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 چکیده

 سرپناه یك از بیش چیزی است. مسكن اساسي نیاز سومین مسكن پوشاك، و خوراك از بعد جامعه افراد از یك هر نزد در 

 تصرف حق باید و شود مي شامل انسان زیستن بهتر برای را عمومي الزم تسهیالت و خدمات تمامي و است صرف فیزیكي

یابیم که به  يمی بزرگ جهان، افرادی را شهرها. امروزه در بسیاری از باشد. فراهم کننده برای استفاده مطمئن و طوالني نسبتاً

ی زندگي به  ادامهی خود نداشته و از روی اجبار برای شهرهای مناسب و متعارف را در ها خانهدالیل گوناگون توانایي زندگي در 

حاشیه نشیني و  این مهاجرت ازیك سو باعث پیدایش .کنند يمی دیگر مهاجرت کشورهاشهرهای دیگر ودر برخي موارد 

اندازد.  يمقاچاق کاال، قاچاق مواد مخدر( کشور را در نواحي مرزی به خطر ) یتامنو از سوی دیگر  شود مشكالت ناشي از آن مي

پژوهش در صدد آن است که با استفاده از  ینهای مرزی است، ا توجه به اینكه هدف این مقاله تحلیل فضایي مسكن در استان با

های  کیفیت مسكن استان ی یسهبندی مسكن و مقا به سطح GISافزار  نرم و (Electre, Topsis) گیری چند معیارِ روشهای تصمیم

ها و جلوگیری از مشكالت گفته  تری برای بهبود وضعیت مسكن این استان های دقیق ریزی بر این اساس برنامه بپردازد. تا بتوانمرزی 

نتایج  ای و اسنادی است. روش جمع آوری اطالعات کتابخانه و است همبستگي و توصیفي نوع از روش تحقیقشده انجام داد. 

بندی مسكن وکیفیت مسكن استان آذربایجان شرقي و مازندران رتبه اول را  سطح های مرزی ازلحاظ در بین استان دهد که نشان مي

 های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر بوده است. دارند و بدترین وضعیت به ترتیب مربوط به استان
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 مقدمه

ی کشورها را به نوعی متناسب با شرایطشان، گرفتار ساخته  ی مسکن ازجمله مسائلی است که امروزه همه مسأله 

است. در کشورهای در حال توسعه بدلیل رشد سریع جمعیت، فقدان منابع مالی، مشکالت مربوط به زمین، کمبود 

یزی مناسب در رابطه با زمین و مسکن، این مسأله ر برنامه تر از همه نبود سیاست گذاری و مهم نیروی انسانی ماهر و

 پوشاك، و خوراك از بعد جامعه افراد از یك هر نزد در (.Arnott,2008:11به صورت حاد و بحرانی درآمده است )

 عمدة های یتفعال از اقتصادی ازنظر و است حیاتی نیازهای از یکی پاسخگوی است مسکن اساسی نیاز سومین مسکن

 نیاز سه از یکی تنها (. و نه033:0910زنجانی،دارد ) اجتماعی حیات ابعاد دیگر بر زیادی بازتاب که آید، یم شمار آن به

 بنیادی مفاهیم و استعارات از مادی یها ارزشاز  رؤیتی و لمس قابل بیانی منزلة به همچنین بلکه است، بشر اساسی

 فرهنگی دنیای از جهانی خرده مثابة به (. خانه00:0913کریمی،اند ) مشاهدهقابل  فردیت و سهولت به که است معنوی

 را هرفردپوششی اجتماعی حق عنوان به (، و10:0943جنگیز،معناست ) از ماالمال یا فشرده جهان تر، وکامل تر بزرگ

 آن اهمیت برگردیم، عقب به گذشته در چه هر آورد و یم انسان فراهم برای زیستی و محیطی شرایط با تطابق در

 برای را عمومی الزم تسهیالت و خدمات تمامی و است صرف فیزیکی سرپناه یك از بیش چیزی شود. مسکن بیشترمی

 .باشد فراهم کننده برای استفاده مطمئن و طوالنی نسبتاً تصرف حق باید و شود می شامل انسان زیستن بهتر

(Napp,1982,35) در مختلف نژادهای سکونت ضروری برای تأسیسات سایر و مسکن و ساز ساخت گفت توان یم 

 سند از هفتم فصل (.00:0943نستورخ،است ) شده آغاز دست انسان به میالد از قبل سال 01111 از جغرافیایی مناطق

 یها سکونتگاه پایدار توسعه ترویج عنوان است تحت گزارشی 0330 بهار در توسعه و زیست محیط جهانی کنفرانس

 نظیر مباحثی است؛ شده پرداخته انسانی یها سکونتگاه پایدار توسعه در خصوص گوناگونی مباحث به آن در که انسانی

 های یرساختزتأمین  خیز، سانحه مناطق در انسانی یها سکونتگاه مدیریت بهبود همه، برای سرپناه مناسب تأمین

(. در حال حاضر 011:0911شیعه،) انسانی یها سکونتگاه در ونقل حمل و انرژی پایدار های یستمس ارتقای و محیطی

شود، مسئله کمبود واحدهای مسکونی و درعین حال  ی که راجب مسکن در سطح جهانی از آن صحبت میا مسئله

شود. این مشکل در همه  گردد تقریباً در بسیاری از نقاط دنیا رعایت نمی یمآنچه به کیفیت واحدهای مسکونی باز 

است  حادتری جهان سوم به دالیل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هاکشورجای دنیا وجود دارد اما در 

ی داخلی، فقدان منابع مالی ها مهاجرت(. ازجمله این مسائل رشد سریع جمعیت و شه نشینی، 90:0931قنبری، )

ر از همه ت ی زمین، تأمین مصاح ساختمانی و کمبود نیروی انسانی متخصص و مهم عرضهکافی، مکالت مربوط به 

ریزی مناسب در خصوص زمین و مسکن این مشکل به صورت حاد و  نبود خط مشی و سیاستگذاری و برنامه

(. مسئله مسکن در مناطق مرزی به سبب دوری از مرکز 04:0913دالل پور محمدی، است )بحرانی در آمده 

و عالوه بر مشکالت کمی، مشکالت گیری کشور )پایتخت(، طبق نظریه مرکز پیرامون جان فرید حادتر است  تصمیم

ی تصرف واحدهای مسکونی، مساحت زیربنای  کیفی ازجمله: نسبت مسکن مناسب، عمر واحدهای مسکونی، نحوه

مسکونى و ... نیز  واحد در نفر تراکم واحد مسکونی، واحدهای مسکونی به لحاظ برخورداری از تسهیالت، شاخص

د معدودی از جامعه امکان دسترسی به مسکن مناسب را دارند، در بقیه طوری که تعدا شود، به بر آن افزوده می

برند. این قشر ازجامعه به  یمی کم درآمداز داشتن یك سکونتگاه مناسب رنج ها گروهی اجتماعی به وِیژه قشرها
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د ی زندگی به شهرهای دیگر و در برخی موار ادامهدالیل متعدد ازجمله مشکالت مسکن، از روی اجبار برای 

یی در نقاط حاشیه ها آلونكکنند و در بسیاری مواقع مجبور هستند به زندگی در  یمی دیگر مهاجرت کشورها

 (. در مناطق هدف مهاجرت مشکالت متعددی ازجمله0:0940کوشافر و واثقی،دردهند )شهرهای مرکزی تن 

ساکنین این محالت براثر فشارهای شود که  ی اقتصادی، بیکاری و درآمد پایین و فقر فرهنگی و.. باعث میفشارها

موارد فوق، مجبور به مشاغل کاذبی چون قاچاق کاال، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و... روی آورده که 

به همین خاطر  .اند دادهرا در این خصوص به خود اختصاص  جرائمطبق آمار بدست آمده، این نقاط بیشترین 

از مسائلی اساسی به شمار رفته و همواره مورد نظر مسئوالن امنیتی و اجتماعی مشکالت مسکن در نواحی مرزی، 

های مرزی کشور ایران انجام گرفته است تا بتوان  بوده است. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت مسکن در استان

شکالت گفته شده ها و جلوگیری از م تری برای بهبود وضعیت مسکن این استان های دقیق ریزی بر این اساس برنامه

توسعه مسکن و بهره گیری از  در اصلی عوامل و با استفاده از متغیرها انجام داد. بنا براین در این پژوهش ابتدا

بندی  شده است، که سطح پرداخته های مرزی بندی استان سطح به (Electre,Topsis) گیری چند معیارِ های تصمیم مدل

سطح شناسایی و ازنظر سطح توسعه  های هم شود که بخش ی مسکن باعث می های توسعه ها با توجه به شاخص استان

منظور بهبود بخشیدن به وضع مسکن در بلندمدت  تر را به های دقیق ریزی بندی شوند و توجه به آن برنامه تقسیم

 سازد. یمفراهم 

 نظری مبانی

انكس   و بكاطن  آرامكش  سكکونت،  حرکت، از پس گرفتن آرام معنی به سکن ی ماده از "مسکن" ی واژه ی ریشه رواقعد 

 بیشكترین  پكس  باشكد،  اسكکان  و آرامكش  محكل  که جایی یعنی است؛ ساکن کلمه مفعول اسم مسکن، .است شده گرفته

 ی جنبكه  هكم  و جسكمانی  ی جنبكه  هكم  آرامش این که بود خواهد آن در گرفته جای افراد خاطر آرامش کاربرد مسکن،

 ابعكاد  و اسكت  پیچیكده  و گسكترده  مسكکن،  ی (. مقولكه 030:0931حکمت نیكا و انصكاری،  ) یردگ دربرمیرا  آن روحی

 اولیكه  نیاز سرپناه، عنوان به و است فیزیکی مکان یك مسکن .کرد ارائه آن واحدی از تعریف توان نمی و دارد گوناگونی

 بلکه نیست، مسکونی واحد یك مسکن عام مفهوم و تعریف (. درواقع،1:0911اهری،شود ) می شمرده خانوار اساسی و

معنی محل سكکنی گزیكدن اسكت دارای     (. مسکن که در لغت بی01:0910)مخبر، شود می شامل را مسکونی محیط کل

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگكی، محیطكی و   گیری آن، بازتاب و برآیند شرایط باشد که شکلای می ابعاد متنوع و پیچیده

طورکلی، با توجه  (. به03:0949کند )حبیب،باشد و معنی آن با توجه به گوناگونی شرایط فوق تغییر میایدئولوژی می

توان مسکن مناسب و بهینه را چنین تعریف کرد: مسکن مناسب عبارت اسكت  به تعریف مسکن در ابعاد مختلف، می

ای، روشكنایی کكافی، تهویكه و    بی که آسایش، دسترسی مناسب، امنیت، پایكداری و دوام سكازه  از فضای سکونتی مناس

زیسكت سكالم، مکكان مناسكب و      رسكانی، بهداشكت و آمكوزش، محكیط     های اولیه مناسب ماننكد آب دارای زیرساخت

نواده )ارتباط افقكی(  ی رشد و تقویت روابط بین اعضای خادسترسی ازنظر کار و تسهیالت اولیه و همچنین زمینه قابل

تر از همه متناسب با توان مالی خانوار باشد  و روابط همسایگی )ارتباط عمودی( را برای ساکنانش فراهم آورد و مهم

(. در نظام عقیدتی اسالمی اهمیت مسکن تا جایی است کكه تكأمین آن در قكانون اساسكی ایكران از      10: 0940)ملکی، 

عنكوان یکكی از    قانون اساسی تأمین نیازهای اساسی و ازجمله مسکن بكه  09ل شده است. در اص وظایف دولت معرفی
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قكانون اساسكی،    90کنی فقر در جامعكه برشكمرده شكده اسكت. همچنكین در اصكل        های استقالل اقتصادی و ریشه پایه

ای ایكن  ی ایرانی برشمرده شده اسكت. در راسكتای اجكر   برخورداری از مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده

، 0940باشكد )سكرتی ی پكور،   دهی به مناطق محروم مكی  قانون، دولت موظف به تأمین مسکن روستانشینان و با اولویت

ها و معیارهایی برای وضكعیت  شده در اصول فوق، وجود شاخص منظور ارزیابی میزان دستیابی به اهداف بیان(. به01

تنها ابزار مناسبی برای سنجش وضعیت موجود و میزان  هها نسنجی موجود مساکن کشور ضروری است. این شاخص

هكای  سازی در امر نظارت بر چگونگی عملکكرد سكازمان  ها است بلکه عامل شفاف ها در طول اجرای آنتحقق برنامه

 یكك  اصلی شالوده عنوانبه های مسکنشاخص عبارتی (. به014، 0944ربط خواهد بود )لطفی و دیگران، مجری ذی

 از مسکن کالبدی و محیطی زیست اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مختلف ابعاد بیان برای ابزاری ضروری و معجا برنامه

 (.01: 0941هستند )قرخلو و اکبرپورسراسکانرود،  برخوردار مسکن ریزیبرنامه امر در ایجایگاه ویژه

 ها روش و مواد

بوده،  ای و اسنادی اطالعات کتابخانه گردآوریروش  و است تحلیلی و توصیفی نوع از پژوهش حاضر روش تحقیق 

 0930ای سرشماری نفوس و مسکن  های علمی در اینترنت و داده ای، اسنادی، پایگاه های کتابخانه از روش

های مری از مدل  مسکن در استان یافتگی وتحلیل سطح توسعه منظور تجزیه شده است. در این پژوهش به استفاده

Electre0,Topsis0)شده است  افزار سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده یافتگی از نرم برای ترسیم سطوح توسعه (، و

 شده است. های زیر استفاده یافتگی از شاخص و برای بررسی درجه توسعه

 بندی نمود: های مسکن را در سه گروه عمده تقسیم توان شاخص طورکلی می به
 بندی شاخصهای مسکن.: تقسیم1جدول شماره 

 9گروه  0گروه  0گروه 

 های اقتصادی مسکن شاخص های کیفی مسکن شاخص های کمی مسکن شاخص

 واحد مسکونی درکل هزینه خانوار بها سهم اجاره نسبت مسکن مناسب تراکم نفر در واحد مسکونی

 ی یك مترمربع زمین ساختمان مسکونی هزینه عمر واحدهای مسکونی تراکم خانوار در واحد مسکونی

 ی یك مترمربع زیربنا هزینه ی تصرف واحدهای مسکونی نحوه متوسط اتاق در واحد مسکونی

 مصالح ساختمانی مساحت زیربنای واحد مسکونی متوسط تعداد اتاق در تصرف خانوار

 شاغلین بخش ساختمان واحدهای مسکونی برخوردار از تسهیالت تراکم نفر در اتاق

 ساخت واحدهای مسکونی ی طول دوره  کمبود واحد مسکونی

 (.000:0930منبع )حکمت نیا و موسوی، 

 مورد مطالعه محدوده

کشور های شمال شرق و شرق  باشد که به ترتیب موقعیت عبارتند از: استان استان می 01ها مرزی کشور شامل  استان

یالن واردبیل(، گ مازندران،گلستان، کشور )های شمال  خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی(، استان)

های )آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایالم و  های شمال غرب و غرب کشور شامل استان استان

باشند. جمعیت  های جنوب و جنوب شرق )بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان( می خوزستان( و استان
                                                                                                                                                               
1 Elimination et Choice Translating to Reality 
2
 Technique for Order Prference by Similarity to Ideal solution 
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گیرد و همچنین مساحت  درصد از جمعیت کشور را در برمی 04.10باشد که  نفر می 91349494های مرزی  استان

 باشد. کیلومترمربع می 130903های مرزی  استان

 
 ی موردمطالعه ی محدوده (. نقشه1ی ) نقشه

 (.0933ترسیم: )نگارندگان، 

 : آمارهای مربوط به قلمرو تحقیق2جدول شماره 

 سهم جمعیت از کل کشور مساحت جمعیت استان

 0.11 01133.330 0004044 اردبیل

 0.0 91000.930 9141311 آذربایجان غربی

 0.31 01131.013 9100101 آذربایجان شرقی

 0.91 00100.100 0190303 بوشهر

 3.10 01094 331333 ایالم

 0.33 03113.013 0303001 کرمانشاه

 1.44 33940.313 110390 خراسان جنوبی

 1.34 04430.094 3330010 خراسان رضوی

 0.03 04090.00 411101 خراسان شمالی

 1 19199.1 0390191 خوزستان

 0.33 03091.301 0039103 کردستان

 9.91 04014.304 0390900 سیستان

 0.91 01911.001 0111100 گلستان

 0.01 11134.010 0314049 هرمزگان

 9.91 00100.439 0041410 گیالن

 0.13 09400.10 9119309 مازندران

 04.10 130903 91349494 جمع

 (.0933منبع: )مرکز آمار ایران، 
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 هاوتحلیل یافته تجزیه

 مسکن امر در های کالن برنامه ارزیابی و اجرا طراحی، منظور به واقعی و مستند آمار به دسترسی ضرورت به  توجه با 

شده  کمی و کیفی مسکن پرداختههای  های مرزی کشور بر اساس شاخص بندی استان سطح شده به انجام پژوهش در

بندی شوند  سطح شناسایی و ازنظر سطح توسعه تقسیم های هم شود که بخش ها باعث می بندی استان است، که سطح

 منظور بهبود بخشیدن به وضع مسکن فراهم سازد. تر را به های دقیق ریزی و توجه به آن برنامه
 های مورد استفاده : شاخص3شماره  جدول

 شاخص ردیف شاخص ردیف

 نفر 01111کشی به ازای  مندی واحدهای مسکونی از حداقل گاز لوله نسبت بهره 4 نسبت خانوار در واحد مسکونی 0

 نفر 01111از حداقل آش زخانه به ازای  مندی واحدهای مسکونی نسبت بهره 3 نسبت نفر در اتاق 0

 نفر 01111از حداقل حمام به ازای  مندی واحدهای مسکونی بهره نسبت 01 بتن آرمه، اسکلت فلزی(بادوام )نسبت مصالح  9

 نفر 01111از حداقل سرویس بهداشتی به ازای  مندی واحدهای مسکونی نسبت بهره 00 متوسط عمر بنا 0

برق به  از حداقل مندی واحدهای مسکونی نسبت بهره 3

 نفر 01111ازای 

 ی عمومی فاضالب بکهاز حداقل ش مندی واحدهای مسکونی نسبت بهره 00

از حداقل تلفن به  مندی واحدهای مسکونی نسبت بهره 1

 نفر 01111ازای 

 متوسط سطح زیربنا 09

حداقل  از مندی واحدهای مسکونی نسبت بهره 1

 نفر 01111کشی بهداشتی به ازای  لوله آب

 واحدهای مسکونی دارای حداقل دستگاه حرارتی 00

 

 (.000:0930نیا،منبع )موسوی و حکمت 

های اصلی وضعیت  های مرزی کشور ابتدا شاخص بندی مسکن در استان منظور سطح ی پژوهش، به در اولین مرحله

بندی مسکن در این  گیری چند معیارهِ اقدام به سطح های تصمیم شده و س س با استفاده از مدل مسکن مشخص

 ها شده است. استان
 ها . ماتریس خام داده4جدول شماره 

 شاخص

 استان
0 0 9 0 3 1 1 4 3 01 00 00 09 00 

 39.11 00.13 0393.31 0011.03 0930.49 91.30 0341.31 0013.90 0119.10 0390.13 10.93 11.90 0.94 0.11 اردبیل

 000.11 01.90 0991.00 0004.00 0030.39 10.04 0103.10 0001.11 0401.91 0909.00 33.34 10.31 0.90 0.00 آذربایجان غربی

 011.31 00.31 0103.14 0193.11 0133.00 10.01 0300.04 0119.91 0003.30 0103.03 30.43 13.01 0.00 0.11 آذربایجان شرقی

 011.11 01.00 0090.90 0013.49 0001.19 91.11 910.44 0013.40 0103.11 0000.13 10.11 34.40 0.01 0.11 بوشهر

 013.11 91.10 0090.90 0090.13 0049.10 03.13 0109.10 0003.91 0110.01 0091.11 10.00 40.00 0.34 0.14 ایالم

 33.31 13.41 0303.14 0934.11 0093.30 90.30 0441.14 0001.94 0310.33 0300.13 03.93 41.30 0.93 0.14 کرمانشاه

 31.01 00.30 0101.44 0009.31 0939.14 00.11 0003.91 0093.00 0000.01 0100.40 03.10 14.30 0.10 0.10 خراسان جنوبی

 31.01 00.30 0103.33 0330.13 0111.10 99.00 0014.91 0109.00 0000.11 0100.10 30.14 41.04 0.00 0.10 خراسان رضوی

 41.11 09.34 0310.01 0304.04 0901.30 03.94 0113.41 0941.13 0401.01 0031.01 39.19 11.13 0.03 0.01 خراسان شمالی

 000.11 39.01 0134.94 0133.00 0140.10 00.10 0311.41 0141.34 0034.44 0013.33 30.49 14.90 0.03 0.01 خوزستان

 43.31 13.01 0311.11 0330.10 0330.40 30.33 0310.00 0000.04 0104.40 0310.11 30.11 10.34 0.90 0.10 کردستان

93.03  0300.41 194.33 0410.00 34.04 04.10 0.10 0.00 سیستان  01.13 0114.31 0190.10 0144.30 3.40 44.31 

 30.91 0.00 0030.00 0010.30 0013.00 31.00 0011.00 0914.11 0404.40 0011.44 33.00 31.01 0.00 0.13 گلستان

01. 0.00 هرمزگان  44.34 39.01 0000.93 0010.99 0191.03 39.33 03.30 0090.11 0033.33 0010.31 03.30 39.11 

 40.91 01.10 0340.13 0440.90 0439.41 11.00 0931.30 0943.01 0931.11 0340.91 31.34 03.31 0.11 0.13 گیالن

 30.01 9.09 0313.14 0431.09 0330.04 004.44 0410.03 0413.91 0300.31 0334.11 30.31 33.01 0.10 0.10 مازندران

 (.0933منبع )محاسبات نگارندگان، 

 حاصل از تکنیک الکترهنتایج 

ها، بی مقیاس سازی ماتریس  گیری، وزن دهی به شاخص تشکیل ماتریس تصمیمالکتره )تکنیك  بعد از انجام مراحل 

ی  محاسبه ی هماهنگ و ناهماهنگ، نمودن مجموعه مشخص ی موزون، ها، تشکیل ماتریس بی مقیاس شده داده



 865 ...های مرزی بندی مسکن در استان تحلیل و سطح

هماهنگ مؤثر و ناهماهنگ مؤثر، و در آخر مشخص کردن  ماتریس هماهنگ و ناهماهنگ، مشخص نمودن ماتریس

 باشد. ماتریس کلی مؤثر( نتایج به این شرح می

مندی از مسکن مطلوب  ی اول را ازلحاظ بهره های مرزی رتبه استان الف( استان مازندران و آذربایجان شرقی در بین

 اند. های موردبررسی کسب کرده بر اساس شاخص

 اند. را کسب کرده 9ی  و کرمانشاه و آذربایجان غربی رتبه 0ی  رتبهب( استان کردستان 

 ج( بدترین وضعیت مربوط به استان سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و خراسان جنوبی بوده است.
 . ماتریس نهایی یا کلی مؤثر تکنیک الکتره5جدول 

 رتبه ماتریس کلی مؤثر

 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 اردبیل

 9 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 آذربایجان غربی

 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 آذربایجان شرقی

 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بوشهر

 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ایالم

 9 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 کرمانشاه

 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خراسان جنوبی

 3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 خراسان رضوی

 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 خراسان شمالی

 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 خوزستان

 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 کردستان

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سیستان

 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 گلستان

 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هرمزگان

 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 گیالن

 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 مازندران

 (.0933محاسبات نگارندگان، )منبع: 

 
 (.0933نگارندگان، )ترسیم: ها بر اساس مدل الکتره   بندی استان (. رتبه2ی ) نقشه
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 تاپسیس. نتایج حاصل از تکنیک 2

بهترین رتبه( ) یازامتدهد که استان مازندران، گیالن و آذربایجان شرقی بیشترین  نتایج حاصل از این تکنیك نشان می 

 اند بدترین رتبه( را کسب کرده) یازامتکمترین  های سیستان و بلوچستان، بوشهر، و هرمزگان و استان
 نتایج مدل تاپسیس. 6جدول 

 نتایج

 استان
Dj+ Dj- Dj-+ Dj+ CL رتبه 

  ها نزدیکی نسبی گزینه  فاصله تا ایده آل منفی فاصله تا ایده آل مثبت

 9 0.400 0.079 0.032 0.047 اردبیل
 6 0.504 0.072 0.036 0.036 آذربایجان غربی
 3 0.561 0.078 0.044 0.034 آذربایجان شرقی

 15 0.237 0.076 0.018 0.058 بوشهر
 12 0.325 0.077 0.025 0.052 ایالم

 5 0.506 0.085 0.043 0.042 کرمانشاه
 13 0.314 0.084 0.026 0.058 خراسان جنوبی
 7 0.438 0.083 0.036 0.047 خراسان رضوی
 11 0.331 0.081 0.027 0.054 خراسان شمالی

 8 0.419 0.077 0.032 0.045 خوزستان
 4 0.555 0.082 0.046 0.037 کردستان
 16 0.091 0.074 0.007 0.067 سیستان
 10 0.385 0.081 0.031 0.050 گلستان
 14 0.239 0.081 0.019 0.062 هرمزگان
 2 0.563 0.079 0.044 0.034 گیالن

 1 0.649 0.096 0.062 0.034 مازندران
 (.0933منبع )محاسبات نگارندگان، 

 
 (.0933)ترسیم: نگارندگان، ها بر اساس مدل تاپسیس  بندی استان : رتبه3شماره ی  نقشه

 ی پیشنهادها گیری و ارائه نتیجه

 ها شاخص این کمك به .است مسکن های ضوابط سیاست و معیارها سنجش جهت مناسبى ابزار مسکن های شاخص 

 تحقق در را ها وکاستی و کم ها پیشرفت و داد دست به را مسکن شرایط از را فهمی قابل و تصویر درست توان می



 861 ...های مرزی بندی مسکن در استان تحلیل و سطح

 کیفى و کمى ابعاد ها و جنبه کافى وضوح با و سادگی به مسکن های شاخص .نمود مشخص مسکن بخش اهداف

 به با توجه .دهند می نشان باشد، مدنظر که دیگرى شرایط و در هر مقطع یا و موجود وضعیت و شرایط در را مسکن

 عملیاتى و علمى های برنامه و ها سیاست که است ها، ضرورى انسان آسایش در مسکن نقش به اسالم مبین دین تأکید

با  .کرد اقدام های مرزی ارتقاء وضعیت استان به نسبت بلندمدت، و مدت میان برنامه یك در س س و تهیه و تدوین

کیفیت مسکن در  ایران ازنظر های مرزی توجه اهمیت و نقشی که موضوع مسکن در ایران و جهان دارد، استان

شود. با توجه به اینکه  های مرزی کشور می برند و این امر باعث ایجاد نارضایتی در استان شرایط مطلوبی به سر نمی

پیرامون و به بیانی پیدایش نخست شهری است، و تقریباً تمام یا بیشتر  -الگوی توسعه در کشور ما الگوی مرکز

های مرزی  ها مخصوصاً استان ی استان شود و بقیه بزرگ و مرکزی می های عمرانی کشور صرف چندین شهر بودجه

های زندگی مردم این مناطق و مخصوصاً در بحث  اند و این موضوع در تمامی جنبه بهره ها بی کشور ما از این بودجه

و اختالفات  تبع آن نارضایتی شود که به گذارد و باعث بروز مسائل و مشکالت زیادی می مسکن تأثیر به سزایی می

 های مرکزی ها به سمت استان ساکنین این استان تواند مهاجرت را در پی دارد. که یکی از این مشکالت می زیادی

دانیم که مهاجرت این افراد به  باشد با این طرز فکر که بتوانند به رفاه و آسایشی که حقشان است برسند. و می

ها را از وجود جمعیت فعال و  شود و این استان ها می این استان زیادی در های مرکزی باعث بروز مشکالت استان

است. حتی گاهی اوقات این تصور هم برای  کند، که این مورد ازلحاظ امنیتی حائز اهمیت فراوان جوان خالی می

ها ندارد و این باعث ایجاد  گونه توجهی به این استان آید که دولت مرکزی هیچ مردم این مناطق پیش می

 و Topsis) یارِمعگیری چند  های تصمیم شود. در این پژوهش با استفاده از مدل هایی از دولت مرکزی می ضایتینار

Electreشده که نتایج حاصل از  های مرزی کشور پرداخته بندی استان ی مسکن به سطح های عمده ( بر اساس شاخص

شرقی رتبه اول را ازلحاظ وضعیت مسکن مطلوب های مازندران و آذربایجان  دهد که استان هردو تکنیك نشان می

های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، بوشهر و هرمزگان بوده  باشند، و بدترین وضعیت مربوط به استان دارا می

ی شمال و شمال  مانند توزیع جمعیت و تمامی امکانات در ناحیه دهد که به است. در کل نتایج این پژوهش نشان می

کند. و ناحیه شرق و جنوب  ناحیه غرب کشور، توسعه مسکن نیز در این مناطق از این الگو پیروی میغرب و حتی 

مانند سایر عوامل توسعه در بحث مسکن نیز نسبت به ناحیه غرب و شمال کشور در وضعیت بسیار بدتری  کشور به

تهران، اصفهان، فارس و...( ازلحاظ ) کشورهای مرکزی  های مرزی نسبت به استان البته تمامی استان که قرار دارد.

های  ها با توجه به وضعیت مسکن استان ی این توسعه مسکن در وضعیت بسیار بدتری قرار دارند. عالوه بر همه

ترین نیازهای اساسی انسان ویکی از عوامل ایجاد  گیریم که مسکن یکی از مهم شده، نتیجه می مطالب بیان مرزی و

است و عدم وجود این نیاز اساسی ازلحاظ روحی و روانی تأثیر به سزایی بر روی افراد  رفاه و آسایش در انسان

شود که دولت مرکزی با مشارکت مردم این  گونه جایگزینی ندارد پس پیشنهاد می جامعه دارد. و این نیاز اساسی هیچ

های عمرانی به مسکن،  ودجهای درست و جامع اقدام کند و به تخصیص درست ب ی برنامه ها نسبت به تهیه استان

 ها ب ردازد. مخصوصاً مسکن این استان

 منابع
 .و شهرسازی مسکن وزارت مسکن، و ساختمان مرکز تحقیقات حداقل، مسکن (،0911دیگران، ) و زهرا اهری، 
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 چاپ مرکز اول، چاپ ایران، معماری و تحقیقات شهرسازی و مطالعات مرکز کالبدی، ریزی طرح مقاالت (، مجموعه0910سید حسین ) بحرینی،

 نور. پیام دانشگاه انتشارات و

 دانشگاه تهران، تهران انتشارات های غالب در جغرافیای انسانی، (، زمینه0910بهفروز، فاطمه )

 .03-00، صص 011مروری دوباره بر مسکن، فصلنامه مسکن و انقالب، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، شماره  (، 0949حبیب، فرح )

 تهران. نی، نشر چاوشیان، حسن و جوافشانی لیال (، ترجمه0943بوردیو ) پییر ر، جنکینز،

 ریزی برنامه و تفت شهر در مسکن کیفی و های کمی شاخص تحلیل و (، بررسی0940زرافشان ) ...ا عطاء موسوی، میر نجف حسن، نیا، حکمت

 توسعه. و جغرافیا فصلنامه ن، آ آتی

 شماره های جغرافیای انسانی، ی پایدار، پژوهش ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه (، برنامه0931انصاری، ژینوس )حکمت نیا، حسن و 

 .030-011، ص 13

 ای، انتشارات آزادپیما. ریزی شهری و ناحیه (، کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه0930حکمت نیا، حسن و موسوی، میر نجف )

 تهران. شهرسازی، و مسکن وزارت :ناشر در ایران، مسکن توسعه سمینار مقاالت مجموعه (0919) سعبا زاده، رضى

 .3-90 مسکن، ص و زمین سازمان ملی :تهران مسکن؛ اقتصاد مجموعه مقاالت آموزشی مسکن، (، اقتصاد0940مینو ) رفیعی،

 معماری و شهرسازی تحقیقات و مرکز مطالعات انتشارات توسعه، و جمعیت مقاالت مجموعه مسکن، و جمعیت (،0910) اهلل یبحب زنجانی،
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 .صنعت، تهران و علم دانشگاه انتشارات شهری، ریزی برنامه بر ای (، مقدمه0911اسماعیل ) شیعه،

 .93-00، صص 003(، بررسی کمبود مسکن در شهرهای ایران، مسکن و محیط روستا، شماره 0941قرخلو، مهدی و محمد، اکبرپور )

 آستان انتشارات دهم، شماره جغرافیایی، فصلنامه تحقیقات سنتی، مساکن مورد در گوناگون های اجمالی نظریه ( بررسی0913اصغر ) کریمی،

 مشهد. رضوی، قدس

گذاری مسکن روستایی ریزی و سیاستهای ضروری در برنامه ها و مؤلفه(، شاخص0944زاده فرجود ) لطفی، حیدر، علی احمدی و داود حسن
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