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شینی چکیده: شورهای در جمعیت افزایش و شهرن شکالت ک سعه م را در بخش های مختلف از  متعددی در حال تو

و توسعه مسکن در  ها کمی و کیفی در برنامه ریزی های مسکن اعم از است. بررسی شاخص ایجاد کرده جمله مسکن
شهد بعنوان ست. م سیار مفید ا شهر شهرها ب شکالت پایتخت معنوی و دومین کالن شور م  را در بخش متعددی ک

 مسکن شهری در  های شاخص به ارزیابی و تحلیل تحلیلی -توصیفی با استفاده از روش دارد. در این پژوهش مسکن
شهد پرداخته  ستفادهشهر م ست. جامعه آماری در این پژوهش با ا   شهر نمونه در کل 483فرمول کوکران  از شده ا
  و ضریب پراکندگی و برای ترسیم ، رگریسیون(Topsis)ها نیز از روش تاپسیس  داده تحلیل و است. به منظور تجزیه

شه ها از نرم  SPSSاز نرم افزار نمودارها شده  کمک  Arc-GISرافزاو نق ست. نتایجگرفته  صل ا   پژوهش این از حا
سطح بندی شان می دهد که در   شاخص گانه و نهایتاً 22و متغییرهای  گانه 6شاخصهای  با توجه به گانه ۳4 مناطق ن

ست آمده از مدل  شهد شهر مناطق TOPSISترکیبی بد صاد، شاخص از برخورداری از نظر م شت، اقت   های بهدا
و  شاخص ها می باشد بودن امتیاز از پایین نشان بوده که 43/0دارای میانگین کالبدی، رفاهی،تاسیسات و استحکامی 

  باالی ۳۳و  9این شییاخص در دو منطقه  .دارد در پیش طوالنی ( یک اسییت راهی۳تا رسیییدن به حد مطلوک که عدد  
مناطق  تعادل در بین و عدم میانگین و در یازده منطقه دیگر کمتر از میانگین است که نشان دهنده نابرابری، ناهمگنی

ست شهرداری شان تحلیل .ا سیونی انجام گرفته نیز ن شاخص می رگر ساتی و رفاهی دهد  سی شتی، تا   های بهدا

ستحکامی در شاخص به ترتیب بعدی اولویت بیشترین و در شهر مشهد مسکن بخش های، اقتصادی،کالبدی و ا  در 
  برنامه اولویت هدف باید در دارای بعنوان گروه های طق نامناسبنتایج حاصل شده منا از با استفاده لذا .بوده اند مؤثر

 ریزی قرار گیرند.

 مشهد. ،(Topsis)مسکن، تاپسیس  های مسکن، شهر، شاخصواژگان کلیدی: 
 

  *asiaei.mehdi@ut.ac.ir 

 

 مقدمه -۳

دستخوش  شهرها جهانی، دوم جنگ از پس

محله های  پاکسازی و بازساخت شدید   فرایندهای

دوره،  این در. می شوند فقیرنشین و فرسوده قدیمی،

برنامه  تکنیک های و تاکتیک ها که بود این بر گمان

 در موجود مشکالت می تواند شهری ریزی متمرکز

 شلوغی، و ترافیک مسکن، کمبودهای و زمینه کیفیت

 بر را آن نظایر و شهری ساکنین روزمره تأمین نیازهای

 کند فصل و حل شهر ساختار پایه منظم سازی  

(Shorcheh, 1399: 50). انقالب از پس شهرها 
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 موازات به یافتند، شتاب زده ای توسعه رشد و صنعتی

 و گوناگون مسایل شهرها، ظهور در جمعیت افزایش

 فزونی شهرها در داخل اقتصادی-اجتماعی پیچیده

 ادامه نیز که تاکنون توسعه و رشد این .است گرفته

 و روح و محیط زیست بر را زیانباری آثار است، داشته

 ,Sajjadi Nia)است  ساخته وارد آن ساکن انسان جسم

باتوجه به دگرگونی های شهر و تحوالت  .(122 :1399

در  مسکن به نیاز حال رُخ دادن است، که در جمعیتی

 ,.Rezaei Rad et al)بسیار احساس می شود  شهرها

 که همین امر منجر به افزایش کاربری (2 :2012

 که در ای گونه می گردد به شهر در فضای مسکونی

بزرگ  در شهرهای و درصد 06از شهرهای کوچک بیش

کاربری  پوشش تحت شهر درصد از سطح06حدود

 :Pourmohammadi, 1393 قرار می گیرد مسکونی

 نیازهای از یکی نیازهای انسان میان در مسکن(.(59

و مقوله ای چند بخشی  (Lotfi, 1391: 42)اساسی

 می باشدکیفی همراهوکمی مفاهیم با کهاست

Masoudi Rad, 1393: 135).)  این مقوله عامل اصلی

 هویت فردی،گیریشکل در کهاست افراد پذیریجامعه

تعیین  نقش بسیار اهداف جمعی افراد و اجتماعی روابط

از  (.(Keshtkar et al., 2014: 45  ای دارد کننده

 اساسی، قانون 01و 13 اصل سوی دیگر و بر اساس

 ایرانی حق هر خانوار آل و ایده مناسب سرپناه داشتن

و مورد توجه  ((Asadi et al., 2014: 172  است

بر ناهنجاری های  عالوه می باشد، مسکن نیز دولتمردان

نیز  اجتماعی های نارضایتی گسترش بر اقتصادی

در  .((Shahbazi et al., 2012: 78تأثیرگذار است

 نظر از شاخص های توسعه یافتگی از مسکن یکی واقع

 ,.Warsi et alمحسوب می شود  یا کالبدی فیزیکی

 مسائل پیچیدة از امروزه مسئلة مسکن .((2015:115

 :Ezadi et al., 2013) ماست جمله کشور از کشورها،

 زایی و اشتغال مسکن اهمیت اقتصادی و اجتماعی (49

                                                           
1 - Marquez 

2 - Ojelabi 

 دیگر اقتصادی های بخش با بسیاری از ارتباط آن و

 های اقتصادی در تحقق سیاست ابزاری مناسب بعنوان

 داده قرار را کانون توجه عمومی بخش این

در  (.(Hadizadeh Zargar et al., 2013, 85است

دهه  و تحوالت جمعیتی، طی تغییر این میان نباید از

دیگر  از سوی و طبیعی جمعیت های اخیر و افزایش

از روستاها به شهرها را نادیده  مهاجرت انبوه جمعیت

با توجه به مطالب   (.Ebrahimi, 150: 1391)گرفت 

شاخص های بررسی و ارزیابی  به حاضر فوق پژوهش

گانه  31شهر مشهد بر اساس مناطق مسکن شهری در 

 شهرداری پرداخته شده است.

 پژوهشپیشینه  -2

 در کشور از خارج و داخل در بسیاری مطالعات

که در ادامه به  است شده انجام پژوهش زمینة موضوع

 مطالعات خارجی اشاره می شود:برخی از آنها 

 های ( در مقاله ای به بررسی شاخص9632)3مارکوز

با درآمد  در کشورهای پایدار شهرهای برای مسکن

 بندی رتبه های سیستم از استفاده طریق از متوسط

پرداخته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان  مسکن

 رتأثی ها این شاخص تمام درنظر گرفتن می دهد که با

مورد ارزیابی  شاخص 13 مقاله این در افزایشی است

(در مقاله 9632و همکارانش) 9قرار گرفته است. اوجالبی

 مسکن گذاری سرمایه بر مؤثرهایشاخص ای به بررسی

شهری در مادر شهرها پرداخته اند.  های زیرساخت و

 استانداردهای به توجه نتایج حاصل نشان می دهد که با

 دشواری از نظر مسکن وضعیت 1سملل، الگو سازمان

 میزان با است و متأسفانه مواجه هایی با چالش و دارد

ناسب م وضعیت زیربنایی با و تأسیسات مسکن فعلی

 مدل (در9630) و همکار 0روبکا. فاصله زیادی دارد

 مبتنی بررسی مدلهای های به مسکن گونه های سازی

پرداخته  ریزی برنامه سناریوهای بینی و پیش بر وب

 گونه این مدلها می توان مجموعه ای از است به کمک

3 - Lagos 

4 - rubka 



 

 های مسکن در کالنشهر مشهدتحلیل شاخصآسیایی، گهرخواه. بررسی و 

 

استفاده معرفی نمود. بر این اساس  های مسکن را برای

های مناسبی  حل تصویرسازی و راه مسکن حاالت انواع

ارائه شده است.  گذاران و سیاست ریزان برنامه به

گسترده  تحلیل و تجزیه و مقایسه به (9630) اسمیت

و  مدرن دوران ازشهری قبلمسکن فرم های ای از

 ای از مقایسه پژوهش، این پیشامدرن پرداخته است. در

و شناخت انواع  شهری پیشامدرن های مسکن فرم

های  خانه گروهی، های خانه فردی، های خانه مسکن،

های آپارتمانی  خانه و حیاط دیوار دار پیوسته، هم به

در این گرفته است. معیار های مورد مطالعه  انجام

می  سیاسی و مسائل تراکم پژوهش سنت فرهنگی،

گونه های  در مؤثر عوامل بررسی (به9630) نوئل .باشد

 و به این نتیجه پرداخته بنین سنتی معماری در مسکن

 توجه با 3در کشور بنین مسکن شناسی رسید که گونه

اجتماعی تحلیل  و اقتصادی، فرهنگی، مذهبی به عوامل

 شود. 

( در مقاله ای به 3122لی: قاسمی)مطالعات داخ

بررسی وضعیت شاخص های مسکن شهری در کالنشهر 

شیراز پرداخته است نتایج حاصل از این پژوهش نشان 

در شرایط پایدار می باشند و 3.9.1.0می دهد مناطق 

در  2.2در شرایط نیمه پایدار و مناطق  7.0.3مناطق 

ان مدیر نامساعد ترین شرایط قرار گرفته اند که باید

شهری در این زمینه برنامه ریزی مناسبی داشته باشند. 

( نیز در مقاله ای تحت 3120میرکتولی و همکاران )

های مسکن  شاخص فضایی تحلیل و عنوان ارزیابی

گرگان پرداخته است. نتایج  شهر شهری به مطالعة

حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بیشترین 

بررسی  مورد شاخص های نظر از و تنوع مسکن تفاوت

دلیل  به شهری 5 منطقة  در آن وکمترین 2 منطقة در

 ساختمان های سبک معماری بسیار و نزدیکی شباهت

دارند.  جزئی بایکدیگر تفاوت منطقه این مسکونی

 می تواند آن دلیل که را دارد رتبة متوسط نیز 3 منطقة

 نظر منطقه از این در ساکن بومی و مهاجر نزدیکی اقوام

                                                           
3 - Benin 

در (3120)اکبری .باشدفرهنگی اقتصادی و اجتماعی،

و  پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی

 های بر اساس شاخص شهری زندگی تحلیل کیفیت

 معناداری بین سالم به این نتیجه رسید که رابطه مسکن

فیزیکی وکالبدی  با شاخص های شهری زندگی کیفیت

 است آن دیگر محیطی وجود دارد. نتیجه -و بهداشتی

شهروندان  نظر از مطلوب زندگی که شهر از امکانات

 وضع بهبود برای الزم باید شرایط و برخوردار نمی باشد

 .شود فراهم اقتصادی برای شهروندان اجتماعی

و  ( در مقاله ای تحت عنوان بررسی3127لطیفی)

 تعیین منظور به مسکن شهری های شاخص تحلیل

 22 موردی: مناطق مطالعه(مسکن  اولویت برنامه ریزی

 بسیار 3و1رسیدکه مناطقبه این نتیجه )تهران شهر گانه

هستند.  شرایط نامطلوب دارای 19و 18مناطق و مناسب

 رتبه و عنوان بررسی با( در پژوهشی1393) عابدینی

 شاخص بر اساس چهارگانه شهر ارومیه مناطق بندی

این نتیجه رسید که کیفی به  و کمی های

 تا چهارم قرار اول رتبه های در ترتیب به2و1،4،3مناطق

 و بافت مرکزی بافت جدید، شامل ترتیب به دارند و

هادیزاده  .می شود میانی شهر بافت نهایت در و فرسوده

 سنجش توسعه با عنوان مقاله ای ( در3129زرگر)

 مسکن به بخش شهری اصفهان در مناطق یافتگی

 مناطق در مسکن میزان توسعه یافتگی بخش بررسی

 تحلیل فرآیند از با استفاده و شهری پرداخته گانه30

 شاخص های تحلیل و به تجزیه روش دلفی و ای شبکه

 سیف الدینی .اند نموده یافتگی مسکن اقدام توسعه

 جغرافیایی با عنوان تحلیل شکاف ای مقاله ( در3129)

 به بررسی تهران شهر گانه22 در مناطق مسکن کیفیت

پرداخته  SAWاز روش با استفاده شاخص های مسکن

 دارای5 و2 و1مناطق می دهد که است. نتایج نشان

-درنیز(3126)محمدی .هستند مسکن بهترین کیفیت

به بررسی شاخص مسکن در شهر سردشت در مقاله ای

استان آذربایجان شرقی پرداخته نتایج حاصل از این 
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این شهر درمی دهد که وضعیت مسکنتحقیق نشان 

مشکالت وضع موجود نیازمند مدیریت و ومطلوب نبوده

 سرمایه گذاری جدید است.

 مبانی نظری -4

است.  مسکن انسان و مادی اساسی یکی از نیازهای

ابعاد  و می باشد پیچیده و بسیار گسترده مسکن

بطور کلی  (.(Mohammadi, 1390: 87دارد  متفاوتی

می توان گفت که مسکن دارای مفهومی محیطی می 

البته الزم به ذکر  (.Eranmanesh, 340: 1394)باشد 

است مفهوم مسکن با توجه به شرایط اجتماعی و 

 ,Ghasemi Kharazmi)اقتصادی نیز تغییر می کند

اجالس اسکان بشر در سال  در دومین .(19 :1399

ه تعریف نموده اند: به در ترکیه مسکن را اینگون 3122

سرپناه مناسب به مفهوم آسایش، فضای مناسب، 

-ای،سازه دوام و دسترسی فیزیکی و امنیت، پایداری

ساخت های اولیه،  زیر سیستم گرمایشی، و تهویه

 کیفیت مناسب زیست محیطی گفته می شود

(Maleki, 4104: 1390).  از منظر واژه شناسی مسکن

و به معنی مکانی جهتاست "ساکن"کلمهاسم مکان 

سکونت،آرامش باطن و اُنس از حرکت،آرامش گرفتن بعد

باتوجه به مطالب  (Enanloo, 1380) باشدگرفتن می

شاخص  از یکی ارائه شده می توان بیان کرد مسکن

رو  این است. از نظر کالبدی مهم توسعه یافتگی از های

 بعنوان مسکن در مطلوب دستیابی به وضعیت میزان

 در اجتماعی شاخص های توسعه اقتصادی از یکی

 ,Arnott). گردد محسوب می مختلف کشورهای

 مسکن، گستردگیبخشهایشاخصبررسی (2008:11

مسکن دارد و  مهمی در برنامه ریزی نقش تنوع آن و

برحسب نقش و  این شاخص ها ایجاب می کند تا

 مورد و بندیدسته  گروه های مختلف خود در عملکرد

 Hadizadeh Zargar et) تجزیه و تحلیل قرار گیرند

al.,2013: 91). ابزاری واقع مسکن در شاخص های 

 تحول روند و و سنجش وضع مسکن اندازه گیری برای

 سیاستهای و تحقق همچنین ارزیابی موفقیت و آن

 در،وضعیت بر ارزیابی محسوب می شود.عالوه مسکن

 توجه می باشند نیز موردتدوین برنامه های کمی 
(Saif al-Dini et al., 2013:218.) 

 منطقه مورد مطالعه -3

و  ایران کالنشهر دومین بعنوان مشهد شهر

باشد  می مطرح جمعیتی شرق کشور بزرگترین کانون

(Pilver et al.1383) .رسوبی این شهر در دشت 

 در مسجد هزار کوه رشته دو و شده است توس واقع

 مشهد آن قرار دارد. کالنشهر جنوب بینالود در شمال و

 طول دقیقه 12 درجه و 06 تا دقیقه 9 و درجه 72با 

 دقیقه 3 و درجه 13تا  دقیقه 01 و درجه 17 و شرقی

 قرار رود جنوبی کشف حاشیه در عرض جغرافیایی

 حدود دریا از سطح شهر این ارتفاع است. متوسط گرفته

 (.3باشد)شکل متر می 226

 
 ( نقشه موقعیت جغرافیایی شهر مشهد۳شکل 

 روش تحقیق -5

می باشد. روش  تحلیلی -توصیفی حاضر پژوهش

سازمان هایی آرشیو از  و ای کتابخانه اطالعات گردآوری

ایران  مرکز آمار شهرسازی، و راه نظیر شهرداری،

روش میدانی و  اطالعات از سایر و گردآوری شده

مقیاس لیکرت تهیه پرسشنامه محقق ساخت بر اساس 

شهر جمعیت  1395 سال شده است. طبق سرشماری

شهرداری  منطقه31نفر است که در 006/139/1مشهد 

از  استفاده جامعه آماری پژوهش با .شده اند پراکنده

 نمونه بدست آمده است. در مرحله 120فرمول کوکران

 مناطق و سپس اول شهر مشهد بعنوان یک خوشه کلی



 

 های مسکن در کالنشهر مشهدتحلیل شاخصآسیایی، گهرخواه. بررسی و 

 

 توجه که با عنوان یک خوشه انتخابگانه هر کدام ب31

مورد  خانوار به تعداد نمونه بصورت تصادفی چند

 میانگین ضریب آلفای کرونباخ .قرار گرفته اند مصاحبه

-می(3) جدولبراساسپژوهش اصلی هایشاخص برای

 برای است.پایای مناسبی برخوردارازابزار پژوهشباشد.

رگرسیون، ضریب تاپسیس،رسیدن به نتیجه از روش

-افزارهای پراکندگی و برای ترسیم نمودارها نیز از نرم

SPSS  وArc-GIS گرفته شده است. کمک 

 شاخصهربرایآلفا( مقدار۳جدول 

 آلفا گویه شاخص آلفا گویه شاخص

 232/6 2 کالبدی 327/6 1 بهداشت

 0/899 0 رفاهی 311/6 1 اقتصادی

 0/779 9 استحکام 703/6 9 تاسیساتی
 3122، مآخذ: مطالعات نویسندگان

شاخص  مطالعه: جهت ارزیابی مورد های الف( شاخص

مؤلفه وابسته به آن  99شاخص اصلی و 0های مسکن

 قرار گرفته است. ( مورد بررسی9براساس جدول)

 9666سالدر نچ توسط روش ب( روش تاپسیس: این

یک  باید از ابتداانجام محاسبات  ارائه شده است. برای

ها استفاده نمود.  داده برای گردآوری طیف زبانی مناسب

درجه ای برای  7در همین راستا یک مقیاس زبانی 

 امتیازدهی و ارزیابی اهمیت گزینه ها به شرح جدول

( مورد استفاده قرار گرفته است. الزم به ذکر است 1)

 ( می باشد.3حد مطلوب در این روش عدد )

 های مورد مطالعه شاخص( 2جدول 

 متغییر شاخص ردیف

3 

ت
اش
هد
ب

 

-)دستشویی و حمامبهداشتی های کیفیت سرویس

سیستم فاضالب و میزان رضایت از جمع  ؛(

 آوری زباله

9 

ی
سات

سی
تا

 

 بمتناس ؛سرمایشیوگرمایشیسیستمازرضایت

 مسکونی واحد های پنجرهو در تعداد بودن

ی 1
اه
رف

 

ضایت سی از ر ستر  و حمل خرید؛ مراکز به د

 بهداشتی عمومی؛ مراکز آموزشی؛ مراکز نقل

0 

ی
اد
ص
اقت

 

  مساکن؛ هزینه سااخت های هزینه از رضاایت

 مسکن تعمیرات ؛(  ...و )آب،برقپرداختی  های

7 

ی
بد
کال

 

ضایت ساحت و طرح از ر شه ؛ م   زیر سطح و نق

  افراد تعداد بودن ها؛ متناساااب اتاق بنا؛ تعداد

 خانه مساحت با ساکن

0 

ام
حک

ست
ا

 

ضایت صالح از ر  در بودن رفته ؛ مقاوم کار به م

 زلزله برابر

 فازی منطق در مورد استفاده ( متغیرهای4  جدول
ف
دی
ر

 
متغییر 

زبانی جهت 

رتبه بندی 

 شاخص ها

دد
ع

 
ی
فاز

 

متغییر 

زبانی جهت 

ارزیابی 

 متغییرها

دد
ع

 
ی
فاز

 

 6-3/6 بسیار کم 6-3 بسیار کم 3

 3/6-9/6 کم 3-9 کم 9

 9/6-1/6 متوسط 9-1 متوسط 1

 1/6-0/6 زیاد 1-0 زیاد 0

 0/6-7/6 بسیار زیاد 0-7 بسیار زیاد 7

 فراهم می کند تا را امکان ج( ضریب رگرسیون: این

 طریق متغیرهای مستقل از را متغیر وابسته تغییرات

 در را های مستقل متغیراز هر یک و سهم بینی پیش

 مقادیر توصیفی، نظر ازکنیم.تعیین  وابسته متغیر

 ورتو کلی بص تقریبی بطور همبستگی مختلف ضریب

ستگی همب ،ضعیف همبستگی ،بسیار ضعیفهمبستگی

فسیر قوی ت همبستگی بسیار، همبستگی قوی، متوسط

یا  3به عدد  ضریب همبستگی هرچه مقدار. شوند می

گونه ه بود. ب بیشتر خواهد نزدیکتر باشد همبستگی -3

کامل و مستقیم  باشد همبستگی( 3برابر با ) که اگرای 

همبستگی کامل و معکوس  باشد،( -3)وجود دارد و اگر

 (.3126)ابراهیم زاده و همکاران، است. 

 نابرابری آوردن بدست پراکندگی: برای د( ضریب

ای از این ضریب استفاده می  ناحیه و ای های منطقه

 یک کرد که مشخص توان می این روش شود. در

و  بین نواحی در نامتعادل بطور حد تا چه شاخص

دیگر برای  است. به عبارت شده شهری توزیع مناطق

 استفاده این ضریب از ها شاخص توزیع فضایی تعیین
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 (.Hekmatnia, 1385: 262)شود است می

 

 یافته های پژوهش -5

شااده  پرسااشاانامة تهیهبر اساااس نتایج حاصاال از

 درصاااد 20/39درصااادپاساااگ دهندگان متاهل،30/23

صدمالک و 01/33مجرد، ستاجر می 73/92در صد م در

را  درصاااد 20/39جامعه مورد مطالعه  باشاااند. ازکل

 داده اند. بیشترین را زنان تشکیلدرصد30/93مردان و 

 76با  سااال 06-02به گروه ساانی  متعلق ساانی ردة

سنی  صد و کمترین مربوط به گروه  با سال  96-92در

 تراکم وضعیت متغیر درصد می باشد. در بررسی 30/3

جامعه نمونه بیشااترین فراوانی مربوط به  در کل خانوار

 یک خانواده های و درصااد 73/02نفر با  0خانوارهای 

 کل جامعة از فراوانی درصاااد کمترین 01/3با  نفره

شکیل می دهند. در را نمونه شاخص تعداد ت سی   برر

درصد  76با  سهم بیشترین هواحد مسکونی در هر طبق

مسااکونی در هر  با تعداد یک واحد مساااکنی به متعلق

 0ساااهم مربوط به مسااااکن بیش از  کمترین طبقه و

  .است درصد 01/3با  واحد می باشد که

 
 درصد مالکیت واحدهای مسکونی (2شکل  

 
 درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت( 4شکل  

های بررسی  مهمترین شاخص یکی از زیربنا سطح

هرچه  می شود این شاخص محسوب سکونت کیفیت

  سطح مطلوبیت است. بیشترین نشانگر باشد، باالتر

بیش   درصد مربوط به گروه01/93زیربنای ساختمان با 

 76-37درصد مربوط به  73/2متر و کمترین با  370از 

 (. 7متر مربع می باشد)شکل 

 
 طبقه تعداد واحدهای مسکونی در هردرصد (3شکل 

 
 ( درصد سطح زیر بنای واحدهای مسکونی5شکل 

 



 

 های مسکن در کالنشهر مشهدتحلیل شاخصآسیایی، گهرخواه. بررسی و 

 

 شامل بهداشت:الف( های مورد مطالعه:بررسی شاخص

 حمام(،و)دستشوییبهداشتیسرویسکیفیتهایمتغییر

اله آوری زبجمعاز میزان رضایتفاضالب،سیستمکیفیت

-شاخص میزان رضایت از جمع آوریاساس اینبراست.

 یفیتو کمتوسطبهداشتی؛هایسرویسکیفیتزیاد،زباله؛

 می باشد.متوسطمسکونی نیزفاضالب واحدهایدفع

 
 ( توزیع میزان رضایت از جمع آوری زباله 6شکل  

 
 ( توزیع فراوانی کیفیت سرویس بهداشتی 7شکل 

 
  الکض( توزیع فراوانی  کیفیت سیستم فا8شکل  

 اشم های رضایتب( اقتصاد: این متغییر شامل مولفه 

 از شما رضایت مسکن؛ میزان ساخت های هزینه از

 از شما ( و رضایت  ...و های پرداختی )آب،برق هزینه

مسکن می باشد که شاخص مولفه  تعمیرات های هزینه

های  متوسط، هزینه ساخت؛ های هزینه از رضایت

تعمیرات  های پرداختی)آب، برق و ... (؛ متوسط و هزینه

 (.33و 36، 2است)شکل هایمسکن؛ متوسط 

 
( توزیع فراوانی میزان رضایت از هزینه های 9شکل  

 ساخت  در واحد های مسکونی

 
توزیع فراوانی میزان رضایت از هزینه های (۳0 شکل

 تعمیرات در واحدهای مسکونی 

 
( توزیع فراوانی میزان رضایت از هزینه های ۳۳شکل  

 پرداختی در واحد های مسکونی 
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شما از  ضایت  شامل گویه های ر سات:  سی ج( تا

سیستم گرمایشی و سرمایشی؛ متناسب بودن تعداد در 

و پنجره واحد مساااکونی اسااات. بر این اسااااس گویه 

رضااایت از ساایسااتم گرمایشاای و ساارمایشاای با رتبه 

متوسط و تناسب در و پنجره ها با واحد مسکونی نیز با 

 (.  31و  39رتبه متوسط می باشد)شکل 

 
( توزیع فراوانی متناسب بودن تعداد در و پنجره ۳2شکل  

 ها در واحد های مسکونی 

 
( توزیع فراوانی میزان رضایت از سیستم ۳4شکل 

 گرمایشی و سرمایشی در واحد های مسکونی 

، نقشهاز د( کالبدی: شامل متغییرهای رضایت

 از رضایتبنای مسکن، زیر سطح و مساحت از رضایت

 مساحت باساکنافراد تعداد بودن متناسبها،اتاق تعداد

بنای مسکونی زیرتعداد طبقات،طبقه،هرواحدهایخانه،

بهبر این اساس کلیه مولفه های مربوطاست.مساحتو 

 داردقرارمتوسطرتبهدرشاخصاین

 
( توزیع فراوانی میزان رضایت از تعداد اتاق های  ۳3شکل  

 در واحد های مسکونی 

 
( توزیع فراوانی  رضایت از مساحت و سطح زیر ۳5شکل  

 بنا در واحد های مسکونی 

 
 ساکن افراد تعداد بودن ( توزیع فراوانی متناسب۳6شکل  

 خانه  در واحد های مسکونی  مساحت با

 
( توزیع فراوانی  میزان رضایت از طرح و نقشه ۳7شکل  

 در واحدهای مسکونی 



 

 های مسکن در کالنشهر مشهدتحلیل شاخصآسیایی، گهرخواه. بررسی و 

 

 به دسترسی از رضایت آن متغییرهایرفاهی:و(

عمومی،  نقل و حمل به دسترسی از رضایتخرید،مراکز

از  آموزشی، رضایترضایت از دسترسی به مراکز

این اساس . برمی باشدبهداشتی مراکز به دسترسی

خرید و رضایت از دسترسی رضایت از دسترسی به مراکز

عمومی در رتبه زیاد و دسترسی به مراکز نقلوبه حمل

 .استموزشی و بهداشتی در رتبه متوسط آ

 
( توزیع فراوانی میزان رضایت از دسترسی به ۳8شکل  

 مراکز خرید در جامعه آماری مورد مطالعه

 
( توزیع فراوانی میزان رضایت از دسترسی به ۳9شکل  

 حمل و نقل عمومی در جامعه آماری مورد مطالعه

 
دسترسی به ( توزیع فراوانی میزان رضایت از 20 شکل

 مراکز آموزشی در واحد های مسکونی مورد مطالعه

 
( توزیع فراوانی میزان رضایت از دسترسی به 2۳شکل  

 مراکز بهداشتی در واحد های مسکونی

 
( توزیع فراوانی میزان رضایت از مصالح به کار 22شکل  

 رفته در واحد های مسکونی مورد مطالعه

 
ن  مقاوم بودن واحد های ( توزیع فراوانی میزا 24شکل  

 مسکونی نسبت به زلزله در منطقه مورد مطالعه

ضریب رگرسیون: با عنایت به ضرایب محاسبه شده که 

( آورده شده است می 0خالصه آن در جدول شماره )

شاخص مورد مطالعه  0توان بیان نمود که از میان

شاخص بهداشت از ضریب همبستگی قوی و شاخص 

ضعیف در منطقه مورد مطالعه  استحکام از همبستگی

برخوردار است.شاخص های مورد مطالعه دیگر نیز از 

 (.90همبستگی متوسطی برخوردار می باشند )شکل 
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 شاخص هر ضریب همبستگی  برای ( مقدار3جدول 

 رتبه شاخص
ضریب 

 همبستگی
 0.8474 3 بهداشت

 0.5946 0 اقتصادی

 0.6558 1 تاسیساتی

 0.5943 7 کالبدی

 0.6272 9 رفاهی

 0.4603 0 استحکام

  3122مآخذ: مطالعات نویسندگان     

 
 ( ضریب همبستگی  شاخص های مورد مطالعه23شکل 

با توجه به محاسبه ضریب پراکندگی  :پراکندگیضریب

درصد  3/30 مطالعه شاخص استحکام با در منطقه مورد

درصد از کمترین  0/13بیشترین و شاخص رفاهی با 

 ضریب پراکندگی برخوردار می باشد 
 (درصد  ضریب پراکندگی در منطقه  مورد مطالعه 5جدول 

 ضریب پراکندگی شاخص رتبه

 %71.6 بهداشت 3

 %67.7 اقتصادی 0

 %73.9 تاسیسات 1

 %76.1 استحکام 9

 %31.6 رفاهی 0

 %41.5 کالبدی 7
 مآخذ: مطالعات نویسندگان

برای اجرای این : FTOPSIS )) فازی تاپسیس روش

شاخص های مندرج  غالب در روش پرسشنامه ای تهیه و

( ارسال که پس از دریافت، پرسشنامه ها بر 9در جدول)

فازی تبدیل و ماتریس  اعداد فازی به طیف اساس

گانه  31با وضعیت مناطق  رابطه در گیری فازی تصمیم

 شرح کیفی به کمی و شهرداری مشهد از شاخص های

(. بر این اساس شاخص 97( تهیه گردید )شکل0جدول)

بهداشت بیشترین وزن و شاخص کالبدی کمترین وزن 

 را به خود اختصاص داده است.
 

 

 ( شاخص های وزن دارشده در منطقه  6جدول 

 وزن شاخص ردیف

 0.257215 بهداشت 3

 0.219031 اقتصادی 9

 0.160958 تاسیسات 1

 0.132166 استحکام 0

 0.124011 رفاهی 7

 0.10662 کالبدی 0
 3122، مآخذ: مطالعات نویسندگان

 
 ( نمودار وزن دار شاخص های مورد مطالعه25شکل  

 ( ۳499 مآخذ: مطالعات نویسندگان، 

بهداشت: برای تحلیل شاخص بهداشت سه مولفه مورد 

بررسی قرار گرفت بر اساس روش تاپسیس متوسط برای 

(. با توجه به 3است)جدول 972/6این شاخص عدد 

( می باشد. لذا این شاخص در 3اینکه حد مطلوب عدد)

شهر مشهد در حد پایین و با توجه به ضریب پراکندگی 

زیاد است. با توجه به  درصد نشان از یک واگرایی 0/33

مطالعه انجام گرفته مولفه کیفیت سرویس بهداشتی 

 1و  7، 0رتبه اول تا سوم و مناطق  36و 39،33مناطق



 

 های مسکن در کالنشهر مشهدتحلیل شاخصآسیایی، گهرخواه. بررسی و 

 

زان میکمترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند. مولفه 

 2و 33، 39در مناطق رضایت شما از جمع آوری زباله 

امتیاز  از کمترین 1و  7، 9بیشترین امتیاز و مناطق 

برخوردار می باشند در مولفه کیفیت سیستم فاضالب 

از  36و33، 39در واحدهای مسکونی نیز مناطق 

که عمدتا مناطق  0و  1، 9بیشترین امتیاز و مناطق 

حاشیه شهر مشهد در این مناطق است از کمترین امتیاز 

 برخورداری نظر برخوردار می باشند. لذا این شاخص از

 نیست. مناسبی وضعیت در
 ( متغییر های وزن دار شده شاخص  بهداشت 7جدول 
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س 
وی

سر
ت 

فی
کی

ی
شت

دا
به

 
ود

 خ
ن

سک
م

 

به
رت
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 ش
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...  
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1 5 0.0305 5 0.0214 7 0.0124 

2 12 0.0060 12 0.0060 13 0.0044 

3 13 0.0052 13 0.0052 12 0.0073 

4 10 0.0075 10 0.0075 11 0.0080 

5 11 0.0068 11 0.0068 10 0.0112 

6 8 0.0118 8 0.0118 9 0.0116 

7 7 0.0142 7 0.0142 6 0.0140 

8 6 0.0214 6 0.0214 5 0.0203 

9 4 0.0307 3 0.0307 4 0.0289 

10 3 0.0343 4 0.0272 3 0.0342 

11 2 0.0427 2 0.0339 2 0.0424 

12 1 0.0460 1 0.0437 1 0.0624 

13 9 0.0111 9 0.0111 8 0.0121 

 3122، مآخذ: مطالعات نویسندگان

مولفه با  1اقتصاد: جهت بررسی این شاخص تعداد 

انجام گرفته  مورد پردازش تاپسیس مدل از استفاده

 31 در مناطق تاپسیس امتیاز (. متوسط2است)جدول

می باشد. با  992/6برای این شاخص عدد  گانه مشهد

می  یک رقم مدل این عنایت به اینکه عدد مطلوب در

 در مسکن اقتصادی مربوط به نظر شاخص لذا از باشد،

 3/03حد ضعیف است. ضریب پراکندگی این شاخص 

باشد که نشان از اختالف شدید و بسیار زیاد  میدرصد

ن اساس در بین مناطق از نظر برخورداری است. بر ای

 39 مسکن مناطقتعمیراتهایهزینهازشمارضایتمولفه

از کمترین رضایتمندی  9بیشترین و منطقه 36و33،

رضایت شما از هزینه های برخوردار می باشد در مولفه 

بیشترین و منطقه  36و 33،39نیز مناطق مسکن ساخت

 پایان مولفهدر.از کمترین رضایتمندی برخوردار است 9

 )آب،برق زان رضایت شما از هزینه های پرداختیمی

 که مناطقنشان می دهدمورد ارزیابی قرار گرفته و و...(

کمترین  0و 9،1مناطقبیشترین و 2و33،39

نظر برخورداری  این شاخص ازلذا رضایتمندی را دارند. 

 .قرار ندارد وضعیت مناسبی در
 ( متغییر های وزن دار شده  شاخص  اقتصادی  8جدول 

 اقتصادی

قه
نط

م
 

به
رت

 

ما 
 ش

ت
ضای

ر

ی 
ها

ه 
ین

هز
از 

ت
را
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تع

 

به
رت
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 ش

ت
ضای
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ها
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از 
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س
...  
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رت

 

ت 
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ما 
ش
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)..

 و.
ق
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 آ
 

1 10 0.0098 10 0.0103 6 0.0104 

2 13 0.0073 13 0.0073 13 0.0069 

3 12 0.0087 12 0.0087 12 0.0073 

4 11 0.0092 11 0.0092 11 0.0080 

5 5 0.0112 6 0.0112 10 0.0084 

6 8 0.0111 8 0.0111 9 0.0092 

7 7 0.0111 7 0.0111 7 0.0101 

8 6 0.0147 5 0.0147 5 0.0141 

9 4 0.0321 4 0.0321 3 0.0346 

10 3 0.0332 3 0.0332 4 0.0341 

11 2 0.0345 2 0.0345 1 0.0390 

12 1 0.0357 1 0.0357 2 0.0370 

13 9 0.0110 9 0.0110 8 0.0095 

 3122مآخذ: مطالعات نویسندگان، 

گرفته  نظر مولفه در 0رفاهی: در این شاخص تعداد 

 شاخص این امتیاز متوسط(.2است )جدول شده

این  مطلوب؛ حد . با توجه بهمی باشد076/6عدد

-0/13آنپراکندگیضریب حد متوسط و شاخص در

 مناطق بین زیاد درصد است که نوعی واگرایی بسیار

باشد. نتایج بدست آمده برای  می نظر برخورداری از

 دسترسی به.نشان می دهد مولفه های این شاخص

ن پایی و رتبه بیشترین33و3،31مناطق در خرید مراکز

دسترسی به است.9و1،0آن مربوط به مناطقترین

دارای باالترین 2،36، 3مناطقدر حمل و نقل عمومی

 باشد.می برخوردار امتیاز کمترین از 9و7،1و مناطق



 
 0411، بهار و تابستان  6، شمارۀ  4شهرسازی ایران، دورۀ 

 

بیشترین  3،2،36در مناطق آموزشی مراکزبه دسترسی

است و  7و0،1و پایین ترین امتیاز مربوط به مناطق 

 و بهداشتی دسترسی به مراکزدر نهایت بیشترین 

و کمترین دسترسی مربوط به 2و2،3در مناطق درمانی

 این شاخص از نظر برخورداری ازاست.7و1،0مناطق

 باشند. مناسبی نمی در وضعیت ها
 

 ( متغییر های وزن دار شاخص  رفاهی 9جدول 

 رفاهی

قه
نط

م
 

به
رت

 

ه 
ی ب

رس
ست

د

ید
خر

ز 
راک

م
 

به
رت
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ی ب

رس
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ل
 نق

ل و
حم

 

1 4 0.030 1 0.093 

2 13 0.016 10 0.033 

3 10 0.026 12 0.031 

4 12 0.023 9 0.035 

5 11 0.024 11 0.032 

6 9 0.026 13 0.019 

7 8 0.028 6 0.093 

8 5 0.030 4 0.093 

9 1 0.033 2 0.093 

10 7 0.029 7 0.068 

11 3 0.031 5 0.093 

12 6 0.030 8 0.043 

13 2 0.031 3 0.093 

قه
نط

م
 

به
رت

 

ه 
ی ب

رس
ست

د

کز
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ی
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آ

 

به
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د
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را

م
 

ی
شت

دا
به

 

1 1 0.031 2 0.032 

2 10 0.019 8 0.022 

3 12 0.013 13 0.019 

4 13 0.011 12 0.019 

5 11 0.018 11 0.019 

6 9 0.020 10 0.019 

7 7 0.023 5 0.028 

8 6 0.028 1 0.033 

9 2 0.030 3 0.029 

10 3 0.029 7 0.023 

11 4 0.029 6 0.027 

12 5 0.028 9 0.019 

13 8 0.022 4 0.029 

 3122مآخذ: مطالعات نویسندگان، 

 نظر گرفته مولفه در 0کالبدی: دراین شاخص

متوسط امتیاز این شاخص  (.36شده است)جدول

 این در مطلوب توجه به اینکه حد با که بوده 337/6

باشد این شاخص از حد متوسط بسیار  می یک مدل

پراکندگی در این شاخص  پایین تر است و ضریب

 بسیار اختالف از درصد می باشد که حکایت 7/03

است. در مولفه  نظر برخورداری از مناطق بین زیاد

 بهرت افراد ساکن با مساحت خانه متناسب بودن تعداد

پایین ترین مربوط به  ( و3مربوط به منطقه ) اول

رضایت از ( می باشد. رتبه اول در مولفه 9منطقه )

(و 3مربوط به منطقه)های مسکن  اتاقتعداد 

(پایین ترین امتیاز را در این مولفه کسب 7منطقه)

رضایت از طرح و نقشه نموده است. همچنین در مولفه 

( کمترین 0( بیشترین و منطقه )3منطقه ) مسکن

رضایت از مساحت و سطح زیر بنای امتیاز را دارد، 

( بیشترین و منطقه 3نیز در منطقه ) مسکن

مترین رتبه را بدست آورده است. در مجموع و با (ک0)

در منطقه  توجه به بررسی های انجام شده این شاخص

 باشد.  نمی مناسبی برخوردار وضعیت از
 ( متغییر های وزن دار شده  شاخص  کالبدی  ۳0جدول 

 کالبدی

قه
نط

م
 

به
رت

 

ن 
ود
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اس
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اد
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دا
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ها
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خ

 

1 1 0.0170 1 0.0187 

2 13 0.0056 7 0.0081 

3 10 0.0070 12 0.0052 

4 8 0.0082 8 0.0074 

5 4 0.0099 13 0.0036 

6 2 0.0124 11 0.0066 

7 3 0.0109 10 0.0068 

8 6 0.0091 9 0.0070 

9 11 0.0053 5 0.0094 

10 12 0.0053 4 0.0102 

11 9 0.0073 3 0.0106 

12 7 0.0085 2 0.0131 

13 5 0.0096 6 0.0089 
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1 1 0.0191 1 0.0262 

2 8 0.0071 7 0.0078 



 

 های مسکن در کالنشهر مشهدتحلیل شاخصآسیایی، گهرخواه. بررسی و 

 

3 10 0.0060 8 0.0068 

4 12 0.0055 12 0.0044 

5 13 0.0048 11 0.0050 

6 11 0.0056 13 0.0038 

7 9 0.0067 10 0.0059 

8 4 0.0100 3 0.0100 

9 3 0.0111 2 0.0123 

10 6 0.0085 5 0.0087 

11 2 0.0141 4 0.0090 

12 7 0.0081 9 0.0067 

13 5 0.0085 6 0.0080 

 3122مآخذ: مطالعات نویسندگان، 

مولفه است متوسط  9تاسیسات: این شاخص شامل 

می  329/6آمده برای این شاخص امتیاز بدست 

حد مطلوب بسیار پایین تر است. که از(33باشد)جدول

درصد می 31ضریب پراکندگی در این شاخص برابر با 

 نظر مناطق از بین زیاد باشد که بیانگر اختالف

بر این اساس مولفه  .شاخص است این نوع از برخورداری

( باالترین و 3منطقه)در متناسب بودن در و پنجره ها

( پایین ترین رتبه را به خود اختصاص 7در منطقه )

یز نسیستم گرمایشی و سرمایشی داده است. در مولفه 

( از کمترین 7( دارای بیشترین و منطقه)2منطقه )

از  در منطقه امتیاز برخوردار می باشد. لذا این شاخص

 مناسبی برخوردار نیست. وضعیت
 وزن دار شده  شاخص  تاسیسات  ( متغییر های ۳۳جدول 

 تاسیسات 

قه
نط

م
 

به
رت

ب  
اس

تن
م

 و 
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ره 
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1 1 0.041 2 0.040 

2 11 0.007 8 0.010 

3 9 0.009 12 0.006 

4 12 0.005 10 0.009 

5 13 0.004 13 0.003 

6 8 0.009 11 0.007 

7 10 0.008 9 0.009 

8 7 0.010 4 0.017 

9 3 0.016 1 0.055 

10 4 0.014 5 0.014 

11 2 0.020 3 0.024 

12 6 0.011 6 0.012 

13 5 0.012 7 0.012 

 3122مآخذ: مطالعات نویسندگان، 

شاخص) ستحکام: در این  سی 9ا ( مولفه مورد برر

قرار گرفته است که بر اساس آن متوسط امتیاز حاصل 

سیار می  379/6شده برابر با  شد که از حد مطلوب ب با

(. ضاااریب پراکندگی این 39پایین تر اسااات)جدول

صد که بیانگر اختالف 30شاخص برابر با   بین زیاد در

شد، از مناطق ست نظر برخورداری می با ساس دو  .ا برا

الح مصمولفه مورد مطالعه می توان بیان نمود که مولفه 

فتااه طقااه) بااه کااار ر ن م ین و 39در  تر بیشاااا  )

فه 9منطقه) مقاوم بودن (کمترین امتیاز را دارد در مول

( 9( باالترین و منطقه)39نیز منطقه ) نسااابت به زلزله

پایین ترین رتبه را به خود اختصااااص داده اند. لذا با 

سی انجام گرفته این ضعیت از شاخص برر سبی  و منا

  .باشد برخوردار نمی
  استحکاموزن دار شده  شاخص   ( متغییر های ۳2جدول 

 استحکام

قه
نط

م
 

به
رت

ح 
صال
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ار 
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ته
رف
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رت
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ود
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1 2 0.027 3 0.021 

2 13 0.002 13 0.002 

3 12 0.003 12 0.003 

4 11 0.004 11 0.004 

5 10 0.005 10 0.005 

6 8 0.006 8 0.007 

7 7 0.008 7 0.008 

8 6 0.011 6 0.012 

9 5 0.015 5 0.014 

10 4 0.018 4 0.017 

11 3 0.022 2 0.021 

12 1 0.029 1 0.028 

13 9 0.006 9 0.006 
 

 3122مآخذ: مطالعات نویسندگان، 

و مولفه  گانه6 های شاخص تاپسیس مدل از استفاده با

سطوح پایداری آنها در  و ترکیب یکدیگر باهای مربوط 

شهر مشهد براساس مناطق شهرداری محاسبه و نقشه 

این  ترسااایم گردید. بر ARC-GISهای مربوط در 

متوسط امتیاز تاپسیس برای شاخص های مورد  اساس

 ( می باشد. 31مطالعه به شرح جدول )
   ( ترکیب مولفه های، شاخص های مورد مطالعه۳4جدول 

به منطقه 
رت

ت 
اش

هد
ب

 

به
رت

اد 
ص

قت
ا

 



 
 0411، بهار و تابستان  6، شمارۀ  4شهرسازی ایران، دورۀ 

 

1 5 0.064 9 0.030 

2 13 0.016 13 0.021 

3 12 0.017 12 0.024 

4 11 0.023 11 0.026 

5 19 0.024 10 0.030 

6 8 0.035 8 0.031 

7 7 0.042 6 0.032 

8 6 0.063 5 0.043 

9 4 0.090 4 0.098 

10 3 0.095 3 0.100 

11 2 0.119 1 0.108 

12 1 0.152 2 0.108 

13 9 0.034 7 0.031 

ه 
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من
 

به
رت

ی 
اه

رف
 

به
رت

ی 
بد

کال
 

1 1 0.186 1 0.081 

2 10 0.090 10 0.028 

3 12 0.089 11 0.025 

4 11 0.088 12 0.025 

5 9 0.093 13 0.023 

6 13 0.084 9 0.028 

7 6 0.172 8 0.030 

8 3 0.184 5 0.036 

9 2 0.185 3 0.038 

10 7 0.149 7 0.032 

11 4 0.180 2 0.041 

12 8 0.120 4 0.036 

13 5 0.175 6 0.035 

ه 
طق

من
 

به
رت

ت 
سا

سی
تا

 

به
رت

ام 
حک

ست
ا

 
1 1 0.081 2 0.048 

2 9 0.017 13 0.004 

3 11 0.015 12 0.006 

4 12 0.014 11 0.008 

5 13 0.007 10 0.01 

6 10 0.016 8 0.013 

7 8 0.017 7 0.016 

8 7 0.027 6 0.023 

9 3 0.071 5 0.029 

10 6 0.028 4 0.035 

11 2 0.044 3 0.043 

12 5 0.023 1 0.057 

13 4 0.024 9 0.012 

 3122مآخذ: مطالعات نویسندگان، 

شت، مناطق  شاخص بهدا ضایی  ساس توزیع ف برا

از  1و  9از وضاااعیت خیلی خوب و مناطق  39و  33

صلی  شند که علت ا سبی برخوردار می با ضعیت نامنا و

حاشااایه نشاااین این مناطق اسااات که از آن جمعیت 

شند)شکل سبی برخوردار نمی با توزیع  (.90مسکن منا

شان می دهد که مناطق  صاد ن شاخص اقت ضایی  ، 2ف

از وضعیت بسیار خوب اقتصادی برخوردار  39و 33،36

شند و مناطق  صادی  1و  9می با شاخص اقت به لحاظ 

شند. البته مناطق  ضعیت خیلی بد برخوردار می با از و

 (. 93نیز از وضعیت بدی برخوردار هستند)شکل 7و  0

با توجه به توزیع فضااایی شاااخص رفاهی مناطق 

جزو مناطق برخوردار  33،2،2،3، 3(؛ 31مناطق ثامن)

قه  ناطق  0و منط ته م کامال غیربرخوردار اسااات. الب

سبی قرار  7،0،1،9 شاخص در جایگاه منا از لحاظ این 

می باااشااانااد.  ناادارنااد و جزو مناااطق کم برخوردار

شکل شان می 92) شاخص کالبدی ن ضایی  (. توزیع ف

، 1از وضااعیت کامال  مناساابی و مناطق  3دهد منطقه 

ند  7، 0 باشااا ناسااابی برخوردار نمی  از وضاااعیت م

شکل سات در مناطق 92) سی شاخص تا ضایی  (.توزیع ف

سب و منطقه  2و  3 سیار خوب و منا شهد ب  7شهر م

س توزیع براسااا (.16بساایار ضااعیف می باشااد)شااکل 

ستحکام مناطق  شاخص ا ضایی  ضعیت 39و  3ف در و

  .در وضعیت نا مناسبی  قرار دارند9،1،0بسیار خوب و

 
  روش  اساس بهداشت بر شاخص فضایی توزیع ( 26شکل  

 فازی تاپسیس



 

 های مسکن در کالنشهر مشهدتحلیل شاخصآسیایی، گهرخواه. بررسی و 

 

 
  روش  اساس اقتصادی بر شاخص فضایی توزیع (27شکل  

 فازی تاپسیس

 

 
  روش  اساس بررفاهی  شاخص فضایی توزیع (28شکل  

 فازی تاپسیس

 
  روش  اساس کالبدی بر شاخص فضایی توزیع (29شکل  

 فازی تاپسیس

 
  اساس تاسیسات  بر شاخص فضایی توزیع ( 40شکل  

 فازی تاپسیس  روش

 
  روش  اساس استحکام بر شاخص فضایی توزیع (4۳شکل  

 فازی تاپسیس

 2،33 ،3 که مناطق نیز نشان می دهد بررسی تطبیقی

مسکن شهری در سطح  شاخص های لحاظ به 39،

کم و  0متوسط،  3( و 31زیاد، ثامن)36و 2خیلی زیاد، 

 . در سطح خیلی کم قرار گرفته اند7،0،1،9
( امتیاز نهایی شاخص های مسکن شهری در ۳3جدول 

 مناطق شهرداری مشهد بر اساس روش تاپسیس فازی

ه 
طق

من
 

به
رت

ن  
زا

می

س
سی

تاپ
 

ه 
طق

من
 

به
رت

ن  
زا

می

س
سی

تاپ
 

1 4 0.4916 8 6 0.3772 

2 13 0.1779 9 2 0.5124 

3 12 0.1779 10 5 0.4418 

4 11 0.1854 11 1 0.5351 

5 10 0.1894 12 3 0.4971 

6 9 0.2085 13 7 0.312 

7 8 0.3107    
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( توزیع  شاخص های مسکن شهری مورد 42شکل  

 فازی تاپسیس مطالعه در شهر مشهد براساس تکنیک

( جمع بندی نهایی توزیع  شاخص های مورد ۳5جدول 

 مطالعه در مناطق شهرداری

ه 
طق

من
ص 

اخ
ش

کم 
ی 

یل
خ

 

ط کم
وس

مت
 

اد
زی

اد 
زی

ی 
یل

خ
 

1 

      بهداشت

      اقتصاد

      رفاه

      کالبدی

      تاسیسات

      استحکام

      تاپسیس

2 
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      اقتصاد

      رفاه

      کالبدی

      تاسیسات

      استحکام

      تاپسیس

3 

      بهداشت

      اقتصاد

      رفاه

      کالبدی

      تاسیسات

      استحکام

      تاپسیس

4 
  بهداشت

 
   

  اقتصاد
 

   

  رفاه
 

   

      کالبدی

      تاسیسات

      استحکام

      تاپسیس

5 

      بهداشت

      اقتصاد

      رفاه

      کالبدی

      تاسیسات

      استحکام

      تاپسیس

6 

      بهداشت

      اقتصاد

      رفاه

      کالبدی

      تاسیسات

      استحکام

      تاپسیس

7 

  بهداشت
 

   

  اقتصاد
 

   

  رفاه
 

   

      کالبدی

      تاسیسات

      استحکام

      تاپسیس

8 

  بهداشت
 

   

  اقتصاد
 

   

  رفاه
 

   

      کالبدی

      تاسیسات

      استحکام

      تاپسیس

9 

      بهداشت

      اقتصاد

      رفاه

      کالبدی

      تاسیسات

      استحکام

      تاپسیس
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1
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  بهداشت
 

   

  اقتصاد
 

   

  رفاه
 

   

      کالبدی

      تاسیسات

      استحکام

      تاپسیس

1

1 

  بهداشت
 

   

  اقتصاد
 

   

  رفاه
 

   

      کالبدی

      تاسیسات

      استحکام

      تاپسیس

1

2 

      بهداشت

      اقتصاد

      رفاه

      کالبدی

      تاسیسات

      استحکام

      تاپسیس

ن
ام

ه ث
طق

من
 

1
3

 

      بهداشت

      اقتصاد

      رفاه

      کالبدی

      تاسیسات

      استحکام

      تاپسیس
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 گیری نتیجه -6

به شرح  می توان تحقیق را  این نتایج ها یافته به توجه با

 ارائه کرد:  ذیل

تاریخی  های زلزله مشهد (با توجه به اینکه در شهر3

اتفاق افتاده باید در برنامه ریزی های شهری و  فراوانی 

 توجه گردد.  3و  2، 2شهرداری شهرسازی به مناطق 

 ویژه به شرقی بخش میدانی (براساس مشاهدات9

 بیشتر و جمعیت راکمت شرق شمال و شرقی حاشیه

وجود دارد که شامل مناطق  های مسکونی کوچک بافت

 غربی بخش شهرداری مشهد است. در 9، 1، 0، 7، 0

 که غربی الیه منتهی و جنوب غرب ویژه به شهر

مسکونی  بافتهای است شهرنشینی بر مقدم شهرسازی

 باال کیفیت با واحدهای مسکونی معابر عریض و مناسب،

شهرداری در این  39و33، 2، 2مناطق  شود می مشاهده

 .محدوده واقع است

شهر به  افقی گسترش و فضایی های محدودیت عدم (1

به  دسترسی شهر، مرکز از دوری و مختلف جهات

داده بطور مثال می توان به  را کاهش و خدمات امکانات

 شهرداری اشاره نمود.  39منطقه 

 غیر بناهای و حاشیه روستاها شهر به گسترش ( با0

 به اراضی سازها و ساخت و شده ادغام شهر در استاندارد

 شده کشانده ها مسیل حاشیه و پایکوهی کشاورزی و

 .شهرداری 39و  2، 2، 3است مناطق 

 هایی لکه بصورت نشین حاشیه و ( بافت های فرسوده7

دیده می شود که  مشهد مناطق شهر در تمامی پراکنده

 مناسب، ناهنجاریهایباعث ایجاد چشم انداز نا

 سطح و کاهش رسانی خدمات مشکالت اجتماعی،

 .شده است مسکن کیفی

 مقاصد از دومین کالنشهر کشور یکی بعنوان مشهد (0

در  نشینی باشدکه منجر به حاشیه می مهاجران مهم

 و کمیت این کالنشهر شده و تاثیرات فراوانی را بر

 توجه مسکن داشته است. الزم به ذکر است با کیفیت

 متفاوتی های فرهنگ و ها قومیت مهاجرین از اینکه به

فراوانی را در شهر ایجاد  اجتماعی های ناهنجاری هستند

 نموده اند. 

 ( با توجه به ساختار سنی جمعیت شهر مشهد و عدم3

مناسب در حال حاظر با مسائلی همچون  ریزی برنامه

 مسکنی مواجه هستیم. تنگ و مسکنی کم بد مسکنی،

های  تحلیل از حاصل های با توجه به بررسی (2

بین  مشهد شهر در مسکونی متوسط زیربنای توصیفی

واحد  در اتاق شاخص .باشد می متر مربع 337تا  20

واحد  در اتاق یک نفر هر ازای به آن مطلوب مسکونی؛

تا حد  رقم در شهر مشهد باشد. اما این باید مسکونی
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ه به جامعه آماری مورد با توج .دارد زیادی فاصله مطلوب

 مسکن ملکی می درصد خانوارها دارای 0/33مطالعه 

 درصد  19/03مترمربع 337 از کمتر زیربناهای باشند.

درصد از واحدهای  02/79متر مربع  337 از باالتر و

 اند. این اختصاص داده به خود را مشهد شهر مسکونی

شهر در  بُعد خانوار به توجه با که دهد می نشان ارقام

 از و یا خانوارها فاقد مسکن از تقریبا تعداد زیادی هنوز

 .برند می رنج مسکنی تنگ

درصد  27از  بیش ،خدمات از برخورداری نظر ( از2

کشی،  لوله دارای آب مشهد شهر مسکونی واحدهای

حمام،  چون تسهیالتی و ثابت تلفن گاز شهری، برق،

 باشند و ضروری می تسهیالت سایر و آشپزخانه توالت،

  است. مطلوبحد در شهرمسکونینظر واحدهای این از

با توجه به شاخص  گانه 31 مناطق بندی سطح ( در36

نهایتاً شاخص ترکیبی  گانه و99و متغییرهای گانه0های

 از مشهد شهر : مناطقTOPSISبدست آمده از مدل 

اقتصاد، های بهداشت،شاخص از خورداری نظربر

تاسیسات و استحکامی دارای میانگین کالبدی،رفاهی، 

 می شاخص ها اینبودن  از پایین نشان بوده که 10/6

 طوالنی راهی ؛( یک3باشد و تا رسیدن به حد مطلوب )

الزم به ذکر است این شاخص در دو  .دارد در پیش

منطقه کمتر از  33باالی میانگین و  33و  2مناطق 

و  ، ناهمگنمیانگین می باشد که نشان دهنده نابرابری

 .است مناطق تعادل در بین عدم

 های شاخص رگرسیونی ( با توجه به تحلیل33

و در  تاسیساتی و رفاهی بیشترین تأثیربهداشتی،

اقتصادی،کالبدی و استحکام های،شاخص بعدی اولویت

 .خواهند بود در شهر مشهد مؤثر مسکن بخش در

ناهمگنی و  می دهد که نابرابری ها ها نشان (یافته39

 شاخص های مورد مطالعه در از برخورداری هایی در

 عدم برنامه از وجود دارد که نشان مشهد مناطق شهر

مدیریت مناسب در حوزه مسکن در این شهر  و ریزی

 بوده البته این مشکالت تنها مربوط های گذشته دهه در

و اکثر کالن شهرهای ایران با آن رو  نیست شهر این به

 ند.به رو می باش

بخش های  در که است آن از حاکی ( مشاهدات31

شرق و  شمال و شرقی حاشیه در ویژه به شهر شرقی

 ریز های مسکونی بافت باال، جمعیت جنوب شرق تراکم

باشد  و حاشیه نشینی باال می کمتر نفوذپذیری دانه،

شهرداری در  9و تا اندازه ای منطقه  1،0،7،0،3مناطق 

جنوب غربی  بخش های در این نواحی واقع می باشند. 

 شهرسازی خوب و مناسب، بافتهای و غرب شهر

معابر و  وسیعتر و بازتر، نفوذپذیری بیشتر، مسکونی

مسکونی با کیفیت خوب  و واحدهای تر خیابانها عریض

-2،2،33،36و عالی وجود دارد این نواحی شامل مناطق

( و بخشی از 31شهرداری است. منطقه ثامن) 39و

که به مرکزیت منطقه  2، و 3، 0، 7، 0، 1، 9، 3مناطق 

)ثامن( و حرم مطهر است دارای بافت فرسوده می  31

 31باشند اکثریت بافت فرسوده شهر مشهد در منطقه 

 )ثامن( قرار گرفته است.

ق ه های تحقی( از دیگر نتایج حاصل شده از این یافت30

با توجه به شاخص های مورد مطالعه  فضایی عدم تعادل

به  یابی دست نگردد، برقرار فضایی تعادل تا می باشد و

امکان پذیر نخواهد بود.  ای منطقه و شهری توسعةپایدار

 مهاجرت را به شهر مشهد تشدید فضایی این عدم تعادل

 نموده است. 

ه است ک موضوع( یافته مهم دیگر بیان کننده این 37

صحیحی وجود ندارد و مدیریت  مشهد مدیریتدر شهر

باعث زیانهایی در حوزه  در این کالنشهر های چندگانه

هایی که  مسکن شده است. الزم به ذکر است سازمان

در حوزه مسکن در این شهر دخالت دارند شامل 

 رضوی، اوقاف قدس آستان شهرسازی، و راه شهرداری،

و مسکن  سازمان زمین و و امالک اداسن خیریه، امور و

 می باشند. 

واحد  (در پایان می توان بیان نمود که مدیریت30

ریزی مسکن  برنامه و مدیریت شده مفقود شهری، حلقه

 .است شهری مشهد
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