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 چكیده
های پایین جامعه در دولت   دار كردن دهكخانه طرح مسكن مهر با هدف

 یقابل بررس هیآن از دو زاو یكالبد -یفینهم مطرح شده اس  كه ابعاد ك
 یرابطه كالبتد  دوم ،یواحد مسكون كیاس ؛ اول، كالبد مسكن به عنوان 

نقت  و   یشتاخ  اجممتاع   یخود كه بته نتوع   یمسكون طیمسكن با مح
  یت ستازد  بتا توجته بته اهم     یمطرح م یدر توسعه شهر را مسكن گاهیجا

 یهااس ؛ مولفه ازیمقوله مسكن و به خصوص مسكن مهر شهر كرمان ن
در ساخ   ییشود تا به عنوان الگو لیتحل یاز نظر كالبد  یفیمسكن با ك

 نیت ا تتش    ردیت مستكن مهتر متورد استمفاده قترار        یابیسازها و ارز و
 یكالبتد  یهامسكن مهر از نظر شاخ  یفیك یهامولفه نییتع ،پژوه 

  یت فی تاار بتر ك  ریتاث یهتا كته مولفته   اس  سوال نیمسكن و پاسخ به ا
-ایپتژوه  توستعه   نیت هتدف ا  هتا هستمند    مسكن مهر كتدام  یكالبد
 یاست   بترا   یفیتوص -یلیها، تحلبردی و از نظر نحوه  ردآوری دادهكار
ن یت ا اسمفاده شتده است   در   TOPSISوAHP از دو مدل  جینما لیتحل

 یمنت یاستمحكام و ا  مستكن،  ی: شكل و الگتو یلفه اصلؤپژوه  ش  م
در نظتر   نیزمت  یكتاربر  و رستاخ  یز ،یدسمرس ،یطیمح  یفیك مسكن،

مخملف بر  «یفیو ك یكالبد»ویآلمرنات  ی رفمه شده اس ، كه در دو موقع
 لیت و تحل هیت انتد  تزز  قرار  رفمه یمورد بررس ینسب  یمیزان اهم یمبنا
 اریت مع ،یمورد بررس یارهایمع ریدهد، با توجه به ز یپژوه  نشان م جینما

 نیشتمر یب نیزمت  یكتاربر  اسیمق یب سیمسكن و در ماتر یشكل و الگو
 یبرتتر  هدهنتد  نشان ییوزن نها جینما سهیمقا  یدر نها و را دارند  یاهم
 اس   یفیك ویآلمرنات جینما

 كرمان، ،یكالبد ،یفیك یها مؤلفه مسكن مهر، :کلیدیهای  واژه

TOPSIS-AHP  

 

Abstract 

The Mehr housing plan was designed to house the lower 

decks of society in the ninth government. Qualitative-

physical dimensions of housing can be investigated 

from two angles: first, the housing structure as a 

residential unit, the second is the physical relationship 

of housing with its residential environment which is a 

social indicator of the role and place of housing in urban 

development. Considering the importance of housing 

and especially Mehr housing, the city of Kerman is 

investigated and the quality housing components are 

summarized in order to be used as a model for 

construction and appraisal of Mehr housing. The 

purpose of this study is to determine the quality 

components of Mehr housing in terms of physical 

characteristics of housing. The question posed in the 

present study is: which components affect the quality of 

housing? Based on aim this research is developmental-

applied which uses an analytical-descriptive method for 

data collection. Two models of AHP and TOPSIS have 

been used for data analysis. Based on their importance, 

the present study considers six main components in two 

different categories of "physical and qualitative" 

alternatives. The components are: housing pattern, 

housing strength and safety, environmental quality, 

accessibility, infrastructure, and land use. Analysis of 

the results indicated that the criterion of the shape and 

pattern of housing with land-use scale are the most 

important criteria. Finally, the comparison of the final 

weight results indicated that the results of qualitative 

alternative is superior to the other. 

 

Keywords: Mehr Housing, Qualitative Components, 

Physical Component, Kerman, TOPSIS- AHP Method. 
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 مقدمه
ی پتایین  ها دهكطرح مسكن مهر با هدف خانه دار كردن 

و تتاكنون ایتن طترح در    شتده  جامعه در دول  نهم مطترح  
  است  اسمان های مخملف كشتور درحتال طراحتی و اجترا     

هرچند با توجته بته شترایط بایتد تمتام جوانت  مستكن و        
آن در تمام مراحل این طرح مدنظر و از اصتول   ریزی برنامه

اساسی شهرسازی و معماری فاصتله  رفمته نشتود، چراكته     
بلكته بایتد تمتام     یست ، ساخ  مسكن تنها ساخ  خانته ن 

جوان  مربوط به آن از جملته تتامین تاسیستاي زیربنتایی،     
اي تأثیرهیشي مورد نیاز را مدنظر قرارداده و تزهیزاي و تس

 نیت ا نیستاكن  یدر تمتام جوانت  زنتد      یفیك یرا رو آن
و  یداد  مستكن بته لحتاا كالبتد     ارمساكن مورد توجه قتر 

 فیتا با توجه بته تعتار   دهد میبه ساكنان امكان  یعملكرد
 قیها و سش خواسمه ازها،یو در نظر رفمن ن  یخود از مطلوب

دهنتد و آنهتا را بته     رییت ختود را ت   یها خانهخود،  یشخص
خاطر آنها را جل  كند  از طترف    یدرآورند كه رضا یشكل

در حتال تحتول و    یازهتا ین مستكن كته   یدر صتورت  گر،ید
 ایت  یادیبن رايییت  زادیبه ا ازیرا پاسخگو باشد، ن ید ر ون

زودرس ساخممان به وجود نخواهد آمد و  یو بازساز  یتخر
(  1111:11 )محمودی، ابدی یم  یساخممان افزا دیعمر مف
یكتی از   متاي، یكالبدی مسكن بته  تزار  هب   یها شاخ 

در شتناخ  وضتعی  ستكون ، توجته بته       ادهامهممرین نم
-UNشاخصتتها و نما رهتتای كالبتتدی مستتكن استت  )    

HABITA, 2005: 1 ) مسكن از دو  یكالبد -یفیابعاد ك
 كیت اس ؛ اول، كالبد مسكن به عنتوان   یقابل بررس هیزاو

 یمسكون طیمسكن با مح یدوم رابطه كالبد ،یواحد مسكون
 گتاه یو جا نقت  بوده و  یشاخ  اجمماع یخود كه به نوع

  (Tawfik,1990:1) كند میمسكن در توسعه شهر مطرح 
شتناخ    یهتا  راه نیاز بهمتر  یكت یرسد  یبه نظر م نیبنابرا

 ها شاخ بر نوع مسكن و  دیتاك ،ی ونا ون زند  یها وهیش
-11: 1131 )زیاری و همكاران، اس آن  یساخمار طیو شرا

 یچته در كشتورها   ،ای جامعته   در حتال حاضتر كممتر  (93
حتل   یكه بمواند مدع شود می دایدرحال توسعه پ ای شرفمهیپ

 آن شتود  یفت یو ك یمعضتل مستكن در ابعتاد كم ت     ای ریشه
معضتل در   نیت حتال ا  نی(  با ا11:1116 ند،یخوب آ ی)شفق

كه ذكر شد، به صتوري  یلیدرحال توسعه به دال یكشورها
مسئله مستكن   هامروز ،رو نیدرآمده اس   ازا یحاد و بحران
  یفیبزرگ قرار رفمه اس ، چنانكه بحران ك یدر آغاز تحول

بحتران غلبته كترده است         یكم یابیمسكن بر مسئله ارز

دانست  كته توستعه     یها اس یدر اتخاذ س دیآن را با لیدل
كوچتتك »حتتل معضتتل مستتكن  یدرحتتال بتترا یكشتتورها
هرچته ارزان تتر   » و « ساخمن تر عیهرچه سر» ،«تر ساخمن
و  زاده میابتتتراه) را در درستتمور كتتار ختتود دارنتتد «منستتاخ

مسكن از جمله مهم ترین مسائلی اس   ( 11:1139قاسمی،
  كه انسان ها همواره با آن دس  به  ریبان بوده و در تش

برای رفع این مسأله و یافمن پاسخی مناس  و معقول برای 
آن بوده اند  مشكل مسكن موضوعی اس  كه امروزه همته  

را به نوعی، ممناس  با شرایط شان،  رفمار ستاخمه   ورهاكش
اس   در حالی كه در كشورهای پیشرفمه، مستكن بعتدی از   
رفاه اجمماعی بوده و برنامه های توسعه مستكن بتر بهبتود    

در  تتأثیر كیفی مممركز هسمند  طرح مسكن مهر بتا هتدف   
بازار و كاه  بورس بتازی زمتین و مستكن و در راستمای     

ی پتایین جامعته طرحتی شتده     ها دهكتامین مسكن اقشار 
اس  كه در صوري م ایري با شترایط یتك ستكونمگاه، بتا     
كیفی  مناس  زنتد ی باعتت تشتدید بستیاری از مستائلی      

فتع آن اقتدام نمتوده است       خواهد شد كته روزی جهت  ر  
 یدولت  در حتوزه    یاصتل  یاز طرح هتا  یكیمسكن مهر 

اشان در حاف  دهیاقمصاد بوده كه مسوالن معمقد بودند كه ا
مشكل  نیا تواند میساخ   یها نهیاز هز نیزم نهیكردن هز

عرضه و تقاضای  انیتعادل م زادیرا حل كند  كه با اهداف ا
مسكن اقشار كم درآمد  نیتأم ن،یزم م یمسكن با حاف ق

 مت  یق هیت رو یب  یاز افزا رییبضاع ، كنمرل وجلو  یو ب
  یو افتزا  نمستك  دیت بته تول  یو مسكن، رونق بخش نیزم

های مسكن )اجتاره بهتا،    نهیمسكن، كاه  هز دیحزم تول
و  یانباشم ازهایین نیخانوار، تأم ۀنی( از سبد هزدیرهن وخر

بته مستكن    یمستكن و برقتراری عتدال  در دسمرست     یآت
مستكن جوانتان    نیمناس  و به تبع آن كاه  فقتر و تتأم  

بته نظتر    نیچن ( 91؛1131 ،كمالی زادهو  یی)رضادشمطرح 
 یكمت  ۀبتر جنبت   ای هژیت و دیت فوق، تأك اس یرسد كه س یم

بعتد   ،یاز توجه به جنبه های اجممتاع   یمسكن داشمه و ب
 امتد یاقمصادی و آمتاری مستكن را نشتانه  رفمته است   پ     

بناهتای   میتوده حز رییشكل   ،یوجهتی ب نینامطلوب ا
 زتاد یالزم بترای ا  طیاس  كه فاقتد شترا   یروح یسرد و ب

ستاز   نته یزم ریبا ساكنان ختود بتوده و نتا ز    داریپا یطارتبا
  شوند می  یخو یزند  طیافراد با مح یگانگیو ب یمینارضا

ی هتا  ویژ ی قیمناس  از طر  یفیبا ك طیبه طوری كه مح
را  ممندییاحساس رفاه و رضتا  نیو نماد یاجمماع ،یكیزیف

آورد  بنتابراین ضتروري    یبرای ساكنان خود به ارم تان مت  
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مستكن مهتر، بتا توجته بته       یفت یك یهتا  مؤلفهبه  منپرداخ
می توانتد افتق روشتنی از آستی  هتا و       یهای كالبدمعیار

مشكشي این طرح را مشخ  و مستئولین مربوطته را بته    
رهای بهمر و مناس  تر در راسمای تتامین  دسمیابی به راه كا

مسكن ارزان با كیفی  زند ی مناس  برای اقشتار مخملتف   
رویته شتهری    هتای بتی   و از توستعه  دهجامعه رهنمون نمتو 

مقوله مستكن و    یجلو یری به عمل آورد  با توجه به اهم
 یهتا  مؤلفته اس ؛  ازیبه خصوص مسكن مهر شهر كرمان ن

 یاز نظر كالبد  یفیبه منظور تحقق مسكن با ك ازیمتورد ن
در ستاخ  وستازها و    ییشود تا به عنوان الگتو  یجمع بند

پژوه  بتا   نی  اردیقرار   ادهمسكن مهر مورد اسمف یابیارز
مستتكن مهتتر از نظتتر   یفتتیك یهتتا مؤلفتته نیتتیهتتدف تع
پاسخ به  یشده اس  در پ یمسكن سع یكالبد یها شاخ 

 یكالبتد   یفی اار بر ك تأثیر یها مؤلفهباشد كه  سؤال نیا
  مسكن مهر كدام هسمند

مسكن مهر از جمله طرح های دول  نهم اس  كه  طرح
به پیشنهاد دول  و با تصوی  مزلس شتورای   1111در سال 

اسشمی فعالی  خود را شروع كرد   مطالعتاي و دستمورالعمل   
 تدوین و عملیتاي اجرایتی آن   1111های اجرایی آن در سال 

آغاز شد و در حال حاضر نیز بخ  انتدكی   1111نیز از سال 
نهایی و بهره برداری رسیده و بخ   ی نمیزهطرح به  ناز ای

اعظم این طرح در مراحل اجرایی و ساخ  قترار دارد  برنامته   
ی مسكن در قال  وا ااری حق بهره برداری از زمتین بترای   

 12ساخ  مستكن كوچتك یتا مموستط زیربنتای هتر واحتد        
زمین از قیم  تمام   مرمربع و با هدف كاه  و حاف هزینهم

ساخممان برای انطباق با توان متالی خانوارهتای كتم     یشده 
و  تتأثیر درآمد و میان درآمد در نظر  رفمه شده اس   امتروزه  

 دهیپوشت  یمسكن و نق  ان در اقمصاد كشور بر كست   یاهم
ختانواده هتا    یاساس یهاازیاز ن یكیمسكن به عنوان   س ین

 مهتم  یتی دارا كیكه نه تنها به عنوان سرپناه بلكه به عنوان 
)در  یو اجممتاع  یاقمصتاد  یو از ارز  باال شود می یتلق زین

 :1111، یزی)عز اس بر خوردار  افراد( یمنزل  اجمماع نییتع
 ،یكالبتد  ،یمعمتار  ،یابعاد مخملف مكتان  ی(  مسكن دارا11
 استتت  یروان شناستتت ،یاجممتتتاع ،یاقمصتتتاد ،یكتتتیزیف
(Kearney,2006:112-139 )    مسكن مناس  بته معنتای

به فضتا و آستای  مناست ، امنیت  كتافی، تتأمین        یدسمرس
تهویته و   ای، سیستمم روشتنایی   مالكی ، پایداری و دوام سازه
رستانی،   هتای اولیته از قبیتل آب     رمای  مناس ، زیر ساخ 

قابتل  بهداش  و آموز ، دفع زباله، كیفی  زیست  محیطتی   

قبول، مكان مناس  و قابل دسمرس از نظر كتار و تستهیشي   
 یهتا  شتاخ   ،ی(  به طور كل1111:23اولیه اس )سمار زاده،

كترد   یبنتد  میتقست  تتوان  متی مسكن را در سه  روه عمتده  
مستكن، و   یفت یك یهتا  شتاخ  مستكن،   یكم  یها شاخ 
مستكن   یفت یك یهتا  شتاخ  مسكن   یاقمصاد یها شاخ 

 ینستتب  مستتكن مناستت ، عمتتر واحتتدها :عبتتاري استت  از
مستاح  و ستط     ،ینحوه تصترف واحتد مستكون    ،یمسكون

 یهتا  طبقاي ساخممان یربنایسط  ز ،یواحد مسكون یربنایز
 دیت از د یمستكون  یشده بر حس نوع مصال ، واحدها لیتكم

(  111:1112،یموستو  ا،یت )حكمت  ن  شيیاز تسه یبرخوردار
ن صاح  نظران مسكن دیر زمانی نیس  كه ذه یها شاخ 

و ممخصصتتان را بتته ختتود معطتتوف داشتتمه استت   در واقتتع  
ابزار در  نیتر یدیعنوان مهممرین و كل همسكن ب یها شاخ 
مسكن از  یها شاخ   شوند میمسكن محسوب  ریزی برنامه

مسكن در ابعاد مخملف بوده، و   یسو ابزار شناخ  وضع كی
مستكن و   نتده یانداز آ چشم میترس یبرا یدیابزار كل گر،یاز د

(  كیفیت  ستكونمی   52:1119،یزیآن هسمند )عز ریزی برنامه
باشتد و در تحقیتق    هتای ممفتاوتی متی    دارای ابعاد و ویژ تی 

پتردازد و هتدف آن ایتن     موردنظر به جنبه های كالبتدی متی  
اس  كه این فضای كالبتدی بموانتد ایزتاد فضتای ستكونمی      

و دوام  مناسبی كه آسای ، دسمرسی مناس ، امنی ، پایداری
مناس   های اولیه سازهای، روشنایی كافی، تهویه و زیرساخ 

بهداش  و آمتوز ، محتیط زیست  ستالم،      برسانی،از قبیل آ
مكان مناس  و قابل دسمرسی از نظر كار و تسهیشي اولیه و 
همچنین زمینه ی رشد و تقوی  روابط بین اعضای خانواده و 

)شتكوهی و   آوردروابط همسایگی را برای ستاكنان  فتراهم   
 ( 11:1139همكار،

  یکالبد یها شاخصمسکن از نظر  یفیک یها مؤلفه

ساخممان، انتدازه   یشاخ  نما نیا مسكن: یو الگو شكل
 ،یریجه  قرار  ،یتراكم مسكون ،یمسكن، تراكم ساخممان

را بررستی   یاراضت   یشت  و موقعی  قرار یتری  ،یابی مكان
در  )فترم و شتكل(   دو واژه نیت ا ی  با اسمناد به معانكنند می

 ایت  یژ ت یكته شتكل و   اف یدر توان میمعمبر،  یها فرهنگ
 زیت آن چ یاس  كه معرف صوري خارج زیچ كیاز  یساخم

  ،یت ماننتد موقع  یبصتر  ،یظتاهر  ،یكت یزیف یژ ت یاس ، و
 نیت ابعاد و اندازه و )فرهنگ ل ت  آكستفورد(، بته ا    اس،یمق
فر و علی ی)عینی بصر انیب یاس  برا یشكل ابزار  یترت

 یمستكون  یها ساخممان دمانیفرم چ ( 22:1131 نیا مطلق،
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اطتشق شتده    یمسكون یها ساخممان ییبه نحوه جانما زین
 ،یو جدا، خطت  دهیمانند به هم چسب یانواع مخملف یكه دارا

از  كیت   هر باشد میبلند مرتبه  یو بلوک ها یمركز اطیح
خاص خود بوده و با توجه به  یها ویژ ی یفرم ها دارا نیا

و  دیبته نتور خورشت    یاز نقطه نظتر دسمرست   كیتفاوي هر 
ساخممان  یمصرف انرژ زانیرا در م یراتییمواجهه با باد، ت 

 دنینمونتته، در صتتوري چستتب  ی  بتترادیتتنما یمتت زتتادیا
سط  آزاد ساخممان هتا   گر،یكدیبه  یمسكون یها ساخممان
 طیساخممان بتا محت   یتبادل حرارت زهیو در نم افمهیكاه  

ساخممان،   ی رما یبرا یكممر یاطراف كممر شده و انرژ
 یهتا  (  ویژ تی Biddulph,2007:18) باشد یم ازیمورد ن

از جملته   ییفضتا  یهتا  یژ ت یشتامل و  زین یمسكون طیمح
ارتبتتاط  ،یبنتتد   یتتترك  ،یتتهندستته، فتترم، شتتكل، موقع 

 ،یشناس ییبایسلسله مرات ، ز ،ییفضا یسامانده ،یعملكرد
و مستتائل مربتتوط بتته ستتاخمار، ستتازه، مصتتال  و  یستتاز ار

ی م يیشتسه ها، یمسكن، باف ، همزوار طیملزوماي مح
هتای   از موضتوعاي مهتم در بررستی    كن  كالبدی مسباشند

فراتر از  ها ویژ ی نی  در واقع ااس كیفی مربوط به مسكن 
تأمین حداقل اسمانداردهای موجود در مورد تراكم خانوار در 

، تراكم نفر در مسكن، تراكم نفتر در اتتاق و سترانه    مسكن
سط  زیربنا اس   بخ  عمتده ادراک متا از فضتا نخست      

 یدر وهلتته اول كالبتتد  یصتتراستت  و ادراک ب یبصتتر
 ( 21-19: 1132 ایمانی، )آصفی واس 

شتاخ  عمتر بنتا، تعتداد      نیت ا مستكن:  یمنت یاسمحكام و ا 
  ،یمالك ربنا،یز طبقاي، نوع مصال ،اسكل  ساخممان، مموسط

  یفیك ،یو خصوص یعموم یها میحر كیسط  اش ال، تفك
 ی راعت یدر مقابل زلزله و حتواد  طب   یو ساخ ، امن یطراح

هر نوع سازه در درجه اول بته   یداری  دوام و پاكند بررسی می
ي وابسمه به آن اس   و سپس اتصاال یاسكل  واحد ساخممان

 یفرستود   یدر ارتباط با دو موضوع اصتل  یداریدوام و پا نیا
و  یعت یدر مقابل حركتاي طب  یدر  ار زمان و مقاوم  لرزها

)حبیبی و ابتتدی یمتت  یشتتده و موضتتوع داری مصتتنوع معنتت
  یكتی از عناصتر عمتده در ستاخ      (1-11: 1113 همكاران،

كه در كیفیت  و دوام آنهتا    اس مصال  مورد اسمفاده  سكنم
  انمخاب مصال  با توجه بته اوضتاع   دارد یكنندها نییتع تأثیر

اقلیمی و وضعی  تولید مصال  و كس  معماری آن در احدا  
 ( 95: 1111)ملكی،واحدهای مسكونی اهمی  بستزایی دارنتد  

 یمهتم كالبتد   یهتا  شتاخ  از  ربنتا یو سترانه ز  ربنایسط  ز
 هتا  شتاخ   نیت ا رییت در ت  یمسكن هسمند  عوامتل ممعتدد  

بته   یبه نحوه دسمرست  توان میهسمند، از آن جمله   اارتأثیر
اشتاره كترد     یفرهنگت  لیو مستا   یجمع ن،یزم م یق ن،یزم

 یرابطه مسكن و توسعه شهر ها شاخ  نیا لیو تحل هیتزز
 یبتد فرم كال یری  و شكل  یترك یكرده و چگونگ نییرا تب

 شهر را نشان دهند  
تسهیشي بهداشمی،  یبه بررس شاخ  نیا :یطیمح  یفیك

مصترف   زانیت م ،یریو منظر، نور  دیفضاهای سبز و باز، د
و  یطت یمح یهتا  یمصال  ساز ار بتا اقلتیم، آلتود     ،یانرژ
هم  ط،یمح یها ویژ یپردازد  مزموعه  یم  یاسا ،یصوت

است    یو هم به طور محلت  یعموم یطیمح  یفیبه طور ك
 اارنتد    یمت  تتأثیر اندام موجتود زنتده    ریساكه بر انسان و 

در ارتبتاط بتتا   طیمحتت  یستتنز  وضتع  ،یطت یمح  یت فیك
 Johnson et) انستان است    یهتا  و خواستمه  هایازمنتد ین

al,1997:581-589به عنوان  توان میرا  طیمح  یفی(  ك
 «یزنتد    یت فیك» از مفهتوم  ستمرده تتر    یاساست  یبخش
ستشم  و   اننتد م ه،یت پا یها  یفیاز ك یبیكرد؛ ترك فیتعر

 ،یصتالح  نیو جااب بودن)ام  یچون آسا یبا جوانب یمنیا
انمقتال دهنتد      ،یفیبا ك یمسكون طیمح كی(  19: 1111

 یهتا  ویژ تی  قیت به ساكنان از طر یممندیحس رفاه و رضا
 & Couper) استت  نینمتتاد ایتت یاجممتتاع ،یكالبتتد

Marans,2000نه تنها بتتته حتتتوزه    طیمح تت یفی(  ك
توجتته دارد، بلكه  یانستتان یماد یازهاین یتازبرآورده ست

توستتتعه   و یاجمماعتت یهتتا  یظرف یو ارتقتتا تتنیتام
را  یرفمتار اجمماعتتت   یاجمماعتتاي براستتاس الگوهتتا یا

 طیمحت   یت فیك یبهبتود و ارتقتتتا   نیدر نظتتر دارد  بنابرا
 استتمگاارانیس یاز اهداف اصل یكتتیبه مثابه  ،یمستتكون

 یهتتا استتتت یس تتتت یدر پا یشتتتتهر تتتتزانیر نامتتهو بر
 گتتران،یو د ینیالحستت )ختتادم شتتده استت  لیتبتتد یعمتتوم
  یت مستكن، داشتمن قابل   ی(  برای عرصته انمختاب  1113:1

 یطت یهای مح  یتوسعه فضای سبز، دوری از خطراي و آس
 زا، متاری یهتای ب  طیو محت  گیت زلزله، طوفان ر ل،یس رینظ

 نته یبه ارهتای یمع ستنز  های موجود در  یتوجه به آلود 
 طیشترا  یو به طور كل س یز طیپروژه های مح یابیمكان 

در طتول ستال همتراه     یسمیز  یبا آسا یسمیكه با یمیاقل
مكتان   یطت یح ستمم یز یابیت ی ارزها شاخ باشد، از جمله 

 ینیمشك) شهری اس  یمسكون یمورد نظر در توسعه نواح
  ( 1131:92 و همكاران،

مراكز  ،یحمل ونقل عموم یبه بررس شاخ  نیا :دسمرسی
 یدسمرست  نتگ، یبته پارك  یدسمرس ،یو خدماي عموم دیخر
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امكان  زیپردازد  امروزه ن یم یشهر یها یمناس  به كاربر
دسمرسی برای همه یك ضروري اساسی شناخمه شده اس  

هتایی در سراستر     شو برای تحقق بخشیدن به این امر ت
فضاهای قابل دسمرس برای  حیطرامی  یرد  جهان صوري

در مقیاس ستاخ    )معمار( مقیاس اجزا و مبلمان همگان در
از انواع  یاری)شهرساز( هر یك باید بس بنا در مقیاس شهری

 ،یوه بتر افتراد عتاد   شكه، عت  كاربران را مد نظر قرار دهند
ایتن توانتایی،    اقتد افرادی با توانتایی حركمتی محتدود یتا ف    

 ناشتتنوایان، و كتتم ان،یتتناینابینایتتان، كمب) معلتتولین حستتی
، و افرادی با توانتایی جستمی و حركمتی ممفتاوي     (انیشنوا

 را نیتز در بتر متی    (نیریسالخورد ان، كودكان، زنان، و سا)
 یدسمرستتت   یقابل (152:1111 ان،یو نوروز ینی)حس  یرد 

 تتعیمانند توز ن،یو زم یكاربر یالگوها زتتۀیمكان نم كی
موجتود    یت فعال یژ یو یفیمقاصد بالقوه و حزم، ك ییفضا

 نۀیحمل و نقل مانند فاصله، زمان و هز ستتممیدر آنزا و س
 یها هویشتت قیبه هر مقصد از طر دنیصرف شده جه  رس

: 1132 )احد نژاد و همكتاران،   ونا ون حمل و نقل استت 
 اطهای مخملف است  كته ارتبت     یشتامل انواع فعال ( 151

 ونتد یپ یكتدیگر شهری دارد و شهرها بتا   ايیبا ح یتنگاتنگ
وجتود   زیت دارند  هتر چند ختدماي در روستماها ن   ییایج راف

ختاص ختود و بتا توجتته بتته       لیاز آنها به دال یدارد، برخ
 یكته بتا زنتد     یمیشاخصته هتای ختاص ارتبتتاط مستمق  

شهروندان دارند، بته ختدماي شتتهری معروفنتتد )مركتتز      
 یی،شتتتهری و  روستتما یو ختتتدماي تخصصتتت يمطالعتتتا

1112:1 ) 
 ختدماي  یهتا  شبكهبه  یشاخ  دسمرس نیا ها: زیرساخ 

  تقریبتا   كنتد  را بررستی متی   ابانیو خ )آب، برق، از(، معابر
هتای عمتومی و ختدماتی شتهر )تأسیستاي       تمامی كاربری

های حمل و نقتل، زیرستاخمهای   روبنایی( و همچنین شبكه
شهری آب و فاضشب، نیترو و ستوخ ، ارتباطتاي و ستایر     

با آنهتا )تأسیتتساي زیربنتتایی( را در بتتر      تبطتأسیساي مر
هتا، اصتطشحا      یرنتتد  بختتشی از ایتتن زیرستاخ      متی

های  شوند كه به عنوان شریان تأسیساي شهری نامیده می
حیاتی شهر، امكاناتی چون آب، بترق،  تاز، تلفتن و شبكه 
فاضشب را برای شهر فراهم میسازند  این قبیتل تأسیستاي   

 هر مزممع زیسمی را تشكیل متتی  اساس در حقیق  پایه و
 دهنتد و جه ، میزان و نوع توسعه شهری را مشخ  متی 

 از جمله راه یشهر یها رساخ یز ( 1115:2)سرای، سازند
ظاهر خشك  ف نق  بهشآب برخ یها آهن، جاده و كانال

و  ها  یفعال یبرا زانندهیبرانگ یشان، به بسمر و تكنوكراي
و مشمرک،  یفرد رايخاط یری  و شكل یاجمماع یرفمارها

 شتوند  متی  لیمتردم تبتد   باشناسانهیو ز كیاحساساي رمانم
(Williams,2000 ) توستتعه و   ،یقلمترو عمومت تزیتزه

 ستتتايیشتتتبكه تأس) یشتتتهر یهتتا رستتتاخ یارتقتتتاز ز
 ی، بهبود شتبكه معابر و توستعه و ارتقتاز فضاهتتا ی(شتهر
بتته عنتتوان    یهتتا  و محتل  یشتهر تاسیدر مق یعمومت

 به ینوستاز ،یاقدامتاي محرک بهستاز تنیاز مهممر یكتی
 میضمتتن تحكت   استت ، یس تنیا ی  بتا اجترارود یم شتمار

دهنتده و   وحتدي  یبافت ، عاملتت  یستاخمار و استمخوانبند
هتا   برنامه تنی  اشود میبخ  در محتدوده هتدف  انستزام

 یآن بستتمر  یها رستاخ یمحتور و ارتقاز ز زیضمتن تزه
ارائته خدمتتاي بتته محتدوده متتورد نظتتر را       یبرا مزهز

 ( 11: 1113 ،یتزدیا) كننتد یفراهم م
همزوار،  یها یبا كاربر یشاخ  ساز ار نیا :نیزم كاربری

  اهتداف  از   كتی ی  كنتد  را بررسی متی همسایگی  ،ینوع كاربر
  مكانیتابی مناستت   شتهری،   اراضتتی  كتاربری    ریتزی  برنامته 

یكتدیگر        ناستاز ار از  كاربری هتای   جداسازی  و  كاربری ها 
زمتتین   كتتاربری ت ییتتر ( Jankowski,1995:270) استت  
پتراكن  و          نحوه در  ت ییر  و  كاربری ها  نوع  در  ت ییر  شامل  
اراضتی     است   كتاربری هتا    و  فعالیت  هتا     یفضای الگوهای  
شهری  (Mahdavi & Berenjkar,2013:50) كاربری 

  چگونگی توزیتع فضتایی ت مكتانی آن یكتی ازمهممترین       و
 است   شهری  فضاهای  از  بهینه اسمفاده  به منظور  كاركردها 

(Ebrahimzadeh & Mojir Ardekani, 2010:15)  
زمتین شتهری، الگتوی توزیتع      بریكار ریزی برنامه واقع  در

مخملتف شتهر است       ی یتا ج رافیتایی عملكردهتای    فضتای 
ستتتاز اری و ناستتتاز اری بتتتین   (25 :1111 )دركتتتو ،

اثراي مثب  و منفی است  كته     دلیل های شهری به كاربری
 ایتن روابتط را متی    هم دارند    های همسایه بر روی كاربری

شتهر، نحتوه     ستط  كتاربری در    هر توان در قال  موقعی  
ها در كنار هم و روابط مكانی  كاربری  قرار یری و چیدمان

ایمان ) ای همسایه بیان كرد سایر كاربری  كاربری با بین هر 
  (52:1131 ،كاوه و

 پژوهش نهیشیپ
 یختتود بتته بررستتت   قتتاي یدر تحق (1135) ینتتاظم  الهتتام 
مسكن مناس ، در طترح مستكن مهتر،      یفیك یها شاخ 

مستكن   یهتا  پتروژه  یابیت ارز (1135) یمحمدرضا پورمحمد
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و  یشستزاد یمستكن، ژ   یت فیمهر شهر زنزان به مطالعه ك
مستكن و   ینت ی ز مكتان  یبررست  (1135) پتور  یپارست  حسن

 به مطالعه بحتت مكتان   یتوسعه شهر یاثراي آن بر الگوها
زا و  متدل توستعه درون   یآن رو تتأثیر مسكن مهتر و   ینی ز

  یآست  یبته بررست   (1131) یمتد  نیحست  ،یشهر یزا برون
 وستمر ارد  كیمهتر، هتدو   مستكن  یمعمتار  یكالبد یشناس

 ،یمسكن دانمارك سممیس"تح  عنوان  یدر پژوهش (5665)
 ستتممیسكوتتتاه بر یبتتا مترور  "است  یس قتتايیقرونتدها و تح 

 (5616) سیو دنت  سیت دور ،یمسكن از جمله مسكن اجممتاع 
تحتول در   یبترا  یمفهوم ارز  مطلتوب بته عنتوان محركت    

 یامتدها ی( پ5616) ربكا كوهن ل،یبرز یپروژه مسكن اجمماع
را  مستكن   یفیبه مطالعه ك ،یدر سشمم م یمسكن ارزان ق

و  یفت یك یازهاین نییدر تع یطرفاند  از  مورد مطالعه قرارداده
 یستفان ید یاحمتد ی مسكن در پژوه  ها یاساس ايیضرور
 یمشاست  (1112) دیت جد ینیاهری و ام (1136) یآبادی و عل

 (1113) رستمم و جنت  رحمت  پنتاه     یغالم ان،یبمان (1111)
( 1119) خوشتتفر (1111) حتتائری مازنتتدرانی (1111) یتوستتل

 كتتار نقتتره (1111) انیتتمعمار (1113) یرازینتتژاد و شتت یكتت
بته   میمنتابع، مفتاه   ریو سا (1136) یسیكار و رئ نقره (1111)

حاصتل   یو دستماوردها  یها معرف پژوه  نیكار  رفمه در ا
 شده اس   یاز آنها بررس

 کار ها و روش داده
 كاربردی و از نظر نحوه-از نظرهدف، توسعه ای قیتحق نیا

 به منظور بترآورد  ی اس فیتوص -یلیها، تحل  ردآوری داده
نفتتر جمعیتت  ستتاكن  3566ی از بتتینآمتتار جامعتتهحزتتم 

از فرمتول كتوكران و رو     بتا استمفاده   درشهرک مطهری
استمفاده شتده   نفر تعیتین و   32ی تعداد تصادف یرینمونه  

پرسشتنامه،   قیپژوه  از طر نیا یفیاس ،  اطشعاي توص
آوری  و ابتزار جمتتع شتده  آوری  مشتاهده و مصتاحبه جمتع   

بوده  یدانیای و م از كمابخانه یقیپژوه ، تلف نیاطشعاي ا
در قال   و شهروندان انكارشناس نیپرسشنامه ب عیكه با توز

( 3تتا   1)ی عددی  بندی شده درجه فیي بسمه با طسؤاال
 لیمورد اسمفاده در تحل ییتا 3 اسیبا مق یهمخوان لیبه دل
صوري  رفمه اس   به  TOPSISو AHP یزوج سايیمقا

مسكن  یكالبد یها شاخ و  یفیك ها مؤلفه یابیمنظور ارز
متدل  دو  از نمتایج  كرمان بتا استمفاده   یمهر شهرک مطهر

AHP وTOPSIS آن از جمله رمزموعهیز ینرم افزارها ،
Choice Expert  در چهتتار مرحلتته بتته صتتوري سلستتله

 ارهتا یرمعیو ز ارهتا یمع نیتی  تع 1انزام  رفمه است    یمراتب
 ی  تعیتتتین ضتتتر 5مستتتكن مهتتتر؛  یكالبتتتد -یفتتتیك

 1مسكن مهتر؛   یكالبد -یفیك ی)اهمی ( معیارها یارجح
 یكالبتد  -یفت یك لیو تحل ارهایرمعی تعیین ضری  اهمی  ز

 یكالبتد  -یفت ینق  ك زانیم یینها لیتحل  9مسكن مهر؛ 
 یابیبرای ارز یزوج سهیاز مقا AHPدر رو   مسكن مهر 

در رو   یولتت شتود  متی هتا استتمفاده   نته ی ز (rankرتبته ) 
TOPSIS هتا   نهیها، از فاصله  ز نهی ز یابیبه منظور ارز

  به طوری كه نقطه شود میآل اسمفاده  دهینسب  به نقطه ا
مقدار هر شاخ   نیمقدار و بدتر نیآل بر اساس بهمر دهیا

   شود می نییتع نهیدر دو  ز
مسكن مهر بتا   یفیك یها مؤلفهموضوع  گاهیجابا توجه به 

شتكل و   یارهتا یمع نیو همچنت  یكالبتد  یها شاخ توجه به 
 ،یطت یمح  یت فیمستكن، ك  یمنت یمسكن، اسمحكام و ا یالگو

 یبه عنوان پاراممرهتا  زین نیها، كاربری زم دسمرسی، زیرساخ 
 ( 1) شكل اند  قرار  رفمه لیو تحل یمورد بررس یاصل

طتتول   قته یدق 9درجه و  21ت یشتهر كرمتان در موقع
در  ییایت عتر  ج راف  قهیدق 11 درجته و 16و  ییتایج راف
مركزی زا ترس واقتع شتده     جبال دو رشتمه نیمتاب یدشم

بتتته طتتتور    تتتا یستتتط  در  از شتتهر  نیت اس   ارتفتاع ا 
محتدوده متورد مطالعته،    و  ممتتتر  1116مموستتط حتتدود 

مزممتع   نیت   ااست   مطهتری پروژه مسكن مهتر شتهرک   
 1166شهر كرمان واقع شده و در حال حاضر دارای  غربدر

  استت نفتتر  3566آن   یتتجمع استت  كتته یواحتتد مستتكون
بتوده و از لحتتاا   یو شتطرنز منظم محلته تنیستاخمار ا

از  یكتتتیشتتهروندان شتتهر،   جتتاب و رییاجممتتتاع پتتتا 
این محلته در تتراكم     اس  كرمان هتای برتتر شتهر محلته

نفر  112 نفتر در هكمتار ، تراكم مموسط 112كم با تتراكم 
هكمتار  نفتر در   911در هكمار و در تتراكم زیتاد بتا تتراكم  

پتتایرای جمعیتت  استت  )مشتتاور شتتهر و اندیشتته مانتتا،     
1136:191) 
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 موقعی  ج رافیایی محدوده مورد مطالعه .1 شکل

  جینتا ریشرح و تفس

  AHP روش

 ستازی  ساده اصل در :مراتبی درخ  سلسله ترسیمصل اول: ا
 كتار  ایتن   شتود  می ترسیم درخمی نمودار یك قال  در مسئله

  یرنده تصمیم بیشمر  دق  و مسئله  سازی درک  ستاده بته
كته در قالت      (1111: 139 زاهتدی،  و اكبری) كند می كمك

هتای   این اصل، سطوح هدف، معیارها، زیرمعیارهتا و  زینته  
 ( 1  نمودار )اند مورد تحلیل مشخ  شده

 

 
  یكالبد یها شاخ مسكن مهر از نظر  یفیك یها مؤلفه .1 نمودار

 
ها  در راسمای تحقق   یاولو نییو تع نی: تدواصل دوم 

 یابیت منمخت  جهت  ارز   ارهتای یرمعیو ز ارهایاصل، مع نیا
 یكالبتد  یهتا  مسكن مهر از نظر شتاخ   یفیك یها مؤلفه

 اریت در اخم یمسكن مهر، در قال  پرسشنامه و به رو  دلف
كارشناسان امور مسكن مهر و شهروندان قرار  رف   پتس  

داده شده در اجماع كارشناسان، به  ازايیامم جیمان یاز بررس
و  گریكتد یبا  سیماتر كیدر قال   ارهایمع یزوج سايیمقا

با هم پرداخمه شده اس   پتس از   اریهرمع ارهاییرمعیز زین
،وزن هتای   Expert Choiceبه نرم افتزار   ازايیورود امم

 نیمشخ  شد  در ا اریرمعیو ز اریمحاسبه شده برای هر مع
مستتكن،  یشتتكل و الگتتو» یشتت  مؤلفتته اصتتل  پتتژوه

 ،یدسمرستت ،یطتتیمح  یتتفیمستتكن، ك یمنتتیاستتمحكام و ا
در نظر  رفمته شتده است ، كته      «نیزم یكاربر رساخ ،یز

و  یكالبتد » ویآلمرنات  یدر دو موقع یفرض میبصوري مفاه
 ینستب   یت و اهم ازايیت میزان امم یمخملف بر مبنا «یفیك

كته   یهدف اصتل  یبررساند  جه   قرار  رفمه یمورد بررس
 یهتا  مسكن مهتر از نظتر شتاخ     یفیك یها شامل مؤلفه

به منظور تهیه اطشعتاي   نكهیمسكن اس ، ضمن ا یبدكال

انزتام شتده و بتر استاس اطشعتاي       یخام، برداش  میتدان 
مورد استمفاده در متدل    یها سیماتر قیبدس  آمده از طر

اممیازهتتا بدستت  آمتتده و در شتتكل بتته صتتوري اطشعتتاي  
 ( 5ارائه شده اس   جدول ) یفتوصی

با توجه به وزن های به دست  آمتده بترای هركتدام از     
معیارها پس از مقایسه زوجی، با توجه به زیر معیارها متورد  

بتا   شتكل و الگتوی مستكن   د؛ كه معیار شبررسی مشخ  
 ایمنتتی و استتمحكام  دارای بیشتتمرین اهمیتت ، معیتتار 116

بتا   دسمرستی دارای اهمیت  میانته و معیتار      115 با مسكن
  همچنتین نمتایج زیتر    باشد میرین اهمی    دارای كمم116

نشتان   مستكن  الگتوی  و شتكل معیارها در مزموعه معیتار  
بتا   تراكم ساخممانی ، 121با وزن اندازه مسكن كه  دهد؛ می

دارای بیشتمرین    191با وزن  جه  قرار  یری  ، 111وزن 
  كممرین وزن و رتبه 111با وزن  تراكم مسكونیوزن ها و 

 مستكن  كیفتی  یهتا  مؤلفهبه ی نسب  از نظر بررس اهمی 
و رتبه بندی ضترای   دارد  كالبدی یها شاخ  نظر از مهر

  ، 131 تسهیشي بهداشمی ،به دس  آمده برای زیر معیارها
  113 ختدماي  یهتا  شبكه به دسمرسی،  139 مموسط زیربنا
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 ( 1) جدول  دمورد پژوه  را دار زیرمعیارهایبه ترتی  بیشمرین ضری  وزنی اهمی  در بین 
  یكالبد یها شاخ مسكن مهر از نظر  یفیك یها مؤلفه یارهایمع ریو ز یاصل یارهایوزن مع .1 جدول

 وزن رتبه معیارها
 ها شاخ 

 وزن رتبه  وزن رتبه 

 
 و الگوی شكل

 مسكن
1 6,116 

 6,122 16 مكان یابی 6,121 3 مسكن اندازه

 6,116 1 قرار یری موقعی  6,111 1 ساخممانیتراكم 

 6,161 15 ساخممان نمای 6,111 11 تراكم مسكونی

 6,111 51 شی  اراضی 6,191 11 جه  قرار  یری

 
 اسمحكام و ایمنی

 مسكن
9 6,115 

 6,119 1 مالكی  6,161 16 بنا عمر

 6,139 5 مموسط زیربنا 6,115 19 طبقاي تعداد

 6,111 2 سط  اش ال 6,151 59 مصال  نوع

 6,151 52 اسكل  ساخممان
 های حریم تفكیك

 وخصوصی عمومی
13 6,112 

 و زلزله مقابل در امنی 
 طبیعی حواد 

 6,115 9 وساخ  طراحی كیفی  6,195 12

 
 كیفی  محیطی

 
2 6,113 

 6,199 19 دید و منظر 6,131 1 بهداشمی تسهیشي

 6,39 19 نور یری 6,191 11 بازسبز و  فضاهای

 6,121 15 اقلیم با ساز ار مصال  6,155 51 میزان مصرف انرژی

 و محیطی آلود ی های
 صوتی

 6,31 11 اسای  6,111 51

 
 

 دسمرسی
1 6,116 

 6,159 51 حمل ونقل عمومی

 6,111 53 مراكز خرید و خدماي عمومی

 6,153 55 دسمرسی به پاركینگ

 6,169 11 شهری های كاربری به مناس  دسمرسی

 
 ها زیرساخ 

5 6,555 
 6,113 1 ی خدماي)آب، برق، از(ها شبكهدسمرسی به 

 6,111 56 معابر و خیابان

 
 زمین كاربری

1 6,511 

 6,125 11 های همزوار ساز اری با كاربری

 6,151 51 نوع كاربری

 6,113 11 همسایگی

 
باتوجه به بررسی وزن  زینه های زیر معیارها در مقابل 

این پژوه  بترای  « كیفیو  كالبدی»دو مفهوم و آلمرناتیو 
 ، 112 زیرستاخ  ؛ )معیارهتای  كالبتدی  هامفهوم و آلمرناتیو

 ( بیشمرین وزن 116دسمرسی  ، 115 شكل و الگوی مسكن
  زینتته هتتای؛ كیفتتیآلمرنتتاتیو    بتترای مفهتتوم ورا دارنتتد

 ، 122یكیفیت  محیطتت  ، 111استمحكام و ایمنتی مستتكن   )
  این روند نشتان  دارد ( بیشمرین وزن اهمی  191زیرساخ 

های هر دو مفهوم  مؤلفهبودن نمایج در روند  هم راس دهند 

 (  5) جدول باشد  می
 - كیفی های مؤلفهدر رابطه با  المرناتیوهااممیاز و وزن  .2 جدول

 مهر مسكن كالبدی

مؤلفه
 

ها
 

شكل
 

ی
و الگو

 
مسكن

 

اسمحكام و ایمنی
 

مسكن
 

  محیطی
كیفی

 

دسمرسی
 

 
زیرساخ

 
ها

 

ی
كاربر

 
زمین

 

 6,161 6,112 6,116 6,159 6,153 6,115 کالبدی



 00     مسكن با اسمفاده از یكالبد یها مسكن مهر از نظر شاخ  یفیك یها مؤلفه یابیو ارز نییتع و همکاران: بهراد

 6,115 6,191 6,196 6,122 6,111 6,111 کیفی

 AHPفنهای  هددر ق:تت فاب  توت: تخمین نساصل سوم
راه بی تتتتت  نستتتتتهمیاه تتت ك، س انهایی دن وزن هم كرافر
حتال بعتد از   میكند  ن اتتبیر اتتر معیتتهای رتتبرا ا تتلهتتح

مقایسه زوجی و محاسبه وزن های نسبی  زینه هتا و معیارهتا،   
  بته مفتاهیم و   بالزم اس  تتا وزن نهتایی هر زینته هتا نست     

تلفیتق      كه از طریتق رو  شودالمرناتیوهای پژوه  محاسبه 
آل محاسبه خواهد شد، در این حالت  وزن نهتایی بته ایتن      ایده

ترتی  بدس  می آید، كه ابمدا برای هر معیار وزن  زینه ها بتر  
، سپس عدد حاصتل در وزن  شود میوزن مهممرین آنها تقسیم 

، و با جمع مقادیر حاصل بترای هتر   شود میمعیار حاصل ضرب 
یابتد  نمتایج    صتی  متی  یك از  زینه ها عدد به هر  زینته تخ 

ر   نستب  بت  223بتا وزن   كیفیت   المرنتاتیو دهتد كته    نشان می
 ( 1) جدول اهمی  بیشمری دارد  991با وزن  المرناتیو كالبدی

 AHPوزن  نهایی مدل  .3جدول 

 ها  زینه وزن

 كالبدی 6,991

 كیفی  6,223

نمودارهای آنالیز حساسی : آنالیز حساسی  انزام شده بر 
روی  تره هتتدف، حساستی   زینتته هتتا را نستب  بتته تمتتام    
معیارهای موجود در زیر هدف را نشان خواهد داد  چهار نتوع  

انزام داد كه شامل: التف( دینتامیكی، ب(    توان میاز آنالیز را 
   كارایی، ج( سربه سر، د( رادیانی

الیز حساسی  معیارهای اصلی و آلمرنتاتیو  با توجه به  ان
های این پژوه  به این نمایج دست  یافمته است ، كته در     

الگتو  نالیز حساسی  دینامیكی بیشمرین حساسی  را معیتار  آ
 كتتاربری زمتتین درصتتد، و معیتتار  11/6 و شتتكل مستتكن

 دسمرستی درصد و كممرین در بین معیارها را معیتار  51,1/6
درصتد و  22,3/6بتا   كیفیت  درصد نسب  به آلمرنتاتیو   1/6

 اند  درصد حساسی  كس  نموده 11,3كاه  خطر زلزله با 
نالیز حساسی  سر به سر بیشمرین حساسی  آ(  در 5) شكل

و كممتترین حساستتی  را  92/1بتا وزن   زیرستتاخ را معیتار  
بته ختود اخمصتاص داده     5بتا وزن كممتر از    كاربری زمین

 اس  

 

 
 و المرناتیوها انالیز حساسی  معیارهآ نمودار .2 شکل

  TOPSIS روش

 هتایی   زینته  مناست ،  هتای   زینته  كه مفهوم این اساس بر
 مثبت   آل ایتده  حتل  راه به نسب  را فاصله حداقل كه هسمند

 حتل  راه به نسب  را فاصله دورترین و( حال  ممكن بهمرین)
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 منفتی  m وستیله ی  بته   زینته  n متورد  شتاخ ،  هتلل  اید
 ارزیتابی  رو  ایتن  در  باشتند  داشتمه ( ممكن حال  بدترین)

 تتر  كوتتاه  شتاخ ،  هتر  مطلوبیت   كته  است   این بر فر 
 بررستی  جهت   حتال   است   كاهشتی  یتا  افزایشی یكنواخ 

 كالبتدی  یهتا  شتاخ   نظتر  از مهر مسكن كیفی یها مؤلفه
 :باشد می زیر مراحل كردن طی مسملزم ، مسكن

 بته  كارشناستان و شتهروندان   نظتر  با ابمدا در(: 1) مرحله
 از استمفاده  بتا  ستپس  و شتده  داده الزم اممیازهای ها شاخ 

 (5اس   جدول شماره) شده محاسبه اممیازها (1) ی رابطه

     

               (:            5رابطه)

 متتاتریس تشتتكیل بتترای مرحلتته درایتتن(: 5) ی مرحلتته
 پرداخمته  ستازی  اوزان بته  شانون آنمروپی طریق از مقیاس بی

 دس  به ها شاخ  از هریك وزن زیر ی رابطه طبق كه شده
  اس  آمده

 شانون ها با اسمفاده از آنمروپی اوزان شاخ . 4جدول 

شكل
 

ی
و الگو

 
مسكن

 

اسمحكام و ایمنی
 

مسكن
 

  محیطی
كیفی

 

دسمرسی
 

 
زیرساخ

 
ها

 

ی
كاربر

 
زمین

 

مؤلفه
 

6,9666
 6,1111
 6,1991
 6,1111
 6,9631
 6,1991
 

 كالبدی

6,5666
 6,5151
 6,5123
 6,5311
 6,5511
 

5123
  

 كیفی

 

شتانون،   آنمروپی از اسمفاده با مرحله این در(: 1) ی مرحله
 شتده  محاستبه  زیتر  ی رابطته  طبق شده مقیاس بی ماتریس

  (:           1رابطه) اس  

 
 

 بتر  بایتد  مقیاس بی ماتریس تشكیل برای(: 9) ی مرحله
   نمود عمل زیر رابطه ی طبق

                    (9رابطه)

 از مقیتاس  بتی  متاتریس  9 ی رابطته  طبتق  بر(: 2) مرحله
 آید  می دس  به 9و 1 ی رابطه از حاصله اعداد ضرب

 مقیاس شده  نمروپی شانون بیآماتریس  .5جدول 

شكل
و  

ی
الگو

 
مسكن

 

اسمحكام و ایمنی
 

مسكن
 

  محیطی
كیفی

 

دسمرسی
  

زیرساخ
 

ی
كاربر

 
زمین

 

مؤلفه
 

6,1321
 6,1291
 6,1121
 6,1131
 6,1111
 6,1161
 

Ej 

6,1112
 6,1925
 6,1193
 6,1161
 6,1113
 6,1535
 

Dj 

6,1211
 6,5515
 6,1162
 6,5691
 6,1111
 6,5653
 

Wj 

 رتبه 1 2 5 9 1 1

 ماتریس بی مقیاس  .6جدول 

شكل
 

ی
و الگو

 
مسكن

 

اسمحكام و ایمنی
 

مسكن
 

  محیطی
كیفی

 

دسمرسی
 

 
زیرساخ

 
ها

 

ی
كاربر

 
زمین

 

مؤلفه
 

6,1
 6,5
 6,1
 6,1
 6,1
 6,5
 

DM 

Ws 

6,1666
 6,6961
 6,6119
 6,6562
 6,6116
 6,6921
 

λjWj 

6,1911
 6,5111
 6,1519
 6,1916
 6,1511
 6,1113
 

W'j 

 رتبه 1 1 9 2 5 1

 

ها برای ضرب در  محاسبه اممیاز هر یك از مؤلفه. 7جدول 

 ماتریس

شكل
 

ی
و الگو

 
مسكن

 

اسمحكام و ایمنی
 

مسكن
 

  محیطی
كیفی

 

دسمرسی
 

 
زیرساخ

 
ها

 

ی
كاربر

 
زمین

 

مؤلفه
 

5,111
 6,1311
 

1,651
 

1,91
 1,661
 5,116
 

 كالبدی

1,911
 6,1519
 6,1169
 

1,199
 6,115
 1,239
 

 كیفی
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 ماتریس بی مقیاس شده موزون .8جدول 
شكل
 

ی
و الگو

 

مسكن
 

اسمحكام و ایمنی
 

مسكن
 

  محیطی
كیفی

 

دسمرسی
 

 
زیرساخ

 
ها

 

ی
كاربر

 
زمین

 

مؤلفه
 

6,1911
 6,5351
 6,1121
 6,5351
 6,1121
 6,2151
 

 كالبدی

6,1512
 6,1155
 6,1136
 6,5191
 6,1156
 6,1519
 

 كیفی

 
 ی محاستبه  جهت   كته  آختر  ی مرحلته  در(: 1) ی مرحله

 از باشد می منفی و مثب  آل ایده از ناحیه هر ی فاصله میزان
  شوند می مشخ  ها فاصله این زیر های رابطه طریق

  (:2رابطه)

 

 ناحیه هر تاپسیس میزان مرحله این در(: 1)ی  مرحله
 از یك هر نهایی اممیاز احمساب با سپس ،شود می مشخ 

   شوند می بندی رتبه آمده دس  به نواحی،اعداد

                           (: 1رابطه)

 چند انته  مراحتل  در  رفمته  صوري محاسباي به توجه با
 آل ایتده  بتا  را فاصتله  المرناتیو كیفتی كممترین   نظر مورد مدل
 آلمرناتیو كالبتدی  و منفی آل ایده با را فاصله بیشمرین و مثب 

 بتا  را فصتله  كممترین  و مثبت   آل ایتده  بتا  را فاصله بیشمرین
  دارد منفی آل ایده

 ها میزان تاپسیس و رتبه مؤلفه .9جدول 

 ها مؤلفه میزان تاپسیس رتبه

 كالبدی 6,161 1

 كیفی 6,111 5
 

 چند انته  مراحتل  در  رفمته  صوري محاسباي به توجه با
 و مثبت   ایتده  بتا  را فاصتله  كممترین  كیفتی  نظتر  مورد مدل

 فاصتله  بیشتمرین  كالبدی و منفی آل ایده با را فاصله بیشمرین
 دارد  منفی آل ایده با را فصله كممرین و مثب  آل ایده با را

 AHPو  TOPSISهای  روشمقایسه نتایج نهایی 

 AHP و TOPSIS های رو  نهایی نمایج مقایسه .11جدول 

 مزموع رتبه
وزن نهایی 
 تاپسیس

 وزن نهایی

AHP 
 ها مؤلفه

 كالبدی 6,991 6,161 1,591 5

 كیفی 6,223 6,111 1,135 1

 

 گیری بحث و نتیجه
بته   ای هیمسكن از كتاالی سترما   لیطرح مسكن مهر با تبد

در بتازار   ستودا ری   یكاالی بتادوام، موجت  كتاه  جتااب    
مستكن   هیبازار سرما  یجااب  یافزا گریمسكن و از سوی د

 هتای  است  یاز س یكیبه عنوان  نیزم  یریمد نیشد  همچن
و  ستاخ   فراینتد آن از  م یمهم در بخ  مسكن و حاف ق

اهداف مسكن مهر اس  كته افتزون بتر آن،     نیساز از مهممر
كتاه  خواهتد داد  از    ادییت ز را تا حتد  خواری نیمشكل زم

هتای مستكن مهتر از     پتروژه  یتوستعه آپارتمتان   گریسوی د
كته باعتت    نیو اتشف زم ییشیی وها خانه ساخ  مشكشي
 هم بته  كرمانشهر  نمود  رییجلو  شد یشهر م یتوسعه افق

كشتور كتته بتدون برنامتته    ی بتتزرگاز شتهرها  یكتتی عنتوان 
 یدر بخ  كالبد ژهیبه و یبا مشكشي فراوان افمه،ی سمر  

  اس  روبرو مسكن

 یهتا  شتاخ  و  هتا  مؤلفهابعاد،  یمطالعاي مخملف بر رو
از  كیت انزام شده اس  كه هتر   مسكن مهر كالبدی -كیفی 

 نیت ا یبرا قرار داده اند  یها را مورد توجه و بررس د اهید نیا
 ،پتتژوه  نیتتا ستتؤالپاستتخ بتته  یمنظتتور، و در جستتمزو

مستكن مهتر كتدام     یكالبتد   یفی اار بر ك تأثیر یها مؤلفه
 یهتا  مؤلفته  نییبه هدف پژوه ، هدف تع یابیهسمند و دسم

 مستكن  یكالبتد  یهتا  شتاخ  مستكن مهتر از نظتر     یفیك
موضتوع   گتاه یجابا توجه بته  مطالعه  نیدر ا مهركدام هسمند 

 یكالبتد  یها شاخ مسكن مهر با توجه به  یفیك یها مؤلفه
مستكن، استمحكام و    یشتكل و الگتو   یارهایمع نیو همچن

دسمرستی، زیرستاخ  هتا،     ،یطت یمح  یت فیمسكن، ك یمنیا
و  یمورد بررست  یاصل یبه عنوان پاراممرها زین نیكاربری زم

  اند قرار  رفمه لیتحل
 و AHPبتتر استتاس متتدل ، بتتا استتمفاده از نتترم افتتزار   

TOPSIS  و  هیتزز قرار  رفمه اس   یمورد بررس وانمخاب
با توجه به وزن های بته    دهد میپژوه  نشان  جینما لیتحل

دس  آمده برای هركدام از معیارها پس از مقایسه زوجی، بتا  
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؛ كته معیتار   شتد توجه به زیر معیارها مورد بررستی مشتخ    
و در متاتریس بتی مقیتاس  كتاربری      الگوی مسكن شكل و

  همچنین نمایج زیر معیارها در باشد می بیشمرین اهمی  زمین
اندازه ؛كه دهد مینشان  مسكن الگوی و شكلمزموعه معیار 

بیشمرین وزن هتا  جه  قرار  یری ، تراكم ساخممانی، مسكن
كممرین وزن و رتبه اهمی  از نظر بررستی  تراكم مسكونی و 

 یهتا  شتاخ   نظتر  از مهر مسكن كیفی یها مؤلفهبه  نسب 
و رتبه بنتدی ضترای  بته دست      د را دارمهر  مسكن كالبدی

، مموستط زیربنتا  ، تسهیشي بهداشتمی  ،آمده برای زیر معیارها
به ترتیت  بیشتمرین ضتری     خدماي  یها شبكه به دسمرسی

باتوجه بته بررستی   دارد   زیرمعیارهایدر بین  را وزنی اهمی 
 زینه های زیر معیارها در مقابتل دو مفهتوم و آلمرنتاتیو    وزن 

 هتا این پتژوه  بترای مفهتوم و آلمرناتیو   « كیفیو  كالبدی»
، شتتكل و الگتتوی مستتكن، زیرستتاخ ؛ )معیارهتتای كالبتتدی
  برای مفهوم و آلمرناتیو هسمند( دارای بیشمرین وزن دسمرسی

ی، كیفی  محیطت ،اسمحكام و ایمنی مسكن زینه های؛) كیفی

هتم    این روند نشتان دهنتد   را داردبیشمرین وزن زیرساخ ( 
  باشتد  میی هر دو مفهوم ها مؤلفهبودن نمایج در روند  راس 

ر المرنتاتیو  نستب  بت  كیفتی   المرنتاتیو كته   دهد مینمایج نشان 
 AHPبا توجه به تحلیتل   را بیشمرین اهمی   با وزن كالبدی

 دارد و روند معكوس در تحلیل تاپسیس اس  
با توجه به  انالیز حساسی  معیارهتای اصتلی و آلمرنتاتیو    
های این پژوه  به این نمایج دس  یافمه اس ، كه در انالیز 

الگو و شتكل  حساسی  دینامیكی بیشمرین حساسی  را معیار 
و كممترین در بتین معیارهتا را     كاربری زمتین و معیار مسكن 
كست   بتا حساستی    كیفی نسب  به آلمرناتیو  دسمرسیمعیار 

با توجه بته محاستباي صتوري  رفمته در مراحتل       نموده اند 
كممرین فاصله را با ایده مثبت    یفیچند انه مدل مورد نظر ك

بیشمرین فاصله  یمنفی و كالبد آل ایدهو بیشمرین فاصله را با 
و  منفتی دارد  آل ایتده مثب  و كممرین فصله را با  آل ایدهرا با 

و  TOPSIS یرو  ها یینهاوزن   جینما سهیمقادر نهای  
AHP   نشان دهند برتری نمایج آلمرناتیو كیفی اس 

 منابع

 یابیتتارز  (1139اهلل ) عتتزي ،یقاستتم و یستتیزاده، ع میابتتراه
توستتعۀ   كترد یبتا رو  یمسكن شهر یكالبد یها شاخ 

مطالعتتاي و   شتتهر ستتامان  ینمونتتتۀ متتتورد  تداریتتپا
  169-11، (51)1 ،یا و منطقه یشهر یها پژوه 

ی، موستو  و هیسم ی،دیحم یمحمد ،محسن ی،روشم احدنژاد
با  یشهر یبه خدماي عمومی دسمرس  (1132) رنزفیم
در شتهر بتا استمفاده از     یعدال  اجمماع كردیبر رو دیكأت

GIS ییمقطع راهنما ی: خدماي آموزشیمورد ی )نمونه 
، (51) 1 ،فضتا  ییایت ج راف  یمزله آمتا (  اندوآبیم شهر
152-196  

 یالگوهتا  فیت بتاز تعر   (1132النتاز ) ی، مانیا و اریماز ،یآصف
 یابیمعاصر با ارز یاسشم -یرانیمسكن مطلوب ا یطراح

 یمعمتار  یهتا  مزلته پتژوه     یستنم  یهتا  خانه یفیك
  19-21، (5) 9، یاسشم

ستكون  در   طیمح  یفیك یارتقا  (1111) نیفرز ،یصالح نیام
مناست ، نمونته    یبلند مرتبه و ارائه راهكارها یها مزممع
 تروه   ،ارشد ینامه كارشناس انیپا  شهرک اكباتان یمطالعات
 مدرس   یدانشگاه تربای، ریزی شهری و منطقهبرنامه

 و یاجمماعتت  یسترزند  زادیا  (1113) دیمحمدستع ،یتزدیا
: یعمومت یو توستعه فضتا تزیتزه تقیطر از یاقمصتاد

تحقتتق   یبتترا  یمحترک توستعه، راهتكار یهتا پروژه
 لنامه صف  یو مراكز شتهر شيمح ینتیبازآفر یها برنامه

 
 یجستتمارها  یشهرستتاز  و یمعمتار  یپژوهشت ،یلیتحل

 53 -55 (،15) 3 ،یشهرستاز
 زانیت ستنز  م  (1131كتاوه، مهتدی )  و  یمحمتدتق  مان،یا

ساكنان مسكن مهتر فوالدشتهر    انیدر م یزند   یرضا
 (،2) 5، شتهری  یشتناخم  مطالعاي جامعه هینشر  اصفهان

1-15  
مسكن مهتر   یها پروژه یابیارز  (1131) رضامحمد پورمحمد،

 ،ییایت علوم ج راف یكاربرد قايیتحق هینشرشهر زنزان  
19 (11 ،)111-135  

 ،یكمتال و محكت   ،یتراب ،یبهزادفر، مصطف ومر ،یك ،یبیحب
 تااری و   است  یس یشناست   ینقتد و آست    (1113) دیوح

فصتلنامه    رانیت مستكن مهتر در ا   یاتیت عمل زییر برنامه
  11-1، (13) 56 ،آبادی

كاربرد مدل در   (1112) رنزفیم ،یموسو و حسن ا،ین حكم 
 :زدیت   یا هیت و ناح یریزی شتهر  بر برنامه دیبا تأك ایج راف

   نیانمشاراي علم نتو

ی، ستتمار و نیحستت، انیمنصتتور، احمتتد ،ینیالحستت ختتادم
در  یزنتد   یذهنت   یفیسنز  ك  (1113) نیمحمدحس

 ،یطت یو مطالعتاي مح  ایت فصتلنامه ج راف   یشتهر  ینواح
1(1 ،)92-16  

 یابیتتارز  (1131) عقتتوبیزاده،  یكمتتالو  رضتتامحمد ،یرضتتائ
مستكن مهتر    یها ساكنان از مزممع یمند  یرضا زانیم
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  (زدیت شتهر   هیت مسكن مهر فاطم  ی: سای)مطالعه مورد
  51-11 ،(2)5 ،یفصلنامه مطالعاي شهر

 نیحست  ،ختواه  یفرهتاد  و محمتود  ،نیت آرو ،اهلل كرام  ی،اریز
در  ینت ی ز مستكن  یها شاخ   یوضع یابیارز  (1131)

  یریمطالعتاي متد    : شتهر اهتواز(  یشهر )نمونته متورد  
  11-93 ،(16)3 ،یشهر

هتتای جمعیمتتی   بررستتی شتتاخ    (1111) داوود ستتمارزاده،
، جمعیتتت  هفصتتتلنام  1112 ن در ستتتالامستتتكن ایتتتر

   11-16(،11و11)9
 یبررستت  (1135حستتن ) ،پتتور یپارستت و شیتتژ ی،ستتزاد

توستعه   یمستكن و اثتراي آن بتر الگوهتا     ینت ی ز مكان
  161-11 ،(1)1 ،فضا ییایج راف  یمزله آما  یشهر

(  تأسیستاي شتهری، نیازمنتد متدیری      1115آر  ) سرایی،
   16-2(، 21)5 ،ها مزله شهرداری  واحد

 نیتتأم  یها وهیش  (1116) دیسع ند،یآ خوب و روسیس ،یشفق
مستكن و   همزلت   یافراد كتم درآمتد شتهر    یمسكن برا

   11-11 (،31و  32)5 ،روستما طیمحت
بررسی میزان رضای    (1139ارفعی، جواد ) و محمد شكوهی،

پتتژوه  و   ستتاكنان از مستتكن مهتتر شتتهر بزستتمان  
   95-55، (55) 1، ریزی شهری برنامه

  درآمتدی براقمصتاد شتهری     (1111) دیدركو ، سع نیعابد
 ی مركز نشر دانشگاه: تهران

مسكن در  یها شاخ  گاهیجا  (1111) یمحمدمهد ،یزیعز
، بتتا یز یهنرهتتا  هینشتتر   ریتزی مستتكن   فرایند برنامه

11(915 ،)11-95  
  (1111صتتارم ملتتك ) ،ادژمحمتتدن و یمحمدمهتتدی، زیتتعز

)ممعارف  یمسكون یها مزممع یدو الگو یقیتطب یبررس

نتور و   یمستكون  یهتا  مزممع مورد مطالعه: و بلندمرتبه(
  11-51، (15)15، بایز یمزله هنرها اسكان تهران 

 نیتی تب  (1131) وبیت ا ،مطلتق  یایت ن یعل و رضایعل ،فر ینیع
مستتكن  نیمتتاب یو درون در فضتتاها رونیتتمفهتتوم ب
بتتالكن در ستته نمونتته از   یمطالعتته متتورد ی؛ آپارتمتتان
 - بتا یز یهنرهتا  هینشتر تهتران    یمسكون یها مزموعه

   11-22 ،(5)13 ،یو شهرساز یمعمار

  (1135)تینتا   ،نیتا  ممقتی  و مهشتید  ،شتعبانیان  ،حسین ،مدی
 در مستكن مهتر   یرانیا یفرهنگ و معمار یشناس  یآس
انستانگرا،   یو شهرستاز  یمعمتار  یملت   یهمتا   نیقزو

  نیقزو یدانشگاه آزاد اسشم
یی شتتهری و روستتما   یمطالعتاي و ختدماي تخصصت    مركز
پژوهشتتتتكده   ختتتتدماي شتتتتهری  یریمتتتد  (1112)

 :تهتتران  یجهتتاد دانشتتگاه یو اجممتتاع یعلتتتتوم انستتان
 كشور  های ارییها و ده انمشاراي ستازمان شهرداری

 یابیتتارز  (1131الهتتام ) ان،یضتتابط و ابوالفضتتل ،ینیمشتتك
 زد،یهای مسكن مهر نمونه موردی اسمان  پروژه یابیمكان
بتا استمفاده از متدل     ،یطت یمح س یز-كالبدی كردیبا رو

(، 5) 1، فصلنامه مطالعاي شتهری   AHP سلسله مرات 
21-16  

 یاجممتاع  یهتا  نقت  شتاخ    یبررس  (1111) دیسع ی،ملك
  شمیت توستعه مستكن در شتهر ا    یزیت ر مسكن در برنامه

  12-16 ،(169)1، مزله مسكن و انقشب

مستكن    یت فیك یهتا  شاخ  ی(  بررس1135) الهام ،یناظم
: استتمان یمناستت  در طتترح مستتكن مهتتر نمونتته متتورد

در  ار  یو معمار یشهرساز یمل  یهما نیاول  اصفهان
 ، اصفهان زمان
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