
 

 
 

  
  
  
  

 
   روستايي هاي توسعه مسكنشاخص فضايي تحليل

   ايمنطقه نابرابري درون بر كيدأت با
  غربي) آذربايجان استان (مطالعه موردي:

  1محمدرضا رضواني
   2يعقوب اسفرم

  3سيدرضا حسيني كهنوج    
                                                  92 پاييز - چهارم شماره - دوم سال                                     

 4118-2322 الملليبين استاندارد شماره             

  3/3/1392دريافت: 
  8/8/1392پذيرش: 

  چكيده
اي جغرافيايي بوده و نقش مهمي هاي اساسي انسان، پديدهعنوان نمودي از ايفاي نقشعنوان يك نياز اساسي و بهمسكن به

 سطح در توسعه مسكن هايشاخصفضايي  سنجش و تحليل ،اصلي اين پژوهش هدف نيز در توسعه جوامع انساني دارد.
ي ـ تحليلي توصيف هاي روشتركيبي از  روش انجام آن از نوع كاربردي و ،است. پژوهش حاضر ان غربيروستاهاي استان آذربايج

 در ابعاد زيربنايي و رفاهي، استحكام و سازه، بهداشتي و امكانات و تسهيالت استفاده شده استشاخص 36است. در اين راستا  از 
همچنين با استفاده از نظرات كارشناسان، به انتخاب و است. شده تفاده اساسنادي  و اي كتابخانه روش از ها داده براي گردآوري

تاپسيس  شامل معيار چند گيري تصميم هاي مدلاز  هاها و دادهبندي شاخص رتبهبراي تحليل و ها اقدام شد. دهي شاخصوزن
)TOPSIS،( ويكور )VIKOR) و توسعة انساني (HDI تكنيك ادغام  از ها، داده تحليل در واحد  نتيجهبراي رسيدن به يك ) و

روستاهاي دو شهرستان  كه است آن بيانگر ها شاخص و تحليل  تجزيهاست. شده ها، روش بردا و كپ لند) استفاده  (ميانگين وزن
وستاهاي طور نسبي باالترين سطح توسعه و در مقابل ربه ها، داده تحليل در مورد استفاده هاي مدلدر همه تقريباً  چالدرانو  ماكو

آمده براساس مدل ادغام،  دست همچنين نتايج به ترين سطح توسعه مسكن روستايي را دارند.پايين دو شهرستان نقده و مياندوآب
تقويت  جهت ريزانبرنامه گشايتواند راه مي دهد كهمسكن روستايي را نشان مي در توسعه فضايي عدالت مقوله به توجه ضرورت

  شود. محلي توسعه موجب در نهايت و وضعيت مسكن از روستاييان رضايت ها، برينابرا كاهش سطح توسعه،
  هاي مسكن، تكنيك ادغام، مسكن روستايي، آذربايجان غربي. : عدالت فضايي، شاخصواژگان كليدي

  

  
  
  
  
  

                                                            
  ريزي روستايي، دانشگاه تهران نويسنده مسئول.استاد جغرافيا و برنامه .1

 rrezvani@ut.ac.irپست الكترونيك: 

 يد بهشتيريزي روستايي، دانشگاه شه. دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه2

  ريزي روستايي، دانشگاه شهيد چمران اهواز. دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه3
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  مقدمه
شايد بهترين تعريف از عدالت، برابري در دسترسي به 

ن هستيم كه منابع و امكانات باشد ولي در عمل شاهد آ
نابرابري در دسترسي به منابع و امكانات منجر به عدم توازن 

گيري و افزايش فاصله در توزيع خدمات و امكانات، شكل
هاي مختلف و افزايش هزينه طبقاتي، اخالل در بخش

زندگي در مناطق شهري و روستايي شده است. به عنوان 
فرهنگ  توان در سبك زندگي ونمونه اين نمود عيني را مي

: 1390بشري در مناطق مختلف ديد (توكلي و همكاران، 
102.(  

ترين عنوان يك پديده انسان ساخت، از مهممسكن به
 )138: 1392نمودهاي تمدن و فرهنگ بشري است(عينالي،

ها و  عنوان كوچكترين شكل تجسم كالبدي سكونتگاه و به
گيري ساختار بندي آن نقش اساسي در شكلاستخوان

(سعيدي و  ي ـ كالبدي و هويت معماري روستايي داردفضاي
) و با تغيير در شيوه و سبك زندگي و 32: 1389اميني،

-گسترش تكنولوژي و دانش فني شكل متفاوتي به خود مي

عنوان يكي از نيازهاي اساسي بشر و گيرد و همواره به
عنصري كليدي در تحقق توسعه پايدار همه جوامع به شمار 

، مسكن در واقع ).Wallbaum et al,2010:353آيد (مي
عنوان نمادي از چگونگي تعامل و ارتباط انسان با محيط به

طبيعي پيرامون خويش، در طي ساليان متمادي بر حسب 
نوعي شرايط زماني ـ مكاني، در هر منطقه شكل گرفته و به

ها در ابعاد اقتصادي و نگرش اجتماعي ـ دهنده فعاليتنشان
تاييان و چگونگي تحول و استفاده از تكنولوژي فرهنگي روس

و نهايتاً سطح درآمد و معيشت ساكنان آن است (عبداللهي 
). به عبارت ديگر، مسكن چيزي 70: 1394و همكاران، 

بيش از يك سرپناه صرفاً فيزيكي است كه كليه خدمات و 
-تسهيالت عمومي الزم براي بهزيستن انسان را شامل مي

صرف نسبتاً طوالني و مطمئن براي شود و بايد حق ت
كنندگان آن فراهم شود. عالوه بر اين مسكن بيش استفاده

از آنكه ساختار كالبدي باشد، نهادي است با عملكرد چند 
بعدي كه ابعاد مختلف مكاني، معماري، كالبدي و فيزيكي، 

شناختي و پزشكي دارد (بسحاق و اقتصادي، مالي، روان
امروزه مسائل مربوط به حوزه  ).200: 1393همكاران،

مسكن به يك امر جهاني تبديل شده و جوامع كشورهاي 
رو هستند. عدم مختلف با مشكالت زيادي در اين حوزه روبه

-هاي منطقهتوزيع خدمات در گستره سرزمين و عدم تعادل

هاي اي منجر به عدم برخورداري متوازن مناطق از شاخص

). اين Johnson,1970:118( استتوسعه مسكن شده
شود تا از فضا استفاده بهينه به عمل نابرابري موجب مي

نيايد، موجبات تراكم جغرافيايي مسكن مناطق را فراهم 
  دهد. عدالتي را افزايش ميكند، كه اين خود، بي

عد مسكن، بيانگر سازمان فضايي و نحوه استقرار آن در ب
ها و  اد، سنتكيفيت استفاده از محيط و چگونگي تأثير اقتص

 پور،كم بر جامعه روستايي است (سرتيپيهنجارهاي حا
اين وضوح و اهميت نقش مسكن در روستاها ). 125: 1387

يابد كه، طبق آخرين سرشماري  تري مي هنگامي نمود عيني
ميليوني 75درصد از جمعيت 5/28)، 1390رسمي كشور (

باشند. همچنين قريب به  كشور در روستاها ساكن مي
ميليون خانوار ساكن در كشور، روستايياني هستند كه 7/5

ميليون واحد مسكوني سكونت دارند. با توجه 5در بيش از 
شده از آخرين سرشماري رسمي كشور  به اطالعات استخراج

خانوار كه نياز 14/1)، رشد طبيعي جمعيت و تراكم 1390(
 اساسبر است به تأمين مسكن جديد دارند، موجب شده

ن اساسي جمهوري اسالمي ايران مبني بر قانو 31اصل
ويژه  تأمين مسكن متناسب با نياز خانوارهاي ايراني به

روستاييان تأكيد بيشتري شود و دولت به بازسازي و 
توجهي از  نوسازي مساكن روستايي پرداخته و حجم قابل

هاي گذشته،  هاي كالبدي در روستاها را طي سال دخالت
وجود آيد (قادرمرزي و به خصوص در دو دهه گذشته، به

 جامع برنامه يك منظور، تدوين). بدين97: 1392همكاران،

مطلوب در بعد  وضعيت به مسكن براي رسيدن بخش در
گسترده و  ابعاد وتحليل تجزيه و شناسايي مستلزم فضايي،
 فرايند در مسكنهاي  كمي شاخص وضعيت از آگاهي

رو ميزان دستيابي به  . از ايناي است منطقه هاي ريزي برنامه
 هاي شاخص از يكي عنوان به، مسكن مطلوبوضعيت 

   ).Arnott,2008:11ت (امري ضروري اس، توسعه
با اين وجود، در زمينه تحليل فضايي انواع متنوعي از 

هاي كمي وجود دارد كه با توجه به ميزان ها و تكنيكروش
هاي اعتبار و وثوق اطالعات در دسترسي و مهارت

ريزان محلي، براي سازماندهي و ارزيابي اطالعات مورد  برنامه
توان به ها مييرند. از جمله اين روشگاستفاده قرار مي

اي، تحليل تحليل تاكسونومي، تحليل عاملي، تحليل خوشه
مراتبي، مدل موريس و مدل شبكه اجتماعي، تحليل سلسله

). هر يك از اين 53 :1369بكه عصبي اشاره كرد (بدري، ش
ها معايب و محاسني دارد و هدف نهايي از گزينش هرمدل
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وضع موجود و تعيين و تحليل ميزان يك از آنها شناخت 
فاصله آن تا وضع مطلوب براي كمك به مديريت مناطق در 
توزيع بهينه امكانات و خدمات خواهد بود (خاكپور و باوان 

). براي تعيين سطح برخورداري نواحي، 185: 1388پوري،
ها نقش مؤثري دارند زيرا آنها ارقامي هستند براي شاخص
نوسان عامل متغير در طول زمان گيري و سنجش اندازه

هاي ). استفاده از شاخص12 :1390زاده و همكاران،(ابراهيم
ها در آن تركيبي مورد تأكيد است. مزيت اين نوع شاخص

    است كه مثالً برخي نواحي ممكن است به لحاظ 
هاي كمي مسكن وضعيت مناسب داشته باشند، ولي شاخص

وضعيت مناسبي نداشته هاي كيفي مسكن به لحاظ شاخص
هاي تركيبي نتايج قابل توان با شاخصرو، ميباشند از اين

تري كسب كرد. با توجه به اينكه در سطح استان اعتماد
آذربايجان غربي نابرابري و توزيع نامناسب امكانات و منابع با 
تمركز امكانات و خدمات در بحث مسكن در بين نواحي به 

حاضر سعي بر آن دارد تا با  خورد، لذا تحقيقچشم مي
هاي مختلف مسكن روستايي، ها و سنجهگردآوري شاخص

هاي استان آذربايجان يافتگي را در شهرستانوضعيت توسعه
هاي رايج براي غربي ارزيابي نمايد و سپس به كمك تكنيك

اي براي رسيدن به توسعه منطقهتحليل نابرابري درون
در اين  ندي آنها بپردازد.بندي و سطح بمتعادل، به رتبه

هاي استان راستا، اين پيش فرض مطرح است كه شهرستان
هاي توسعه آذربايجان غربي به لحاظ وضعيت شاخص

  هاي معناداري با يكديگر دارند.مسكن روستايي تفاوت
مباني نظري اهميت فراواني براي تحليل اين موضوع 

از فضاهاي  اي پيوستههماي واحد و بهدارند. روستا، مجموعه
پر و خالي شامل مسكن، فضاهاي مذهبي ـ فرهنگي، 
بهداشتي ـ خدماتي، فضاهاي عمومي و اختصاصي، فضاهاي 
ارتباطي و فضاهاي باز است كه در كنار يكديگر ساختار 

). با 11: 1388پور،دهند (سرتيپيكالبدي را شكل مي
شدن و رشد سريع شهرنشيني، توان روستايي با صنعتي

تغييرات زيادي در ساختارهاي جمعيتي، اقتصادي، اشتغال 
رو، با توجه به رو شدند. از اينو سازمان اجتماعي روبه

دنبال ترشدن بعد خانوار و افزايش كيفيت زندگي بهكوچك
براي مسكن روستايي  مقابله با اين تغييرات افزايش تقاضا

افزايش سطح تقاضا و  )Li, et al,2015:227شكل گرفت (
نياز به مسكن همراه با رشد جمعيت، مهاجرت و تشكيل 

عنوان خانواده در كنار افزايش درآمد و همچنين عرضه به
 & Bramleyشود (سرمايه اوليه ياد مي

Watkins,2015:1.( توان گفت مسكن بنابراين مي
هاي ثابت و عمومي و اموال يك فرد راييروستايي دا

يكي همين جهت ). بهliu, et al,2014:81( روستايي است
هاي توسعه،  ها در برنامهترين بخشترين و حساساز اساسي

بخش مسكن است كه در گزارش نهايي گروه برانت، 
شده است  عنوان يكي از نيازهاي كليدي شناخته به
)Hewitt,1998:413اجالس اسكان بشر  ). در دومين
شده  ) در استانبول، مسكن مناسب چنين تعريف1996(

معناي وجود يك سقف است: داشتن سرپناه مناسب تنها به
باالي سر هر شخص نيست. سرپناه مناسب يعني آسايش 
مناسب، فضاي مناسب، دسترسي فيزيكي و امنيت مناسب، 

ويه و اي، روشنايي، تهامنيت مالكيت، پايداري و دوام سازه
هاي اوليه مناسب از سيستم گرمايي مناسب، زيرساخت

رساني، بهداشت و آموزش، دفع زباله، كيفيت  قبيل آب
محيطي، عوامل بهداشتي مناسب و  مناسب زيست

دسترسي از نظر كار و تسهيالت اوليه است كه اين  قابل
موارد بايد با توجه به استطاعت مردم تأمين شود 

مسكن، نسبت به ساير كاالها به  .)1382:1(پورمحمدي، 
هايي همچون غيرقابل جايگزين بودن،  دليل ويژگي

بادوام و پرهزينه بودن و غيرمنقول  اي بودن، سرمايه
)Gallen,2011:298( تواند عامل عمده نابرابري فضايي  مي

آيد. مالكيت  شماربه حال همبستگي اجتماعي  و درعين
متخصصين  .استمسكن نشان آشكار ارتقاي سطح زندگي 

انساني با رويكردهاي متفاوتي به مسكن و ابعاد مختلف علوم
مثال: مسكن از ديدگاه  عنوان اند. به كاركردي آن نگريسته

، از ديدگاه هنري نوعي »كاال و سرمايه«اقتصادي نوعي 
، از ديدگاه مهندسي »نهاد«شناسي  ، از ديدگاه جامعه»نماد«

و از ديدگاه » فضا«سازي ، از ديدگاه شهر»بنا«و معماري 
است كه تمام ابعاد را در » فرهنگ«شناختي نوعي  انسان

شناسان معتقدند كه ). جامعه63: 1386بردارد (فاضلي، 
ها  عنوان سرپناه و مركز ثبات و همبستگي خانواده مسكن به

است. اقتصاددانان بر اين باورند كه مسكن روستايي عالوه 
هاي دامي، زراعي،  ليد فراوردهبر محل سكونت افراد، محل تو

اي  عنوان يك كاالي سرمايه تر به دستي و از همه مهم صنايع
مطرح است. جغرافيدانان ساخت و بافت مسكن را متأثر از 

دانند  روابط متقابل و همزيستي و تعامل انسان با طبيعت مي
 توان گفت مسكنطور خالصه ميبه ).97: 1390(بهرامي،

هاي مختلف در سه بخش وني از ديدگاهعنوان محيط مسكبه
  كلي قابل بررسي است.
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گذاري با ديدگاه اقتصادي: مسكن نوعي سرمايه )1
هاي شغلي، دوري و نزديكي مفهوم اقتصادي  بوده و فرصت

وآمد از عوامل اساسي هاي رفتمسكن به محل كار، هزينه
 اقتصادي تأثيرگذار بر امر مسكن هستند (فقهي فرهمند،

1388: 172 .(  
دار كردن دنبال خانه) ديدگاه اجتماعي: طرحي كه به2

هاي پايين جامعه است. مسكن پذير و دهكاقشار آسيب
هايي است كه در اجتماعي در واقع مدنظر قرار دادن گروه

  ).6 :1392ترين سطح درآمدي هستند (يادگاري،پايين
) ديدگاه رواني: محيط كار و محيط اجتماعي كه فرد 3
بيني ن در ارتباط است همواره يك محيط غيرقابل پيشبا آ

تواند احساس زا است از اين رو مسكن مناسب ميو استرس
     امنيت و آرامش روان را فراهم كرده و موجبات 

هاي اساسي در زمينه روابط اجتماعي و غيره دگرگوني
  گردد. 
ش بي مفهومي مسكن جديد، تعاريف دليل، در همين به

ي فيزيك ساختار بر عالوه و است فيزيكى ناهيك سرپ از
ي ضرور تسهيالت و خدمات از از انواعي برخورداري شامل
و  طوالنى نسبتاً تصرف و حق خانواده زيستن بهتر براى

ب تصوي زمان كه از است آن كنندهاستفاده براى مطمئن
ن داشتن مسك ، حق1948 سال در بشر حقوق منشور
 كيفيت از برخورداري قح مهم عنصر به عنوان مناسب
، خصوص اين در حتي است. شده شناخته زندگي مطلوب

ن اسكا براي را جهاني استراتژي يك نيز بشر كميته اسكان
ن تأمي همان واقع در آن اصلي هدف كه پيشنهاد نموده بشر

 اجتماعي است. در يك هايگروه براي همه مناسب مسكن
 ترين اساسي توان گفت، مسكن در زمره بندي كلي مي جمع

 ريزي توسعه اقتصادي و ها در برنامه ترين بخش و حساس
 واقع مسكن، خُردترين و اجتماعي و كالبدي است. در

 ترين شكل تجسم كالبدي ـ فضايي در روابط متقابل كوچك
 انسان و محيط و تبلور فضايي كاركرد حياتي سكونت انساني

  ). 81: 1382هاي اساسي است (رهنمايي، در ايفاي نقش
 ي از وضعيت مسكن روستايي و تبيينمنظور آگاه به

 مسكن در نواحي هاي وضعيت كمي و كيفي شاخص
است، در اين گرفته  روستايي ايران مطالعات گوناگوني انجام

  شود:  اختصار ذكر مي پژوهش، چند مورد به 
 تحليل«در پژوهشي تحت عنوان  )،1388( صيدايي

ا ب» كهگيلويه و بويراحمددر استان فضايي مسكن روستايي 
ل سا مسكن و نفوس عمومي سرشماري آمار از استفاده

 اي، خوشه تحليل آماري بكارگيري روش و 1385
ه خوش سه هاي استان كهگيلويه و بويراحمد را در شهرستان

ه ك دهد مي نشان بندي كرده است. نتيجه پژوهش وي سطح
ي ها بخش سطح، يك در تنهايي به بويراحمد مركزي بخش

ر ديگ سطح در كهگيلويه مركزي و گچساران پا تاوه، مركزي
 دنا، مركزي لنده، بهمئي، مركزي كبگيان، هاي بخش و

 يبهمئ چاروسا، ديشموك، لوداب، باشت، چرام، سرفارياب،
  .اند قرارگرفته بعدي همگن سطح در مارگون و گرمسيري

 ارزيابي«در پژوهشي تحت عنوان  )،1389( پورسرتيپي
 ن وبلوچستان و سيستان ستااستايي روليل مسكن تحو 

 حطرهاي  دادهسي ربه براتكا با ، تي»گيري آ د جهتپيشنها
 ابتدا ،1382ل ستايي سارومسكن هاي  گيري ويژگي نمونه

 يطامينه شامل شرز4ن را در ستااستايي روضعيت مسكن و
 معيشتيدي قتصا، اسايش)رداري (آخوبر، منيت)م (استحكاا

 محيطي دي) و زيستقتصاانقش و شتي يمعد كرر(كا
 مسكن)از ناشي  هاي زيستي و آسيب(هماهنگي با محيط 

 گذاري در منظور سياست بهسپس ه و ار داديابي قررد ارزمو
 يطي كهامتناسب با شرهايي  يشنهادها پ كاستيفع رجهت 

  است.نمودهئه اراست ردار ابرخون از آن ستاا
 تحت عنوان در پژوهشي)، 1389( بدري و موسوي

 هاي مسكن د تحوالت در برخي ويژگيتحليلي بر رون«
 ، به مطالعه تحوالت مسكن روستايي»روستايي در ايران

هاي  ايران ازنظر كمي و كيفي در دوره زماني بين سال
پرداخته است. نتايج اين بررسي نشان داده  1385تا  1355

كه استفاده تك خانواري از مسكن و مصالح ساختماني 
تر در ساخت مسكن و استفاده از اسكلت فلزي و  رغوبم

هاي اخير رو به افزايش  بتوني در واحدهاي مسكوني در دهه
  است.بوده
)، در پژوهشي تحت عنوان 1390اهللا بهرامي ( رحمت 

، »كرمانشاه استان در روستايي مسكن وضعيت بر تحليلي«
و  يكم وضعيتفضايي  متغير به بررسي10با استفاده از 

ش رو با كرمانشاه روستايي استان مسكن هاي شاخص كيفي
 رداخته است. نتايج پژوهش وي نشانتحليلي پي ـ توصيف

 ايي استاندرصد مسكن روست8/43سازه  داد كه ازنظر
ر ديگ درصد22دوام و  درصد كم9/33كرمانشاه بادوام، 

 توان شرقي بخش خيزي، لرزه پهنه هستند. از نظر دوام بي

د درص24 از بيش دارد كه زياد را خيلي رخط با لرزهاي
 هستند. بخش ساكن آنجا در جمعيت درصد19 و مساحت
درصد71 معادل كه غربي بخش از كوچكي قسمت و مياني
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دارد  قرار بسيار خطرناك موقعيت در هست استان مساحت
هستند. تنها  ساكن آن در جمعيت درصد75 از بيش كه
ر خط اي لرزه انتو كرمانشاه استان مساحت از درصد5

  دارد. را متوسط
  

  ها و روش كارداده
شناسي،  پژوهش حاضر، از لحاظ هدف كاربردي و روش

هاي موردنياز  است. در اين فرايند، داده» توصيفي ـ تحليلي«
 شده اي و اسنادي و پيمايشي گردآوري هبا روش كتابخان

نفر از 20 ها از نظراتدهي شاخصبراي وزن است.

  است. در ادامه براي تحليل و  شده ستفاده كارشناسان ا
)، TOPSISهاي (هاي پژوهش از مدل دهي شاخصوزن

) استفاده HDI) و مدل توسعه انساني (VIKORويكور(
هاي ادغام (ميانگين است. در نهايت با استفاده از روش شده 

بندي و تركيب  نتايج ها، روش بردا و كپ لند) به جمعرتبه
شاخص در چهار 36در اين پژوهش، از  است. دست آمدهبه

بعد اصلي (زيربنايي و رفاهي، استحكام سازه، امكانات و 
ي هاابعاد و شاخص تسهيالت، بهداشتي) استفاده شده است.

  است.شده آورده 1هر يك از آنها در جدول 

    
  به تفكيك ابعاد اصلي هاي پژوهش شاخص .1جدول

 شاخص ابعاد

C1 . زير بنايي
  اهيو رف

  

  
C1-1.  ،تراكم نفر در واحد مسكونيC1-2. كل خانوارهاي روستايي، نسبت واحدهاي مسكوني معمولي به   C1-

نسبت واحدهاي مسكوني با  .C1-4 كل واحدهاي مسكوني،  نسبت واحدهاي مسكوني سه و چهار اتاقي به . 3
 76- 150هاي مسكوني با مساحت نسبت واحد  C1-5. كل واحدهاي مسكوني، مترمربع به 75مساحت كمتر از 

كل   مترمربع به 151 -300نسبت واحدهاي مسكوني با مساحت  .C1-6 كل واحدهاي مسكوني، مترمربع به
نسبت واحدهاي مسكوني  .C1-8 مترمربع، 301نسبت واحدهاي مسكوني بيش از   C1-7. واحدهاي مسكوني،

  كل واحدهاي مسكوني  پنج اتاقي و بيشتر به

C2. م استحكا
  سازه

  
C2-1 . ،نسبت واحدهاي مسكوني با اسكلت فلزيC2-2 . آرمه، نسبت واحدهاي مسكوني با بتن C2-3.  نسبت

  C2-6. گل و چوب، . C2-5نسبت واحدهاي مسكوني با خشت،  C2-4. واحدهاي مسكوني با آجر و آهن،
-C2   قبول، مسكوني قابل نسبت واحدهاي .C2-7 كل واحدهاي مسكوني، نسبت واحدهاي مسكوني ضد زلزله به

  نسبت واحدهاي مسكوني تخريبي . C2-9نسبت واحدهاي مسكوني مرمتي، .8

C3.  امكانات
  و تسهيالت

  
C3-1 .كشي و برق، لوله آب  نسبت واحدهاي مسكوني حداقلC3-2 .  حداقل بانسبت واحدهاي مسكوني  

نسبت واحدهاي  .C3-4 كشي، گاز لوله بابرق و تلفن ثابت، نسبت واحدهاي مسكوني  C3. -3كشي،  لوله آب
برق، تلفن ثابت و گاز  C3-6.كشي،  لوله آب  حداقل بانسبت واحدهاي مسكوني  .C3-5 ،دارمسكوني آشپزخانه

نسبت واحدهاي مسكوني  C3-8. يك هال و پذيرايي و بيشتر، بانسبت واحدهاي مسكوني  .C3-7 كشي، لوله
  احدهاي مسكوني فاقد آشپزخانهنسبت و . C3-9فاقد هال و پذيرايي،

C4. بهداشتي  

  
C4-1 .كشي، لوله آب  نسبت واحدهاي مسكوني داراي حداقل .C4-2 ،حمام و توالت C4-3.  نسبت واحدهاي

نسبت واحدهاي  . C4-5،دارحمام و توالت، نسبت واحدهاي مسكوني حمام .C4-4آشپزخانه،   حداقل بامسكوني 
  توالت با چاه جذبي، بانسبت واحدهاي مسكوني   C4-6. مي فاضالب،توالت با شبكه عمو بامسكوني 

.C4-7    توالت با دفع در محيط اطراف، بانسبت واحدهاي مسكوني .C4-8   نيست واحدهاي مسكوني فاقد
نسبت واحدهاي  . C4-10با شبكه عمومي فاضالب، دارنسبت واحدهاي مسكوني آشپزخانه C4-9.  توالت،

آشپزخانه با دفع فاضالب در محيط  بانسبت واحدهاي مسكوني  C4-11. نه با چاه جذبي،آشپزخا بامسكوني 
 بانسبت واحدهاي مسكوني  C4-13. فاقد فاضالب، دارآشپزخانه بانسبت واحدهاي مسكوني   C4-12.   اطراف،

ت واحدهاي نسب C4-15. با چاه جذبي، دارفاضالب بانسبت واحدهاي مسكوني  C4-14. شبكه عمومي فاضالب،
  مسكوني با دفع فاضالب در محيط اطراف
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  1391و تقسيمات كشوري سال  1390اطالعات پايه استان آذربايجان غربي براساس سرشماري سال .2جدول

 كيلومتر مربع 37411,391مساحت:  نفر 3080576جمعيت: 

 17تعداد شهرستان:  درصد 1,40متوسط رشد ساالنه: 

 40تعداد بخش:  درصد 4,10سهم از جمعيت كشور: 

 113تعداد دهستان:  درصد 62,7ميزان شهرنشيني: 

 42تعداد شهر:  درصد 78,8درصد باسوادي: 

 3266تعداد آبادي داراي سكنه:  3,7بعد خانوار: 

  منبع: مركز آمار ايران
  

 هاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل مدلمدل
  است. HDI2و مدل 1تاپسيس، مدل ويكور

غربي با احتساب اين پژوهش، استان آذربايجان ناحيه
 .كيلومترمربع مساحت است 43660درياچه اروميه حدود 

درصد از 65/2اين استان در شمال غرب ايران واقع شده و 
  .دهد مساحت كل كشور را تشكيل مي

 غربي از طرف شمال و شمال شرق باآذربايجان استان

 غرب با از ،ارمنستانو  آذربايجان جمهوري
و از  استان كردستان ، از جنوب باعراق و تركيه كشورهاي
همسايه است و  زنجان و استان آذربايجان شرقي شرق با

هاي ، ويژگي2مركز آن شهر تاريخي اروميه است. جدول
  ).1390دهد (مركز آمار ايران:مي  كلي استان  را نشان 

      1       2  

                                                            
  )VIKOR. ساختار مدل ويكور (1

  مرحله اول: تشكيل ماتريس تصميم
 كردن ماتريس تصميم (استانداردسازي)مقياسمرحله دوم: بعد بي 

اي، درصدي و متريك) وجود دارند به گيري رتبهگيري متفاوت (همچون واحد اندازه) را كه در واحدهاي اندازهxijادير (ها، دامنه مقدر اين مرحله، با استانداردسازي داده 
  كه قابل هاي استاندارد آوريم. در چنين روندي ماتريس دادهدست مي) را بهvijها (، تبديل كردن و مقادير استانداردشده داده1و  0يك دامنه استاندارد در حد فاصل بين 

  آيدتركيب با هم هستند به دست مي  مقايسه و قابل
  مرحله سوم: تعيين بردار وزن معيارها

 آل منفي) مقدار از ميان مقادير موجود براي هر معيار:(ايده آل مثبت) و بدترين(ايده مرحله چهارم: تعيين بهترين

  )Rآل يا تأسف (د ايده) و مقدار ضSآل يا سودمندي (مرحله پنجم: محاسبه مقدار ايده
  باشد.) ميQ(مقدار  VIKORمرحله ششم: محاسبه شاخص 

 R,S,Qها بر اساس مقادير كردن گزينهمرحله هفتم: مرتب

شود كه در گروه تخاب ميعنوان گزينه برتر ان اي بهشوند. در نهايت گزينهتر مرتب مي تر به بزرگ ها در سه گروه از كوچكگزينه R,S,Qدر اين مرحله با توجه به مقادير  
Q عنوان گزينه برتر شناخته شود. به 

  HDI. ساختار مدل 2
  ساختار كلي اين مدل به شرح زير است.

شاخص
اندازه	حداكثر اندازه	واقعي
اندازه	حداكثر اندازه	حداقل

 

  هرها و ... است.دومين مرحله در اين روش، تعريف شاخص ميانگين براي هريك از مناطق و ش
Xj=1/nΣ Xij   

 دهنده درجه نشان باشد تر نزديك يك به هرچقدر آمده دست به مقدار است. يك و بين صفر آن مقدار كه است انساني توسعه محاسبه روش، اين در سوم مرحله

  است. يافتگي توسعه
HDI= (1-Xi) 
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 هاي استان آذربايجان غربي.  موقعيت جغرافيايي شهرستان1شكل 

  
  تفسير نتايجو  شرح

بندي مناطق روستايي در اين پژوهش براي رتبه
كردن ميزان غربي و مشخصهاي استان آذربايجانتانشهرس

بعد (زيربنايي و رفاهي،  4شاخص در 36نابرابري بين آنها از 
استحكام و سازه، بهداشتي و امكانات و تسهيالت) استفاده 

كردن اهميت هركدام از اين شده است. سپس براي مشخص

يين متغيرها، وزن نسبي هر يك از آنها با نظر كارشناسان تع
شاخص  36دهي به ، براي وزن3شده است. طبق جدول

انتخابي از روش آنتروپي شانون استفاده شده است. پس از 
هاي (ويكور، ها به وسيله مدلدهي به هر يك از شاخصوزن

ها با )، به رتبه بندي هر يك از شهرستانHDIتاپسيس و 
  است.آمده اقدام شدهدستهاي بهتوجه به داده

  
  هاي مورداستفاده از آنتروپي شانونوزن شاخص  .3جدول

  زيرشاخص
وزن 
  شاخص

  زيرشاخص
وزن 
  شاخص

  026/0  نسبت واحدهاي مسكوني با حداقل حمام و توالت  030/0  تراكم نفر در واحد مسكوني
  032/0  نسبت واحدهاي مسكوني با گاز لوله  031/0  نسبت واحدهاي مسكوني معمولي

  030/0  دارنسبت واحدهاي مسكوني آشپزخانه  031/0  يا چهار اتاق نسبت واحدهاي مسكوني با سه
  031/0  نسبت واحدهاي مسكوني با حداقل آشپزخانه، حمام و توالت  028/0  نسبت واحدهاي مسكوني با پنج اتاق به باال
  024/0  نسبت واحدهاي مسكوني با حداقل آب، برق، تلفن و گاز  025/0  نسبت واحدهاي مسكوني با اسكلت فلزي
  031/0  دارنسبت واحدهاي مسكوني داراي حمام  027/0  نسبت واحدهاي مسكوني با بتن آرمه

  028/0  نسبت واحدهاي مسكوني با آجر و آهن
نسبت واحدهاي مسكوني با يك هال و پذيرايي و بيشتر نسبت 

  واحدهاي مسكوني فاقد هال و پذيرايي
037/0  

  029/0  نسبت واحدهاي مسكوني با توالت با شبكه عمومي فاضالب  022/0  نسبت واحدهاي مسكوني خشت و گلي و چوبي
  031/0  نسبت واحدهاي مسكوني با توالت با چاه جذبي  030/0  متر 75نسبت واحدهاي مسكوني كمتر از 

  005/0  توالت با دفع در محيط اطراف بانسبت واحدهاي مسكوني   029/0  متر 150-76نسبت واحدهاي مسكوني بين 
  022/0  نسبت واحدهاي مسكوني فاقد توالت  021/0  متر 300- 151حدهاي مسكوني نسبت وا

  013/0  دار با شبكه عمومي فاضالبنسبت واحدهاي مسكوني آشپزخانه  0,025  متر 300نسبت واحدهاي مسكوني باالي 
  018/0  دار با چاه جذبينسبت واحدهاي مسكوني آشپزخانه  018/0  نسبت واحدهاي مسكوني ضد زلزله

  029/0  نسبت واحدهاي مسكوني قابل قبول
دار با دفع فاضالب در نسبت واحدهاي مسكوني آشپزخانه
  محيط اطراف

030/  

  021/0  دار فاقد فاضالبنسبت واحدهاي مسكوني آشپزخانه  031/0  نسبت واحدهاي مسكوني مرمتي
  031/0  نسبت واحدهاي مسكوني فاقد آشپزخانه  023/0  نسبت واحدهاي مسكوني تخريبي

  014/0  نسبت واحدهاي مسكوني با شبكه عمومي فاضالب  032/0  نسبت واحدهاي مسكوني با حداقل آب لوله و برق
  018/0  دار با چاه جذبينسبت واحدهاي مسكوني فاضالب  019/0  نسبت واحدهاي مسكوني با حداقل تلفن ثابت
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ها كه بعضي از آنها مثبت و كردن شاخصجهتبراي هم
سازي خطي مقياسآنها منفي هستند، از روش بيبعضي از 

  صورت زير است.استفاده شده است كه رابطه آن به
  
  

  
  

  هاي استان با مدل تاپسيسبندي شهرستانطبقه
، 5) در جدول*CCiنتايج مقدار شاخص شباهت ( 
هاي مسكن دهنده حد متوسط به پايين توسعه شاخص نشان

كه طورياست. بهغربي روستايي در استان آذربايجان
در هاي مسكن  بيشترين مقدار پراكنش نابرابري شاخص

لذا تنها  خورد. چشم ميهاي ماكو و سردشت بهشهرستان
مناطقي كه توزيع آنها در بين مناطق روستايي عادالنه 

هاي چايپاره، نقده روستاهاي شهرستان ،صورت گرفته است
  و مهاباد است.

ها ي همه شهرستانبعد از محاسبه شاخص شباهت برا
آل با توجه به ميزان نرمال شاخص، اقدام به محاسبه ايده

).4(جدول مثبت و منفي كلي و شاخص شباهت شد

  
  هاي استان با استفاده از مدل تاپسيسهاي توسعه مسكن روستايي شهرستانبندي نهايي شاخص . رتبه4جدول

  خوي  چايپاره  لدرانچا  تكاب  پيرانشهر  پلدشت  بوكان  اشنويه  اروميه  شهرستان

S+  004/0  003/0  002/0  002/0  003/0  003/0  002/0  002/  003/0  
S- 009/0  011/0  012/0  012/0  011/0  011/0  011/0  012/  011/  

CCi*  701/0  808/0  857/0  830/0  802/0  800/0  0833/0  882/0  808/0  
سطح 
  توسعه

  كمتر 
  يافتهتوسعه

  كمتر
  يافتهتوسعه 

درحال 
  توسعه

 درحال
  توسعه

  كمتر
  يافتهتوسعه

  كمتر
  يافتهتوسعه

درحال 
  توسعه

  يافتهتوسعه  يافتهتوسعه

  نقده  مياندوآب  مهاباد  ماكو  شوط  دژشاهين  سلماس  سردشت  شهرستان
S+  013/0  008/  002/0  008/0  012/0  001/  006/0  002/0  
S- 003/  005/0  011/0  006/0  003/0  013/0  008/0  012/0  

CCi*  205/0  414/0  0854/0  426/0  195/0  904/0  579/0  861/0  
سطح 
  توسعه

توسعه 
  نيافته

  برخوردار  توسعه نيافته
درحال 
  توسعه

توسعه 
  نيافته

توسعه 
  يافته

  توسعه
  نيافته

  توسعه يافته

  
  ها با استفاده از مدل ويكوربندي شاخصسطح

بندي و انتخاب بهترين گزينه از ميان  در اين روش رتبه
ا، تمركز و پاسخگويي براي يك مسئله به ه گروهي از گزينه

شود به نحوي كه  كمك يك معيار متناقض مشخص مي
رسد. در اين روش، با  گيرنده به تصميم نهايي مي تصميم

ها در سه گروه از  گزينه ،Q ,S ,R مقاديرتوجه به 
اي  شوند. در نهايت گزينه تر مرتب مي تر به بزرگ كوچك

عنوان  ، بهQشود كه در گروه  ميعنوان گزينه برتر انتخاب  به
  برتر شناخته شود.  گزينه

بندي  در تحقيق حاضر، با استفاده از روش ويكور، سطح
هاي استان هاي مسكن روستايي در شهرستانشاخص

شاخص انجام شده است. 36غربي با استفاده از آذربايجان
   يافتگي با توجه به وضعيت مناطق به لحاظ توسعه

آمده است. طبق اين جدول، بين  دست كن بههاي مسشاخص
درصد محروم از 80/0-1يافته و بين  درصد، توسعه0- 20/0

منطقه  ،آمده كمتر باشددستتوسعه هستند. هرچه عدد به
موردنظر وضعيت بهتر و سطح باالتري از توسعه را دارد 

).5(جدول
  ه.  مقادير سنجش و ارزيابي سطح كمي و كيفي پايداري توسع5جدول

  1- 801/0  80- 601/0  60/0- 401/0  40/0- 201/0  20/0-0  ارزش ويكور

  محروم  نيافتهتوسعه  يافتهكمتر توسعه  در حال توسعه  يافتهتوسعه  سطح توسعه

  

)
1

( 

1

ij

ij
ij

a
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براساس نتايج حاصل از روش ويكور، مناطق روستايي 
غربي در سطوح مختلف هاي استان آذربايجانشهرستان

شهرستان از لحاظ 17 اند كه در بين توسعه قرارگرفته
هاي مسكن روستايي، سه شهرستان ماكو، چالدران شاخص

)، پنج 185/0و  064/0، 001/0يافته (و سردشت توسعه
شهرستان چايپاره، پلدشت، سلماس، تكاب و شوط در حال 

)، هشت 366/0و  286/0، 264/0، 256/0، 250/0توسعه (
، ياندوآب، اروميه، اشنويه، بوكانشهرستان خوي، م

، 443/0يافته (دژ كمتر توسعهپيرانشهر، مهاباد و شاهين
) 561/0و547/0، 545/0، 506/0، 501/0، 486/0، 469/0

نيافته هستند. از بين توسعه 691/0و شهرستان نقده با 
ماكو غربي، هاي آذربايجانشهرستانروستايي  مناطق

) بهترين 185/0) و سردشت (064/0)، چالدران (001/0(
) 561/0دژ ()، شاهين691/0هاي نقده (و شهرستانوضعيت 

) بدترين وضعيت را به لحاظ توسعه 547/0و مهاباد (
  ). 6(جدول هاي مسكن روستايي دارندشاخص

   

  غربي با استفاده از مدل ويكورهاي استان آذربايجانهاي مسكن روستايي شهرستانبندي نهايي شاخص . رتبه6جدول
  خوي  چايپاره  چالدران  تكاب  پيرانشهر  پلدشت  بوكان  اشنويه  اروميه  شهرستان
  ضريب 

  يافتگيتوسعه
486/0  501/0  506/0  256/0  545/0  286/0  064/0  250/0  443/0  

  9  4  2  7  14  5  13  12  11  رتبه

  سطح توسعه
كمتر 
توسعه 
  يافته

كمتر 
توسعه 
  يافته

  كمتر 
  يافتهتوسعه

در حال 
  توسعه

  كمتر 
  يافتهتوسعه

در حال 
  توسعه

  توسعه يافته
در حال 
  توسعه

  كمتر 
  يافتهتوسعه

  نقده  مياندوآب  مهاباد  ماكو  شوط  دژشاهين  سلماس  سردشت  شهرستان
  ضريب 

  691/0  469/0  547/0  001/0  366/0  561/0  264/0  185/0  يافتگيتوسعه

  17  10  15  1  8  16  6  3  رتبه

توسعه   سطح توسعه
  يافته

در حال 
  توسعه

  كمتر 
  يافتهتوسعه

ل در حا
  توسعه

  يافتهتوسعه
كمتر توسعه 

  يافته
كمتر توسعه 

  يافته
توسعه 
  نيافته

  

  (HDI)شاخص توسعه انساني 
هاي پركاربرد در مطالعات اين روش، يكي از روش

مدل همچنين قابليت  اي است. اين جغرافياي ناحيه
و در هر كشور براي بررسي  گسترش و جايگزيني را دارد

منظور  هرها و يا نواحي بهتطبيقي و انتخاب مناطق، ش
بررسي و سنجش درجه توسعه يا محروميت آنها كاربرد 

توسعه انساني بين صفر و آمده از روش دستدارد. نتايج به
 تر نزديك يك به هرچقدر آمده دست به مقدار .يك است

است. بنابراين، در  يافتگي توسعه دهنده درجه نشان ،باشد
غربي از لحاظ آذربايجانهاي استان اين تحقيق، شهرستان

اند. نتايج  هاي مسكن مورد بررسي قرارگرفتهشاخص
هاي ماكو آمده حكايت از آن دارد كه شهرستان دست به
) در سطح 915/0) و پلدشت (975/0)، چالدران (979/0(

)، مياندوآب 770/0هاي نقده (يافته و شهرستانتوسعه
سطح توسعه ترين  ) در پايين808/0) و پيرانشهر (806/0(

  ).7اند (جدولقرارگرفته
  

  (HDI)غربي با استفاده از مدل هاي استان آذربايجانهاي مسكن روستايي شهرستانبندي نهايي شاخص . رتبه7جدول
  خوي  چايپاره  چالدران  تكاب  پيرانشهر  پلدشت  بوكان  اشنويه  اروميه  شهرستان

  853/0  894/0  975/0  885/0  808/0  915/0  838/0  837/0  827/0  وزن تعلق يافته

  9  4  2  6  15  3  11  12  13  رتبه

توسعه   سطح توسعه
  نيافته

توسعه 
  نيافته

توسعه 
  نيافته

توسعه 
  يافته

توسعه 
  نيافته

در حال 
  توسعه

  توسعه يافته
در حال 
  توسعه

كمتر توسعه 
  يافته

  نقده  مياندو آب  مهاباد  ماكو  شوط  شاهين دژ  سلماس  سردشت  شهرستان

  770/0  806/0  /810  979/0  892/0  877/0  872/0  85/0  وزن تعلق يافته

  17  16  14  1  5  7  8  10  رتبه

كمتر   سطح توسعه
  يافتهتوسعه

در حال 
  توسعه

در حال 
  توسعه

در حال 
  توسعه

  توسعه يافته
توسعه 
  نيافته

  توسعه نيافته
توسعه 
  نيافته
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  تكنيك ادغام
هاي مختلفي كه در باال  ممكن است با توجه به تكنيك

  آذربايجان هاي استانشد، مناطق روستايي شهرستان ذكر
اي  گونه باشند. به هاي متفاوتي را به دست آورده غربي رتبه

اي كه براساس روش تاپسيس فازي و توسعه انساني منطقه
  است.را گرفته 3و در روش ويكور رتبه 1رتبه

هاي  ها و تعارض براي رفع تفاوت در اين صورت،
   هاي گوناگون  بندي ي اجماع در رتبهآمده و برا دست به
ها، روش  روش ميانگين رتبه توان از روش ادغام مانندمي
  و روش كپ لند استفاده كرد. بردا

  
  

  ها  روش ميانگين رتبه
 هاي رتبه حسابي ميانگين گزينه، هر براي روش اين در

 چندمعياره گيري تصميم مختلف هاي از روش آمده دست به

بندي  اولويت ها گزينه اساس، اين بر و شود مي تعيين
ها با استفاده از سه  شوند. در اين روش، ميانگين رتبه مي

براي مناطق روستايي  HDIروش تاپسس فازي و ويكور و 
غربي محاسبه شده و نتايج هاي استان آذربايجانشهرستان

هاي است. طبق اين نتايج، شهرستانزير حاصل شده
   يافتگي و تبه اول توسعهچالدران و چايپاره در ر

بين مناطق  هاي نقده و مياندوآب رتبه آخر را، درشهرستان
هاي مسكن روستايي  يافتگي از شاخصديگر از لحاظ توسعه
  ).8اند (جدولبه خود اختصاص داده

  
 HIDتاپسيس، ويكور و هاي آمده براي هر شهرستان براساس روشدستهاي بهها براساس رتبه. ميانگين حسابي شهرستان8جدول

  خوي  چايپاره  چالدران  تكاب  پيرانشهر  پلدشت  بوكان  اشنويه  اروميه  مناطق

 8  12 9 5 7 10 11 6 2  تاپسيس

  9  4  2  7  14  5  13  12  11  ويكور

HDI  13  12  11  3  15  6  2  4  9  

  33/4  33/3  33/3  8  13  5  66/9  11  12 هاميانگين رتبه

  نقده  مياندوآب  مهاباد  وماك  شوط  دژشاهين  سلماس  سردشت  مناطق

 16 15 4 14 17 1 13 3  تاپسيس

  17  10  15  1  8  16  6  3  ويكور

HDI  10  8  7  5  1  14  16  17  

  33/12  13  10  33/6  9  9  66/9  9//66 هاميانگين رتبه

  
  روش بردا
 اين در است. استوار اكثريت قاعدة براساس روش، اين

 نبي زوجي ماتريس مقايسه گيري، تصميم براي روش،
 هايروش براساس كه،درصورتي شود. مي انجام هاگزينه

 گزينه بر ايگزينه ارجحيت گيري، تعدادتصميم مختلف

 باشد، ديگري بر گزينه آن شدنمغلوب تعداد از بيش ديگر

 در اگر و دهيممي نشان Mبا  زوجي، مقايسه در ماتريس
با  آرا يا و نداشت اكثريت وجود رأي زوجي، مقايسه همين

نشانگر  M .شود مي (باخت) كدگذاري X با بود، مساوي مه
 بر ستون ارجحيت X ولي استد بر ستون سطر ارجحيت

صورت جداگانه  وجي بهز  مقايسه هر دهد.را نشان مي سطر
  :شود. تعداد مقايسات برابر با بررسي مي

                 
١

٢
  

عيار اولويت، ها است. با توجه به م تعداد گزينه  mاست كه
داراي اكثريت است. با توجه به   mبردهاي گزينه يعني

دو با هم مقايسه  روش بردا، هر يك از مناطق را دوبه
). 8پردازيم (جدولبندي آنها مي كنيم و سپس به رتبه مي

، ماكو، چالدران و چايپاره در باالترين سطح 9طبق جدول
  اند. توسعه قرارگرفته
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  هاي هر عامل با توجه به تكنيك كپلند سات زوجي و تعداد بردوباختنتايج مقاي. 9جدول

  
  

  غربي در زمينه توسعه مسكن روستايي براساس روش برداهاي آذربايجانبندي شهرستان . رتبه10جدول

  خوي  چايپاره  چالدران  تكاب  پيرانشهر  پلدشت  بوكان  اشنويه  اروميه  شهرستان

  8  14  15  9  3  12  6  5  4  بردا

  10  3  2  8  14  4  11  12  13  اييرتبه نه

  نقده  مياندوآب  مهاباد  ماكو  شوط  دژشاهين  سلماس  سردشت  شهرستان

  0  1  2  16  11  11  10  8  بردا

  17  16  15  1  5  6  7  9  رتبه نهايي

  
  روش كپ لند

روش بردا است. با اين تفاوت كه در   شده اين روش، اصالح 
ها هم براي تبندي عالوه بر تعداد بردها، تعداد باخ اولويت

ها  شود. بدين منظور كه گزينه هر گزينه محاسبه مي
ها ) و تعداد باخت∑براساس تفاضل مقادير تعداد بردها (

براساس اين  ،شوند. در نهايت مي بندي ) اولويت∑(
ماكو، چالدران و هاي مناطق روستايي شهرستانتكنيك، 

وستايي مناطق رچايپاره در باالترين سطح توسعه و 
ترين سطح توسعه   در پايين هاي مياندوآب و نقدهشهرستان
  ).11اند (جدول قرارگرفته
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  براساس روش كپ لند غربيهاي آذربايجانمسكن روستايي شهرستانبندي .  الويت11جدول
  خوي  چايپاره  چالدران  تكاب  پيرانشهر  پلدشت  بوكان  اشنويه  اروميه  شهرستان

 4  5  6  12  3  9  15  14  8  

 12  11  10  4  13  7  1  2  8  

 8  6  4  8-  10  2-  14-  12-  0  

  10  3  2  8  14  4  11  12  13  رتبه

مياندو   مهاباد  ماكو  شوط  دژشاهين  سلماس  سردشت  شهرستان
  نقده  آب

 8  10  11  11  16  2  1  0  

 8  6  5  5  0  14  15  16  

 0  4-  7-  7-  16-  12  14  0  

  17  16  15  1  5  6  7  9  رتبه

  
آمده از سه روش ميانگين دستروش ادغام (ادغام نتايج به

  ، بردا و كپ لند) ها رتبه
 بنديدر اين مرحله، بايد با توجه به سه راهبرد الويت

ي جزئي به بند رتبه، بردا و كپ لند) از يك ها رتبه(ميانگين 
ي ها اخصشي بند رتبه آن از  پس. افتي دستاجتماع 
، بردا و كپ ها رتبهبه كمك هر سه روش ميانگين  موردنظر

لند به دست آورده و نتايج سه روش را با يكديگر تلفيق 
هر  تينها در. ميريگ يمو براي هر منطقه ميانگين  ميكن يم

  حاصل از روش ادغام  جينتايك از مناطق را با توجه به 

سطوح توسعه به نهايي آن را در و رتبه ميكن يمي بند رتبه
. طبق جدول زير مناطق روستايي ميآور يمدست 

غربي در سطوح مختلف هاي استان آذربايجانشهرستان
) و 77/2هاي ماكو (كه شهرستان اند قرارگرفتهتوسعه 

) در سطوح باالي توسعه قرار گرفتند و 44/2چالدران (
 نيتر محروم) 44/15) و نقده (15هاي مياندوآب (شهرستان

  ).12(جدول اند شده  شناختهق مناط

                                           
  روش ادغام ازنتايج نهايي حاصل . 12جدول

  خوي  چايپاره  چالدران  تكاب  پيرانشهر  پلدشت  بوكان  اشنويه  اروميه  شهرستان

  10  3  2  8  14  4  11  12  13  كپ لند

  10  3  2  8  14  4  11  12  13  بردا

  33/4  33/3  33/3  8  13  5  66/9  11  12  ها ميانگين رتبه

  11/8  11/3  44/2  8  66/13  33/4  55/10  66/11  66/12  ادغام

  نقده  مياندوآب  مهاباد  ماكو  شوط  دژشاهين  سلماس  سردشت  شهرستان

  17  16  15  1  5  6  7  9  كپ لند

  17  16  15  1  5  6  7  9  بردا

  33/12  13  10  33/6  9  9  66/9  66/9  ها ميانگين رتبه

  44/15  15  33/13  77/2  33/6  7  88/7  22/9  ادغام
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  ايتكنيك تحليل خوشه
پس از انجام مراحل تكنيك ادغام و محاسبه مجموع 

ها و تعيين جايگاه آنها در امتيازات هر يك از شهرستان
هاي بندي شهرستانهاي انتخابي، به سطحزمينه شاخص

يافتگي پرداخته شده است. جهت استان به لحاظ توسعه
بهره   (ward)ايكار، از روش تحليل خوشه انجام اين

است. بر اين اساس، با توجه به هدف پژوهش و گرفته شده
هاي هاي آماري از روش پيوند متوسط كه يكي از روشداده

 اي اي تراكمي در روش تحليل خوشهتشكيل خوشه
اي است. تكنيك تحليل خوشهاستفاده شده، تبيمراسلسله

 يشترين همانندي را از نظر امتيازهايي را كه بشهرستان
 ،نمايد. بدين منظوربندي ميدارند در يك خوشه دسته

غربي را در  آذربايجان هاي استاناي شهرستانتحليل خوشه
اي با توجه به امتياز آنها براساس هاي توسعه منطقهزمينه

بندي نمود خوشه همگن دسته 5تكنيك تاپسيس فازي به 
گذاري آنها اقدام نام هر خوشه به كه با توجه به وضعيت

هاي استان در زمينه گرديد. بدين صورت كه شهرستان
سطح  5هاي مسكن به تحليل نابرابري از لحاظ شاخص

نيافته يافته، توسعهيافته، درحال توسعه، كمتر توسعهتوسعه
بندي شدند. نتيجه حاصل از كاربرد تكنيك و محروم طبقه
ها و تعيين سطوح بندي شهرستاناي در گروهتحليل خوشه

  توسعه آنها به شرح زير است:
  هاي درحال توسعهسطح اول: شهرستان

  دژ، شوط، پلدشت، شهرستان شاهين4در اين سطح، 

اند كه در اكثر چايپاره به ترتيب در اين جايگاه قرار گرفته
هاي توسعه از وضعيت مطلوبي در مقايسه با سطوح شاخص
  ردارند.تر خود برخوپايين

  يافتههاي توسعهسطح دوم: شهرستان
شهرستان چالدران و ماكو به 2اين گروه، در برگيرنده 

هاي استان در زمينه ترين شهرستانيافتهعنوان توسعه
دهنده هاي مسكن است و نشانيافتگي شاخصتوسعه

ها ها به نسبت ساير شهرستانوضعيت مطلوب اين شهرستان
  است.

  نيافتههاي توسعهسطح سوم: شهرستان
شهرستان خوي، سردشت، 4اين گروه، در برگيرنده 

ها نسبت به ساير اشنويه، بوكان است كه در اكثر شاخص
نيافته يافتگي در وضعيت توسعهها از لحاظ توسعهشهرستان
  قرار دارند.

  يافتههاي كمترتوسعهسطح چهارم: شهرستان
ن هايي هستند كه در ايتكاب و سلماس شهرستان

جايگاه قرار دارند و از وضعيت نسبتاً محرومي از لحاظ 
  هاي توسعه برخوردارند.شاخص

  هاي داراي وضعيت محرومسطح پنجم: شهرستان
در اين گروه پنج شهرستان نقده، مياندوآب، پيرانشهر، 

ها در اند. وضعيت اين شهرستانمهاباد و اروميه قرار گرفته
مالً نامناسب است و از هاي مسكن روستايي كازمينه شاخص

  اين لحاظ در درجه آخر قرار دارند.
 

  
  بر حسب درجه توسعه با نمودار دندروگرام، غربيآذربايجانهاي استان بندي شهرستانخوشه .2شكل
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  گيري نتيجه
از مشخصات مهم و بارز توسعه فضايي در ايران وجود 

اي است كه سبب رشد اي و ناحيههاي منطقهنابرابري
     است. توسعه، ناهمگون و ناهماهنگ ميان نواحي شده

خصوص توسعه روستايي متعادل، نيازمند بررسي دقيق و به
جانبه مسائل اقتصادي، اجتماعي، كالبدي،  محيطي و همه

ترين شناخت بهتر نيازهاي جامعه و بهبود آن است. از مهم
مسائل جامعه روستايي دسترسي به مسكن مناسب است. 

است، وجود ان كه در مطالعات قبلي به آن اشاره شدههمچن
ها در توزيع جمعيت، فعاليت خدمات و امكانات در نابرابري

اي و محلي موجب نابرابري اي، ناحيهسطوح مختلف منطقه
در دسترسي به مسكن مناسب و عدم توزيع عادالنه 

هاي تكنيك  و با هاي توسعه مسكن روستايي شده شاخص
  است.در تحليل فضايي مسكن روستايي شدهمختلف سعي 

 هايشاخص فضايي هدف انجام اين پژوهش، تحليل
در  ايهاي درون منطقهنابرابري بر تأكيد با روستايي مسكن

غربي است. هاي استان آذربايجانمناطق روستايي شهرستان
شاخص منتخب مسكن روستايي در 36در اين پژوهش، 

هاي تاپسيس  ز مدلشهرستان با استفاده ا 17سطح 
)TOPSIS) ويكور (VIKOR) و توسعه انساني (HDI( 

بندي هر شهرستان  يافتگي و رتبهبررسي شد تا ميزان توسعه
هاي مسكن روستايي مشخص شود. سپس وزن از شاخص

وتحليل آنها با استفاده از  نهايي كارشناسي شد و تجزيه
هاي تاپسيس، ويكور و مدل توسعه انساني صورت  مدل

گيري نهايي حاصل از اين روش از  گرفت. در نهايت، نتيجه
ها؛ بردا و كپ لند) براي  هاي ادغام (ميانگين رتبه طريق مدل

شده هاي انجام انجام گرفت. بنابر بررسي 1390مقاطع زماني
بندي مناطق براساس مدل ادغام، مناطق ماكو و  و رتبه

هاي ترين و شهرستانيافتهعنوان توسعه چالدران به 
. ندها شناخته شدترين شهرستان مياندوآب و نقده محروم
      هاي مسكن از بعد نابرابري تحليل فضايي شاخص

هاي استان دهنده اين واقعيت است كه بين شهرستاننشان
هاي مسكن روستايي تفاوت غربي از لحاظ شاخصآذربايجان

، به با اين وجود، در شهرستان اروميه .معناداري وجود دارد
هاي مسكن عنوان مركز استان، شاهد وزن كمِ شاخص

هاي ديگر استان روستايي در مقايسه با اغلب شهرستان
هاي هستيم. نكته قابل توجه ديگر، مناطق شهرستان
طور چالدران و ماكو واقع در مناطق مرزي هست كه به

هاي مسكن روستايي را از آنِ نسبي بيشترين ضريب شاخص
آمده براساس مدل  دست همچنين نتايج به اند.خود كرده

و  مطلوب در برخورداري فضايي عدالت مقوله به توجه ادغام،
را كه  مسكن روستايي مختلف خدمات به مناسب دسترسي

اختيار  در جمعيت چون فاكتورهاي مختلفي با متناسب بايد
گشاي راه تواند سازد. اين امر ميري ميباشد را ضرو همگان
كاهش  تر، محروم تقويت مناطق جهت نريزابرنامه

در نهايت  و وضعيت كالبدي از روستاييان رضايت ها، نابرابري
جامع  برنامه يك رو، تدوين ين ا ازشود.  محلي ثبات موجب

 و كامل شناسايي ويژه مسكن روستايي، نيازمندمسكن، به
آن  بر مؤثر عوامل و گسترده مسكن ابعاد عميق يلتحل

ر ه هاشاخص با وجود آنكه اين كه است رذك به الزم. است
ن مسك و كميت كيفيت تعيين در كليدي عنصري يك

ن مسك ريزينظام برنامه در خاصي جايگاه هريك و هستند
ر د الزم شرطي تنهايي به  از آنها يك هر وجود اما دارند،
اين  وجود آنچه و نيست مسكن سطح كيفي ارتقاي جهت

ل مسكن تبدي كيفيت بحث در كافي شرطي به را هاشاخص
طوركلي  به است. هم كنار در آنها همه وجود لزوم كند،مي

، هاي مسكن در بعضي از شهرستانها شاخص وضعيت
ح سط در هم متنوعي فرهنگي و اجتماعي معضالت و مسائل
ه ك آورد يم وجود هب را جامعه كالن سطح در هم و خرد

نه را زمي اين در راهبرد بهترين حمايت و پيشگيري
ن اي آتيه توسعه هدايت جهت در است الزم لذا، .طلبد يم

 موجود، مشكالت از رهايي و پايدار اي توسعه سوي به روستاها
در جهت بهبود وضعيت  مؤثر و عملي هاي ريزي برنامه

و مناطق سطوح  گيرد انجام ها سكونتگاه اين درمسكن 
رار سطوح باالتر بيشتر موردتوجه قپايين نسبت به مناطق 

  بگيرند.
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