقعیـت     ؛به امري مهم تبدیل کرده است

پذیري شهر تبریز در برابر انواع حوادث، ضـرورت  آسیب
آوري هاي مسکن مؤثر در ارتقاي تابشناسایی شاخص

گذشته  مسکن در برابر حوادث را دوچندان کرده است.
در برابـر انـواع    مسکن شهري تبریز بودن پذیراز آسیب
بررسی حاکی از ایـن اسـت کـه بـین منـاطق       حوادث،

ـ گانه این کالنشهر،از نظر شاخصده ی و کیفـی  هاي کم
ه نیازمند بررسـی  مسکن اختالف فاحشی وجود دارد، ک

و  لذا در این پـژوهش بـه بررسـی    جامع و دقیق است؛
از  هـاي مسـکن شـهر تبریـز    شـاخص تحلیل وضـعیت  

شـهر   گانـۀ دهکالبـدي مسـکن در نـواحی     هايشاخص
 ازنـواحی   بنـدي رتبـه تا ضـمن   شودمیپرداخته  تبریز
مشـکالت مسـکن در ایـن     این شاخص، به تبیـین  نظر

ــه  ــهر و ارائ ــنهادهایی ش ــراي  پیش ــعیت  ب ــود وض بهب
در مواقـع  آوري مسکن شهري و با هـدف آمـادگی   تاب

بنابراین به توجه به طرح مسـئله   ؛پرداخته شودبحرانی 
ایـن   لیهـدف اصـ   تـوان گفـت کـه   صورت گرفته مـی 

 ارائه پاسـخ علمـی بـه ایـن پرسـش      بررسی و پژوهش،
هاي کالبدي مسکن آوري شاخصاست که وضعیت تاب

  شهري تبریز در برابر حوادث غیرمترقبه چگونه است؟
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  مبانی نظري و پیشینه تحقیق
 گیريشکل در ايکننده تعیین نقش مسکنوزه مرا  

 از لحـــــاظ حـــــال و دارد، در عـــــینشته دا شهرها
 هدــ ش ايعدیـده  تکالـمش رچاد مختلف هايصشاخ

 دنبو مناسب که ستا ذکر شایان ف دیگرطر از. تـسا
 یـحرو سایشآ در مهمی نقش ،مختلف دبعاا از مسکن

 شناخت ،یناابرــــبن شــهر دارد؛  ناکناــــس یـــ نروا و
ــاخص ــايش  تحقق جهت در شتال و مناسب مسکن ه
 مدیریت بحـران  بحث در مهم يمرا ب،مطلو هسکونتگا

 ).89: 1392زاده، آبـادي و علــی زنگـی ( ي اسـت هرــ ش
ــب کیفی نگرشی با لمانیآ ففیلسو ،1هایدیگر تینرما  هـ

 کنــــمس قعیوا انبحر که ستا معتقد، مسکن مسئله
 يجستجو در قعیوا انبحر بلکه، نیست آن کمبـــود در
 چیـز  هـر  از یشـپ ناـنسا و تـسا سکونت ايبر میآد

 ،تـــونـــسک ،یستنز وي .زدبیامو را گزینیسکونت باید
 دانــدمــی بــا هــم ادفمتر را پرورانــدن و شدر ،ساختن

ــرتیپی( ــور،س ــر   ).25:1383 پ ــگران ام ــروزه پژوهش ام
ریزي مسکن کارکردهـاي متفـاوت و متنـوعی را    برنامه

مسـکن  براي مسـکن ارائـه کردنـد. از نظـر وان و سـو      
توانـد محلـی بـراي آرامـش و تجدیـد قـوا،       مناسب می

هـاي  اعصـاب، در فـرد باشـد و خسـتگی    آرامش فکر و 
روزانه را از وي زدوده یا او  فکري و جسمی ناشی از کار

 ,Wan and Su( ها کنـد فعالیت ةروانی آمادۀ را از جنب

ــین در). 13 :2015 ــجا میندو همچن ــسا سالـ  نکاـ
 هسرپناشده کـه  تعریف  ینـچن بـمناس کنـمس ،رـبش

ــه سر يباال سقف یک دجوو يمعنا به تنها مناسب  رــ
ــه  ،نیست شخص ــیعن مناسب هسرپنابلکـ  سایشآ یــ
ــفیزی سترسید ،مناسب يفضا ،مناسب ــمنا و کیـ  یتـ
 اي،ســـازه دوام و آوري، تـــابمالکیت منیتا ،مناسب

 زیــر ،اسبــــمن اییـــگرم سیستم و تهویه ،شناییرو
ــاخت ــايس ــلیاو ه ــمناس هـ ــقبی از بـ ــانی،آب لـ  رس

 بــ مناس فیتکی،الهــ بز عـــ فد زش،وــمو آ تـشابهد
 مکــان ،بــ مناس تیــ شابهد لـــماعو محیطـی، زیسـت 

 لیهاو تتسهیال و رکا از نظـر  دسترسیقابل  و بـمناس
ــۀه که ستا  دممر ستطاعتا به توجه با باید اردمو مـــ

 ). گرچه عنـوان Austin et al, 2014: 457( دشو تأمین
                                                             

1. Martin Heidegger 

 در. آیدمی حساببه ارانوـخ ساسیا و لیهاو زنیا ه،سرپنا
 مانند دفر یا ادهانوـخ یهلاو يهازنیا از برخی هاسرپن ینا

 يجو یطاشر رــ بابر در تـحفاظو  حتاترـسا راك،وـخ
 ). لـیکن Yi and Huang, 2014: 294( شـود می تأمین
 يهرــ ش ریـزي برنامه منظا از جزئی مسکن ریزيبرنامه
 یــ جزئ مسکونی واحدهايآن  در که شودمی بمحسو

 هــــیافت ابقــــتط و هــــیافت کلــــش تغییر يفضاها از
ــش ــی بمحسو يهرـ ــودم ــب که ش  در عموضو برحس
 گیردمی ارقر توجهمورد  مسکن يیزربرنامه بچوراـچ
)Turok and Borel-Saladin, 2016: 388.( ینـهم بر 
 لــ قاب ياهاــ فض تخصیص با مسکن ریزيبرنامه سساا

 محــدودیت هـــب هـــتوج و مسکونی يهازنیا به سکونت
ا ــ ب هژــ یو هـاي تکنیـک  و هاتئوري زا دهستفاا و منابع

 ديقتصاا و سیاسی ،فرهنگی ،جتماعیا هـاي چهارچوب
). از نظـر  108: 1397نظم فر و پاشازاده، ( دارد سروکار

منجـر بـه   هاي مسـکن  شاخصتا مرز بررسی و تحلیل 
منظـور شـناخت    موجـود بـه   اطالعـات بردن سطح ال با

ــه    ــت، ب ــاکنان اس ــکونتی س ــرایط س ــه   ش ــوري ک ط
گیــران بتواننــد تــأثیر مسـکن را بـر زنـدگی       تصمیم

تـر و بهتـر ارزیـابی و تعیـین     صورت دقیـق  ساکنان به
 از یـــ یک)؛ بنـابراین  Tummers, 2016: 2024( کننـد

 تاــ مشخص ،مسکن ریزيبرنامه در ارتأثیرگذ هايبهجن
 یـکیف افهدا ديیاز ودحد تا که ستا مسکن فیزیکی

 ,Adeoye( دهـد می شـپوش کنـمس ریزيبرنامه در را

هــاي آن ). در ادامــه بــه بررســی شــاخص263 :2016
  پردازیم.می

تـرین  کلیدي و ترینهاي مسکن مهماصوالً شاخص  
 و نیــاحکمــت( ریــزي مســکن هســتندابــزار در برنامــه

 هاي مسـکن بـه  شاخص در واقع )،191:1391 انصاري،
شالودة اصلی یک برنامه جامع محسـوب شـده و    عنوان
ضـروري، بـراي بیـان ابعـاد مختلـف اجتمـاعی        ابزاري

ــت   ــی و زیس ــاعی، فرهنگ ــادي، اجتم ــیاقتص  و محیط
 ايرــــ). ب32:1383 عزیــزي،( کالبــدي مســکن اســت

 از شــــهرها در کنــــــمس عیتــــــضو ناختــــــش
 طـورکلی به هـک شودمی دهتفاـسا مختلفی هاياخصش
 شـوند؛ مـی  یمـــ تقس یـــ کیف و یــ کمّ دسته دو هــب
 و یـــ ساسا تدماـــ خ هــب یــسترسد نآ بر وهالــع
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 و بررسـی  تــ سا کنــ مس هـاي معرف از زـنی زیربنایی
 هـاي شـیوه  و اــ هاربزا از یــ یک ،کنــ مس هايشاخص
 رودمـی  رشما هـب کنـمس یـیژگو شدةشناخته مختلف

 کنـــ مس رـــ ما در هاییرویه آن، کمک به توانمی که
 ,Majnouni-Toutakhane & Sareban( ناختـــ ش را

 ،کنـمس بخش هايشاخص ،یگرد تۀگف هــ). ب3 :2019
 کنــ مس ریـزي برنامـه  در اربزا ترینکلیدي و ترینمهم
 طرفی از )58: 1354، ارجمنـدنیا ( شوندمـی  بوـمحس
ــاخص عتنو و پیچیدگی ،گیدگستر ــکن و  ش ــاي مس ه

 ینا تا کندمی بیجاا مسکنریزي ها در برنامهنقش آن
 هـاي گـروه  در آن دکرعمل و نقش برحسـب  هـا شاخص

قـرار   وتحلیـل و مـورد تجزیـه   شدهبنديدسته فـمختل
 ابعـاد  حـال عین ). درTaylor, 2012: 188-189( گیرند

تقسـیم   هاي متعـددي کمی و کیفی مسکن به شاخص
هـاي اقتصـادي،   شـاخص  هـا آن ترینشوند که مهممی

محیطــی هســتند. ابعــاد اجتمــاعی، کالبــدي و زیســت
هــاي شــاخص اي ازگســترده طیــف اقتصــادي مســکن

 که از اقتصاد کالن جامعه تا گیرداقتصادي را در بر می
شــود؛ اقتصــاد خــرد و اقتصــاد خــانواده را شــامل مــی 

مهـم   هاي عمدة اقتصـادي همچنین تعدادي از شاخص
بخش مسکن، سـهم بخـش    شامل اعتبارات عمرانی در

خصوصی، قیمت زمین، هزینه بخش مسـکن خـانوار و   
). Fadairo and Olotuah, 2013: 138( غیـره اسـت  

شاخص اجتماعی مسکن نیز از عوامل اصـلی پابرجـایی   
در واقع مسکن خـانواده یکـی از    اجتماع انسانی بوده و

دهندة اجتماع بشـري بـه شـمار    هاي اصلی تشکیلپایه
ــدمــی ــاران، ( رون ــوردزاده و همک ــه204: 1397گل  )، ب

اري مهـم  ابز اجتماعی مسکن هايشاخص دیگرعبارت 
بـرآن  در سنجش رابطۀ انسان بـا مسـکن اسـت. عـالوه    

 مســکن، داراي دو بعــد مهــم و هــاي کالبــديشـاخص 
فرهنگــی و فنــی  کننــدة اجتمــاعی اقتصــادي،تعیــین
ارتباط مستقیم با فضاي محیط  و از سوي دیگر هستند

ــکونی ــر از مسـ ــد فراتـ ــزي،( دارنـ )، از 32:1383عزیـ
 تـوان بـه  مـی هاي کالبـدي مسـکن،   ترین شاخصمهم

تراکم ساختمانی، نوع مصـالح سـاختمانی،    هايشاخص
 اشــاره نمــود و غیــره کیفیـت ابنیــه، نمــاي سـاختمان  

)Gielen et al., 2012.(  

خصـوص  شهري و بـه مـدیریت بحـران در رابطه با   
توان گفت کـه  مدیریت بحران بخش مسکن شهري می

دانــش و عبـــارت اســـت از مــدیریت بحــران مســکن 
اســتفادة مفیــد و  روندان و مــدیران بــرايمهــارت شــه

مسـکن  و مــدیریت   ریـزي برنامـه فنـاوري،   مناسـب از 
 ,Campanella( غیرمترقبـهجهـت مقابله بـا حـوادث 

. بـدیهی اسـت چنانچـه مدیریت علمـی و  )143 :2006
عملی مناسب در برخورد با حـوادث غیرمترقبه موجود 

یا چندین برابـر  انسانی ناشـی از بال هايخسارتنباشد، 
سـبک و   ).111: 1397لطفی و همکـاران،  خواهد بود (

و  مـدیریت بحـران  وساز نقـش مهمـی در   ساختسیاق 
آوري سـاختمان بـه منظـور کـاهش     افزایش میزان تاب

ــانی دارد  ــالی و ج ــات م ـــت خســارت و تلف . دو رهیاف
آوري بـا رویکـرد تـاب   مدیریت بحران  ۀاساسی در زمین

رد کــه عبــارت هســتند از: وجــود دادر حــوزه مســکن 
تـک مرکـز (مبتنـی بـر تمرکـز مـدیریت   هايرهیافت

بدون در نظـر   و پاسخ به بحران در قالب قـدرتی واحـد
گرفتن خانوارها و نیازهـاي آنـان کـه در ایـن رویکـرد      

تـوجهی  ن مورد بـی هاي شهرونداها و توانمنديظرفیت
آوري بجانبه تادلیل عدم مشارکت همهقرار گرفته و به

رویکـرد  ) و سازي مسکن شهري بسیار پرهزینـه اسـت  
و شـهروندان  چند مرکز مبتنی بر تعامل میان مـدیران  

در راستاي مشارکت فعال شهروندان، در این رویکرد از 
طریق برقراري تعامـل بـین مسـئولین و شـهروندان از     

آوري تمامی امکانات مادي و معنوي براي ارتقـاي تـاب  
هـاي کالبـدي مسـکن    د شـاخص مسکن از طریق بهبو

 Ghafory, 1999: 41; Sinai and( شـود اسـتفاده مـی  

Souleles, 2005: 766 .( ــالس ــر دوگ ) 2000( از نظ
 آوري مسکن بایسـتی از توانـایی الزم بـراي   تاب فرآیند
تحمیل تلفـات جـانی و   و پیشگیري حوادث بینی پیش

 :Douglass, 2000( مالی به شهروندان برخوردار باشد

) اعتقـاد دارد کـه   2001( ایـن، وانـگ   بر ). عالوه2317
 ةوسـیله مشـاهد  آورسازي در حوزة مسکن به علم تاب

در  هــاآن تحلیــل و تجزیــهو  هــابحــرانسیســتماتیک 
بتـوان   هـا آن وسیلهبهجستجوي یافتن ابزاري است که 

، پیشگیري نمود و یا در صورت بـروز  تخریب مساکناز 
ــرات آن آ  آن در ــاهش اثـ ــوص کـ ــادگی الزم خصـ مـ
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 ,Wang( نمودسریع و بهبودي اوضاع اقدام  امدادرسانی

2001: 623-624.(  
 بـا  هاي مهـم مسـکن  از شاخص که یکینظر به این  

آوري شـاخص کالبـدي مسـکن    توجه به رویکـرد تـاب  
هـاي  ویژگـی  است، لذا ضروري است که هم بـه لحـاظ  

درونی مسکن مانند اسکلت و مصالح سـاختمانی و هـم   
زیباشـناختی آن   و ویژگـی بصـري و   بیرونی آنبه بعد 

 بـر عمیقـی   تأثیر ریزي شود. این رویکردتوجه و برنامه
تبیـین و   اینک جهت گذارد.میمسکونی و شهر  محیط

هاي کالبدي مسـکن و در راسـتاي ایـن    تعیین شاخص
هفت شاخص مهم که در مدل تحلیلی بیان  پژوهش از

  شده است. گردید استفاده
در  مـدیریت بحـران شـهري   ا مسـکن و  در رابطه ب  
فراوانـی در ایـران و دیگـر     هـاي پژوهشاخیر  هايسال
که هر کـدام اقـدام بـه     جهان صورت گرفته است نقاط

ث حواد رآوري مسکن در برابتاببخشی از ابعاد بررسی 
نیـز بـا هـدف کلـی      عمدتا طبیعی نمودند.این پژوهش

ر هـاي کالبـدي مسـکن د   آوري شاخصتاببررسی تاب
مواقــع بحرانــی صــورت پذیرفتــه اســت کــه از حیــث  

 یرهاي مورد بررسی و همچنـین محـدودة  جامعیت متغ
   .مورد بررسی نسبت به پژوهش مشابه نوآوري دارد

ي بـا عنـوان   امقالـه )، در 2009( 1مالیس ی ونلیما  
 مدیریت بحـران در  کیفیت مسکن یک مسئله کلیدي«

ي هاشاخص به بررسیاقدام ، »و ارتقاي کیفیت زندگی
ی مسـکن  و بهداشـت ی طیمحستیزاجتماعی اقتصادي، 

 را مسـتلزم داشـتن   بحـران موفـق   ریتیمـد  پرداخته و
همچنین  ؛دداننیم ی و کیفیکم لحاظ از مقاوممسکن 

حـاکی از وجـود همبسـتگی     هـا آنهاي تحقیـق  یافته
هـاي کالبـدي مسـکن بـا میـزان      مثبت بـین شـاخص  

 2یـاکوب  رمترقبه است.آوري آن در برابر حوادث غیتاب
 مقـررات «عنـوان   بـا  يامقالـه )، در 2012همکاران ( و

نیل بـه مسـکن شـهري     جهتاز زمین شهري  استفاده
اقدام به بررسی » مالزي در کشوردره کالنگ  در مقاوم

راهکارهاي حفاظت از جان شهروندان در هنگـام وقـوع   
اند. آنان در این مقاله راهکـار نیـل بـه    حوادث پرداخته

                                                             
1. Maliene & Malys 
2. Yakob 

عـی و انسـانی مـورد    طبی سکن مقاوم در برابر حوادثم
و به این نتیجـه رسـیدند کـه سـطح      بررسی قرار دادند

درآمد افراد، قومیت، موقعیت اجتماعی افراد بـا میـزان   
نهایت میـزان   هاي کالبدي مسکن و درکیفیت شاخص

آوري مسکن در برابر حوادث همبسـتگی  تاب مقاومت و
ــت ــوان)، 2010( ٣وجــود دارد. وای ــا عن  در پژوهشــی ب

هـاي  مدیریت بحران مسکن در ارتباط بـا بحـران آب  «
بـه ایـن نتیجــه رسـیده اسـت کـه عــدم      » زیرسـطحی 

آشنایی شهروندان با حقوق خود در برابر قانون، بـدهی  
رسـانی مناسـب،   ها، عـدم اطـالع  سنگین مردم به بانک

یابی نامناسب تأسیسات شهري و کیفیـت پـایین   مکان
پذیري مسـاکن در مواقـع   اصلی آسیب مسکن از عوامل

) در پـژوهش  2005( 4بحران سیالب بوده اسـت. تیپـل  
ر شـهرها  پذیري مسکن شـهري د آسیب« خود با عنوان

بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه       » سـریع  با توسـعۀ 
ها به صورت ناخواسته منجـر  هاي مسکن دولتسیاست

گونه شهرها گردیده و کیفیت در اینبه تولید مسکن بی
ها اشـتباه خـود منجـر بـه افـزایش      ها با سیاستدولت
هدف اصـلی   واقعشوند. در پذیري شهروندان میآسیب

هـا در تولیـد مسـکن    این پژوهش بررسی نقش دولـت 
 هـا هاي پژوهش بیانگر ایـن اسـت دولـت   بوده که یافته

بنابه به اهداف سیاسی و پشت پردة خـود در برخـی از   
  اند.کیفیت شدهمنجر به تولید مسکن بی موارد
 عنـوان بـا   ی) در پژوهش1392( همکارانبهتاش و   

» آوري شهري در تبریـز هاي تاببررسی ابعاد و مؤلفه«
شـهر  آوري کالبدي کـالن د که تاببه این نتیجه رسیدن

حسـینی و   نـامطلوبی قـرار دارد.   نسـبتاً تبریز در سطح 
 ريـشهـ  مسکن کیفی و یکم ارزیابی )1392( مدیري

 ۀمطالعـ هت دستیابی بـه عـدالت فضـایی،    ج يکردیرو
خراسان رضـوي، بـه ایـن     استانموردي مناطق شهري 

شـهرهاي اسـتان در ایـن     ، از5/21که  انددهیرسنتیجه 
درصد از مناطق  4/11داراي کیفیت مطلوب ها شاخص

 3/26 و ندهسـت  مطلـوب  نسـبتاً شهري داراي کیفیتی 
 ورند متوسط برخوردا یتیفیک زا يمراکز شهردرصد از 

                                                             
3. White 
4. Tipple 
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 ینامناسـب  تیعوضشهر در  8مطالعه،  مورد شهر 19ز ا
) در پژوهشـی بـا   1391( تقـوایی و علیـزاده   .قرار دارند

 هـاي کـاربري مـدیریت بحـران    هـاي استراتژي« عنوان
شهر اصالندوز، -شهرها نمونه: روستا-مسکونی در روستا

منظـور  به این نتیجـه رسـیدند کـه بـه    » استان اردبیل
کن در زمان وقوع حوادث ناخواسته، ارتقاي کیفیت مس

 فرسوده، هايبافتنوسازي در  هايطرحاجراي نیازمند 
آوري مساکن از طریق رعایت ضـوابط فنـی   ارتقاي تاب

ــاخت ــاز،س ــان  وس ــارت ارگ ــر   نظ ــال در ام ــاي فع ه
) 1391( کامیار و تقوایی .است شهري وسازهايساخت

سکن طراحی م تأثیرارزیابی « در پژوهش خود با عنوان
مـدیریت بحـران    راهبردهـاي مناسب بر شـهروندان در  

بـه  » تهران –مورد مطالعه: شهر جدید پرند ، شهروندي
هـاي مسـکونی بـدون    مجتمـع این نتیجه رسیدند کـه  

بـوده   ضداجتماعیهویت شاخص فرهنگی با رفتارهاي 
از خـود  اي هر به یک بحران هویتی (با مشخصـ این ام و

اسـت و ایـن امـر در     شـده هاي جمعی) منجر بیگانگی
آوري مسـاکن  ن منجـر بـه عـدم تـاب    زمان وقوع بحـرا 

  گردد. می
ریزي راهبـردي مـدیریت بحـران در بافـت     برنامه«  

عنـوان  » SWOT مـدل با اسـتفاده از   تاریخی شهر یزد
) 1391( همکـاران پژوهشی است که توسط رضـایی و  

نتایج نشان داده است که مـدیریت  صورت گرفته است. 
یـزد داراي   ماننـد  مناطق داراي بافت تاریخیبحران در 

پیچیدگی و مشکالت متعددي از قبیل وجـود بناهـاي   
هاي مسـکونی قـدیمی،   ، خانهدوامبیناپایدار و  تاریخی

سطح دانش و آگاهی پایین مردم، مشکالت مالی و غیر 
آورسـازي  هـاي پـژوهش تـاب   از نظر یافتـه  بوده است.

خی نسـبت بــه  مسـکن در شـهرهاي داراي بافــت تـاری   
شهرهاي دیگر داراي مشـکالت متعـددي در رابطـه بـا     

آورسازي با اسـتفاده از دانـش   حفظ شکل سنتی و تاب
ي بـا  امقالـه ) در 1389همکـاران (  ومدرن است. بـزي  

مسـکن   ي توسـعۀ زیـ ربرنامـه  ی و تحلیلبررس« عنوان
ي مـدیریت بحـران در   هـا شـاخص ارزیـابی   بـه  »پایدار

براســاس نتــایج پــژوهش  انــدپرداختــهبخــش مســکن 
مساکن این شهر در برابر انواع حـوادث بسـیار ناپایـدار    

پذیري ناشی از زلزله جان شهروندان را به بوده و آسیب
  مخاطره انداخته است.  

  
  روش تحقیق

 بـه  و کـاربردي  هـاي پـژوهش  نـوع  از پژوهش این  
 از بخشـی . اسـت  شـده  انجـام  تحلیلی -توصیفی روش
ـــاطالع ـــم اتــ ــ وردــــ ــق از ازنیـ ــات طریـ  اطالعـ

 رداريـشهـ ( مربوطـه  ادارات بـه  مراجعه و ايهـکتابخان
ــز، انهــــگ 10 منــاطق ـــتب مســکن بنیــاد تبری  ریز،ـــ
 نیـز  و) ریزــــتب رانــبح مدیریت و تبریز شهر شوراي

ــا هــاداده از بخشــی  از حاصــل اطالعــات از اســتفاده ب
 عمومی سرشماري نتایج و شهر تفضیلی طرح مطالعات

 هـاي داده. اسـت  شده اخذ 1390 سال مسکن و وسنف
 AHP مـدل  با کارشناسان نظر به توجه با آمدهدستبه
 اند،شده دهیوزن Choice Expert افزارنرم محیط در و

 ویکور و تاپسیس گیريتصمیم مدل دو کمک با سپس
 در مسـکن  کالبدي هايشاخص وضعیت بررسی جهت
 براي و قرارگرفته لوتحلیتجزیه مورد تبریز شهر نواحی
 افـزار نـرم  از تصـویري  صـورت ه ب اهداده نتیجه نمایش

GIS است شده استفاده.  
پژوهش شاخص این در : هاشاخص معرفی متغیرها و

هـاي  عنـوان متغیـر تـابع شـاخص    کالبدي مسـکن بـه  
، طبقـات  تعـداد  ،مصالح، قدمت ابنیه، کیفیت ابنیه، نما

یرهاي مسـتقل در  عنوان متغبه امکانات رفاهی و تراکم
  .)1(جدول  است. شدهنظر گرفته

  
  محدوده و قلمرو تحقیق 

ــی، اداري و    ــز سیاس ــوان مرک ــه عن ــز ب ــهر تبری ش
خدماتی استان آذربایجان شرقی در شمال غرب کشـور  

مختصات جغرافیایی این شهر به  ایران واقع شده است.
درجـه   38و  شرقی طولدقیقه  17درجه و  46صورت 

گرینویچ واقـع   النهارنصفناي شمالی از دقیقه په 05و 
اساس آمار آخـرین سرشـماري نفـوس و     . برشده است

 8/1داراي جمعیتـی معـادل بـا     1390مسکن در سال 
هـاي انسـانی و   میلیون نفر بوده است. برخی از ویژگـی 

  ) ارائه شده است.2( کالبدي تبریز در جدول
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  شهري کالبدي مسکن هايها و گویهشاخص :1 جدول
  گویه  شاخص

  خشت و گل، آجر و آهن، بتنی، فلزي، آجر و چوب  مصالح ساختمانی
  استوار و قابل قبول، تعمیري، تخریبی، فاقد تعریف  کیفیت ابنیه
 ، اظهار نشده30، باالي 30- 15، 15-10، 10- 5، 0- 5  قدمت مساکن

 ، آجرنما، شیشه تجاري، سنگی، سیمان، فاقد نماآلومینیومی  نماي ساختمانی
 و بیشتر، اظهار نشده 10طبقه،  10الی  5طبقه،  5 الی 2یک طبقه،   تعداد طبقات
  فاضالب، سایر امکاناتآب، برق، تلفن، گاز، سرویس بهداشتی،   امکانات رفاهی
  ، تعداد خانوارعد خانوارتعداد اتاق، تراکم جمعیت، ب  تراکم ساختمان

  
  تبریزشهر  و کالبدي : مشخصات انسانی2 جدول

  نرخ اشتغال  نرخ باسوادي  درصد زنان  درصد مردان  نرخ رشد جمعیت  جمعیت  مساحت
47/258  1800000  6/3  26/51  73/47  85/92  37/10  

تعداد واحد   بعد خانوار
  مسکونی

تراکم خانوار در 
  واحد

تک  واحدهاي
  )%( خانواري

 واحدهاي
  آپارتمانی

تراکم اتاق در 
  واحد

متوسط عمر 
  بناها

1/3  52657  8/3  63/16  37/83  04/2  61/15  
  
  .)1 شکل( استشده  تقسیم منطقه 10به  ، این شهرتقسیمات کالبدي طرح جامع براساس و 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  موقعیت جغرافیایی شهر تبریز :1شکل 

  
  نتایج و بحث

شاخص مصالح هاي در خصوص بررسی نتایج یافته  
 ازاسـت کـه   آن  دهنـدة نشان تبریزساختمانی در شهر 

هر  تأثیرمیزان  .مصالح استفاده گردیده است نوع شش
به  توجه بامسکن،  يیک از این مصالح در استحکام بنا

ــا  ینظــر کارشناســ ضــریب تــأثیر و از  گیــريبهــرهو ب
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 هـاي مؤلفـه هریک از  ،)AHP( مراتبیسلسله دهی وزن
 هـاي شـاخص در بررسـی   شـاخص مصـالح سـاختمانی   

بـه شـرح    تبریـز شهر  گانۀده نواحی کالبدي مسکن در
 بـر  .)3 جـدول ( گردیـد مشـخص  جدول زیر تعیـین و  

هـاي  سـاختمان  AHPوزن  آمـده  دست بهنتایج  اساس
ــا وزن  داراي بیشــترین درجــه اهمیــت  361/0بتنــی ب

 6/59شهرداري تبریز به ترتیب بـا   8و  3. منطقه است
هـاي بتنـی را   درصد بیشترین تعداد سـاختمان  6/50و 

اند. این دو منطقه جـزو منـاطق   ختصاص دادهبه خود ا
و در طـی   اخیـراً شـوند کـه   جدید شهري محسوب می

  اند.شده احداثسال اخیر  12کمتر از 

  
  گانه شهر تبریزها در نواحی دهدهی سلسله مراتبی هریک از مؤلفهو وزن وضعیت مصالح ساختمانی :3 جدول

 مؤلفه
 وزن

)AHP(  
  گانه شهر تبریزمناطق ده

1 2 3 4 5  6  7  8  9  10  
 9/47 3/52 6/50 9/48 1/45 9/42 7/46 6/59 4/40 6/45 361/0 بتنی
 32/2 6/2 2/3 8/1 99/3 89/2 9/2 86/2 76/1 95/1 250/0 فلزي

  8/29  3/30  9/31  7/33  6/29  6/25 03/26 09/25 28 20/29 201/0 آهن آجر و
  7/14  3/11  68/6  7/10  3/14  4/22 11 01/8 07/21 07/17 0/.103 آجر و چوب
  69/0  50/0  98/0  76/0  4/2  98/0  43/0  14/0  19/0  08/0  034/0  خشت وگل

  6/4  02/3  64/6  9/3  6/4  32/5  3./8  30/4  17/1  10/6  051/0  سایر
  

 گیـري تصـمیم مـدل   فوق بـا اسـتفاده از   هايداده
حاصـل   و نتایج قرارگرفته وتحلیلتجزیهتاپسیس مورد 

داراي بیشـترین   8و  9، 3 مناطق که حاکی استاز آن 

آوري از نظــر مصــالح ســاختمانی در برابــر میـزان تــاب 
  .)4 جدول( است غیرمترقبهحوادث 

  
  مصالح ساختمانی با استفاده از مدل تاپسیس گانه شهر تبریز در شاخصوضعیت نواحی ده :4جدول 

  رتبه  بیتسطح مطلو  درجه مطلوبیت منطقه  رتبه  سطح مطلوبیت  درجه مطلوبیت منطقه
  9  نسبتاً نامطلوب  349/0  6  8  نسبتاً نامطلوب 353/0 1
  5  نسبتاً نامطلوب  375/0  7  10  نسبتاً نامطلوب 342/0 2
  3  مطلوبیت متوسط  401/0  8  1  مطلوب 686/0 3
  2  مطلوب  593/0  9  6  نسبتاً نامطلوب 361/0 4
  4  نسبتاً نامطلوب  387/0  10  7  نسبتاً نامطلوب  356/0  5

  

کـه   پژوهش مشخص گردیـد  هايیافتهه به با توج
 در سطحشهر تبریز  منطقۀ 10از مجموع  هفت منطقه

یک منطقه در وضـعیت مطلـوب و دو   ، نامطلوب نسبتاً
کـه  انـد  مطلوبیت متوسط قرار گرفتـه منطقه در سطح 

بسـیار کـم از    پایین بودن این شـاخص اسـتفادة   دلیل
احی نـو  فلـزي و بتنـی در   اسکلت مناسب مانند مصالح

در منـاطق قـدیمی و    خصـوص بـه و  ایـن شـهر   گانۀده
، ملـک  قراهاي غیررسمی مانند ماراالن، الله، کونتگاهس

 بـر  .باشدمی رواسان و روستاهاي واقع در محدوده شهر
محاسـبات صــورت گرفتـه در زمینـه میــانگین     اسـاس 

هـاي مربـوط بـه    گانه از نظـر شـاخص  نهایی مناطق ده
گانه که میانگین مناطق دهمصالح ساختمانی نشان داد 

 .بوده است 420/0برابر با 
هاي تحقیق در خصوص نیز بـه صـورت   نتایج یافته

 آمـده دسـت بـه نتـایج   بر اساس آمده است. )5(جدول 
داراي بیشـترین   402/0هاي اسـتوار بـا وزن   ساختمان

 6/81و  4/84به ترتیـب بـا    8و  3ارزش بوده و منطقه 
ر داراي بیشترین تعـداد و  هاي استوادرصد از ساختمان

هـاي  داراي کمترین میزان ساختمان 59و  5، 6مناطق 
  .استوار هستند
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  گانه شهر تبریزکیفیت مسکن در نواحی ده : وضعیت5جدول 
 مؤلفه

 وزن
)AHP(  

  گانه شهر تبریزمناطق ده
1 2 3 4 5  6  7  8  9  10  

 9/75 3/79 6/81 70 1/51 9/52 1/63 4/84 4/59 6/61 402/0 استوار
 9/12 6/8 2/8 8/14 9/22 9/24 7/20 46/8 79/16 91/18 301/0 تعمیري
  5/6  8/6  9/6  3/10  6/19  8/15 01/13 09/4 6/15 20/14 210/0 تخریبی

  7/4  3/5  2/3  9/4  3/6  4/6 2/3 01/3 07/8 31/5 0/.108 تعریف کیفیت فاقد
  

فوق جهت نرمالیزه  هايدادهپس از این محاسبات، 
قـرار   تحلیـل  و تجزیـه تاپسـیس مـورد   ن در مدل شد

 سـه بـا   منطقـه که  نتایج حاکی از آن است که گرفتند
 نـه و  هشـت  مناطقدر رتبه اول،  ،583/0 کیفیدرجه 

 دوم و هـاي رتبهدر  512/0 و 554/0 امتیاز به ترتیب با

ترتیـب بـا امتیازهـاي    منـاطق شـش و پـنج بـه    سوم و 
ــزان امت 372/0و  369/0 ــرین می ــازکمت ــه خــود  ی را ب

گانه از نظـر  میانگین نهایی مناطق ده .اندداده اختصاص
 452/0هاي مرتبط با کیفیت مسـکن برابـر بـا    شاخص

  .)6 جدول( باشدمی
  

  کیفیت مسکن گانه شهر تبریز در شاخصدرجه مطلوبیت نواحی ده : سطح و6جدول 
  رتبه  طح مطلوبیتس  درجه مطلوبیت منطقه  رتبه  سطح مطلوبیت  درجه مطلوبیت منطقه

  10  نسبتاً نامطلوب  369/0  6  7  نسبتاً نامطلوب 393/0 1
  5  مطلوبیت متوسط  465/0  7  8  نسبتاً نامطلوب 382/0 2
  2  مطلوبیت متوسط  554/0  8  1  مطلوبیت متوسط 583/0 3
  3  مطلوبیت متوسط  512/0  9  6  مطلوبیت متوسط 402/0 4
  4  یت متوسطمطلوب  497/0  10  9  نسبتاً نامطلوب  372/0  5

  

ـ اساس و  این بر پـژوهش   هـاي یافتـه ا توجـه بـه   ب
 چهـار از نظـر سـطح مطلوبیـت،    گردد که می مشخص

و بقیـه  نـامطلوب   نسبتاًدر سطح  )3و  5، 2، 1( منطقه
در  شش منطقه در سطح مطلوبیت متوسط قرار دارنـد. 

 نسبتاًمناطقی که در وضعیت  توان گفت:این رابطه می
رند بیشتر شامل مناطقی هسـتند کـه   نامطلوب قرار دا

و سکونتگاههاي  نشینحاشیههاي فرسوده، داراي بافت
ــایج   غیررســمی هســتند؛ ــن رابطــه نت ــین در ای همچن

 تعمیـري دهد که بیشتر مساکن نشان می آمدهدستبه
درصد) در مناطق داراي بافت فرسوده و  38/62حدود (

ه و شهر تبریـز قـرار داشـت    محدودةروستاهاي واقع در 
درصــد) در منــاطق  51/67( تخریبــیبیشــتر مســاکن 
   هاي غیررسمی قرار دارند.داراي سکونتگاه

در ایـن  هاي مربوط به کیفیت مسـکن نیـز   شاخص
  سـال،  0-5 شـامل؛  گـروه این مؤلفه به شـش   پژوهش

 30از  بـاالتر  سـال،  15-30سـال،  10-15 سال، 10-5
از  پـس  شـده اسـت.  تقسیم  اظهارنشدهباالخره  سال و

زوجی مقایسه گردید  صورتبهخذ نظرات کارشناسان ا
 .مشـخص شـد   هرکـدام  تأثیر، ضریب AHP لدر مد و

 436/0سـال بـا امتیـاز     5، قـدمت زیـر   نتـایج  اساسبر
در رابطــه بــا ایــن داراي بیشــترین ارزش بــوده اســت. 

ها نیز مناطق سه و هشـت نسـبت بـه منـاطق     شاخص
همچنین محاسبه میانگین  دیگر شرایط مناسبی دارند.

هـاي  دهـد کـه شـاخص   گانه نشـان مـی  مناطق ده کل
جـدول  ( است 196/0قدمت ابنیه در شهر تبریز برابر با 

7(.  
آوري، درجه مطلوبیـت و سـطح تـاب    جهت تعیین

مـورد   گیـري تاپسـیس  مدل تصـمیم  هاي فوق درداده
که نتـایج حاصـل    گرفت و تحلیل و ارزیابی قرار تجزیه

دهـد: در شـاخص قـدمت    ها نشـان مـی  داده از تحلیل
در  637/0 بـا امتیـاز   مسکن در شهر تبریز، منطقۀ سـه 

باالترین سطح و رتبه اول قرار دارد، منطقـۀ هشـت بـا    
در رتبۀ دوم، منطقـۀ هفـت بـا     630/0 درجه مطلوبیت

ــت ــۀ ســوم و در در 401/0 درجــه مطلوبی ــت  رتب نهای
یـت  مناطق یک، دو و پـنج بـه ترتیـب درجـات مطلوب    

، ســه رتبــه آخــر را بــه خــود 399/0و  362/0، 346/0
  .)8(جدول  انددهاختصاص دا
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  گانه شهر تبریزدر نواحی ده هاو وزن سلسله مراتبی هریک از مؤلفه قدمت ابنیه : وضعیت7 جدول

 مؤلفه
 وزن

)AHP(  
  گانه شهر تبریزمناطق ده

1 2 3 4 5  6  7  8  9  10  
5 -0 436/0 75/4 63/2 08/4 62/4 6/5  52/5  44/4  22/2  26/4  01/5  
10-5 257/0 02/18 9/15 1/14 42/14 14/15  32/16  17/16  3/20  32/14  5/16  
15-10 135/0 35/39 87/39 16/79 88/52 31/47  12/40  35/41  62/69  32/51  51/47  
30-15 101/0 35/15 77/19 15/1 26/13 26/17  62/16  65/15  34/4  93/15  63/16  

  16/9  72/6  51/1  69/14  18/15  04/7  64/6  4/0  94/14  85/14  063/0  30 باالي
  18/5  46/7  2  6/9  14/6  65/7  24/8  1/1  96/6  68/7  025/0  اظهارنشده

  
  قدمت مساکن گانه شهر تبریز در شاخصو درجه مطلوبیت نواحی ده : سطح مطلوبیت8جدول 

  رتبه  مطلوبیت سطح  درجه مطلوبیت منطقه  رتبه  سطح مطلوبیت  درجه مطلوبیت منطقه
  7  مطلوبیت متوسط  401/0  6  9  نسبتاً نامطلوب 362/0 1
  3  مطلوبیت متوسط  463/0  7  10  نسبتاً نامطلوب 346/0 2
  2  مطلوب  630/0  8  1  مطلوب 637/0 3
  6  مطلوبیت متوسط  426/0  9  5  مطلوبیت متوسط 432/0 4
  4  مطلوبیت متوسط  442/0  10  8  نسبتاً نامطلوب  399/0  5

  
پـژوهش حـاکی از آن اسـت     قع نتایج تحلیلیدر وا

 منـاطق مطلوبیـت، در   شاخص قدمت از نظر درجۀکه 
در وضــعیت نامناسـب، منـاطق ســه و    ، دو و پـنج یـک 

هشت وضعیت مناسب و مناطق چهار، شش، هفت، نـه  
 کــه داراي وضــعیت مطلوبیــت متوســط هســتند،و ده 

ــادرصــد از مســاکن  37/52دلیــل آن وجــود حــدود   ب
  .استدر این نواحی سال ساخت  15 تر ازقدمتی باال

از شـش  هاي نمـاي مسـاکن   به منظور بررسی شاخص
شیشه تجاري، سنگ،  ، آجرنما،آلومینیومینماي  مؤلفۀ

جهـت تعیـین    و فاقـد نمـا اسـتفاده گردیـد     و سـیمان 
 مربوطـه،  کارشناسـان  نظـر ثیر پـس از اخـذ   ضریب تـأ 

 AHP از اساس نتـایج حاصـل  بر .اندهشدمقایسه زوجی 
داراي بیشترین میزان  322/0با وزن  آلومینیومینماي 

داراي  061/0هاي فاقد نما با مقـدار  ارزش و ساختمان
  .)9جدول ( کمترین ارزش هستند

  
  گانه شهر تبریزنماي مسکن در نواحی ده : وضعیت9جدول 

 وزن مؤلفه

)AHP(  
  گانه شهر تبریزمناطق ده

1 2 3 4 5  6  7  8  9  10  
  08/1  3/1  4/1  93/2  16/1  01/1 15/1 22/2 18/1 13/2  322/0  آلومینیوم

  76/21  68/20  41/33  95/26  36/21  05/28 51/24 85/51 61/28 21/38  273/0  آجرنما
  24/1  91/0  65/2  98/0  67/0  37/1 85/1 32/2 75/0 88/0  155/0  شیشه
  12/29  73/32  63/37  86/27  71/28  16/28 85/24 32/29 71/26 63/21  100/0  سنگ

  63/17  82/16  56/7  87/16  91/24  09/15  84/18  59/3  83/16  37/10  089/0  سیمان
  17/29  56/27  35/17  89/23  75/25  32/26  80/28  66/10  92/25  78/26  061/0  فاقد نما

  
حـاکی  به دست آمده از مدل تاپسـیس  نتایج همچنین 

 مطلوبیـت درجـه   با مناطق سه و هشتاز آن است که 
هفـت بـا    منطقـۀ ، و دوم اول در رتبۀ 674/0و  706/0

در  اند.در رتبه سوم قرار گرفته 586/0درجه مطلوبیت 

ـ این رابطه مناطق  تـرین  پـنج و چهـار داراي پـایین    ،هنُ
میانگین نهایی منـاطق   در نهایت محاسبۀرتبه هستند. 

 در رابطـه  469/0درجـه مطلوبیـت    دهندةنشانگانه ده
  )10 جدول.(ستهاي نماي مسکن شهر تبریز اشاخص
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  نماي مساکن گانه شهر تبریز در شاخصو درجه مطلوبیت نواحی ده : سطح مطلوبیت10 جدول
  رتبه  سطح مطلوبیت  درجه مطلوبیت منطقه  رتبه  سطح مطلوبیت  درجه مطلوبیت منطقه

  6  مطلوبیت متوسط  434/0  6  4  مطلوبیت متوسط 452/0 1
  3  متوسط مطلوبیت  586/0  7  5  نسبتاً نامطلوب 365/0 2
  2  مطلوب  674/0  8  1  مطلوب 706/0 3
  10  مطلوبیت متوسط  439/0  9  8  مطلوبیت متوسط 400/0 4
  7  نسبتاً نامطلوب  329/0  10  9  نسبتاً نامطلوب  314/0  5

  
سـه و   منطقـۀ  هـا، حاصل از تحلیل هايیافته بنابر

ـ  مطلوب،  در سطح هشت ه یک، چهار، شش، هفـت و نُ
دو، پـنج و ده در سـطح    در سطح مطلوبیت متوسـط و 

کـم از   دلیـل آن اسـتفادة   و قرار دارنـد  نامطلوب نسبتاً
و همچنــین  اسـت  منـاطق در ایـن   آلومینیـومی  نمـاي 

نمـاي   گونـه هـیچ بدون  با نماي سیمانی و هاساختمان
    .هستند خاص

  روهــگ 5تعداد طبقات به  شاخصدر این پژوهش 

از بـیش  ، طبقـه  10 الـی  5، طبقـه  5 الی 2ه، طبقیک 
در جـدول  کـه   گردیدتقسیم  ،نشده اظهار و طبقه 10

هـا  هریک از این گروه زیر درصد و وزن سلسله مراتبی
نظـر   بـر اسـاس   .ه اسـت بیان گردیـد  گانهدهحی در نوا

داراي  403/0طبقـه بـا وزن    یـک کارشناسان مسـاکن  
گـرفتن طبقـات   در نظـر   اظهار نشدهبیشترین ارزش و 

  .)11 جدول(ش هستند داراي کمترین ارز اظهارنشده،

  

  گانه شهر تبریزدر نواحی ده هامؤلفه تعداد طبقات و وزن سلسله مراتبی هریک از : وضعیت11جدول 
 مؤلفه

 وزن
)AHP(  

  گانه شهر تبریزمناطق ده
1 2 3 4 5  6  7  8  9  10  

  32/9  42/9  41/3  31/11  85/8  95/9 21/10 32/2 2/8 65/4  403/0  یک طبقه
  34/44  57/44  44/48  03/37  73/35  75/36 7/42 62/35 58/39 75/39  291/0  5 الی 2
  54/26  63/26  16/30  21/30  86/31  32/35 08/27 21/43 67/32 67/34  170/0  10 الی 5
  26/17  52/16  43/15  13/19  58/18  89/14 15/16 26/15 72/17 35/19  088/0  و بیشتر 10

  53/2  86/2  56/2  32/2  97/4  09/3  84/3  59/3  83/2  57/1  048/0  اظهار نشده
  

 گیـري تصمیمفوق که در مدل  هايدادهبه  توجه با
و بـر اسـاس آنچـه در     گردیـد  وتحلیـل تجزیهتاپسیس 

بـه لحـاظ    بیانگر آن است کـه  آمده است، )12(جدول 
و  اول رتبـۀ  758/0 درجـۀ بـا   هشت منطقۀمطلوبیت، 

دو با درجۀ  منطقۀ، دو رتبۀ 708/0درجه  با سه منطقۀ

نــد. منــاطق دو، ســه، هفــت، رتبــۀ ســوم را دار 613/0
ه و ده در سطح مطلوب قرار گرفتـه و منـاطق   هشت، نُ

یک، چهار، پنج و شش در وضعیت مطلوبیـت متوسـط   
گانـه از  میانگین نهـایی وضـعیت منـاطق ده   قرار دارند. 

 است. 580/0نظر شاخص تعداد طبقات برابر با 
  

  تعداد طبقات گانه شهر تبریز در شاخصیت نواحی دهو درجه مطلوب مطلوبیت : سطح12جدول 
  رتبه  سطح مطلوبیت  درجه مطلوبیت منطقه  رتبه  سطح مطلوبیت  درجه مطلوبیت منطقه

  7  مطلوبیت متوسط  468/0  6  9  مطلوبیت متوسط 466/0 1
  8  مطلوب  612/0  7  3  مطلوب 613/0 2
  1  مطلوب  758/0  8  2  مطلوب 708/0 3
  4  مطلوب  607/0  9  10  مطلوبیت متوسط 483/0 4
  5  مطلوب  603/0  10  6  مطلوبیت متوسط  488/0  5

  
تعداد طبقات درصـد   در شاخصکه با توجه به این

، ایـن  مساکن یک طبقه در تمامی نواحی بسیار باالست
در  روازایـن  .استشهر  عمودي دهندة توسعۀنشان مهم

در  آوريتـاب به لحاظ  هشت و سه منطقۀاین پژوهش 



 31-48/ صفحات:  98و سوم/ پاییز  مجله آمایش جغرافیایی فضا / سال نهم / شماره مسلسل سی                                                           42

ــد ــات شــاخص تع ــن اد طبق ــل ای ــه دلی ــۀب ــه منطق  ک
ــه صــورت   نشــینثروتمند محســوب شــده و بیشــتر ب

خته شده است، لذا بیشترین امتیاز هاي ویالیی ساخانه
یـک   منطقهدرصد مساکن در این  92/67 زیرا ؛را دارد

    .طبقه است
هــاي مــورد بررســی در ارتبــاط بــا تعـداد شــاخص 

جدول که در امکانات رفاهی  هفت شاخص بوده است. 
ا هـ هریک از ایـن گروه  مراتبیزیر درصد و وزن سلسله

اسـاس نظـر   گانـه بیـان گردیـده اسـت. بر    احی دهدر نو
 320/0برخورداري از امتیـاز آب شـرب بـا    کارشناسان 

 080/0داراي بیشترین میزان ارزش و دفع فاضالب بـا  
  .)13 (جدول داراي کمترین میزان امتیاز بوده است

  
  گانه شهر تبریزدر نواحی ده هامؤلفه انات رفاهی و وزن سلسله مراتبی هریک ازامک : وضعیت13جدول 

 مؤلفه
 وزن

)AHP(  
  گانه شهر تبریزمناطق ده

1 2 3 4 5  6  7  8  9  10  
  12/12  35/10  46/1  24/2  35/1  12/12 23/21 35/12 52/1 22/2  320/0  آب
  58/13  55/12  47/13  35/13  14/21  32/14 24/14 24/15 32/6 05/2  242/0  برق
  41/11  35/1  74/12  88/0  32/0  03/11 74/1 32/11 744/2 75/0  213/0  تلفن
  36/13  14/13  36/14  35/12  35/12  74/14 35/12 41/9 36/9 65/11  131/0  گاز

  77/11  35/16  65/7  35/14  47/14  11/15  41/11  68/2  74/7  44/5  105/0  سرویس بهداشتی
  21/10  74/27  24/17  47/12  36/14  15/12  25/7  32/7  25/8  32/6  080/0  دفع فاضالب

  
هـاي بـه دسـت آمـده از جـدول      بـه داده  توجـه  با
گیـري تاپسـیس   فوق کـه در مـدل تصـمیم    13شماره
بـه لحـاظ    تـوان گفـت کـه   مـی  گردیـد  وتحلیلتجزیه

و  اول رتبــۀ 875/0بــا درجــه  ســه مطلوبیــت، منطقــۀ
بـا   تهشـ  رتبـۀ دو، منطقـۀ   871/0درجه  با هنُ منطقۀ

، چهـار سوم را دارا هستند. منـاطق   ۀرتب 818/0درجه 
ـ دو، شش، پنج  قـرار دارنـد.   یهـاي انتهـای  در رتبـه ه ، نُ

گانه از نظـر شـاخص   میانگین نهایی وضعیت مناطق ده
 است. 773/0تعداد طبقات برابر با 

  
  رفاهی امکانات گانه شهر تبریز در شاخصو درجه مطلوبیت نواحی ده مطلوبیت : سطح14جدول 

  رتبه  سطح مطلوبیت  درجه مطلوبیت منطقه  رتبه  سطح مطلوبیت  درجه مطلوبیت منطقه
  10 مطلوب  692/0  6  6 مطلوب 756/0 1
  5 مطلوب  768/0  7  9 مطلوب 697/0 2
  3 کامال مطلوب  818/0  8  1 کامال مطلوب 875/0 3
  2 کامال مطلوب  871/0  9  7 مطلوب 742/0 4
  4 مطلوب  799/0  10  8 مطلوب  715/0  5

  
که تمـامی واحـدهاي مسـکونی سـاخته     با توجه به این

شده از تمامی شش متغیر رفاهی ذکر شـده برخـوردار   
انات رفـاهی در  هاي امکهستند، لذا در رابطه با شاخص

مطلـوب قـرار داشـته و علـت اخـتالف       وضعیت کامال 
جزئی موجود در بین مناطق بیشتر به دلیل مساکن در 

ریبـی بـوده کـه فاقـد برخـی از      حال سـاخت و یـا تخ  
  اند.امکانات بوده

هاي مـورد بررسـی در ارتبـاط بـا تـراکم      تعداد شاخص
مناطق تبریز چهار شاخص بوده است که در جدول زیر 

هریک از ایـن گروههـا در    درصد و وزن سلسله مراتبی
ــو ــده اســت. بر احی دهن ــان گردی ــه بی ــر گان اســاس نظ

عد خانوار بشرب با کارشناسان برخورداري از امتیاز آب 
بـا   اتـاق  دتعداداراي بیشترین میزان ارزش و  345/0با 

 داراي کمترین میزان امتیاز بـوده اسـت(جدول   080/0
15(.  
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  گانه شهر تبریزدر نواحی ده هامؤلفه امکانات رفاهی و وزن سلسله مراتبی هریک از : وضعیت15جدول 
 مؤلفه

 وزن
)AHP(  

  گانه شهر تبریزمناطق ده
1 2 3 4 5  6  7  8  9  10  

  29/9  41/7  32/5  41/8  30/9  15/12 24/12 25/12 78/11 35/12  345/0  بعد خانوار
  85/7  30/4  68/3  20/5  52/4  17/4 63/14 77/4 68/6 45/3  247/0  تراکم جمعیت

  14/4  76/1  77/3  35/1  47/1  33/2 21/1 65/1 74/2 65/1  080/0  تعداد اتاق
  44/7  30/12  33/6  47/4  32/9  73/5 05/10 15/8 62/9 48/10  328/0  تعداد خانوار

  
کـــه در مـــدل  15هـــاي جـــدول داده براســـاس

تـوان  مـی  گردیـد  وتحلیلگیري تاپسیس تجزیهتصمیم
بـه ترتیـب منـاطق ده،    به لحـاظ مطلوبیـت،    گفت که

هشت و شش داراي باالترین امتیـاز و منـاطق  چهـار،    
میـانگین نهـایی   . پنج و سه داراي کمترین امتیاز بودند

برابـر بـا    تـراکم گانه از نظر شـاخص  وضعیت مناطق ده
بررســی وضــعیت  اســت. و در ســطح متوســط 598/0

عد ب هاي تراکم گویاي این واقعیت است که اوالًشاخص
چنین در خانوار در مناطقی که اخیرا احداث شده و هم

ایـن امـر    ،اینبـر عـالوه  نشین کمتر اسـت. مناطق مرفه
زیاد مسکن و قـدرت خریـد پـایین مـردم      ناشی قیمت

ـ       روز است که به صورت کـاهش تعـداد اتـاق بـه نفـر ب
  .)16(جدولیابد می

آوري منـاطق  بنـدي تـاب  در نهایت نقشـۀ اولویـت  
گانۀ شهر تبریز از منظر متغیرهاي مرتبط با کیفیت، ده

قدمت، نما، تعداد طبقات، امکانات رفاهی و تـراکم  بـه   
  ردید.ترسیم گ 2صورت شکل 

  

  
  

  آوريهاي تاببندي مناطق شهري تبریز بر اساس شاخص: اولویت2 شکل
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  سطح تراکم گانه شهر تبریز در شاخصو درجۀ مطلوبیت نواحی ده مطلوبیت سطح: 16جدول 
  رتبه  سطح مطلوبیت  درجه مطلوبیت منطقه  رتبه  سطح مطلوبیت  درجه مطلوبیت منطقه

  3 مطلوب  692/0  6  5 مطلوبیت متوسط 598/0 1
  6 مطلوبیت متوسط  567/0  7  7 مطلوبیت متوسط 539/0 2
  2 مطلوب  712/0  8  8 مطلوبیت متوسط 510/0 3
  4 مطلوب  657/0  9  10 نسبتا مطلوب 483/0 4
  1 مطلوب  741/0  10  9 نسبتا مطلوب  489/0  5

  
کالبـدي   کلـی  شـاخص تحلیـل   منظوره در پایان ب

ــکن ــین و مس ــوب تعی ــرینمطل ــه ت  از مــدل ،منطق
بـدین منظـور    ویکـور اسـتفاده گردیـد،    گیـري تصمیم

آمده در مدل تاپسیس که براي دستهاي نهایی بهداده
کالبـدي مسـکن مشـخص     هايشاخص هریک از ابعاد

 هـاي خـام در ایـن مـدل    ماتریس داده عنوانبهگردید، 
تعیــین وزن  پــس ازبــدین منظـور   انـد. شــده اسـتفاده 

 افزارنرم کالبدي مسکن درهاي هرکدام از ابعاد شاخص

Expert Choice  ري مـدل ویکـور درجـه    ارگی، با بـه کـ
 گانـه شـهر تبریـز   ده هریک از نـواحی  مطلوبیت و رتبۀ

مشخص گردید. در این تکنیـک بـدیهی اسـت هرچـه     
باشد، بـا   ترسطح مطلوبیت) به یک نزدیک( عدد نهایی

دارد و هرچه به صفر کمتري  آوري مطابقترویکرد تاب
آوري بیشـتر و بهتـري را نشـان    تـر باشـد، تـاب   دیکنز

  .)17جدول (دهدمی

  
  گانه تبریزهاي کالبدي مسکن نواحی دهدر خصوص ارزش نهایی شاخص AHP: نتایج 17جدول 

 مؤلفه
 وزن

)AHP(  
  گانه شهر تبریزمناطق ده

1  2 3 4 5  6  7  8  9  10  
  376/0  574/0  347/0  364/0  318/0  325/0 345/0 656/0 338/0 355/0  102/0  مصالح (اسکلت)

  436/0  510/0  519/0  453/0  358/0  370/0 460/0 468/0 375/0 387/0  121/0  کیفیت
  447/0  429/0  628/0  468/0  421/0  379/0 436/0 654/0 34/0 372/0  123/0  قدمت
  328/0  320/0  495/0  450/0  327/0  304/0 315/0 608/0 355/0 421/0  111/0  نما

  491/0  498/0  710/0  425/0  480/0  478/0  386/0  658/0  554/0  378/0  163/0  اتتعداد طبق
  547/0  563/0  547/0  459/0  520/0  547/0 652/0 745/0 456/0 541/0  331/0  امکانات رفاهی

  142/0  147/0  231/0  251/0  154/0  126/0 123/0 147/0 221/0 124/0  051/0  تراکم
  

شاخص  گانههفت هايمؤلفهنتایج حاصل از تحلیل 
 )16(در جـدول   تبریـز نهایی کالبدي مسکن در شـهر  

فوق که پس از بررسـی   هايدادهبه  توجه باآمده است. 
 انـد شـده  وتحلیـل تجزیـه  ویکور گیريتصمیمدر مدل 

 بـا درجـه مطلوبیـت،    سـه  منطقـه مشخص گردید کـه  
درجه مطلوبیـت  با  دو منطقۀو  نخست رتبۀ در 346/0
مناطق نیـز   سایرضعیت قرار دارند. در بدترین و 590/0

  باشد.می 18مطابق جدول 
  

  گانه شهر تبریز در شاخص کلی کالبدي مسکنآوري ده: نتایج نهایی مدل ویکور در خصوص درجه مطلوبیت نواحی تاب18جدول 
  رتبه  سطح مطلوبیت  درجه مطلوبیت منطقه  رتبه  سطح مطلوبیت  درجه مطلوبیت منطقه

  8  مطلوبیت متوسط  588/0  6  9  توسطمطلوبیت م 592/0 1
  4  مطلوبیت متوسط  439/0  7  10  مطلوبیت متوسط 590/0 2
  2  مطلوب  361/0  8  1  مطلوب 346/0 3
  5  مطلوبیت متوسط  478/0  9  6  مطلوبیت متوسط 583/0 4
  3  مطلوبیت متوسط  431/0  10  7  مطلوبیت متوسط  584/0  5
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 شاخص در پژوهش هايیافته بربنا گفت باید نهایت در
 منطقـۀ و  آورترینتاب سه منطقۀمسکن،  کالبدي کلی
در نهایــت محاســبه  .اســت منطقــه آورتــرینناتــابدو 

دهد گانه شهر تبریز نشان میمیانگین نهایی مناطق ده
 499/0 مساکن این شهر با درجۀ آوريتابکه وضعیت 

  .)3 شکل(وضعیت مطلوبیت متوسط قرار دارد  در

  
  شهر تبریز گانهدهکالبدي مسکن در مناطق  گانههفتاخص وضعیت ش :3شکل 

  
  گیرينتیجهجمع بندي و 

 و کنیم معرفی زنده موجود یک عنوانبه را شهر اگر
 بپذیریم، را شانشهروندان و شهرها پویایی تغییر و رشد،

 طور به که شهري ساختن حتی و جهان، یافتن تمام در

 بـه  باشد، آوريبتا هايشاخص ها ومؤلفه داراي کامل

 و اراده اسـت  مهـم  که چهآن است، اما پذیرامکان ندرت
 گام حرکت و هاآن مدیریت شهري و شهرها این خیزش

 به شدن ترو نزدیک آماده شهرهاي سمت به شانگام به

 ایـن مهـم،   تحقـق  راسـتاي  در اسـت.  آورتاب شهرهاي

 رهنمود و ارائۀ حال در آورتاب شهرهاي کمپین ساخت

 موجـود  ارزیـابی وضـع   بـراي  شـهري  مدیران به ککم

 و آماده مصوب شهرهاي استانداردهاي شهرها براساس
 و رشـد  سـازي مـوازي  به کمک درصدد و است  آورتاب

 شـهرهاي  مسـیر  در حرکـت شـهرها   بـا  شهرها توسعۀ

 مختص هايافزودن شاخص با توانمی که است آورتاب

 آن بـه ایرانـی   اسـالمی  شـهرهاي  آوريتـاب  بـومی  و

 شـهرهاي  بیشـتر  هرچـه  منـدي بهره به امید فاکتورها،

  .داشت مذکور از رهنمودهاي ایران
ارزیـابی   هـدف از ایـن پـژوهش   کـه  توجه به این با

آوري مسکن تابکالبدي مسکن با رویکرد  هايشاخص

کلی در ایــن بــه طــور ،اســت بــوده در مواقــع بحرانــی
ت پژوهش هفت شاخص کالبدي شامل؛ مصالح یا اسکل

ــاي    ــه، نم ــدمت ابنی ــاکن، ق ــت مس ــاختمانی، کیفی س
هـا  آن مساکن، تعداد طبقات، امکانات رفـاهی و تـراکم  

پژوهش گویاي آن  هايیافته مورد بررسی قرار گرفت. 
در  تبریـز شـهر   ، مسـاکن است که بـه لحـاظ کالبـدي   

همچنـین   ؛قرار داردآوري از نظر تاب متوسطیوضعیت 
 منطقـۀ  و تـرین لـوب مط سه منطقۀ نتایج نشان داد که

 .اسـت  آوري مسـکن از نظر تـاب ترین آن نامطلوب پنج
 در شـاخص دهـد  نشـان مـی  تحقیق تحلیلی هاي یافته

 شـهر سـه  به جـز منطقۀ  گانهدهنواحی  تمام درمصالح، 
وجـود  از متوسـط مطلوبیـت    تـر پـایین ، وضعیتی تبریز
اسـتفاده   بتنـی  و برخـی  چراکه از مصـالح فلـزي   ،دارد

در مساکن  آهن ودرصد استفاده از آجر  وکمتري شده 
مسـکن   آوريتـاب جهت  لذا ؛دارد این شهر رقم باالیی

ماننـد اسـکلت    بادوامدر مقابل زلزله استفاده از مصالح 
در شاخص کیفیـت مسـکن،    .استفلزي و بتنی الزامی 

ــۀ  ــهمنطق ــوب، س ــرینمطل ــه ت ــۀو  منطق ــنج منطق  پ
یـت در  و دلیـل عـدم مطلوب   است منطقه تریننامطلوب

 بـه از مسـاکن   درصد بیشـتري آن است که  منطقهاین 
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 وتخریبی  هايگروهو در  قبول غیرقابلاستواري  لحاظ
و  غیررســمیهاي ناشــی از وجــود ســکونتگاه تعمیــري

رسـیدن بـه    جهـت  روازایـن ؛ قـرار دارنـد   نشینحاشیه
درصــد مســاکن  بـاالبردن چهــار  منطقــۀ در آوريتـاب 

ــل واســتوار  ــول قاب ــتا قب ــا اس  نداردهاي روز مســکنب
ي با توجـه بـه وضـعیت بـد اقتصـاد      .گرددپیشنهاد می

 حذفن این مناطق بهتر است از طریق تسریع و ساکنا
، اعطـاي وام  غیرضـروري هاي اداري از بروکراسی برخی

، بخشش عوارض شهرداري و ایجـاد  بلندمدتو  بهرهکم
با حمایت دولت، شهروندان  مسکنهاي تعاونی صندوق

شاخص در  ازسازي مسکن خود تشویق نمود.را جهت ب
و  ســه منطقــه تــرینمطلــوبنیــز  ،قــدمت ابنیــه 

کـه دلیـل آن وجـود     اسـت  دو منطقـه  تـرین نامطلوب
سـال   15 قدمتی باالتر از از مساکن در درصد بیشتري
شـهر   کـه ایـن  با توجه بـه  ،است منطقهساخت در این 

ــز ــرار دارددر شــرایط آب تبری ــواي کوهســتانی ق و  وه
وهـوا امـري   ر ایـن آب تخریـب مسـاکن د   ودگی وفرس

همـاهنگی بیشـتر    ، لذا جهت همخوانی وزودرس است
لـزوم   و افزایش مقاومـت مصـالح   پایدارسازيرویکرد  با

تخریبـی امـري    هـاي فرسـوده و  توجه به نوسازي بافت
و  سـه  منطقـۀ  تـرین مطلوبنما، در شاخص  .الزم است
دلیـل پـایین    کـه  است پنج منطقۀ هاآن تریننامطلوب

ــطح  ــودن س ــتف  ب ــت آن اس ــاي   ادةمطلوبی ــم از نم ک
اسـتفاده از   آوريتـاب  اصل بربنا لذا  است؛ آلومینیومی

، اسـتفاده از نمـاي   وريبهـره حداقل منـابع و حـداکثر   
 شناسـی زیبایی و بصري ازنظر آلومینیومیکامپوزیت و 

جهـت زیبـا بصـري و     و خواهـد داشـت  بیشتري  مزیت
 ياســتفاده از نمــا مســاکنهمچنــین کــم کــردن بــار 

ما بـه لحـاظ شـاخص تعـداد     ا ؛الزامی است آلومینیومی
تعداد طبقـات را   رینبیشتطبقات در تمام نواحی شهر 

که مربوط به مناطق  دهدمیتشکیل  10 الی 5مساکن 
 منظـور اسـتفادة   بنـابراین بـه   ؛هشت و سه بوده اسـت 

-وسـاز بـی  بهینه از زمین شهري و جلوگیري از ساخت
-بهتر است با رعایت دقیق تمامی ضوابط سـاخت رویه 

-وساز اقدام به ساخت و تولید مسـکن از طریـق انبـوه   
هاي امکانات رفاهی نیز در رابطه با شاخصسازي نمود. 

اتی ماننـد  به دلیل برخورداري حداکثر مساکن از امکانـ 

گانـه بـه تغییـرات    منـاطق ده  برق، آب، گـاز و.... همـۀ  
مال مطلوب قرار دارنـد. در  اندکی در سطح مطلوب و کا

هـاي تـراکم نیـز میـانگین وضـعیت      رابطه بـا شـاخص  
گانه تبریز درسطح مطلوبیت متوسط عمومی مناطق ده

هـاي  عد خانوار کم و تعداد اتاقبوده است که به دلیل ب
کم به ازاي افراد است که این امر نیـز ناشـی از قیمـت    

هایت ندر زیاد مسکن و قدرت پایین خرید مردم است. 
نتایج ویکور، به ترتیب مساکن واقع در مناطق  اساسبر

، چهار، پنج، شـش، یـک و دو   نهسه، هشت، ده، هفت، 
  آوري بودند.یک تا ده از نظر تاب در رتبۀ

  
  پیشنهادها

و با توجـه بـه    این پژوهشهدف اصلی در راستاي 
بخشـیدن بـه   پـژوهش در جهـت مطلوبیـت     هايیافته

و شـهرهاي   تبریـز شهر  کالبدي مسکن در هايشاخص
  ؛گرددمی ارائهپیشنهادات زیر مشابه 

اسـکلت فلـزي و    مثـل مقاوم  مصالح از بیشتر استفادة -
 ویـژه بـه  تبریـز شهر  چهارگانۀدر مساکن نواحی  بتنی

و مقاومـت   بخشـی استحکام منظوربهیک و دو  منطقۀ
 ، ضروري است.بیشتر در برابر بالیاي طبیعی

 وتعمیـر   قبـول و م قابلمساکن بادوا درصد افزایش -
دو  منطقـۀ مساکن تخریبـی در   به بخشیاستحکام

 .الزم است شهر مذکور
 منطقـۀ دو و  منطقۀنوسازي و بهسازي مساکن در   -

 .، اولویت داردآن بیشتریک جهت استحکام 
و کامپوزیـت   آلومینیـومی بیشتر از نماي  استفادة -

بخشــی و   ییســه جهــت زیبــا   در نــواحی دو و
دن بـار مصـالح سـاختمانی در    همچنین سبک کـر 

 .است ضروري مذکورشهر 
و  مـدت کوتـاه در  طبقه تا پنجاستفاده از مساکن  -

 جـویی صرفهجهت  مدتمیانطبقه در  15الی  10
 و هوشمندسـازي رونـد  ایجـاد  در مصـرف زمـین و   

 است. ریزيبرنامهقابل  پایدارسازي شهر
دسـت کـردن   تصویب و اجراي قوانین بـراي یـک   -

 ننماي مساک
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 بـردن  باالارائه تسهیالت بانکی و دادن وام جهت   -
 ریـزي برنامـه توانی مالی شهروندان بـراي هرگونـه   

 مسکن در این شهر و...
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