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مقدم*9

 .9گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .3گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله)17/08/97 :

(تاریخ دریافت مقاله17/07/99 :

چکیده
شهرنشینی پدیده جهانی قرن بیست و یکم تعریف میشود؛ چراکه برای نخستین بار از آغاز تاریخ ،بیش از نیمی از
جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند .با تداوم رشد شتابان شهرنشینی ،شواهد حکایت از ناپایداری مناطق شهری
بهویژه در کشورهای در حال توسعه دارد .در راستای تعدیل ناپایداری شهرها پارادایم توسعه پایدار شهری بیش از
گذشته اهمیت یافته است .در این میان مسکن بهعنوان یک زیرساخت کالبدی و اجتماعی نقش مهمی در راستای
اهداف توسعه پایدار شهری بر عهده دارد که همین امر میتواند بایستگی پژوهش در زمینه مسکن پایدار را توجیه کند.
بر این اساس هدف پژوهش حاضر تحلیل فضایی وضعیت شاخصهای کیفیت مسکن از منظر پایداری در نواحی شهر
زنجان میباشد  .روش تحقیق در این پژوهش ،با توجه به ماهیت و هدف آن توصیفی-تحلیلی و نوع تحقیق ،کاربردی
است .روش گردآوری دادهها اسنادی با استفاده بلوک آماری نفوس و مسکن و نقشههای شهری سال  9310میباشد .بر
این اساس شاخصهای کیفی مسکن با استفاده از روشهای کمی در محیط  GISبه سنجش و تحلیل پرداخته شد که
نتایج یافتهها نشان میدهد که نواحی منطبق با محالت غیررسمی از پایداری خیلی کم و از کل مساکن محدوده
موردمطالعه  91درصد از پایداری خیلی زیاد 31 ،درصد از پایداری زیاد 37 ،درصد از پایداری متوسط 8 ،درصد از
پایداری کم 91 ،درصد از پایداری خیلی کم برخوردارند .در ارتباط با افزایش میران پایداری واحدهای مسکونی با
استفاده از مدل  SWOTراهبردهای ارائه گردیده است.
کلیدواژهها :مسکن ،پایداری ،مدل تودیم ،ArcGIS ،شهر زنجان.
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و تعامل انسان با انسان را در بر میگیرد بر پایه هوشیاری
انسان نسبت به خودش و نسبت به منابع طبیعی کره
زمین است و خواهان یک سبک زندگی پایدار برای همه
انسانها میباشد (زاهدی و نجفی ..)9381 ،این بحث در
شهرها با عنوان توسعه پایدار شهری در جهت ارتقاء سطح
زندگی افراد و کاهش فشار بر محیط طبیعی و انسان آغاز
گردید .با توجه به اینکه مسکن همواره بزرگترین

مقدمه
در کشورهای در حال توسعه ،شهرنشینی سریع حاصل
مهاجرت روستا -شهر به همراه رشد طبیعی و ذاتی
جمعیت شهری است ( .)Galiani.et al, 2017در راستای
افزایش جمعیت شهرنشین ،مسائل و مشکالتی پدید
میآید که یکی از این مسائل ،نحوهی سکونت و اسکان
جمعیت است (روستایی و همکاران)913 :9319 ،؛ که
تبدیل به معضل اجتماعی ،کالبدی ،اقتصادی و
زیستمحیطی گردیده و بحران آن در بسیاری از نواحی
دنیا بروز و ظهور پیداکرده است .مسکن مقوله پیچیدهای
است که دارای ابعاد مختلف مکانی ،معماری ،کالبدی و
فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماعی ،مالی ،روانشناختی و پزشکی
است ( .)Cullingworth, 1997بهعنوان یکی از مهمترین
نیازهای اولیه انسان ،نقش مهمی در محافظت و امنیت
دارد و یک عنصر تعیینکننده در سازمان اجتماعی فضـا،
در شکلگیری هویت فردی ،روابط اجتمـاعی و اهـداف
جمعی افراد نقش مؤثری دارد (آنامرادنژاد .)9311 ،موضوع
مسکن در برنامهریزی شهری ،عالوه بر بعد اقتصادی ،از
نظر اجتماعی ،فرهنگی ،محیطی و کالبدی اهمیت دارد؛
زیرا واحد مسکونی با تأثیرپذیری از ارزشهای محیطی ،از
ویژگیهایی برخوردار میشود که این ارزشها ،بعد فضایی-
کالبدی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی مسکن محسوب
میشوند ( .)Aluko, 2011مسکن که بهعنوان نخستین
واحد جامعه و مهمترین واحد سکونت انسانها،
نشاندهنده کوچکترین واحد طرحهای برنامهریزی است
()Rangwala, 1998؛ در شرایط کنونی دارای وضع وخیمی
است که تودهی بزرگی از خانوارها در شرایط بیمسکنی،
تنگ مسکنی و بدمسکنی قرار دارند (روستایی و همکاران،
 .)9319این امر موجب واکنش بسیاری از جامعه شناسان،
جغرافیدانان ،برنامهریزان و متخصصان مختلف در این
زمینه شد وبه دنبال آن تفکرهای مختلف ،نظریهها ،طرحها
و مدلهای بسیار متفاوتی نیز برای رفع این مشکل ارائه
گردید .مشکالت یاد شده منجر به بحثهایی جهت یافتن
راهحلهای برای جلوگیری از گسترش آن شد که در
نتیجه آن رهیافتی تحت عنوان توسعه پایدار شکل گرفت.
توسعه پایدار که تنظیم و ساماندهی تعامل انسان و محیط

کاربری شهرها بوده و بیش از  10درصد از کاربری شهری
را به خود اختصاص یافته داده است (زیاری9310،؛
شیعه .)9319،میتوان دریافت که تحقق بسیاری از
اهداف توسعه پایدار شهری ،درگروی توسعه مسکن پایدار
و با کیفیت است .مسکن با کیفیت به معنی یک مسکن
مناسب که به لحاظ فرمی ،زیبا و منطبق بر شرایط
محیطی ،با میزان ماندگاری و طول عمر باال ،رعایت
استانداردهای ساختوساز ،امنیت باال و مصرف انرژی
پایین است .مسکن مطلوب با تأمین نیازهای فردی و
اجتماعی ،سکونتی آرامبخش را ایجاد کرده ،که کیفیت
زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی ارتقا مییابد؛ بنابراین
مسکن باکیفیت و مطلوب باید از جنبههای مختلف دارای
استاندارهای الزم برای زندگی کردن باشد .بهطوریکه
این نوع مسکن باید به لحاظ اقتصادی ،باصرفه ،نزدیک به
محل اشتغال ،به لحاظ اجتماعی ،دارای همبستگی
اجتماعی ،سالمت و استقالل فردی و به لحاظ کالبدی،
دارای محیط زیبا و منطبق با شرایط محیطی باشد
(سجادی و دیگران )9311 ،کیفیت مسکن ،تأثیر
قابلتوجهی بر روی شیوههای زندگی ،مسائل جسمی و
روانی افراد ،سالمت ،برخورداری از امکانات ،امنیت و
برخورد با افراد دیگر اجتماع دارد (گروسی .)9311 ،با
توجه به اینکه مسکن پایدار مجموعهای از فرصتهای
اقتصادی ،کنترل و کاهش اثرات زیستمحیطی ،کیفیت
زندگی و برابری اجتماعی را ارائه میدهد و درعینحال
همگرایی بیثبات مسائل مرتبط با رشد جمعیت،
شهرنشینی ،زاغهها ،فقر ،تغییرات آب و هوایی را کاهش
میدهد؛ بنابراین بار سنگین رشد جمعیت شهری قبل از
هر چیز ،مشکالت پایداری مسکن و ابعاد کیفی آن را
همچون همجواری انواع فعالیتهای ناسازگار با کاربری
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مسکونی ،پایین بودن کیفیت ساختمانها ،استفاده از
مصالح بیدوام ،ریزدانگی قطعات و نظایر آن را پیچیدهتر
کرده و مانع از به ثمر رسیدن تالشهایی جهت حل
بحران مسکن در شهرها شده است .با اینحال مسکن
بیکیفیت یکی از مسائل حاد در کشورهای در حال
توسعه از جمله ایران است ،درحالیکه برنامههای توسعه
مسکن در کشورهای پیشرفته بر بهبود کیفی تأکید دارد
(ستار زاده .)9388 ،در این میان شهر زنجان بهعنوان
یکی از شهرهای متوسط کشور از مشکالت مسکن
بینصیب نمانده و با کاستیهای فراوانی در این زمینه
روبرو است .مسائل و مشکالت مسکن شهر زنجان
میتواند در زمینهی شاخصهای کمی و کیفی بررسی و
تحلیل گردد؛ بنابراین به علت گستردگی موضوع ،ناکافی
بودن آمار و اطالعات دقیق و دوری از مطالعات سطحی
فقط شاخصهای کیفیت مسکن با رویکرد مسکن پایدار
مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد .در این راستا با توجه
به مطالب ذکر شده ،هدف از پژوهش حاضر ،تحلیل
فضایی پایداری شاخصهای کیفیت مسکن در نواحی
شهری زنجان با استفاده از مدل  Todimو سیستم
اطالعات جغرافیایی میباشد که در پاسخگویی به سؤال
زیر میباشد:
وضعیت پایداری شاخصهای کیفیت مسکن در نواحی
شهری زنجان چگونه است؟
در نهایت به ارائه راهکارها و راهبردها با استفاده از مدل
 Swotدر جهت کاهش مشکالت و مسائل بخش مسکن
بهویژه در محدوده مورد میپردازد.
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هست .در واقع بین بخشی از خدمات و تسهیالت عمومی
الزم مسکن برای ارتقا زندگی انسان با مشخصات فیزیکی
مسکن ارتباط وجود دارد (سرتیپی پور .)9381 ،باید در
یک مکان اجازه دسترسی به اشتغال ،مراقبتهای
بهداشتی ،آموزش ،فضای کافی را فراهم سازدUN-( .
 .)Habitat, 2015بخش مسکن با ابعاد وسیعی خود اثرات
گستردهای در ارائه ویژگیها و سیمای شهر دارد .امروزه
مسکن یکی از مسائل حاد کشورهای در حال توسعه است،
بهطوری که مهاجرتهای داخلی ،مشکالت مربوط به
عرضه زمین ،فقدان منابع کافی ،ضعف مدیریت اقتصادی،
نداشتن برنامهریزی جامع مسکن و سایر نارساییهایی که
در زیرساختهای اقتصادی این کشورها وجود دارد از
یکسو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سویی دیگر
تأمین سرپناه در این کشورها را به شکلی غامﺾ و
چندبعدی درآورده است (پورمحمدی .)9381 ،مسکن
بهعنوان یکی از پدیدههای انسانساخت دارای خصوصیات
و ویژگیهایی است که در کارکردها و جلب رضایتمندی
استفادهکنندگان آن تأثیر دارد .خصوصیاتی مانند شکل
مطلوب مسکن ،استحکام مسکن ،امنیت ،ایمنی ،راحتی و
میزان دسترسی ساکنان به تسهیالت ،تأمین تجهیزات و
تأسیسات ،زیرساختهای موردنیاز مسکن و نظایر آن در
کیفیت مسکن تأثیرگذار میباشند .البته قابلذکر است که
این موارد با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و جملگی در
ارتقای کیفیت مسکن مؤثرند .نکته مهم در مفهوم کیفیت
مسکن این است که مسکن عالوه بر اینکه بهعنوان سرپناه
مورد استفاده قرار میگیرد و مکانی است که خدمات و
تأسیسات اجتماعی و تسهیالت ضروری متعددی برای
بهتر زندگی کردن خانواده و افراد فراهم میآورد ،دارای
ساختار فیزیکی نیز هست .درواقع مؤلفههای دسته نخست
تا حد زیادی به این ساختار و کیفیت آن وابسته است.
بهعبارت دیگر بخشی از خدمات و تسهیالت عمومی الزم
مسکن برای بهتر زندگی کردن انسان ،با مشخصات
فیزیکی مسکن ارتباط دارد ( .)Domanshi, 2008در
کامیابی و موفقیت یک شهر شاخصهایی وجود دارد که از
آن بهعنوان  )CPI(9شاخص رفاه شهری یاد میشود.
ازاینرو ،برای شناخت شیوهی زندگی و تعیین درجه رفاه
شهروندان ،شناخت شاخصهای مسکن از اهمیت بسزایی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
تأمین سرپناه بهمنظور سکونت و دوری از آفات و بالیا ،از
اولین اقدام و اهداف بشر در روی زمین بوده و بر این اساس
نیاز به محلی برای سکونت از ضروریترین نیازها به شمار
میرود .همزمان با شکلگیری جوامع بشری و بهتبع آن
تالش جدی بشر برای ایجاد آسایش در زندگی شخصی
خود ،تأمین مسکن مناسب بهعنوان یکی از مهمترین
خواستهای بشری مطرح گردید (شاهرخی فر.)9311 ،
مفهوم مسکن عالوه بر اینکه عنوان سرپناه و کل محیط
مسکونی را در بر میگیرد؛ دارای ساختار فیزیکی نیز
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برخوردار است .دراین بین یکی از مهمترین شاخصهایی
که این کامیابی و موفقیت را تضمین میکند ،شاخصهای
کیفی محیط مسکونی هست که باید به آن توجه نمود
( .)Bonaiuto and et, 2015شاخصهای مسکن نهتنها
بهعنوان ابزاری توصیفی به بیان وضع موجود مسکن از
ابعاد مختلف میپردازد ،بلکه ابزار مناسبی نیز برای سنجش
معیارها و ضوابط در روند تحول مسکن به شمار میروند.
این شاخصها به سیاستگذاران کالن بخش مسکن کمک
میکنند تا تصویر روشنتری از شرایط مسکن درگذشته،
حال و آینده به دست آورند و سیاستها و راهبردهای
متناسبی اتخاذ نمایند (یارمحمدی و عاشوری
چهارده .)9319،گستردگی ،پیچیدگی و تنوع شاخصهای
مسکن و نقش آنها در برنامهریزی مسکن ایجاب میکند
تا این شاخصها برحسب نقش و عملکرد آن در گروههای
مختلف دستهبندی شده و مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرند
(ابراهیمزاده و قاسمی .)9311 ،با گسترش شهر و
شهرنشینی ،مسائل و مشکالت شهری بیش از گذشته
دامنگیر شهر و شهرنشینان شده است .برای حل این
مشکالت بسیاری از برنامهریزان انواع نظریهها و مدلهای
برنامهریزی بلندمدت و کوتاهمدت را مطرح کردند؛ و هر
یک بنا بر تفسیر خود سعی در حل مشکالت شهرهای
امروزی بهویژه در بخش مسکن شهری را داشتهاند .ذکر
این نکته ضرورت دارد که در اوایل شروع برنامهریزی
بهصورت علمی و منطقی در شهرها ،بحثهای کمی بیشتر
مدنظر قرار میگرفت تا کمبودهای این بخش جبران شود.
ولی با تغییر شیوه و نگرش در ادبیات علمی جهان ،نوع
نگاه به مسائل و پیشنهاد برای حل آنها ،از حالت کمی به
کیفی تغییر یافت .البته باید گفت که نگاه کیفی در بطن
خود مباحث کمی را نیز پوشش میدهد (گروسی.)9311 ،
یکی از مهمترین این نظریهها ،نظریه توسعه پایدار است؛
که به نظر میرسد به خوبی با اهداف و مقاصد شهرسازی
نوین سازگار باشد و شهرسازی بتواند بهعنوان وسیلهی
مؤثری برای تحقق اهداف پایداری ،از آن استفاده کند.
فلسفه وجودی و پیدایش مباحث توسعه پایدار را میتوان
در عدم توانایی بشر ،در برقراری ارتباط منطقی و
هماهنگ ،بین سه حوزه زیستی ،فنی و اجتماعی دانست.
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«حوزه زیستی» ،از نظام طبیعت و موجودات زنده در آن
تشکیل یافته است« .حوزه فنی» ،از ساختارهایی که
توسط انسان و در حوزه زیستی و با کمک گرفتن از آن
پدیده آمده ،مانند روستاها ،شهرها ،مراکز صنعتی ،وسایط
تردد و غیره تشکیل یافته است« .حوزه اجتماعی» ،نیز
مانند حوزه فنی ،نظامی شکل یافته به دست انسان است
تا روابط درونی جامعه و بین جوامع مختلف و نیز رابطه
جامعه را با دو حوزه دیگر تنظیم کند (فنی.)9388 ،
توسعه پایدار شعار هزاره سوم است و بر تمام ابعاد زندگی
انسان تأثیر میگذارد .نگرانیهای موجود درباره از بین
رفتن محیط و کاهش منابع طبیعی ،توسعه پایدار را
بهعنوان مفهوم کلیدی در سیاستگذاریهای ملی و
بینالمللی مطرح کرده است ( Vouvaki and
 .)Xepapadeas, 2008جدول  9خالصه تاریخچه و فلسفه
توسعه پایدار در جهان را نشان میدهد .بدون شک بحث
پایداری و توسعه پایدار بدون توجه به شهر و
شهرنشینی بیمعنی خواهد بود؛ زیرا شهرها بهعنوان
عامل اصلی ایجادکننده ناپایداری در جهان به شمار
میروند (قرخلو و حسینی .)9381 ،بر همین اساس
دستیابی به پایداری شهری توسعه شهرها در جهان
معاصر بهعنوان پیشنیاز و شرط ضروری برای توسعه
پایدار در سطح جهانی قلمداد و بر آن تأکید میشود.
پایداری فرآیندی است که درنهایت باید به سرزندگی،
پویایی اقتصادی ،سالمت اجتماعی و کیفیت محیطی
منجر شود (حسینی .)9313 ،توسعه شهری بهعنوان
یک مفهوم فضایی را میتوان به معنی تغییرات در
کاربری زمین و سطوح تراکم جهت رفع نیازهای
ساکنان شهر در زمینه مسکن ،حملونقل ،اوقات و ...
تعریف کرد .چنین توسعهای زمانی پایدار خواهد بود
که در طول زمان ،شهر را از نظر زیستمحیطی قابل
سکونت ،از نظر اقتصادی بادوام و از نظر زیستمحیطی
قابل سکونت ،از نظر اقتصادی بادوام و از نظر اجتماعی
همبسته سازد .بر این اساس ،توسعه پایدار شهری،
یعنی تغییر تراکم و کاربری اراضی شهری جهت رفع
نیازهای اساسی مردم در زمینه مسکن ،حملونقل،
فراغت و غیره بهگونهای که شهر از نظر زیستمحیطی
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قابل سکونت و از نظر اقتصادی ،قابلدوام و از نظر
اجتماعی ،دارای برابری باشد ،بهنحویکه تغییرات
تکنولوژی و صنعتی شهرها ،مالزم و همراه با ایجاد
اشتغال ،تأمین مسکن و حفظ شرایط زیستمحیطی
مناسب باشد (راضی .)9388 ،مفهوم اصلی توسعه
پایدار شهری را پتیرهال این چنین تعریف کرده است:
شکلی از توسعه امروزی که توان توسعه مداوم شهرها
و جوامع شهری نسلهای آینده را تضمین کند ( hall,
 .)1993از نظر کیفی توسعه پایدار شهری به معنی
تغییراتی است که در کاربری زمین و سطوح تراکم به
عمل میآید تا ضمن رفع نیازهای ساکنان شهر در
زمینه مسکن ،حملونقل و در طول زمان شهر را از
نظر زیستمحیطی قابل سکونت و زندگی ،از نظر
اقتصادی پایدار و بادوام ،از نظر اجتماعی همبسته نگه
دارد ( .)Mukoko,1996به عبارتی به موازات توجه به
مسائل پایداری زیستمحیطی ،باید به مسائل پایداری
اجتماعی و انسانی ،پایداری و رشد اقتصادی توجه شود
( .)Wheeler et al, 2014همچنین توسعه پایدار
شهری را میتوان بهرهوری در استفاده بهینه از زمین و
تشویق بر بهرهگیری مجدد از منابع طبیعی و
انسانساخت دانست که امکان عدالتگستری اجتماعی
و برابری اجتماعی را در بستر فضا محقق گرداند و با
فراهم نمودن امکانات رفاهی اجتماعی ،خدمات شهری
و حقوق شهروندی ،بهبود کیفیت زیستمحیطی
شهری و رضایت شهروندی را ممکن گرداند (بمانیان و
محمودی نژاد .)9387 ،در این میان با توجه به نقش
پررنگ شهرها در پیدایش ناپایداری کنونی ،نظریه
توسعه پایدار شهری از اهمیت فراوانی برخوردار
گردیده و با توجه به اثرات گسترده مسکن بر
محیطهای شهری در راستای تحقق اهداف توسعه
پایدار شهری ،بخش مسکن نقش بسیار مهمی را در
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این میان بر عهده دارد (بزی و همکاران)9381،؛
بنابراین مفهوم مسکن پایدار مترادف با رشد پایدار و
توسعه شهرها است ( .)Ojoko et al, 2016مفهوم
توسعه مسکن پایدار را میتوان بهعنوان توسعه مسکن
مطابق با نیازهای مسکن و خواستههای نسل حاضر
بدون درخطر انداختن توانایی نسلهای آینده و
منطبق با نیازها و خواستههای آنها دانست ( Chiu,
 .)2004همچنین مسکنی که کمترین ناسازگاری و
مغایرت را با محیط پیرامون خود و در پهنه وسیعتر با
منطقه و جهان دارا بوده (سینگری)3 :9387 ،؛ از
لحاظ اقتصادی متناسب ،از لحاظ اجتماعی قابل قبول،
از نظر فنی و کالبدی امکانپذیر و مستحکم و سازگار
با محیطزیست باشد ( .)Choguill, 2007در تعریفی
دیگر مسکن پایدار مسکنی است که در کوتاه و
بلندمدت دارای پتانسیلی برای تولید مسکن باکیفیت
خوب و قیمت مقرون به صرفه باشد؛ با هدف پایداری
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی برنامهریزی
اجرایی و در همان زمان منجر به مسکن قابل
استطاعت ،قابل دسترسی و سازگار با محیطزیست
شود ()Singh et al, 2012؛ کمترین ناسازگاری و
مغایرت را با محیط پیرامون خود و در پهنه وسیعتر با
منطقه و جهان دارد .مسکن پایدار گامی بهسوی
توسعه پایدار میباشد پایداری امری نسبی است ،هر
اندازه اصول مسکن پایدار بیشتر در خانهها مورد توجه
قرار گیرند ،آن خانه پایدارتر است و گامی بلندتر
بهسوی توسعه پایدار برداشته میشود (حسین پور،
 .)9311با توجه به اثرات گسترده اجتماعی ،اقتصادی،
فیزیکی و زیستمحیطی مسکن بر محـیط شـهری
میتوان دریافت که تحقق بسیاری از اهداف توسعه
پایدار شـهری ،درگرو توسـعه مـسکن پایـدار است.
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جدول  :1خالصه تاریخچه و پیشینه توسعه پایدار در جهان

مأخذ( :آقازاده9371 ،؛ زاهدی9313 ،؛ فیروز بخت9310 ،؛ بهزاد نسب)9387 ،

تصــادفی انتخــاب و در نــرمافــزار  Expert choiceوزن
دهــی شــد .در طراحــی پرسشــنامه بــرای پرهیــز از
پیچیدگی زیاد ،پاسخ های هر سـؤال از پرسشـنامه بـه
صورت پیوسـتار هفـت گزینـه ای شـامل )9 :پایـداری
خیلی کم )3 ،پایـداری کـم )1 ،پایـداری متوسـط)7 ،
پایـداری زیـاد )1 ،پایـداری خیلـی زیـاد ،متناسـب بــا
گزینههای  AHPاز  9تا  1تعیین شد .سپس در محیط
اکسل بـا اسـتفاده از روش تصـمیمگیـری چنـدمعیاره
تودیم در راستای پایداری شاخصهای کیفیت مسـکن
در محیط سیستم اطالعـات جغرافیـایی نقشـه نهـایی
پایداری تهیه و برای ارائه راهبرد و پیشنهادات از مـدل
 SWOTاستفاده شد .امتیـازدهی بـه عوامـل درونـی و
بیرونی از نظرات  10نفر کارشناسـان شـهری اسـتفاده
شده است (جدول ( )3شکل .)9

مواد و روش تحقیق
روش تحقیق در این پـژوهش ،بـا توجـه بـه ماهیـت و
هدف آن توصیفی-تحلیلی و نـوع تحقیـق ،کـاربردی و
رویکــرد آن ،بــهصــورت کمــی و کیفــی اســت .جهــت
گردآوری اطالعات و شناخت منطقه موردمطالعـه از دو
روش کتابخانهای (فیشبرداری از کتب ،مقاالت ،اسناد،
نتایج سمینارها ،اینترنت ،همچنین اسـتفاده از آمـار و
اطالعات مرکز آمار ایران و نقشههای شهری) و میدانی
(مشاهدات و برداشت میدانی از نواحی و سکونتگاههای
مسکونی سطح شهر) استفاده شده است .بـا توجـه بـه
ماهیت تحقیق شاخصهای کیفیت مسکن بـا اسـتفاده
از پرسشنامه بسته به دیدگاه کارشناسـان و مسـئوالن
شهری (کارشناسان مسـکن و شهرسـازی ،شـهرداری،
اســتانداری) بــا حجــم نمونــه  10نفــر بــهصــورت غیــر

جدول  :2جامعه آماری پژوهش
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شکل  :1نمودار فرایند انجام تحقیق

 )A1در دسترس هستند .بهنحویکه  Picامتیاز
اختصاص یافته به گزینه  iام با توجه به معیار cام
( ),c=1...m,است .همچنین  Wcوزن اهمیت معیار cام
است .گامهای اجرای مدل تودیم به ترتیب شرح زیر
است:
گام اول :اگر  Picو  Picبه ترتیب امتیاز اختصاصیافته
به گزینههای  iو  iبا توجه به معیار cام باشند ،آنگاه
ابتدا تفاضل نسبی ( )Pic-Picرا به دست میآوریم.

مدل تودیم یکی از تکنیکهای است که بهمنظور حل
مسئله تصمیمگیری چند معیاره کاربرد دارد ( Gomes
 .)et al, 2013این تکنیک براساس تئوری پیشبینی
غیرخطی است و اختالف میان مقادیر هر دو گزینه را
که با توجه به هر معیار بهدست آمدهاند ،نسبت به یک
معیار مرجع ارائه میکند ( Kahneban and
 .)Tversky,1979این تکنیک با استفاده از مقایسات
زوجی میان معیارهای تصمیمگیری ،ناسازگاریهای
تصادفی رخ داده از این مقایسات را حذف میکند .در
این تکنیک یک ماتریس شکل میگیرد که در ماتریس
فوق  Mمعیار ( CMو  ...و  )C1و  Nگزینه ( ANو  ...و
رابطه )9

سپس مطابق رابطه  9مقدار)𝐼𝐴  ∅∁(𝐴𝑗,مربوطه را
محاسبه میکنیم.

)((𝑝𝑖𝑐 − 𝑝𝑗𝑐) > 0, (𝑝𝑖𝑐 − 𝑝𝑗𝑐) = 0, (𝑝𝑖𝑐 − 𝑝𝑗𝑐) < 0

0√𝑊𝐶 × (𝑃𝑖𝑐 − 𝑝𝑗𝑐),
√−(𝑝𝑖𝑐 − 𝑝𝑖𝑐,

گـــام دوم :انـــدازه تســـلط گزینـــه  AIبـــر گزینـــه
)𝐼𝐴  AJ(∂(𝐴𝐽,را مطابق رابطه  3به دست میآوریم:
رابطه )3
𝑀

𝐽 ≠ 𝐼 δ(𝐴𝐼, 𝐴𝐽) = ∑ ∅𝐶(𝐴𝐼, 𝐴𝐽), ∀(𝐼. 𝐽).
𝐶=1

گام سوم :مقدار شاخص جهـت نرمـاالیز شـده گزینـه
) AI(𝜀iزمانی که با سایر گزینهها مقایسـه مـیشـود را
مطابق رابطه  3به دست میآوریم:
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رابطه )3

𝑛
𝑁∑ 𝑑
)𝐽𝐴 𝐽=1 𝛿(𝐴𝑖, 𝐴𝑗) − 𝑚𝑖𝑛 ∑𝑗=1 𝛿(𝐴𝑖,
𝑁
𝑁∑ 𝑋𝐴𝑀
)𝑗𝐴 𝐽=1 𝛿(𝐴𝑖, 𝐴𝐽) − 𝑀𝐼𝑁 ∑𝐽=1 𝛿(𝐴𝑖,

= 𝑖ε

ساختمان ،الگوی توسعه مسکن ،قدمت ساختمان،
همجواری مسکن با کاربریها ،تراکم خالص مسکونی،
نوع مصالح نمای ساختمان ،تراکم ساختمانی ،تعداد
طبقات ساختمان ،نظام تفکیک قطعات ،سطح اشغال،
شیب اراضی مسکونی استفاده شد.

جهت سنجش فضایی پایداری شاخصهای کیفیت
مسکن در نواحی شهری متغیرهای مختلفی مطرح
است .در پژوهش حاضر با توجه به محدودیتهای
مقاله و دسترسی به اطالعات شاخصهای کیفیت
مسکن (جدول  )3که شامل کیفیت ساختمان ،اسکلت

جدول  :3وزن معیارهای منتخب شاخصهای کیفی مسکن

مأخذ(Flood, 2012), (Flood, 1997), (Rajaei and Mansourian, 2016),(Bakar and Cheen, 2011), (Keall et al, :
)Adeoye, 2016) 2007), (Wheeler, 2004),(Xue, 2012).

CR: 0.01

شکل  :2نمودار وزن نهایی معیارهای کیفی مسکن

چنانکه مقدار ( CR≤1نسبت توافق) باشد،
نشاندهنده این است که سازگاری الزم در قضاوتها
رعایت شده و در صورتیکه این مقدار از  0.9بیشتر
باشد در آن صورت باید تجدیدنظر در قضاوتها صورت
بگیرد .در مطالعه حاضر مقدار نسبت توافق ( )CRبرابر
 0/09برآورد گردیده است که حاکی از آن است که
سازگاری الزم در قضاوتها صورت گرفته است که
شاخص همجواری مسکن با کاربریها بیشترین وزن را

به خود اختصاص داده است .شهر زنجان یکی از
شهرهای متوسط و میان اندام کشور در موقعیت
جغرافیایی منطبق بر  18درجه و  38دقیقه تا 18
درجه و  30دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ و
 31درجه و  10دقیقه تا  31درجه و  19دقیقه عرض
شمالی از خط استوا قرار گرفته است .براساس آخرین
سرشماری عمومی نفوس مسکن ( )9311جمعیت
شهر زنجان به  130879نفر رسیده و نسبت جمعیت
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شهر به استان  10/11درصد بوده است یعنی 10/11
درصد جمعیت استان زنجان در شهر زنجان ساکن
بوده است به عبارتی نشاندهنده روند مهاجرت
جمعیت روستاهای استان به شهر زنجان است .شاخص
اندازه متوسط خانوار براساس نتایج مربوط به
سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  ،9310در
شهر زنجان معادل  3.1نفر در هر خانوار میباشد .این
شاخص در سال  9381معادل  3.8نفر در هر خانوار
بوده است که در قیاس با سال  ،9310برابر  0/3نفر در
خانوار کاهش نشان میدهد .براساس آخرین
سرشماری عمومی نفوس مسکن در سال  9311تعداد
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خانوار برابر با  933.111خانوار بوده که نسبت به سال
 9310افزایش یافته است .بعد خانوار شهر زنجان در
سال  9311در قیاس یا  9310برابر  0/3نفر در خانوار
افزایش یافته است .از لحاظ مطالعات کالبدی منطقه-
بندی که در حال حاضر مالک عمل تحقیق حاضر قرار
دارد ،مناطق سهگانه شهرداری زنجان میباشد که به
سه منطقه تقسیم میشود ،مناطقی که شامل منطقه
غربی منطقه  ،9منطقه شرقی منطقه  ،3منطقه شمالی
منطقه  3میباشد .شکل  3موقعیت منطقه مورد
مطالعه را نشان میدهد.

شکل  :3موقعیت منطقه مورد مطالعه (مأخذ :نگارندگان با استناد به طرح تفضیلی شهر زنجان)

زیاد و امتیاز نواحی که به یک میل میکنند از پایداری
خیلی زیاد برخوردار میباشد بنابراین میزان پایداری
کیفیت مسکن در نواحی شهری زنجان در ناحیه 7-9
(محالت سایان ،مهدیه سایان) با امتیاز صفر1-3 ،
(محالت بیسیم ،ترانس ،زمینهای بنیاد) با امتیاز
( 3-9 ،0.90محالت پادگان -درمانگاه -کوی فاطمیه
 آشاغی قبرستان) با امتیاز ( 3-9 ،0.90محالتاسالمآباد) با امتیاز  0.99از ناپایداری خیلی زیاد
برخوردارند .درحالیکه نواحی ( 1-3محالت ولیعصر-
شهریار -کوی منظریه -بهارستان) و ناحیه 3-3
(محالت یدی بوروغ – گونیه) با امتیاز  ،9ناحیه 3-1
(محالت الهیه) با امتیاز  0.11از پایداری خیلی زیاد

یافتههای تحقیق
با توجه به دیدگاههای مسکن پایدار ،تعیین میزان
پایداری شاخصهای کیفیت مسکن در نواحی شهری
زنجان تنها با یک معیار مشخص امکانپذیر نبوده بلکه
باید معیارهای مختلفی با یکدیگر مورد بررسی و
تحلیل قرار گیرند .با توجه به اینکه معیارها از اهمیت
یکسانی برخوردار نمیباشند از روش  AHPدر نرمافزار
 Export Choiceوزن معیارها مورد محاسبه قرار گرفت
سپس وزن هرکدام از معیارها در مدل تودیم اعمال و
در محیط  Gisنقشه موضوعی آن تهیه شد نتایج
حاصل از مدل نقشه شکل  1نشان میدهد امتیاز
نواحی که به صفر نزدیک میباشند از ناپایداری خیلی
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برخوردارند .مهمترین علل ناپایداری در نواحی ذکر
شده انطباق نواحی ناپایدار با محالت غیررسمی
(اسالمآباد ،بیسیم ،فاطمیه ،سایان) ،همجواری
واحدهای مسکونی با کاربریهای ناسازگار و
فعالیتهای مزاحم ،ریزدانگی قطعات به دلیل عدم
نظارت در تفکیک قطعات در زمان ساختوسازهای
اولیه ،کیفیت پایین واحدهای مسکونی که به لحاظ
استحکام غیر قابل قبول ،تخریبی و تعمیری قرار دارند،
مصالح بیدوام (بیشتر از آجر و آهن بعضاً از بتن و فلز
استفاده شده که جهت پایداری در مقابل زلزله،
استفاده از مصالح بادوام مانند اسکلت فلزی و بتنی
الزامی است) ،قدمت باالیی واحدهای مسکونی که
بیشتر از  91سال ساخت میباشد با توجه به اینکه
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شرایط آبوهوای منطقه مورد مطالعه که کوهستانی
میباشد فرسودگی و تخریب مساکن امری زودرس
است .استفاده از مصالح نمای نامرغوب با توجه بر اصل
پایداری که استفاده از مصالح ساختمانی نامرغوب و
تکنیکهای ساخت که از لحاظ زیباشناسی و بصری
نامناسب میباشد ،جلوگیری میکند بنابراین در نواحی
مذکور از مصالح نمای سیمانی بیشتر استفاده شده
است .الگوی مسکن در نواحی شهر زنجان بیشتر به
صورت تکواحدی که به تبع آن با توسعه افقی
روبروست مشکالتی از قبیل محدودیت زمین و
گسترش شهر به سمت خارج از آن را در پی دارد
(شکل .)1

شکل  :4نقشه نهایی پایداری شاخصهای کیفی مسکن در نواحی شهر زنجان

میباشـد .از کـل مسـاکن محـدوده مـورد مطالعـه 91
درصد از پایداری خیلـی زیـاد 31 ،درصـد از پایـداری
زیــاد 37 ،درصــد از پایــداری متوســط 8 ،درصــد از
پایداری کـم 91 ،درصـد از پایـداری خیلـی کـم بـوده
برخوردار هسـتند .ایـن بـدین معناسـت کـه وضـعیت
پایداری شاخص های کیفیت مسـکن نسـبتاً در سـطح
نواحی شهر زنجان پایدار است.

نتایج حاصل از نقشه نهـایی شـکل  1و نمـودار توزیـع
درصد پایداری کیفیت مسکن شهر زنجان نمودار شکل
 1نشان میدهد که از سمت غرب به شرق و از جنـوب
به شمال میزان پایداری شاخصهـای کیفیـت مسـکن
افزایش می یابـد کـه مسـئله پایـداری مسـکن در ایـن
نواحی بیشتر ناشی از ساختار فیزیکی – کالبدی جدید
واحــدهای مســکونی بــا کیفیــت ســازندههــای بــاال،
ساختمان های مقـاوم بـا توسـعه عمـودی و نظـایر آن
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شکل  :5نمودار توزیع درصد پایداری کیفیت مسکن شهر زنجان

عوامل داخلی تأثیرگذار بر کیفیت واحـدهای مسـکونی
نواحی) و فرصتها و تهدیدات (ناشی تجزیـه و تحلیـل
عوامل خارجی تأثیرگذار بر پایداری کیفیت واحـدهای
مسکونی نواحی) شـده اسـت .در روش سـوات بعـد از
شناسایی عاملهـای داخلـی و خـارجی ،ارزشدهـی و
وزن دهی به عوامـل ،راهبردهـای مناسـب در راسـتای
رفع مشکالت و اعتالی پایداری ارائه شده اسـت .بـرای
ارائه راهبرد در چارچوب مراحل سوات به شکل سلسله
مراتبی ذیل انجام میگیرد.

راهبردهایی برای پایداری کیفیت مسکن
با توجه به نتایج حاصـل از مـدل تـودیم کـه پایـداری
کیفی ـت مســکن در نــواحی شــهر زنجــان  77درصــد
میباشد درحالی که نواحی منطبق با محالت غیررسمی
از ناپایدار برخوردارند برای رسیدن به برابـری پایـداری
در نواحی شهری زنجان نیاز به ارائه راهبـرد بـوده و از
مدل سوآت استفاده گردیده است .تحلیل سوآت که در
قالب یک ماتریس صورت میپذیرد ابزار قدرتمنـدی را
جهــــت کالبدشــــکافی «خصوصــ ـیات بالفعــــل» و
«قابلیتهای بالقوه» حوزههای شهری فراهم میسـازد.
بهعبارت دیگر سازماندهی منظم دادهها قادر اسـت تـا
قوتها و ضعفهای شـماری از مهـمتـرین جنبـههـای
زندگی شهری در حوزه مورد مطالعه را آشکار ساخته و
مورد تحلیل قرار دهد .خصوصیات و امکانـات سـایت و
نواحی مورد مطالعه میتواند تحت سرفصلها یا عوامـل
گوناگون مـورد بررسـی قـرار گیرنـد (گلکـار)9381 ،؛
بنابراین با توجه به رویکرد مسکن پایدار برای تبیـین و
تحلیــل کیفیــت مســکن در راســتای ارائــه راهبــرد و
پیشنهادات ،ابتدا با اسـتفاده از نتـایج حاصـل از مـدل
تــودیم نــواحی پایــدار کیفیــت مســکن شــهر زنجــان
شناسایی و ارزیابی قرار گرفت در نتیجه منجر به تهیـه
فهرست نقاط قـوت و ضـعف (ناشـی تجزیـه و تحلیـل

ماتریس داخلی خارجی
ماتریس نمرات نهایی حاصل از ماتریس داخلی خارجی
برای تعیـین موقعیـت شـاخص هـای کیفیـت مسـکن
مورداستفاده شـد .همـانطـور کـه مشـاهده مـیشـود
شاخص های کیفیت مسـکن در میـان چهـار موقعیـت
ماتریس داخلـی خـارجی در حالـت تـدافعی دارد ایـن
بدین مفهوم است کـه از یـک طـرف بـا نقـاط ضـعف
داخلــی و از طــرف دیگــر تهدیــدهای خــارجی آن را
روبروست ،در این وضعیت اقداماتی که صورت میگیرد
باید در راستای کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدات
خارجی باشد (جداول  1و  1و ( )1شکل .)1

توسعه پایدار محیط جغرافیایی

31

فصلناهم توسعه پایدا ر محیط جغرافیایی

تحلیل فضایی شاخصهای کیفیت مسکن در نواحی شهری با رویکرد مسکن پایدار

شکل  :6الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی
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توسعه پایدار محیط جغرافیایی

37

37

فصلناهم توسعه پایدا ر محیط جغرافیایی

سال اول ،شماره دوم ،تابستان  ،9318صفحات 33-91

38

جدول  :5ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

جدول  :6ماتریسTOWS

و مسئله مسکن شده است درواقع این مسئله با توجه
به کثرت کاربری مسکونی در شهرها یکی از
اساسیترین مشکالتی میباشد که پایداری شهرها را
بهشدت به لرزه میاندازد .شهر زنجان بهعنوان یکی از

بحث و نتیجه گیری
رشد و گسترش بیش از اندازه و بدون برنامه شهرها از
جمله مشکالت و مسائل شهرهای امروزی است که
منجر به پدیدههای از جمله حاشیهنشینی ،بدمسکنی
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شهرهای میان اندام با مشکالت فراوانی بهویژه در
شاخصهای کیفی مسکن روبروست .بر این اساس
پژوهش حاضر برای تحقق اهداف اصلی تحقیق با
استفاده از مدل تودیم ،نرمافراز  ARC GISو با تدوین
شاخصهای جامع با توجه به دادهها و محدودیت مقاله
به تحلیل فضایی شاخصهای کیفی در نواحی شهری
زنجان پرداخت که نتایج نشان میدهد از مجموع
مساکن محدوده مورد مطالعه  10درصد از پایدار
خیلی زیاد ،زیاد 37 ،درصد از پایداری متوسط و 33
درصد از پایداری خیلی کم و کم برخوردار میباشد.
نواحی ناپایدار بیشتر تحتتأثیر انطباق با محالت
بزرگ غیررسمی شهر زنجان قرار گرفته که از تعداد
مساکن زیادی نسبت به محالت دیگر این نواحی دارا
بوده که بدمسکنی ،همجواری انواع فعالیتهای
ناسازگار با کاربری مسکونی ،پایین بودن کیفیت
ساختمانها ،استفاده از مصالح بیدوام ،ریزدانگی
قطعات و نظایر آن مهمترین مشخصه کیفی آنها
میباشد .این سکونتگاهها تجلی فضایی از تکاپوی
گروههای آسیبپذیر جامع شهری و روستایی بوده که
برآیندی از نابرابریهای کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی
جوامع هستند که در نتیجه الگوها و سیاستهای غلط
برنامهریزی در سطوح مختلف به وجود آمدهاند.
یافتههای حاصل از مدل سوآت نشان میدهد که
ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی و خارجی؛ با توجه به
نمره نهایی عوامل داخلی برابر  3.13و کمتر از 3.1
میباشد ،در نتیجه شاخصهای کیفی مسکن از نظر
عوامل داخلی دچار ضعف است ،این مورد حتی درباره
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نمره نهایی عوامل خارجی صدق میکند یعنی برابر
 3.37و کمتر از  3.1میباشد .بهگونهای که ماتریس
داخلی خارجی ( )IEجایگاه شاخصهای کیفی مسکن
را نشان داد که در میان چهار موقعیت (تهاجمی،
محافظهکارانه ،تدافعی و رقابتی) این شاخصها در
موقعیت تدافعی قرار دارند؛ بنابراین براساس نتایج به
دست آمده از تحقیق ،فرضیه موردنظر رد میشود،
بنابراین شاخصهای فوق در بدترین وضعیت ممکن
قرار دارد (چرا که از یک طرف با ضعفهای داخلی و از
طرف دیگر از تهدیدهای خارجی روبرو است) .نتایج
تحقیق بر این نکته تأکید دارد که برنامهریزیها و
سیاستهای مسکن شهری باید در جهت کاهش
ناپایداری ،این نواحی را در الویت قرار دهند که این امر
میتواند با توجه به نتایج تکنیک سوات از طریق
استفاده از زمینهای باکیفیت تخریبی و اختصاص
دادن آنها با برنامهریزی صحیح به مسکن برای
جمعیت در حال رشد ،مشارکت شهرداری با مالکین
اراضی تخریبی در جهت اعطای تسهیالت برای عمران
زمینهای بایر ،هدایت و حمایت بخش خصوصی در
جهت سرمایهگذاری در بهسازی و نوسازی بافتهای
مسکونی غیررسمی ،خروج کاربریهای تجاری با
فعالیتهای آالینده و مزاحم در جهت جایگزینی
کاربریهای مسکونی از طریق سیاستهای تشویقی،
تجمیع قطعات ریزدانه و نامنظم بافت مسکونی در
راستای ایجاد مجموعههای مختلط بهعنوان یکراه حل
و راهبرد انجام گیرند.

پانوشت
1-City Prosperity Index

منابع و مآخذ
شهری و منطقهای ،سال هفتم ،شماره  ،31پاییز ،صص
.901-83

ابراهیمزاده ،ع ،.و قاسمی ،ع .9311 ،.ارزیابیشاخصهای کالبدی مسکن با رویکرد توسعه پایدار
مطالعه موردی ،شهر سامان ،مطالعات و پژوهشهای
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آقازاده ،ج .9371 ،.کنوانسیونها زیستمحیطی وعملکرد کشورهای در حال توسعه ،فصلنامه مطالعات
خاورمیانه ،سال هفتم ،شماره  ،33صص .911-991
مرادنژاد ،آ .و بردی ،ر .9311 ،.ارزیابی ویژگیهایکمی و کیفی مسکن در ایران طی سالهای -9310
 ،9311مجله پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال
ششم ،شماره  ،30بهار ،صص .10-31
بزی ،خ ،.کیانی ،ا .و راضی ،ا .9381 ،.بررسی و تحلیلبرنامهریزی توسعه مسکن پایدار (مطالعه موردی شهر
حاجی آباد-استان فارس) ،فصلنامه جغرافیایی
چشمانداز زاگرس ،سال  ،9381شماره  ،3صص -31
.11
بمانیان ،م.ر .و محمود نژاد ،ه .9387 ،.نظریههایتوسعه کالبدی شهر ،چاپ اول ،انتشارات سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور.
بهزاد نسب ،ج .9387 ،.دانشنامه مدیریت شهری وروستایی ،انتشارات سازمان شهرداریها.
پورمحمدی ،م.ر .9381 ،.برنامهریزی مسکن ،چاپهفتم ،انتشارات سمت.
حسین پور ،م .9311 ،.ارزیابی شاخصهای کالبدیمسکن با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی :مناطق
 3و  1شهر تبریز) ،پایاننامه برای دریافت درجه
کارشناسیارشد ،رشتهی جغرافیا و برنامهریزی شهری
گرایش برنامهریزی مسکن ،دانشگاه تبریز ،تابستان.حسینی ،س.ه .9313 ،.تحلیل و ارزیابی سطحپایداری اجتماعی در شهر نوشهر ،نشریه جغرافیا و
پایداری محیط ،سال چهارم ،شماره  ،93صص -17
.79
راضی ،ا .9388 ،.برنامهریزی توسعه مسکن پایدار درشهر حاجیآباد فارس ،پایاننامه کارشناسیارشد در
جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده ادبیات و علوم
انسانی ،گروه جغرافیا ،دانشگاه زابل ،بهمن.
روستایی ،ش ،.احد نژاد ،م ،.اصغری زمانی ،ا .و زنگنه،ع.ر .9319 ،.بررسی شاخص بلوکهای کالبدی -
اجتماعی مسکن در تعیینهای فقیرنشین با استفاده از
مدل تحلیل عاملی (مطالعه موردی :شهر کرمانشاه)،
پژوهشهای جغرافیای انسانی ،شمارهی  ،89پاییز.
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زاهدی ،ش.ا .9313 ،.توسعه پایدار ،چاپ هشتم،انتشارات سمت.
زیاری ،ک.ا .9310 ،.برنامهریزی کاربری اراضیشهری ،چاپ نهم ،انتشارات دانشگاه تهران-.ستار زاده،
د .9388 ،.بررسی شاخصهای جمعیتی مسکن ایران
در سال  ،9381فصلنامه جمعیت ،شماره  18و ،18
صص .71-17
سجادی ،ژ ،.تیموری ،ا .و طهماسبی مقدم ،ح،. .9311تحلیلی بر پایداری کالبدی مسکن شهری با
رویکرد توسعه پایدار مورد پژوهی :محله اسالمآباد
زنجان ،نشریه جغرافیا و مطالعات جغرافیایی ،دوره ،1
شماره  ،91پاییز  ،9311صص .18-31
سرتیپی پور ،م« .9381 ،.ارزیابی و تحلیل مسکنروستایی استان سیستان و بلوچستان و پیشنهاد
جهتگیری آتی» ،فصلنامه جغرافیا ،شماره  ،37صص
.931-11
سنگیری ،م« .9387 ،.راهکارهای طراحی بناهایتبریز بر مبنای معماری پایدار» ،اولین کنفرانس
انرژیهای تجدید پذیر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تاکستان.
شاهرخی فر ،ز .9311 ،.تحلیل تطبیقی سیاستهایاجرایی بخش مسکن در برنامههای توسعه بعد از
انقالب اسالمی (شهر کرمانشاه) ،پایاننامه جهت اخذ
درجه کارشناسیارشد ،رشته جغرافیا و برنامهریزی
شهری ،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
شیعه ،ا .9319 ،.مقدمهای برنامهریزی شهری ،چاپسی و یکم ،انتشارات علم و صنعت-.گلکار ،ک.9381 ،.
مناسب سازی تکنیک تحلیلی سوآت ( )Swotبرای
کاربرد در طراحی شهری ،نشریه صفه ،شماره ،919
صص .11-11
فنی ،ز .9388 ،.درآمدی بر توسعه جهانیشدن وپایداری (جغرافیای توسعه) ،چاپ اول ،انتشارات
جغرافیای نیروهای مسلح.
فیروز بخت ،ع .9310 ،.راهبردها و راهکارهای گذر ازتوسعه ناپیوسته به توسعه پایدار شهری (مطالعه
موردی :شهر کرج) ،پایاننامه دوره دکترا ،دانشگاه آزاد
واحد علوم و تحقیقات.
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تحلیل فضایی شاخصهای کیفیت مسکن در نواحی شهری با رویکرد مسکن پایدار
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.9319 ،. م، و عاشوری چهارده. س،یارمحمدیبررسی تطبیقی شاخصهای اجتماعی مسکن در
)محالت جدید (کوی معلم) و قدیم (ساربان محله
 چهارمین کنفرانس برنامهریزی و،شهر بجنورد
. مشهد، اردیبهشت39 ،مدیریت شهری

 شاخصهای توسعه.9381 ،. ه، و حسینی. م،قرخلو شماره، مجله جغرافیا و توسعه ناحیهای،پایدار شهری
.977-917  صص،8
 تحلیل شاخصهای کیفی.9311 ،.ر. ع،گروسی پایاننامه جهت اخذ،مسکن در نواحی شهری نظرآباد
 رشته جغرافیا و برنامهریزی،درجه کارشناسی ارشد
. دانشگاه تربیت مدرس تهران،شهری
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