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 آبادپارس شهر های مسکن مهرتحلیلی بر وضعیت مکان گزینی مجتمع عنوان:
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                    یریزی شهرو برنامه جغرافیا  :رشتهکارشناسی ارشد              ی:تحصیل مقطع 

                                                                اردبیلی محقق :دانشگاه                       مسکن یزیر برنامه :گرایش  

   831 :اتصفح تعداد                81/6/49 دفاع: تاریخ     علوم انسانی     :دانشکده 

 :چکیده

ریزی مسکن است و صرف زمان و هزینه های برنامهترین بخشیابی صحیح مسکن یکی از مهممکان 

هدف از بنابراین  گردد.های آتی آن میهای مسکن و کاهش هزینهبرای آن موجب موفقیت بیشتر طرح

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

 تحلیلی است. -روش تحقیق با توجه به هدف کاربردی و با توجه به ماهیت توصیفی باشد.می آباد پارس

 ی مؤلفه 82آباد مسکن مهر و اراضی پیرامون شهر پارس در این پژوهش جهت تحلیل وضعیت سایت

وزن برای و  ز روش فازیهای معیار ااست. برای استانداردسازی نقشه شده گرفتهطبیعی و انسانی به کار 

ی بعد در مرحلهاستفاده گردیده است.  criticهای معیار از روش مقایسه زوجی و مدل نقشه یده

و اراضی  آباد پارسشهر  مسکن مهر بندی تناسب زمین برای ارزیابی وضعیت سایتجهت اولویت

محدوده  ازیموردنآورد اراضی در ادامه جهت بر .است قرارگرفته مورداستفاده vikorپیرامون آن تکنیک 

نتایج پژوهش  بینی جمعیت و مسکن استفاده شده است.های پیشها و مدلاز تکنیک موردمطالعه

مطلوبی  نسبتاًدر وضعیت  یموردبررسآباد با توجه به معیارهای نشان داد که مسکن مهر شهر پارس

 موردتوجهها عوامل محیطی گفت که در مکان گزینی این مجتمع توان یماست و  افتهیاستقرار

 است. قرارگرفته

 GISآباد،، شهر پارسمسکن مهر یاری،چند مع گیری یمتصمیابی، مکان :ها یدواژهکل
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 .Error! Bookmark not defined ........................................ پژوهش انجام ییاجرا مراحل و ندیفرآ -8-88

 11 ............................................................................................ پژوهش نظری مبانی  دوم فصل -2

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................... مقدمه -2-8

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... میمفاه و فیتعار -2-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ مسکن مفهوم و تیماه -2-2-8



 ب    

 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... انسانها یزندگ در مسکن تیاهم -2-2-2

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................مسکن عرضه و دیتول -2-2-3

 Error! Bookmark notتوسعه حال در یکشورها در مسکن نیتام یها استیس بر یمرور -2-3

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......................................... 8471 دهه از قبل مسکن نیتام های روش -2-3-8

 .Error! Bookmark not defined ....................................... 8471 دهه در سرپناه نیتام یاساس روشهای -2-3-2
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 .Error! Bookmark not defined ........................ انقالب از قبل یها برنامه در مسکن کالن یاستهایس -2-9-8
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 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................... مهر مسکن -2-1-8
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 .Error! Bookmark not defined .............................. یشهر یها یکاربر یابیمکان در مطرح یارهایمع -2-6-2
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not defined. 
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 .Error! Bookmark not defined ............................................................... یریگ جهینت و یبندجمع -2-81

 .Error! Bookmark not defined ............... قیتحق یشناس روش و محدوده یمعرف: سوم فصل -1

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................... مقدمه-3-8 
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 .Error! Bookmark not defined ................. استان یشهر نظام در مطالعه مورد محدوده گاهیجا -3-3

 .Error! Bookmark not defined ..................................... مطالعه مورد محدوده یعیطب یهایژگیو -3-9
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 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................................... میاقل نوع -3-9-8

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................. حرارت درجه -3-9-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................... خبندانی یروزها -3-9-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................ یبارندگ -3-9-9

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ یشناس نیزم یهایژگیو -3-9-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................... منطقه یتوپوگراف -3-9-6

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................ منطقه آب منابع -3-9-7
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 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ یشهر یها یکاربر بیترک -3-7-8

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... شهر یکالبد تحوالت یبررس -3-7-2

 .Error! Bookmark not defined .......................... آباد پارس شهر در مهر مسکن طرح مشخصات -3-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. قیتحق یاسشن روش و مواد -3-4
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 .Error! Bookmark not defined ..............................................................................اطالعات لیتحل و هیتجز -3-4-2
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 .Error! Bookmark not defined .... یبررس مورد یهامولفه نظر از مهر مسکن تیسا تیوضع لیتحل -9-1-8

 Error! Bookmark notآباد پارس شهر در مسکن یآت توسعه یبرا نهیبه یاراض نییتع -9-4

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............................. 8911 سال تا دآبا پارس شهر جمعیت بینی پیش -9-4-8

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................خانوارها تعداد برآورد -9-4-2

 .Error! Bookmark not defined .............. 8911 سال تا آباد پارس شهر در مسکن به نیاز بینی پیش -9-4-3

 .Error! Bookmark not defined ................ آباد پارس شهر در مسکن تأمین برای زمین به نیاز برآورد -9-4-9

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... یریگ جهینت و یبندجمع -9-81

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................... شنهاداتیپ -9-88
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 هافهرست جدول

 صفحه                                             شماره و عنوان جدول

 

 Error! Bookmark notانقالب از قبل یها امهبرن در مسکن  یاستهایس و ها برنامه -8-2  جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined.... یشهر یهایکاربر در تیمطلوب و یابیمکان یارهایمع -2-2  جدول

 .Error! Bookmark not defined............................................................یمسکون محالت یژگیو -3-2  جدول

 جوامع  یطرحهوا  یالگوو  طبق شهرها اندازه اساس بر یشنهادیپ یمسکون یهایکاربر سرانه -9-2  جدول

 .Error! Bookmark not defined......................................................................................................................... رانیا

 !Errorساله 7 دوره کی یط در آباد پارس کینوپتیس ستگاهیا شاخص یهاحرارت درجه -8-3  جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined..(8331-8341) آباد پارس شهر جمعیتی تحوالت روند -2-3  جدول

 Error! Bookmark notیسرشمار مختلف یدورها در بادآ پارس شهر خانوار تیوضع -3-3  جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined.. (8361-8341)آباد پارس شهر فعال تیجمع تحوالت -9-3  جدول

 .Error! Bookmark not defined................. آباد ارسپ شهر در یاراض یکاربر موجود وضع -1-3  جدول

 .Error! Bookmark not defined................. آباد شهرپارس در مهر مسکن پروژه مشخصات -6-3  جدول

 .Error! Bookmark not defined........................ مطالعه مورد یشاخصها و ارهایمع سیماتر -8-9  جدول

 .Error! Bookmark not defined................................................. استفاده مورد تیمحدود ودیق -2-9  جدول

 .Error! Bookmark not defined. استفاده مورد معیارهای شده استاندارد مقادیر سیماتر -3-9  جدول

 Error! Bookmark notبیش درصد راتییتغ دامنه یفاز یگذارارزش و یاستانداردساز -9-9  جدول

defined. 
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 !Errorتناسب رتبه هیپا بر نیزم سازند جنس راتییتغ یفاز یگذارارزش و یاستانداردساز -1-9  جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notگسل خطوط از فاصله اریمع یفاز یگذارارزش و یاستانداردساز -6-9  جدول

defined. 

 Error! Bookmark notینیزم ریز آب عمق راتییتغ یفاز یگذارارزش و یاستانداردساز -7-9  جدول

defined. 

 Error! Bookmark notیارتباط یراهها از فاصله یفاز یگذارارزش و یاستانداردساز -1-9  جدول

defined. 

 Error! Bookmark notیشهر مراکز از فاصله یفاز یگذارارزش و یاستانداردساز -4-9  جدول

defined. 

 !Errorیآموزش مراکز از فاصله راتییتغ دامنه فازی گذاریارزش و سازیاستاندارد -81-9  جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorیدرمان مراکز از فاصله راتییتغ دامنه یفاز گذاریارزش و سازیاستاندارد -88-9  جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorیتجار مراکز از فاصله راتییتغ دامنه فازی گذاریارزش و سازیاستاندارد -82-9  جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorسبزیفضاها و پارکها از فاصله راتییتغ دامنه فازی گذاریارزش و سازیاستاندارد -83-9  جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorیمذهب مراکز از فاصله راتییتغ دامنه فازی گذاریارزش و سازیاستاندارد -89-9  جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorینشان آتش ستگاهیا از فاصله راتییتغ دامنه فازی گذاریارزش و سازیاستاندارد -81-9  جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined............................... هم به نسبت ها شاخص گذاری ارزش -86-9  جدول

 .Error! Bookmark not defined............................................ (RI) تصادفی پایداری شاخص -87-9  جدول

 .Error! Bookmark not defined... استفاده مورد یارهایمع از دو به دو سهیمقا سیماتر -81-9  جدول

 !Errorیمسکون یهامجتمع ینیگزمکان تیوضع یابیارز با رابطه در مطرح یارهایمع وزن -84-9  جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorشده مطرح یها  اریمع یینها وزن اطالعات، زانیم ار،یمع انحراف تضاد، مجموع -21-9  جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined....................................................... ارهایمع شده لیتعد وزن -28-9  جدول
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 سوال  افوق  توا  ساله 1 دوره تفکیک به آباد پارس شهر در خانوار تعداد و خانوار بعد جمعیت، -22-9  جدول

8911 .......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. 

8341 سوال  آبواد  پوارس  شوهر  در بنوا  زیور  مسواحت  حسب بر معمولی مسکونی واحدهای -23-9  جدول

 ...................................................................................................................................Error! Bookmark not defined. 

 هافهرست شکل

 صفحه                                                 شماره و عنوان شکل

 .Error! Bookmark not defined................................................................ مسکن مدرن اجزا-8-2  شکل

 .Error! Bookmark not definedمسکن پروژه ساخت در یوبلند یپست به یتوجه یب -2-2  شکل

 .Error! Bookmark not defined................... ارتفاعات در مهر مسکن یهاپروژ ساخت -3-2  شکل

 .Error! Bookmark not defined................... مهر مسکن طرح یها بلوک در یتیهو یب -9-2  شکل

 !Errorمشخص ییفضا سازمان فاقد یها محوطه در مهر مسکن یها پروژه ییجانما -1-2  شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined..................... موردمطالعه محدوده یایجغراف موقعیت -8-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined.......... (8331-8341)تیجمع رشد راتییتغ ودارنم -2-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined............ آباد پارس شهر در خانوار بعد تحوالت نمودار -3-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined............... آباد پارس شهر یاراض یکاربر بیترک نقشه -9-3  شکل

 Error! Bookmark notتاکنون 8331 سال از آبادپارس شهر یادوار توسعه نقشه -1-3  شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined آباد پارس شهر در مهر مسکن تیسا تیموقع نقشه -6-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined........ آباد پارس شهر مهر مسکن محدوده از یریتصو -7-3  شکل
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 فصل اول-1

 کليات پژوهش 
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 مقدمه -1-1

بوه هموراه   را  ییهوا  چالشرو به افزایش است و این افزایش جمعیت،  شدت بهجمعیت شهری در دنیا 

برای طبقات فقیر اشاره کرد. در کشور ما نیوز   یژهو بهبه کمبود مسکن  توان یمداشته است که از آن جمله 

درصد جمعیت در نقواط شوهری سواکن هسوتند و مسوکن شهرنشوینان بوه یکوی از          1/78در حال حاضر 

در کشوور   .آید یمشمار مسکن از نیازهای اولیه هر انسان به  .است شده یلتبدموضوعات اساسی در جامعه 

با توجه به رشد جمعیت سیاست احداث مسوکن مهور بورای رفوع معضول مسوکن،        ما طی چند سال اخیر

در دستور کار قرار گرفت و در شهرهای مختلف و با توجه به شرایط خوا  هور    درآمد کمبرای قشر  یژهو به

ژوهش بحث وضوعیت مکوان گزینوی    . در این پدهد یموضعیت متفاوتی رانشان  ها آنمکان گزینی منطقه، 

شوده و مسوا ل    یوابی  مکوان محل استقرار این مسواکن در خوارج از محودوده شوهرها      اکثرمسکن مهر که 

 شده است. قرار نگرفته بررسی و مطالعه مدنظرمحیطی و انسانی 

و سوسس اهوداف،    شوده  بیوان تشریح شده و سوؤال متنوا ر بور آن     موردپژوهشمسأله  ،در این فصل

، مؤسسات همکاری کننده، منطقوه  موردنیاز، وسا ل و ابزار شناسی روشاهمیت، پیشینه، مواد و ضرورت و 

 .شود میارا ه  و مشکالت انجام پژوهش موردمطالعه

 بیان مسئله -1-2

کوه   انود  گشوته  رو روبوه ای شهرهای بزرگ، با مسا ل پیچیده یژهو بهها، پس از انقالب صنعتی در شهر

به  روستاهاسویل مهاجرت از (. short & etal, 2008است )وط به مساله مسکن مرب ها آن ینتر مهمیکی از 

در کشوورهای جهوان    خصو  بهشهرها  هو حاشی ها زاغهدر  خانوارهاشهرها و سکونت تعداد زیادی از افراد 

بوورای آن را موجوب شوده     یوزی ر برناموه نیواز شودید بوه مسکن است که لزوم توجوه و  دهنده نشانسوم، 

مشکل مسکن در هموه جووای دنیووا وجووود دارد ولووی در کشوورهای      (. 89718374بیرچیما،  )شوااست 
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فقدان منوابع موالی کوافی،     داخلی، یها مهاجرتبه دلیل رشد سریع جمعیوت و شهرنشینی،  توسعه درحال

 از تور  مهوم متخصوص و   انسوانی  مصالح ساختمانی و کمبود نیروی ینتأمزمین،  همشکالت مربوط به عرض



 

 

 

مناسووب در خصوو  زموین و مسوکن ایون مشوکل        یهوا  برناموه و  گذاری یاستس، یمش خطهموه نبوود 

مشووکالت مسووکن ماننوود دیگووور   (. 718311، یپورمحمود حووواد و بحرانوی درآمووده اسوووت )   صوورت  بوه 

بوووا دیگووور  ارتبوواط یبووموجوووود در جامعوووه پدیوودهای نیسووت کووه بتوووان آن را جوودا و  هووای ینوواهموار

چایلووود،  قورارداد ) اجتمواعی، اقتصوادی، سیاسوی، حقووقی و فرهنگووی مووورد ارزیووابی  های یناهنجار

بوا تغییورات اقتصوادی     مقوارن  8391(. آغاز بحرانی شدن مساله مسکن در ایران به اواخر دهوه  1318374

ی مسوکن  ی آن افوزایش فزاینوده تقاضوا   اصالحات ارضی بوده است که نتیجه یژهو بهاجتماعی در کشور و 

(. 9918349و رشد و گسترش سکونت در حاشیه شهرها بوده است)حسینی و همکواران،  طرف یکازشهری 

 یدرسوت  بوه قبول از انقوالب    یها برنامهدر  یمتق ارزانصورت گرفته در خصو  مسکن  های گذاری یاستس

 هوا  سوال ایون   شودن بخوش خصوصوی در    تر فعالبا  یژهو بهنبوده است،  درآمد کمپاسخگوی نیازهای اقشار 

است. بعد از انقوالب در   شده پرداختهمتوسط و یا درآمد باال  درآمدبه ساخت مسکن برای گروهای با  عمدتاً

و  انسوجام  گردیود،  و اجراعمرانی بخش مسکن که تا قبل از برنامه دوم توسعه اقتصادی تدوین  یها برنامه

وجود نداشوت. وجوود چنوین شورایطی      آمددر کم یها گروهدر راستای احداث مسکن محرومان و  یریتداب

 ینتوأم هوای  یکوی از شویوه   عنووان  بوه طرح مسکن اجتماعی  منظور بهموجب فراهم گشتن زمینه مناسب 

امور در برناموه چهوارم توسوعه بوا       یون ا کشور گردید. یفرهنگ مسکن در برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی،

و هر تا حدودی جامعه عمل پوشاند)داود پوور  جدیت کامل با اجرای مسکن اجتماعی تحت عنوان مسکن م

که در دولوت نهوم   برداری از زمین در قالب مسکن مهر ه(. سیاست واگذاری حق بهر2118341،زاده یمابراه

ای جامعوه حرفوه   آن درتوجه بوه نتوایج و پیامودهای     و طرح ملی مسکن است ینتر بزرگاست  شده مطرح

 اسوت. در صوورت عودم توجوه،     شوده  گرفتوه مسا ل اصلی نادیده  ای ازضرورت دارد. در این راستا مجموعه

بوه   تووان  یمو این مسا ل  ازجمله(. 118314عباسی،)بزرگی مواجه خواهد بود با موانعاین سیاست  یتموفق

صحیح مناطق مسکونی برای  یابی مکاناشاره نمود. عدم  ها پروژهاراضی مناسب برای اجرای این  یابی مکان

هودر   یتدرنهاهای مزبور و برای طرح شده بینی یشپعدم تحقق کامل اهداف  موجب کمبود مسکن، ینتأم

صوحیح مسوکن یکوی از     یوابی  مکوان  لوذا  .خواهود شود  های صرف شده و یا نارضایتی ساکنان رفتن هزینه

-ریزی مسکن است و صرف زمان و هزینه برای آن موجب موفقیت بیشتر طورح های برنامهبخش ینتر مهم

، یوابی  مکوان  مطالعوات  (.318348همکواران،  و ینیمشوک گردد)های آتی آن میهش هزینههای مسکن و کا

زیر نظر سوازمان مسوکن و    8316از سال  آباد شهر پارسو عملیات اجرایی طرح مسکن مهر در  یزیر طرح

که اصول و ماهیوت ایون     هرچند. (8349اردبیل،ی و شهرساز)اداره راه است شده شروعشهرسازی این شهر 

کردن هموه شوهروندان ایرانوی دارد و در     دار خانههمچون  ای یرخواهانهخدرست است و اهداف  مالًکاطرح 

بسیاری از مشکالت بخش مسکن در شهرهای کشور کاسوته خواهود شود، اموا یوک      صورت اجرای درست،
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سوکن  م یهوا  پوروژه و جانمایی  یابی مکانبرای  شده انتخابدر این زمینه محل و موقعیت  تأمل قابلمساله 

زیادی در این طرح بر ارزان تمام شودن قیموت زموین و     یدتأکبا توجه به اینکه  رسد یممهر است. به نظر 

 هوا  آنقیموت   معموالًو  بالاستفادهکه خالی و شهر داخل  های ینزممسکن شده است، سعی نشده است از 

. در (918348همکواران، زنگنوه شوهرکی و   )مسکن مهر استفاده شود یها پروژهبرای اجرا ساخت  زیاد است

به ارزیابی سوایت مسوکن    (GIS)این پژوهش سعی شده است که با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 

 تحووالت  بوه  توجوه  در ادامه کار با و ؛حاصل را بیان دارم نتیجه واقدام نموده  آباد پارسشهر  مهر در سطح

 ...واملی از قبیل مهاجرت، رشد طبیعوی جمعیوت  ع واسطه به آباد پارسشهر  کالبدی رشد و جمعیتی سریع

مناسبی هم در جریوان کوار جهوت توسوعه کالبودی       های مکانبرنامه بوده، لذا  بدونهشاهد توسعه فیزیکی 

 .شود میمسکن پیشنهاد 

 اهداف پژوهش -1-1

 هدف اصلی پژوهش -1-1-1

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

 است. آباد پارسمهر در شهر 

 

 اهداف فرعی: -1-1-2

 ؛آباد پارسهای مناسب جهت توسعه کالبدی مسکن در شهر تعیین مکان 

 ؛آباد پارسدر شهر  8911تا سال  ازیموردنجمعیت، خانوار و برآورد میزان اراضی  ینیب شیپ 

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

 

 تحقیق سؤاالت -1-9

 ردیو گ یم، انجام شود یمکه در ذهن محقق ایجاد  یسؤاالتبه  ییگو پاسخهر تحقیق و پژوهش در پی 

بوه   ییگوو  پاسوخ حاضر در پوی   قیتحق .هستروش انجام تحقیق  کننده نییتع ها پاسخکه دستیابی به این 

 ذیل است1 سؤاالت

 توان با استفاده عملیاتی از روشچگونه می vikor  ینو یمکوان گز ناسوب اراضوی در   ، بوه تحلیول ت 

 اقدام کرد؟ آباد پارسدر سطح شهر  سایت مسکن مهر
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 پژوهش تیضرورت و اهم -1-5

 دهنوده  یلتشوک عنصور   ینتور  کوچوک ترین نیازهای زنودگی انسوان و   عنوان یکی از اساسیمسکن به

 ینتوأم بوا توجوه بوه اهمیوت و ضورورت      (. 88118311و موسوی، یاحکمت نرود ) یمسکونت گاها به شمار 

متنوعی را در رابطه با  یها اجالسو  ها برنامه، المللی ینب یها سازماندر سطوح جهانی نیز نهادها و  مسکن

. در اجوالس دوم اسوکان بشور در اسوتانبول ترکیوه نیوز       اند کردهزمانی مختلف برگزار  یها دورهمسکن در 

مشکل (. 318311)پورمحمدی، اند هکردداشتن سرپناه و مسکن مناسب را از حقوق اولیه هر خانواده عنوان 

مسکن را باید در ساختار و روابط قدرت چه در مقیاس جهانی و چه در سطح ملی جستجو کرد )قنبوری و  

را حوق هور    آلیوده اقانون اساسی، داشتن سورپناه مناسوب و    38 و 93در ایران اصل (. 7118314 اهری،

داشوتن یوک سورپناه نیسوت بلکوه مسوکن        صرفاًب که مسکن مناس کند یمو عنوان  داند یمخانوار ایرانی 

شرایط نورگیری، بهداشت محیط، استحکام سازها، اصول معماری و شهرسازی و ... در  ازلحاظمناسب باید 

انسوانی و اجتمواعی کموک کنود      یهوا  ارزشآلی قرار داشته باشد تا بتواند بوه رشود و تعوالی     شرایط ایده

بیان کرد کوه ایون بخوش هموواره      توان یمش مسکن در ایران ضرورت بخ در مورد(. 118311،)پورمحمدی

و اهمیوت   توجوه  قابلیکی از معضالت مهم کشور ما مطرح بوده و با عنوان یک ضرورت در جامعه  عنوان به

 ازجملوه (. طورح مسوکن مهور    83318373اسوت )جهوانگیری،   کننوده  یوین تعو  سواز  سرنوشتبوده و بسیار 

به پیشنهاد دولت و با تصویب مجلس شورای اسالمی فعالیوت   8316 دولت نهم است که در سال یها طرح

 یوابی  مکوان  .هسوت مزایای طرح مسکن مهر این طرح با مشکالتی هوم مواجوه    در کنارکرد  را شروعخود 

و از امکانوات   نقواط ضوعف بووده    ینتور  مهوم بکر و حاشویه شوهرها از    های ینزممسکن مهر در  یها پروژه

هور   یوابی  مکوان (. در ایجواد و  87318342و اسودی،  یپورمحمود انود )  بووده روم مح ها یکاربرزیرساختی و 

اهمیوت ایون    و باشود  یمو مباحث  ینتر مهمهای طبیعی و ژ ومورفولوژی از ای و عمران شهری بحثتوسعه

(. لوذا  82318343قنبوری، باشد )ها شود که خسارات وارده خارج از تحمل انسانموضوع هنگامی آشکار می

های محیط طبیعی جهت تمیز و تشخیص نقاط مناسب برای ایجاد بناها شناخت ویژگی رتو ضرواهمیت 

در هور   هوا  یکواربر بهینوه بورای    یوابی  مکوان  موضووع  .شوود  یمو معلووم   از مناطق نامسواعد  ها و ساختمان

 یهوا  شواخص  درگذشوته ریوزان شوهری بووده اسوت.      و برنامه دانان یجغراف موردتوجهسکونتگاهی همواره 

متعودد   یها شاخصاما پیچیدگی بیشتر شهرهای امروزی سبب شده است که  اند بودهثیرگذارتر محیطی تأ
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مختلف در دستور کار قرار گیرد توا مکوان بهینوه بورای کواهش معضوالت        های ینهگزترکیب شوند و  باهم

 (.1418342)سجادی و پارسی پور،شهری شناسایی و در دستور کار قرار گیرد

در  آبواد  پارسشهر  ازجملهدر اکثر مناطق کشور و  ها یوکاست  کمبا تمام  ردر حال حاضر مساکن مه 

 بالاسوتفاده به دالیل اقتصادی در حاشیه و اراضوی   ها مجتمع ینا یشتربچون  و باشند یم یبردار بهرهحال 

 اطرافشوان نسبت به محیط طبیعوی   ها مجتمعالزم است یک ارزیابی از موقعیت این  اند شده احداثشهری 

 و بینی جمعیت و تعیین تعداد خانوارها، یشپ به با توجه به شرایط خا  این شهر ادامهدر  ؛ ورت گیردصو

 است. شده پرداخته 8911تا سال  یازموردنو برآورد میزان اراضی  یازموردنتعداد واحدهای مسکونی 

 

 پژوهشی نهیشیپ -1-6

ن موضوع از چه زمانی و بوه چوه   دارد که ایمعلوم می موردتحقیقبیان تاریخچه مختصری از موضوع 

(. انسوان  181 8364مسأله درآمد و چه تحولی در جامعوه داشوته اسوت)نادری،     صورت بهترتیبی در جامعه 

گفت که احتیاج به مسوکن و سورپناه بوا بشور بوه       توان مینسبت به مسکن نوعی توجه غریزی و نهادی و 

بیشتر شده است. لذا برناموه   مراتب بهبه مسکن  است نیاز یافته افزایشوجود آمده و هرچند جمعیت جهان 

بوه تحقیقوات بنیوادی و کواربردی زیوادی       مسوکن  ریوزی  برناموه ریزان شهری در جهت حل این مشکل و 

 که از آن جمله به موارد ذیل اشاره نمود1 اند پرداخته

 تجربیات خارجی -1-6-1

 شوهری (( آن در آکرا های یژگیوبررسی شرایط مسکن و  ))با عنوان  ای مقاله(، در 2118کناچو) او کود

بوا افوزایش و بهبوود     8411که افزایش وحشوتناک جمعیوت از سوال    پردازد میاین مساله  در کشور غنا به

مناسوب و کوافی بورای     هوای  زیرسواخت مسکن در این شهر همراه نبوده است و دولت مرکوزی نتوانسوته   

بستگی به انجوام یکسوری اقودامات بوه      جمعیت در حال رشد فراهم سازد. به نظر ایشان بهبود این شرایط

 شرح زیر دارد1

 بهبود کیفیت مساکن موجود -8

 افزایش تولید مسکن   جهت درمناسب  های سیاستاتخاذ  -2
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در سومرقند1   نشوین  حاشویه مسکن گروهی جدید برای مناطق ))با عنوان  ای مقاله(، در 2112یرنسل)

سومرقند بوا تعیوین الگووی مسواکن آن      پس از بررسی سازمان فضوایی مسوکن در   (( شناسی ریختتطبیق 

هشت خوانوار بتواننود    آن درپرداخته است. همچنین طرحی برای مسکن دست جمعی ارا ه داده است که 

 در کنار هم اسکان یابند.

رسویده   نتیجوه بوه ایون    ((نگرشی بر تهیه مسکن در دهلی)) عنوانتحت ای (، در مقاله2113) سیوام

شهری شوده   ی توسعه گیری شکلبرای  ای زمینهین در مقیاس بزرگ، است که در دهلی سیاست تملک زم

مسکن عموومی نیواز    فرایندهایمکانیزم  معتقدندکه. ایشان شود میکه آن باعث غیر استفاده ماندن زمین 

مسکونی رسومی   های بخشبه تغییر اساسی دارد و باید بخش عمومی و بخش خصوصی در بهبود وضعیت 

 دخالت کنند. غیررسمیو 

-پرداختوه  ((گذر در حالنابرابری مسکن در پکن )) عنوانتحت مقاله (، در 2114) 2و جیانگ 8هوانگ

هوای نهوادی و اقتصوادی و اجتمواعی     دهد که نابرابری مسکن بین گوروه ، نتایج این تحقیقات نشان میاند

 .است کرده یدتشدرا  آن 8441مختلف باالست و اصالحات اواخر دهه 

 تجربیات داخلی -1-6-2

یابی و احداث شوهرهای شورکتی در   در تحقیقی به مداخالت اجتماعی در مکان ،(8371) خاتم اعظم

وابستگی به صنایع و معادن پرداخته است. وی با بررسی مسا ل اجتماعی مشوخص کورده اسوت کوه ایون      

فقودان تحورک و روح زنودگی و وجوود تضوادهای اجتمواعی و        ازجملهدارای مشکالت اجتماعی  ها شهرک

 .کرده است تأکیدها یابی شهرکهستند و بر توجه به مالحظات اجتماعی در مکانفرهنگی 

هوای زیسوتی پرداختوه    یابی در مجموعهای به بررسی روش مکاندر مقاله ،(8371) ریاحی میرسعید 

نیسوت، توجوه    واداریچگونگی استفاده از اراضی شهری، موضوعی صرفاً کالبدی  که اینبر  تأکیداست و با 

 .قرار داده است مدنظرعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی را به اب

سیاست مسوکن  )) یرانامسکن در  های یاستس(، در تحقیقی به بررسی برنامه و 8314) یعباسحیدر 

 آن   محیطی یستزهای دهد عدم توجه به توسعه پایدار شهری و  رفیتنشان می نتایجپرداخت. (( مهر

                                                
1 Huang 
2 Jiang 
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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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