
  

  

  

  

  علوم انسانیي دانشکده

  ریزي شهري و روستاییجغرافیا و برنامهگروه آموزشی 

  

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  مسکن یزيربرنامهگرایش  شهري یزيربرنامهجغرافیا و ي در رشته

  

  عنوان:

  آبادپارسشهر  هاي مسکن مهرکان گزینی مجتمعتحلیلی بر وضعیت م

  

  :راهنما استاد

  یزدانی محمدحسندکتر 

  

 :مشاور استاد

  دکتر عطا غفاري گیالنده

  

 :پژوهشگر

  سید میالد حسینی
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  سید میالد :نام                           حسینی :دانشجو گیخانواد نام

 آبادپارس شهر هاي مسکن مهرتحلیلی بر وضعیت مکان گزینی مجتمع عنوان:

  یزدانی محمدحسندکتر  :راهنما استاد 

  دکتر عطا غفاري گیالنده ر:مشاو استاد 

                     يریزي شهرو برنامه جغرافیا  :رشتهکارشناسی ارشد              ی:تحصیل مقطع 

                                       اردبیلی محقق :دانشگاه                       مسکن یزيربرنامه :گرایش  

    135 :اتصفح تعداد                18/6/94 دفاع: تاریخ     علوم انسانی     :دانشکده 

  :چکیده

هزینه  وریزي مسکن است و صرف زمان هاي برنامهترین بخشیابی صحیح مسکن یکی از مهممکان 

از  هدفین بنابرا گردد.هاي آتی آن میهاي مسکن و کاهش هزینهبراي آن موجب موفقیت بیشتر طرح

هر ر شد این پژوهش در شکل کالن آن، شناخت کلی و ارزیابی وضعیت مکان گزینی سایت مسکن مهر

 تحلیلی است. - صیفیروش تحقیق با توجه به هدف کاربردي و با توجه به ماهیت تو باشد.می آبادپارس

 يؤلفهم 12آباد مسکن مهر و اراضی پیرامون شهر پارس در این پژوهش جهت تحلیل وضعیت سایت

 وزنبراي  و وش فازيز رهاي معیار ااست. براي استانداردسازي نقشه شدهگرفتهطبیعی و انسانی به کار 

ي بعد هدر مرحلاستفاده گردیده است.  criticهاي معیار از روش مقایسه زوجی و مدل نقشه یده

و اراضی  آبادپارسشهر  مسکن مهر بندي تناسب زمین براي ارزیابی وضعیت سایتجهت اولویت

ه محدود ازیردنموآورد اراضی در ادامه جهت بر .است قرارگرفته مورداستفاده vikorپیرامون آن تکنیک 

ژوهش پنتایج  بینی جمعیت و مسکن استفاده شده است.هاي پیشها و مدلاز تکنیک موردمطالعه

وبی مطل اًنسبتدر وضعیت  یموردبررسآباد با توجه به معیارهاي نشان داد که مسکن مهر شهر پارس

 وجهموردتها عوامل محیطی گفت که در مکان گزینی این مجتمع توانیماست و  افتهیاستقرار

  است. قرارگرفته
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  GISآباد،، شهر پارسمسکن مهر یاري،چند مع گیريیمتصمیابی، مکان :هایدواژهکل
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  هافهرست جدول
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defined.  
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  هافهرست شکل

  فحهص                                                  شماره و عنوان شکل
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  مقدمه -1-1

بــه همــراه را  ییهــاچالشرو به افزایش است و این افزایش جمعیت،  شدتبهجمعیت شهري در دنیا 

براي طبقات فقیر اشاره کرد. در کشور ما نیــز  یژهوبهبه کمبود مسکن  توانیمداشته است که از آن جمله 

درصد جمعیت در نقــاط شــهري ســاکن هســتند و مســکن شهرنشــینان بــه یکــی از  5/71در حال حاضر 

در کشــور  .آیدیمشمار مسکن از نیازهاي اولیه هر انسان به  .است شدهیلتبدموضوعات اساسی در جامعه 

با توجه به رشد جمعیت سیاست احداث مســکن مهــر بــراي رفــع معضــل مســکن،  ما طی چند سال اخیر

در دستور کار قرار گرفت و در شهرهاي مختلف و با توجه به شرایط خــاص هــر  درآمدکمبراي قشر  یژهوبه

ژوهش بحث وضــعیت مکــان گزینــی . در این پدهدیموضعیت متفاوتی رانشان  هاآنمکان گزینی منطقه، 

شــده و مســائل  یــابیمکانمحل استقرار ایــن مســاکن در خــارج از محــدوده شــهرها  اکثرمسکن مهر که 

  شده است. قرار نگرفته بررسی و مطالعه مدنظرمحیطی و انسانی 

و ســپس اهــداف،  شــدهبیانتشــریح شــده و ســؤال متنــاظر بــر آن  موردپژوهشمسأله  ،در این فصل

، مؤسسات همکاري کننــده، منطقــه موردنیاز، وسائل و ابزار شناسیروشاهمیت، پیشینه، مواد و ضرورت و 

  .شودمیارائه  و مشکالت انجام پژوهش موردمطالعه

  بیان مسئله -2-1

کــه  اندگشــته روروبــهاي شهرهاي بزرگ، با مســائل پیچیــده یژهوبهها، پس از انقالب صنعتی در شهر

بــه  روستاهاسـیل مهاجرت از ). short & etal, 2008است (وط به مساله مسکن مرب هاآن ینترمهمیکی از 

در کشــورهاي جهــان  خصوصبهشهرها  هو حاشی هازاغهدر  خانوارهاشهرها و سکونت تعداد زیادي از افراد 

بـــراي آن را موجــب شــده  یزيربرنامــهنیـاز شـدید بـه مسکن است که لزوم توجـــه و  دهندهنشانسوم، 

مشکل مسکن در همـه جـاي دنیـــا وجـــود دارد ولـــی در کشــورهاي ). 147:1379بیرچیما،  (شـااست 
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فقدان منــابع مــالی کــافی،  داخلی، يهامهاجرتبه دلیل رشد سریع جمعیـت و شهرنشینی،  توسعهدرحال

 از تــرمهممتخصــص و  انســانی مصالح ساختمانی و کمبــود نیــروي ینتأمزمین،  همشکالت مربوط به عرض
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 صــورتبهمناسـب در خصوص زمین و مسکن این مشــکل  يهابرنامهو  گذاريیاستس، یمشخطهمـه نبـود 

 هــاييناهموارمشـــکالت مســکن ماننـــد دیگـــر ). 7:1388، يپورمحمــدحـاد و بحرانی درآمـــده اســـت (

اجتمـــاعی،  هــاييناهنجاربـــا دیگـــر  ارتبــاطیبموجـود در جامعـه پدیدهاي نیست که بتوان آن را جــدا و 

). آغاز بحرانی شــدن 53:1379چایلــد، قرارداد (اقتصـادي، سیاسـی، حقـوقی و فرهنگــی مــورد ارزیــابی 

اصــالحات  یژهوبهبا تغییرات اقتصادي اجتماعی در کشور و  مقارن 1340مساله مسکن در ایران به اواخر دهه 

و رشد و گسترش ســکونت  طرفیکازي مسکن شهري ي آن افزایش فزاینده تقاضاارضی بوده است که نتیجه

صــورت گرفتــه در خصــوص  هايگذاريیاستس). 44:1394در حاشیه شهرها بوده است(حسینی و همکاران،

نبــوده اســت،  درآمــدکمپاسخگوي نیازهــاي اقشــار  یدرستبهقبل از انقالب  يهابرنامهدر  یمتقارزانمسکن 

متوســط  درآمدبه ساخت مسکن براي گروهاي با  عمدتاً هاسالاین  شدن بخش خصوصی در ترفعالبا  یژهوبه

عمرانی بخش مسکن که تــا قبــل از برنامــه دوم  يهابرنامهاست. بعد از انقالب در  شدهپرداختهو یا درآمد باال 

 يهــاگروهدر راســتاي احــداث مســکن محرومــان و  یريتــدابو  انسجام گردید، و اجراتوسعه اقتصادي تدوین 

طــرح مســکن  منظوربــهوجود نداشت. وجود چنین شرایطی موجب فــراهم گشــتن زمینــه مناســب  آمددرکم

 کشور گردیــد. یفرهنگ مسکن در برنامه توسعه اقتصادي اجتماعی، ینتأمهاي یکی از شیوه عنوانبهاجتماعی 

هر تا حــدودي امر در برنامه چهارم توسعه با جدیت کامل با اجراي مسکن اجتماعی تحت عنوان مسکن م ینا

برداري از زمــین در قالــب  ه). سیاست واگذاري حق بهر28:1390،زادهیمو ابراهجامعه عمل پوشاند(داود پور 

توجه به نتایج و پیامــدهاي  و طرح ملی مسکن است ینتربزرگاست  شدهمطرحکه در دولت نهم  مسکن مهر

اســت. در  شــدهگرفتهمســائل اصــلی نادیــده  اي ازاي ضرورت دارد. در این راستا مجموعــهجامعه حرفه آن در

ایــن  ازجملــه). 8:1389عباســی،(بزرگی مواجــه خواهــد بود با موانعاین سیاست  یتموفق صورت عدم توجه،

صــحیح  یــابیمکاناشــاره نمــود. عــدم  هــاپروژهاراضی مناسب براي اجراي ایــن  یابیمکانبه  توانیممسائل 

هــاي بــراي طــرح شــدهبینییشپعدم تحقق کامل اهداف  موجب کمبود مسکن، ینتأممناطق مسکونی براي 

صــحیح  یــابیمکان لــذا .خواهــد شــدهاي صرف شده و یا نارضایتی ساکنان هدر رفتن هزینه یتدرنهامزبور و 

ریزي مسکن است و صرف زمان و هزینه بــراي آن موجــب موفقیــت هاي برنامهبخش ینترمهممسکن یکی از 

 مطالعــات ).3:1391همکــاران، و ینیمشــکگردد(هــاي آتــی آن مــیهش هزینــههاي مسکن و کابیشتر طرح

زیــر نظــر ســازمان  1386از سال  آبادشهر پارسو عملیات اجرایی طرح مسکن مهر در  یزيرطرح، یابیمکان

که اصل و ماهیــت  هرچند. )1394اردبیل،ي و شهرساز(اداره راه است شدهشروعمسکن و شهرسازي این شهر 

کردن همه شــهروندان ایرانــی دارد و در  دارخانههمچون  ايیرخواهانهخدرست است و اهداف  مالًکااین طرح 

بسیاري از مشکالت بخش مسکن در شهرهاي کشور کاسته خواهد شد، اما یک مســاله  صورت اجراي درست،

ســکن مهــر اســت. م يهاپروژهو جانمایی  یابیمکانبراي  شدهانتخابدر این زمینه محل و موقعیت  تأملقابل
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زیادي در این طرح بر ارزان تمام شــدن قیمــت زمــین و مســکن شــده  یدتأکبا توجه به اینکه  رسدیمبه نظر 

بــراي  زیــاد اســت هاآنقیمت  معموالًو  بالاستفادهکه خالی و شهر داخل  هايینزماست، سعی نشده است از 

. در ایــن پــژوهش ســعی )4:1391همکاران،زنگنه شهرکی و (مسکن مهر استفاده شود يهاپروژهاجرا ساخت 

شــهر  به ارزیابی سایت مســکن مهــر در ســطح )GIS(شده است که با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 

 رشــد و جمعیتــی سریع تحوالت به توجه در ادامه کار با و ؛حاصل را بیان دارم نتیجه واقدام نموده  آبادپارس

 بدونهشاهد توسعه فیزیکی  ...واملی از قبیل مهاجرت، رشد طبیعی جمعیتع واسطهبه آبادپارسشهر  کالبدي

  .شودمیمناسبی هم در جریان کار جهت توسعه کالبدي مسکن پیشنهاد  هايمکانبرنامه بوده، لذا 

  اهداف پژوهش -3-1

  هدف اصلی پژوهش -1-3-1

کن مهر گزینی سایت مسشناخت کلی و ارزیابی وضعیت مکان هدف از این پژوهش در شکل کالن آن،

  است. آبادپارسدر شهر 

  

  اهداف فرعی: -2-3-1

 ؛آبادپارسهاي مناسب جهت توسعه کالبدي مسکن در شهر تعیین مکان 

 ؛آبادپارسدر شهر  1400تا سال  ازیموردنجمعیت، خانوار و برآورد میزان اراضی  ینیبشیپ  

 بررسی تحلیلی از عواملی که در مکان گزینی سایت مسکن مهر مؤثرند. 

 

  تحقیق سؤاالت -4-1

کــه  ردیگیم، انجام شودیمکه در ذهن محقق ایجاد  یسؤاالتبه  ییگوپاسخهر تحقیق و پژوهش در پی 

 ســؤاالتبــه  ییگوپاســخحاضر در پی  قیتحق .هستروش انجام تحقیق  کنندهنییتع هاپاسخدستیابی به این 

  ذیل است:

 توان با استفاده عملیاتی از روشچگونه می vikorســایت  ینــیمکــان گزناسب اراضی در ، به تحلیل ت

 اقدام کرد؟ آبادپارسدر سطح شهر  مسکن مهر
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  پژوهش تیضرورت و اهم -5-1

ســکونت  دهندهیلتشــکعنصر  ینترکوچکترین نیازهاي زندگی انسان و عنوان یکی از اساسیمسکن به

در  مســکن ینتــأمبا توجه بــه اهمیــت و ضــرورت ). 115:1385و موسوي، یاحکمت نرود (یمگاها به شمار 

متنوعی را در رابطــه بــا مســکن در  يهااجالسو  هابرنامه، المللیینب يهاسازمانسطوح جهانی نیز نهادها و 

. در اجالس دوم اسکان بشر در استانبول ترکیه نیــز داشــتن ســرپناه و اندکردهزمانی مختلف برگزار  يهادوره

مشکل مســکن را بایــد در ). 3:1385(پورمحمدي، اندهکردمسکن مناسب را از حقوق اولیه هر خانواده عنوان 

ــرد (قنبــري و  ــتجو ک ــی جس ــه در ســطح مل ــدرت چــه در مقیــاس جهــانی و چ ــط ق ــاختار و رواب س

را حق هر خــانوار  آلیدهاقانون اساسی، داشتن سرپناه مناسب و  31 و 43در ایران اصل ). 78:1389ظاهري،

داشتن یک سرپناه نیست بلکه مســکن مناســب بایــد  صرفاًب که مسکن مناس کندیمو عنوان  داندیمایرانی 

 شرایط نورگیري، بهداشت محیط، استحکام سازها، اصول معمــاري و شهرســازي و ... در شــرایط ایــده ازلحاظ

ــالی  ــد و تع ــه رش ــد ب ــا بتوان ــد ت ــته باش ــرار داش ــی ق ــاارزشآل ــد  يه ــک کن ــاعی کم ــانی و اجتم انس

بیــان کــرد کــه ایــن بخــش همــواره  توانیمش مسکن در ایران ضرورت بخ در مورد). 5:1385،(پورمحمدي

و اهمیت بــوده  توجهقابلیکی از معضالت مهم کشور ما مطرح بوده و با عنوان یک ضرورت در جامعه  عنوانبه

 يهــاطرح ازجملــه). طــرح مســکن مهــر 133:1373است (جهــانگیري، کنندهیینتعو  سازسرنوشتو بسیار 

را به پیشنهاد دولت و با تصــویب مجلــس شــوراي اســالمی فعالیــت خــود  1386 دولت نهم است که در سال

 يهــاپروژه یــابیمکان .هســتمزایاي طرح مسکن مهر این طرح با مشــکالتی هــم مواجــه  در کنارکرد  شروع

و از امکانــات زیرســاختی و  نقــاط ضــعف بــوده ینتــرمهمبکــر و حاشــیه شــهرها از  هايینزممسکن مهر در 

اي و عمــران هــر توســعه یــابیمکان). در ایجــاد و 173:1392و اسدي، يپورمحمداند (بودهروم مح هايکاربر

اهمیت این موضــوع هنگــامی آشــکار  و باشدیممباحث  ینترمهمهاي طبیعی و ژئومورفولوژي از شهري بحث

شــناخت  رتو ضرو). لذا اهمیت 123:1393قنبري،باشد (ها شود که خسارات وارده خارج از تحمل انسانمی

از منــاطق  هاو ســاختمانهاي محیط طبیعی جهت تمیز و تشخیص نقاط مناســب بــراي ایجــاد بناهــا ویژگی

 موردتوجــهدر هــر ســکونتگاهی همــواره  هــايکاربربهینــه بــراي  یــابیمکان موضــوع .شودیممعلوم  نامساعد

امــا  انــدبودهثیرگــذارتر محیطــی تأ يهاشــاخص درگذشــتهریزان شــهري بــوده اســت.  و برنامه دانانیجغراف

 هايینــهگزترکیــب شــوند و  بــاهممتعدد  يهاشاخصپیچیدگی بیشتر شهرهاي امروزي سبب شده است که 
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مختلف در دستور کار قرار گیرد تا مکان بهینه براي کاهش معضالت شهري شناسایی و در دســتور کــار قــرار 

  ).89:1392(سجادي و پارسی پور،گیرد

در  آبــادپارسشــهر  ازجملــهدر اکثر منــاطق کشــور و  هایوکاست کمبا تمام  ردر حال حاضر مساکن مه 

 بالاســتفادهبــه دالیــل اقتصــادي در حاشــیه و اراضــی  هامجتمع ینا یشتربچون  و باشندیم يبرداربهرهحال 

 اطرافشــاننســبت بــه محــیط طبیعــی  هامجتمعالزم است یک ارزیابی از موقعیت این  اندشدهاحداثشهري 

 و بینی جمعیت و تعیــین تعــداد خانوارهــا، یشپبه با توجه به شرایط خاص این شهر ادامهدر  ؛ ورت گیردصو

  است. شدهپرداخته 1400تا سال  یازموردنو برآورد میزان اراضی  یازموردنتعداد واحدهاي مسکونی 

  

  پژوهشي نهیشیپ -6-1

ن موضــوع از چــه زمــانی و بــه چــه دارد که ایــمعلوم می موردتحقیقبیان تاریخچه مختصري از موضوع 

). انســان 10: 1369مسأله درآمد و چــه تحــولی در جامعــه داشــته اســت(نادري،  صورتبهترتیبی در جامعه 

گفت که احتیاج به مسکن و سرپناه با بشــر بــه وجــود  توانمینسبت به مسکن نوعی توجه غریزي و نهادي و 

بیشتر شده اســت. لــذا برنامــه ریــزان  مراتببهبه مسکن  است نیاز یافتهافزایشآمده و هرچند جمعیت جهان 

که از  اندپرداختهبه تحقیقات بنیادي و کاربردي زیادي  مسکن ریزيبرنامهشهري در جهت حل این مشکل و 

  آن جمله به موارد ذیل اشاره نمود:

  تجربیات خارجی -1-6-1

در  شــهري)) آن در آکرا هايیژگیوبررسی شرایط مسکن و  ((با عنوان  ايمقاله)، در 2001کناچو( او کود

با افزایش و بهبــود مســکن در  1950که افزایش وحشتناك جمعیت از سال پردازدمیاین مساله  کشور غنا به

مناسب و کــافی بــراي جمعیــت در حــال  هايزیرساختاین شهر همراه نبوده است و دولت مرکزي نتوانسته 

  بستگی به انجام یکسري اقدامات به شرح زیر دارد: رشد فراهم سازد. به نظر ایشان بهبود این شرایط

 بهبود کیفیت مساکن موجود -1

 افزایش تولید مسکن  جهت درمناسب  هايسیاستاتخاذ  -2

در ســمرقند:  نشــینحاشیهمسکن گروهــی جدیــد بــراي منــاطق ((با عنوان  ايمقاله)، در 2002یرنسل(

  سمرقند با تعیین الگوي مساکن آن پرداخته پس از بررسی سازمان فضایی مسکن در )) شناسیریختتطبیق 
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Abstract:  

 

Location of housing is one of the most important parts of planning housing. Time spending 

and cost for it can cause of successful of housing projects and Reduce the cost of it in 

future. The aim of this study in its macro form,is an overview and assessment of the 

locating situation  of Mehr housing site in Parsabad. The  method of study according to 

purpose and Due to the nature is descriptive- analytical. In this study, to analyze the state 

of housing sites and land around of Parsabad number of 12 natural and human index is 

used. To standardize criteria maps fuzzy method and to weight these maps ,comparison of 

test methods and critic models is used. Next to prioritize of land suitability for assessment 

of Mehr housing site of Parsabad city and its surrounding land, Vikor technique is used. 

Furthermore in order to estimate the required land studied area, techniques and models 

used to predict population and housing. The results showed that according to the examined 

criteria, Mehr housing of Parsabad is established in relatively good state. And we can say 

that the localization of these complexes environmental factors is considered . 
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