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  مقدمه -1-1

 اقتصاد در اساسی چرخش و صنعتی تولیدات سریع رشد و هجدهم قرن در صنعتی انقالب دنبال به

 جمعیت رشد شهر، به روستا از مهاجرت ناگهانی افزایش و شهری درآمدهای چشمگیر افزایش شهری،

 شهری مراکز از بسیاری که  نحوی  به. گردید شهرنشینی سریع رشد باعث و گرفته شتاب شهری

 توسعه به شروع ناموزون طور به شهرها درنتیجه ،دهند تطبیق مهاجران ناگهانی هجوم با را خود نتوانستند

 زمین کلی، قالب دو در مسکن مسأله با شده اتخاذ های سیاست اخیر های دهه طی ایران در. نمودند

 انقالب از بعد چه و قبل چه ایران در مختلف هایدولت». باشد می نقد قابل حمایتی مسکن و حمایتی

 هم مختلف های برنامه و ها سیاست و اند نکرده عمل مسکن ی عمدهی  تولیدکننده عنوان به هرگز ،اسالمی

  (.16: 1385شکرگزار،«)است نرسیده نهایی ی نتیجه به

 طرحی جامعه، مسکن بدون اقشار مسکن برای ریزی برنامه جهت کشورمان، در اخیر سال چند در

 از بسیار تعریف با مرتباً طرح این دهندگان  ارائه که این با. شد گذاشته اجرا به مهر مسکن طرح نام به

 این بودن اثر کم شاهدیم، درعمل آنچه اما، گویند می سخن طرح این جانبی به حق و توفیق از طرحشان،

 .باشد می مسکن مشکل تعدیل کم دست یا و رفع در طرح

ها  ین پروژهیابی ا های پیش رو در این زمینه، عدم توجه به مکان مهم و چالش مسائلیکی از  

 شهر مشکین مهر مسکنبا نمونه موردی مجتمع   گزینی این مجتمع در این تحقیق مکانرو،  باشد. از این می
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روش  تحقیق، روش تحقیق، مسألهدر این فصل به مطالبی از جمله بیان  است.مورد بررسی قرار گرفته 

 اهداف، پیشینه و مشکالت تحقیق اشاره شده است. گردآوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات،

 مسألهبیان  -1-2

 به دست آن با همواره بشر که است یمسائل نخستین از واقعی،  های پدیده از یکی عنوان به مسکن

 آن برای اندیشیده و معقول مناسب، پاسخی یافتن و دگرگونی برای  تالش در همواره و بوده گریبان

 کشورهای جوامع و شده امرجهانی یک مسکن مشکالتحاضر درحال(. 1372همکاران، و اهری)است

 این از موارد برخی در نیز یافته توسعه کشورهای حتی گریبانند، به دست مشکالتی چنین با هم مختلف

 کشورهای در موضوع این اما دارد وجود جهان جای درهمه مسکن مشکل بنابراین .نیستند مستثنی دهعقا

 در مسائل این ی ازجمله حادتراست. فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، متعدد دالیل به سوم، جهان

 منابع فقدان داخلی، های مهاجرت شهرنشینی، و جمعیت سریع رشد به توان می توسعه حال در کشورهای

 متخصص انسانی نیروی کمبود و ساختمانی مصالح تأمین زمین، ی عرضه به مربوط مشکالت کافی، مالی

 این ،مسکن و زمین خصوص در مناسب های برنامه و گذاری سیاست مشی خط نبود همه از مهمتر و

 (.18:1371محمدی، پور دالل ) است مدهدرآ بحرانی و حاد صورت به مشکل

 ی دهه از پس اما. است نبوده ساز مسأله چندان 1332ی دهه از قبل ایران در مسکن مشکل و مسأله

 تشویق به منجر که هایی سیاست و مونتاژ صنایع گسترش جهت در اقتصاد چرخش روند علت به 1332

 گسترش جمله از جدی مشکالت و مسائل شد، شهرها  کالن ی فزاینده رشد و روستاییان مهاجرت

 در آن جزو و مسکونی های واحد کیفی و کمی کمبود تراکم، افزایش ها، شهر ی حاشیه و درون در ها زاغه

 در هایی طرح ی ارائه شاهد کشور، در مسکن مداوم تشدید با اخیر های سال در. شد ها شهر گونه این

 هدف با که کشور های سیاست ترین عمده .ایم بوده دولت سوی از مشکل این تعدیل یا و رفع جهت
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 قانون شهری، زمین سازی آماده سیاست: عبارتندازگردید،  اتخاذ جامعه مختلف اقشار برای مسکن تأمین

 و سازی آپارتمان سازی، کوچک سازی، انبوه اجتماعی، مسکن حمایتی، مسکن سیاست شهری، زمین

 یکی شهری توسعه در زمین مناسب یابی مکان (.134:1371 پورمحمدی،دالل  ) استیجاری  مسکن سیاست

 .است مسکن ایجاد عامل ترین مهم از

 سعیدی،)دارد اشاره معین مکان یک اشغال شرایط و شدن مستقر یا استقرار نحوه به گزینی مکان

 ممکن ها گزینه میان از گزینه بهترین انتخاب دنبال به که است معیاره چند تصمیم یک و( 17: 1388

 گاهی و متفاوت معیار چندین اساس بر کند می کمک افراد به که شود می هایی روش شامل و گردد می

 فضایی های گیری تصمیم در دقت بردن باال برای زیادی توانایی روش این. بگیرند تصمیم متضاد

 (.116و115: 1381 سفیانیان، و رئیسی)دارد

 گزینی، مکان. دارند دخالت ها سکونتگاه پذیری شکل و گزینی مکان در گوناگونی نیروهای و عوامل

 بیشترین موجود امکانات از استفاده با بتواند که است فعالیت یک انجام برای مکان بهترین انتخاب

 بین از مکانی موقعیت یک انتخاب. نماید تأمین شده تعیین پیش از اهداف راستای در را وری بهره

 باشد، می مناسب ابزارهای و ها مدل از استفاده با مناطق دقیق ارزیابی و شناخت نیازمند موجود های گزینه

 عوامل تعیین همچنین و پیشنهادیشان زیرمعیارهای و معیارها ارائه با دارند سعی گزینی مکان های تئوری

 یا مکان انتخاب در را ریزان برنامه و گیرندگان تصمیم منطقی، های حل  راه بیان و گیری تصمیم بر مؤثر

 مثل هایی شاخص به مسکونی های مجتمع یابی مکان در اولیه معیارهاینمایند  یاری مناسب های مکان

 به امروزه اما(. 772: 1387 سعیدی)دارد توجه زمین مالکیت حقوق و طبیعی مسائل اجتماعی، نیازهای

 گیرد می قرار توجه مورد ها یابی مکان در بیشتری های شاخص شهری،  موضوعات شدن تر پیچیده دلیل

 زمینه در و ایمنی و سالمتی مطلوبیت، کارایی، آسایش، سازگاری، به توان می آن عمومی معیارهای از که

 مسائل حیطه در. (26: 1381 رحمانپور،)کرد اشاره ناسازگاری و سازگاری به یشترب اختصاصی معیارهای
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 خصوصی بنگاههای و عمومی خدمات های یابی مکان در تفاوت یابی، مکان مطالعات در مهم نکته شهری،

 اما .کنند کسب بیشتری سود که هستند هایی مکان در استقرار دنبال به خصوصی بنگاههای که چرا است؛

 شهروندان دسترسی باالتر پوشش و بیشتر اجتماعی رفاه ایجاد برای هایی مکان دنبال به عمومی بنگاههای

 (.164: 1312 همکاران، و روستایی) هستند

 بگیرد را مستقل الگوهای جای بهینه، مکانی چند الگوهای باید مسکونی های مجتمع یابی مکان در

 بهینه مکان تعیین یابی، مکان های نظریه تمامی بر حاکم اصول. (72ـ72: 1388 منصور، و سبکبار فرجی)

 فرم بر مؤثر عوامل به که است الزم بنابراین .است سفر زمان و فاصله - هزینه کردن حداقل مبنای بر

 اصل(. 714: 1382 فرد، صالحی)شود خاص توجه ها دسترسی نظام کنار در آن درون تقسیمات و شهر

 ریزی برنامه یک ،شهرها درون در نوعی به شود، می مطرح مکانی ریزی برنامه قالب در گاهی که یابی مکان

 (.21ـ15: 1372 شیبانی،)کند می توجه  پیوستگی و کارایی مانند اصولی به که بوده موضعی

که کاهش قیمت ها  توان به یکی از اهداف این طرح به طور مثال می الذکر، های فوق عالوه بر طرح

به مردم واگذار  مهر مسکنکه  1311که در چند سال اخیر بویژه از سال  بها اشاره کرد مسکن و اجاره

مشکالت  این تنها یک جنبه از . این مقوله ایم چ وجه شاهد کاهش قیمت مسکن نبودهشود به هی می

ر صورت عدم مدیریت این که دترین مشکالت و ابعاد پنهان این طرح یکی از مهم .باشد ها می طرح

مچنین از بین رفتن این تواند باعث بروز مشکالت بسیاری به ساکنان این مساکن و ه مشکالت می

و اجرا در ایران ه در در این زمینه قابل ذکر است ک باشد. یابی این مساکن می ن  بحث مکا ،مساکن شود

این طرح بر جنبه علمی و استاندارد بودن  ی اقتصادی  جنبه ،مهر یابی محل استقرار طرح مسکن مکان

 یابی ارجحیت داشته است. مکان

امابه  ؛هاست نیز یکی از این شهر شهر مشکینهای کشور اجرا شده و شهر  این طرح در اکثر شهر 

به طوری که قریب به یقین با مشکالتی مواجه هستند این طرح ها موفق ارزیابی نشده، و اکثراً طور کلی  
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 ی نسبتاً لههای اطراف شهرها و در فاص در زمین رشه مشکینمهر  مسکن طور طرح  و همین ها این طرح

نه گو اند و هیچ شدهو اجرا یابی  مکانی مالکیت زمین در این اراضی کم بوده  هکه هزینمرکز شهر دور از 

تواند  طبیعی و عوارض طبیعی منطقه که میموقعیت  مهر نسبت به محل، ارزیابی از محل استقرار مساکن

از  این طرح ها صورت نگرفته است؛ همچنین یابی ن و بالیای طبیعی شود برای مکانباعث ایجاد بحرا

 ارند.ی را در پی دهای برای ساکنان مشکالت و هزینه نظر دسترسی نیز

 اصلی تحقیق تسواال -1-3

است که با توجه به بیان مسأله  سواالتی به گویی پاسخ صدد در ها پژوهش سایر مانند هم تحقیق این

 :مطرح شده است

 ؟اند یابی شده یعی و انسانی درست مکانهای طب ( آیا مساکن مهر نسبت به عوامل و معیار1

 چند فنون بر مبتنی سازی مدل و جغرافیایی اطالعات سیستم های قابلیت از تلفیقی با توان می چگونه (2

 کرد؟ بندی سطح ظر عوامل طبیعی و انسانیرا از ن شهر مشکین مهر مجتمع مسکنیابی  مکان معیاره،

 هدف )اهداف(تحقیق  -4- 1

 .جزئی و کلی :نمود تقسیم دسته دو به توان می را تحقیق این اهداف

 که باشد،  می شهر مشکیندر شهر  مهر مسکنبی یا تحلیل و ارزیابی مکانتجزیه و  ،پژوهش این کلی هدف

 :باشد می زیر جزئی اهداف به مشتمل این

 .شهر مشکین مهر مسکن  یابی مجتمع شناسایی نقاط ضعف و قوت مکان (1

 ر.شه مشکینمهر  مسکن  یابی مجتمع مکانتجزیه و تحلیل معیارهای طبیعی و انسانی در  (2

 .شهر مشکیندر شهر  مهر مسکنکلی از وضعیت  شناختی ارائه (3

 

 



  7 

  تحقیق واهمیت ضرورت -1-5

 شهری های کاربری استقرار برای مناسب مکان تعیین شهری، ریزی برنامه در مهم مقوالت از یکی

 امکان و باشد می خود مناسب فضای نیازمند شهری مختلف های فعالیت که است معنا بدان این. است

 صورت شهری های ویژگی گرفتن نظر در طریق از امر این. ندارد وجود شهری ناحیه هر در ها آن استقرار

است و همچنین در  تحقیقات معدودی انجام گرفته مهر مسکنیابی  در مورد مکانبا توجه به اینکه  گیرد می

از این روشناخت وضعیت  .است هیچ تحقیقی صورت نگرفته شهر مشکینمهر  مسکن  مورد مجتمع

از اهمیت  شهر مشکین مهر مسکن  یابی مجتمع وضعیت مکانو بویژه شناخت  مهر مسکن  یابی مجتمع مکان

 .است  اساسی برخوردار

 تحقیق ی پیشینه -1-6

 مختلف سطوح در شهری ریزی برنامه و طراحی در آن مالحظات و اصول ویابی  مکان زمینه در

 این در که است، گرفته صورت مختلف های نگرش با متعددی های پژوهش و تحقیقات جغرافیایی،

 مطالعات این نتایج و اهداف از ای خالصه بوده، دسترس در مطالعات که جایی تا است شده سعی تحقیق

 شود. آورده داخلی و خارجی های پژوهش بخش دو در

 کلیه واقع   در. شد انجام تونن وان و النهارد توسط یابی مکان مباحث به مربوط کارهای اولین

 های فعالیت فضایی استقرار بر مؤثر عوامل که کنند می سعی مختلف های تکنیک کارگیری به با ها نظریه

 .بشناسند را شهری گوناگون

 خارجی ی پیشینه -1-6-1

 های آب مصنوعی تغذیه برای مناسب مناطق تعیین برای (1116) همکاران و نامورتی کریش

  والدراندالی الدین نلین. کردند استفاده GIS و دور ازسنجش  تکنولوژی از هند جنوب در زیرزمینی

 کاربرد طریق از( AHP)مراتبی سلسله تحلیل فرآیند کارگیری به آن در که را جدید سیستم یک( 2224)
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(GIS)  دو این. کردند ارائه خاص تسهیالت یک منظوربه  بهینه مکان تعیین برای است، شدهیکپارچه 

 موردنیاز مهارت سطح نیز و دیگر عنصر هر با را کاربر دخالت که گیرند می کار به روشی در را ابزار

 روش از استفاده مزایای بر خود پژوهش در( 2226)هیگز  گری .دهد می کاهش کامپیوتر با کار برای

 نشان منظور به او. کند می بحث عمومی مشارکت بردن باال در GIS با شده  یکپارچه معیاره چند ارزیابی

 در عمومی مشارکت افزایش با رابطه در یرانگ تصمیم که را هایی فرصت و ها چالش فواید، این دادن

 که کند می گیری  نتیجه درنهایت و کرده بیان هستند، مواجه آن با زاید مواد مدیریت فرآیند مراحل

 مشارکت افزایش در باالیی بسیار کارایی تواند می GIS بر مبتنی معیاره چند ارزیابی روش از استفاده

 .باشد داشته ها طرح در عمومی

 .شود می اشاره یابی مکان زمینه در داخلی های پیشینه برخیبه  بخش این در

 داخلی ی پیشینه -1-6-2

 در شرکتی شهرهای احداث و یابی مکان در اجتماعی مداخالت به تحقیقی در ،(1372) خاتم

  این که است کرده مشخص اجتماعی مسائل بررسی با وی. است پرداخته معادن و صنایع به وابستگی

 اجتماعی تضادهای وجود و زندگی روح و تحرک فقدان جمله از اجتماعی مشکالت دارای شهرکها

 .است کرده تاکید هاشهرک یابی مکان در اجتماعی مالحظات به توجه بر و هستند وفرهنگی

ر سنجی محیط طبیعی و توسعه فیزیکی شه  توان"ای با عنوان  نامه  پایان(، در 1375عزیزپور )

است. در این مطالعه  فیزیکی شهر تبریز را مورد بررسی قرار دادهی  و توسعه، رابطه طبیعی "تبریز

ب شناسی و اقلیم شناسی منطقه مورد ارزیابی قرار شناسی، آ ، توپوگرافی، پیکرشناسی مشخصات زمین

 ها مشخص شود. هر تبریز در ارتباط با این پدیدهشده که مشکالت توسعه ش گرفته و سعی
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