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 دهیچك
های توسعه با توجه به ابعاد اجتماعی و در مقولۀ مسکن، تهیۀ طرح و برنامه

تواند از شکاف و نابرابری در رفاه سکونتی ساکنان و رشد کالبدی مسکن می
برنامۀ شهر جلوگیری کند. بر این اساس، این پژوهش با هدف تحلیل بی

و تقاضای  فضایی ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن، تناسب بین عرضه
مسکن و ارتباط کمبود مسکن با گسترش افقی در شهر اهواز انجام شده 

 -توصیفی»و روش انجام آن « ایتوسعه -کاربردی»است. نوع پژوهش 
اسنادی صورت  -ایها با روش کتابخانهاست. گردآوری داده« تحلیلی
بندی مناطق شهر اهواز شاخص اجتماعی و کالبدی برای سطح 22گرفت. از 

بندی های رتبهها از روشاستفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده
(، هولدرن، آنتروپی شانون و ضریب همبستگی SIRمافوق و مادون )

استفاده شده  Visual PROMETHEE افزارپیرسون و همچنین نرم
های اجتماعی و ها نشان داد که در شاخصاست. نتایج حاصل از یافته

 6، 4در وضعیت مطلوبی قرار دارند. اما مناطق  1و  1، 9 ،2کالبدی، مناطق 
های اجتماعی و کالبدی نیستند. این در شرایط مناسبی از لحاظ شاخص 7و 

امر بیانگر عدم تعادل توزیع مسکن مناسب در شهر اهواز است. ضریب 
دهندۀ عدم تناسب نشان 124/2دو طرفۀ  sigهمبستگی پیرسون با میزان 

های مسکن در این شهر است. همچنین، حاصل روش عرضه و تقاضای
تا  4911هولدرن و آنتروپی شانون نمایانگر توسعۀ مساحت مسکونی از سال 

است، ولی این توسعه بدون توجه به تقاضای مسکن در مناطقی  4932
صورت گرفته است که مسألۀ کمبود مسکن در آنها شدید نبوده است. این 

 هر اهواز در بخش مسکن است.    امر نشانگر رشد ناپایدار ش
 

تحلیل فضایی، بُعد اجتماعی، بُعد کالبدی، مسکن، شهر  های کلیدی:واژه

 اهواز.
 
 

Abstract 
In housing category, preparation of plans and programs 

for social and physical dimensions of housing can 

prevent gaps and inequalities of resident’s well-being 

and the city’s unplanned growth. Accordingly, the aims 

of the present study are: the spatial analysis of social and 

physical dimensions of housing, showing the imbalance 

proportion of supply and demand for housing, and 

showing the relationship of housing shortage with 

horizontal expansion of Ahwaz city. Based on type the 

present study is an "applied-developmental" and based 

on method it is a "descriptive-analytical" research. 

Required data was collected using a library-documentary 

method. A total number of 20 social and physical 

indicators were applied for leveling the regions of 

Ahwaz city. Data analysis was done based on several 

methods such as; Superiority and Inferiority Ranking 

(SIR), Holdren, Shannon's Entropy, Pearson Correlation 

Coefficients, and Visual PROMETHEE software. 

Findings of the present study indicated that regions 2, 3, 

4 and 8 are in a favorable situation in terms of social and 

physical indicators, whereas, regions 1, 6 and 7 possess 

a different social and physical situation. It shows an 

imbalance distribution of affordable housing across the 

city of Ahwaz. The Pearson correlation coefficient with 

a sig of two-sided 0.501 confirmed the imbalance supply 

and demand of housing in Ahwaz. Also, the results of 

Holdren and Shannon’s entropy methods represented an 

unplanned expansion of residential areas during 2006 to 

2011, but such development was not coincident with 

housing demand and has taken place in regions where 

housing shortages have not been severe. This can be 

considered as an indicator of unsustainable growth of 

Ahvaz city in the housing sector. 

 
Keywords: Spatial Analysis, Social Dimension, 
Physical Dimension, Housing, Ahwaz City. 
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 مقدمه

مسکألۀ جهکانی    امروزه مسکن و مسائل مربوط به آن به یک  
(. در 11: 4931تبککدیل شککده اسککت )بهمنککی و قائککدرحمتی،   

کشورهای در حال توسعه به دلیل رشد سریع جمعیت، فقکدان  
منابع مالی، مشکالت مربوط به زمین، کمبکود نیکروی انسکانی    

ریکزی  گکااری و برنامکه  تر از همکه، نبکود سیاسکت   ماهر و مهم
صورت حاد و له بهمناسب در رابطه با زمین و مسکن، این مسأ

(. 433: 4931بحرانی در آمده است )زیاری و قاسمی قاسموند، 
ها باید بدانند که تأکید روی مسکن ارزان قیمت سالمت دولت

کند، بلکه باید مساکن مناسکب  خانواده و جامعه را تضمین نمی
های باکیفیت باال ایجاد کننکد ککه تمیکز،    و باکیفیتی در محیط
-اسب به مشاغل، خدمات کلیدی و حمکل امن، با دسترسی من

(. بکرای  Mulliner. et al, 2015: 4ونقل عمکومی باشکد )  
گااران توسعۀ مسکن، خصایص ی  مسکن باکیفیکت  سیاست
طور کامل درک شود. تجربه نشان داده است که مسکن باید به

بر سالمت سیارۀ زمین، اقتصاد جهکانی و قابلیکت یک  محلکه     
جنب و جوش تکأییر فکراوان دارد. بکر    ای پر برای ایجاد جامعه

درصد از تولید ناخالص داخلی  22تا  7اساس گزارش هبیتات، 
ی  کشور مربوط به بخش مسکن است. به احتمال زیاد بدون 
عملکرد مناسب در بخش مسککن، اقتصکاد یک  کشکور دچکار      

 (.Habitat, 2013: 3رکود خواهد شد )
انداردها و های شهری از لحکاظ بسکیاری از اسکت   سکونتگاه

های مسکن در سطح پایینی قرار دارند و شناسایی این شاخص
-ها و دسترسی به خدمات اساسی شهری،اهمیت ویکژه شاخص

ریزی دارد. رسکیدن بکه یک  انکدازۀ بهینکه و      ای در امر برنامه
برخورداری از خدمات شهری در بخش مسکن، امری ضروری 

ها و ز شاخصاست و این امر مستلزم داشتن اطالعات درست ا
های مسکن. تحلیل مسکائل کمیکی و کیفکی مسککن از     ویژگی

های مسکن گیرد که با عنوان شاخصطریق ابزاری صورت می
مطرح بوده و بیانگر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 

های مسکن از ی  سو، ابزار و کالبدی مسکن هستند. شاخص
از سوی دیگر،  شناخت وضعیت مسکن در ابعاد مختلف بوده و

ریزی انداز آیندۀ مسکن و برنامهابزار کلیدی برای ترسیم چشم
 (.62-69: 4936آن هستند )عابدینی و کریمی، 

 بکرآورده  در سعی مسکن ریزیبرنامه منطقی، ی  روند در
 و دارد شهر را از مشخص جمعیت ی  مسکن نیازهای ساختن
 و مسکائل  رفکع  بکرای  مشکخص  هکای حکل راه یکافتن  دنبالبه

در ایکن  . است شهر در سکونت کنونی وضعیت هاینابهنجاری
مطالعه به بررسی ابعاد اجتماعی و کالبکدی مسککن در سکطح    

 مناطق شهر اهواز پرداخته شده است.
 سکونت برای مهیا بستری به اهواز شهر گاشته، ادوار طی
 هاییگستره همواره و شده تبدیل خوزستان منطقه مهاجر اقوام
 فشککارهای و یافتککه ظهککور پدیککده ایککن تککأییر تحککت شککهر از

 هکم  ککه  طکوری  بکه  است؛ نموده وارد شهر به را ایناخواسته
 را شکهر  سککونتگاهی  بافت وسعت از درصد 12 از بیش اکنون
 عرصه، مشاور مهندسین) اندداده تشکیل رسمی غیر هایبافت
 اهواز شهر که شد مشخص دیگر هایبررسی از(. 413: 4913
 کیفیکت  بکودن  پکایین  مسککن،  کمبکود  از جملکه:  مشکالتیبا 

 پایین فرسوده، بافت صورت به زیاد فشردگی و تراکم سکونت،
 و سکاختمانی  مصکالح  پکایین  کیفیکت  مسکونی، زیربنای بودن
بنابراین، هکدف اصکلی انجکام ایکن      .مواجه است بندیاسکلت

بندی مناطق شهر اهواز از لحاظ برخکورداری از  پژوهش، سطح
هکای اجتمکاعی و کالبکدی مسککن اسکت. اهمیکت و       شکاخص 

ضرورت این بررسی از آن جهت است که نکه تنهکا مشککالت    
شوند، بلکه بخش مسکن در مناطق مختلف اهواز شناسایی می

تواند به مثابه نقشۀ راهی برای اعمال های این مطالعه مییافته
هکای آتکی در بخکش    ریکزی هکای مثبکت و برنامکه   گیریجهت
های مربوطه در شکهر اهکواز قکرار    مورد استفادۀ ارگان مسکن،
 گیرد.

های اخیر، شهرهای کشور شاهد تمرکز روزافکرون  در دهه
-اند؛ ولی ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامهجمعیت بوده

هکای اقتصکادی   ریزی جامع مسککن و نارسکایی در زیرسکاخت   
دولتی موجب شد که مشکل کمبود مسککن و تکأمین مسککن    

هکا  (. سیاست9: 4931ب بروز نماید )پوراحمد و همکاران، مناس
های مختلف دولت نیز نتیجۀ ای نداشکت ؛ از ایکن رو،   و برنامه

بخش خصوصکی و مردمکی متصکدی اصکلی تکأمین نیازهکای       
(. بخکش  97: 4932پور، مسکن جامعه شد )شکرگزار و رضایی

خصوصی نیز همواره، به اقتضای محوریکت سکود در تعکامالت    
شود که احتمال وقوع سود هایی وارد میر سرمایه، در بخشبازا

گااری انجام پایرفته و بکا ریسک    و سرمایه متناسب با فعالیت
وسکازهای بخکش   پایر باشد. بر این اسکاس، سکاخت  کم امکان

خصوصی فاصلۀ زیادی با نیازهکای متقاضکیان مسککن دارنکد     
ازی بک (. همچنین، مسکألۀ بکورس  12: 4936)فنی و همکاران، 

ها به سمت زمین زمین موجب شده که بخش زیادی از سرمایه
جلب شود و نهایتاً، جمع کثیری از شهروندان از داشتن سرپناه 

(. 61: 4932خکان،  مناسب محکروم بماننکد )فرهکودی و ککریم    
وسکازها و  درپی این رویکردِ بدون  نظارت و برنامه در سکاخت 

-هرها اتفاق مکی قوارۀ شتغییرات فضایی، گسترش فیزیکی بی
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که اگر، توسعۀ مسکن بکا برنامکه و نظکارت و در    افتد؛ در حالی
راستای پاسخگویی به تقاضای مسکن باشد، با توسکعۀ درونکی   
شهر از طریق پر کردن بافت موجکود شکهر، افکزایش متعکادل     
تراکم، نوسازی و بازسازی مناطق متروکه و فرسوده و احیکا  و  

: 4936)یزدانکی و همککاران،    های قدیمی موجودتغییر کاربری
های بخش مسکن شکهر  توان بر کاستی(، تا حد زیادی می36

 غلبه نمود و توسعۀ شهر را به سمت پایداری سوق داد. 
 4932های مندرج در آمارنامکۀ شکهر اهکواز در سکال     داده
که بیشکترین کمبکود مسککن در    دهد که علیرغم ایننشان می
هکای  بکاالترین تعکداد پروانکه   شهر اهواز وجکود دارد،   6منطقۀ 

صادر شده است. بر ایکن اسکاس، در    1ساختمانی برای منطقۀ 
های فرعی مورد نظر، بررسکی تناسکب   این مقاله یکی از هدف

 بین عرضه و تقاضای مسکن در مناطق شهر اهواز است. 
 4932تکا   4911های اند که طی سالها نشان دادهبررسی

سکونی در شهر اهواز اتفکاق  های مرشد افقی حاصل از توسعه
افتاده است، ولی آیا ایکن توسکعه در راسکتای کمبکود مسککن      

دهنکدگان مسککن، بکه    مناطق بوده یا سودآوری بکرای توسکعه  
عنوان یکی از اهداف فرعی پژوهش مورد بررسی قرار گرفتکه  

هککایی کککه ایککن پککژوهش در راسککتای اسککت. بنککابراین، سککوال
  اتند از:پاسخگویی به آنها انجام شده، عب

 اجتماعی  هایشاخص لحاظ از اهواز شهر مناطق وضعیت
 است؟ چگونه و کالبدی مسکن

 شکهر  منکاطق  سطح در مسکن تقاضای و عرضه بین آیا 
 دارد؟ وجود تناسب اهواز

 اهکواز  شکهر  مناطق افقی توسعۀ با مسکن کمبود بین آیا 
 دارد؟ وجود ارتباطی

گرفتن پس  مسکن در حقیقت از مادۀ سکن به معنای آرام
از حرکت، سکون، آرامکش بکاطن و اسنکس گرفتکه شکده اسکت       

(. مقولۀ مسکن بسیار پیچیده و 21: 4931)آزادخانی و جهانی، 
گسترده است و دارای ابعاد مختلف مکانی، معمکاری، کالبکدی،   

شککناختی و پزشکککی اسککت اقتصککادی، اجتمککاعی، مککالی، روان
متعکددی در   هکای ( و تعریکف 13: 4936)رفیعیان و همکاران، 

 باب آن مطرح شده است:
مسکن، واحدی از محیط زیست است که تأییر عمیقی بکر  

وری و رفکاه  سالمت، بکازده، رفتکار اجتمکاعی، رضکایت، بهکره     
هککای عمککومی فککرد و جامعککه دارد. مسکککن نمایککانگر ارزش  

فرهنگی ی  جامعه اسکت ککه بکا ارائکۀ      -اقتصادی -اجتماعی
خود، تمدن ی  جامعه را به  بهترین شواهد فیزیکی و تاریخی

کشد و شاخصی مهم از توسعۀ اقتصادی آن ملت به تصویر می

 بهداشکت  سکازمان  (.Jiboye, 2011: 122رود )شکمار مکی  
 یک  سکاختار   شکامل  ککه  دانکد مکی  محیطی را جهانی، مسکن
 امکانککات، خککدمات، پناهگککاه، بککرای اسککتفاده مککورد فیزیکککی
 و روحکی  -جسمی سالمتی برای نیاز مورد وسایل و تجهیزات
مسکن انسان را به محکیط   .است افراد و خانواده اجتماعی رفاه

زنکدگی   محیط رفاهی امکانات بنابراین،. دهدفیزیکی پیوند می
 خکدمات  و هکا جکاده  بکه  دسترسکی  آب، تأمین زباله، دفع مانند
 هایزیرساخت بین ایویژه ارتباط که است معنی این به مکان،
تفکریح   و سالمت آموزش، مانند ضروری اجتماعی و اقتصادی

 هستند خدماتی ی  بستۀ از هاییبخش همۀ آنها وجود دارد و
 :Omole, 2010) شکوند شناخته می «مسکن» عنوان با که

مسکن خوب باید قابل دسترس، بی خطکر، بهداشکتی،    (.274
(. Ihuah. et al, 2014: 63زیبا، دلپایر و نیز پایکدار باشکد )  

اسب مقرون به صرفه است، قابل زیست )حفاظت در مسکن من
برابر شرایط جوی و خطکرات سکاختاری( اسکت، بکه نیازهکای      

های محروم و حاشیه نشین توجکه دارد و بیکانگر هویکت    گروه
-(. موضکوع UN-Habitat, 2014: 4فرهنگی مردم اسکت ) 

هایی مانند مسکن برای جوانان، مسککن بکرای افکراد مسکن،     
های مسککن و  ساخت و مقاومت، سرانه مکان مناسب، کیفیت

-تراکم از مواردی هستند که در پیوند با مسککن مناسکب مکی   

(. مسککن  16: 4932توانند بررسی شوند )زیکاری و همککاران،   
وری اقتصکادی،  باید از چهار عامل مقرون به صرفه بودن، بهره

عادالنه بودن و حفاظت از منابع غیکر قابکل تجدیکد برخکوردار     
مینان حاصکل شکود از نظکر اقتصکادی، اجتمکاعی و      باشد تا اط

 ;Ihuah. et al, 2014: 63-64اکولوژیکی، پایکدار اسکت )  

Mulliner. et al, 2015: 4 .) 
 توانکد بکر اسکاس شکرایط فیزیککی،     مسککن مکی   وضعیت
شکود؛   ارزیابی مسکونی واحد از میزان رضایت افراد و محیطی

ک قکرار گیرنکد،   تواننکد مکال  متغیرهایی که در این ارزیابی مکی 
 اسکتفاده شکده در   مکواد  سکاختمان،  نکوع  خانه، سن از: عبارتند
 نحکوۀ  و خانکه  در موجکود  امکانات کفایت و تنوع وساز،ساخت
 سکازی آمکاده  ماننکد  مسکن وسازساخت مختلف هایجنبه ادارۀ
سکقف   نکوع  و سکقف  و دیوارهکا  سکاخت  پکی و سکازه،   سایت،
(Owoeye & Omole, 2012: 471.) 

هکای توسکعۀ ملکی بکر     اجتماعی مسکن در برنامکه اهداف 
هایی اشکاره دارد ککه موجکب بهبکود کیفیکت      نیازها یا خواست

شکود. ارککان اساسکی    زندگی و بهزیستی اجتماعی مکردم مکی  
مسکن مانند امنیت، مطلوبیت و انطباق با توان مالی خانوارهکا  

دنبکال  در رأس معیارهای اجتماعی مسکن قرار دارند. مردم بکه 
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نی هستند که از عهدۀ مکالی آن برآینکد، قابکل دسترسکی     مسک
طور مناسبی طراحکی شکد و   باشد، از نظر فیزیکی امن بوده، به

در مکان مناسبی قرار گرفته باشد. بنکابراین، مسککن صکرفابه    
ی  واحد فیزیکی محدود نمکی شکود ،بلککه،  شکامل محکیط      

شود که کلیۀ خدمات و تسهیالت ضروری مدنظر مسکونی می
ار گیکرد. تکأمین آب، دفکع فاضکالب، فضکاهای آموزشکی و       قر

بهداشتی، تفریحی و فرهنگی نیز از جمله ضروریات اجتمکاعی  
 (.91: 4919مسکن هستند )عزیزی، 
تکرین و  عنوان تبلور فیزیکی مسکن، عینکی بُعد کالبدی به

هکای  ریکزی ها، تحلیکل و برنامکه  ترین موضوع در ارزیابیمادی
بدی مسککن از دو زاویکه قابکل بررسکی     مسکن است.  بُعد کال

عنوان یک  واحکد مسککونی؛ دوم،    است: اول، کالبد مسکن به
رابطۀ کالبدی مسکن با محیط مسکونی خکود ککه بکه نکوعی     
شاخص اجتماعی بوده و نقش و جایگکاه مسککن را در توسکعۀ    

رسد، یکی از بهتکرین  نظر می کند. بنابراین، بهشهر مطرح می
هکای گونکاگون زنکدگی، تأکیکد بکر نکوع       های شناخت شیوهراه

فکر و  ها و شرایط ساختاری آن اسکت )ربیعکی  مسکن و شاخص
 (.923: 4932همکاران، 
های گوناگونی در ارتباط با مسکن مطرح شده است دیدگاه

که بیانگر پیچیدگی و مطلق نبودن مفهوم آن است )سجادی و 
(. در نظریککات توسککعه و قطککب رشککد،  91: 4931همکککاران، 

شکالت مربوط به مسککن امکری گکارا و موقکت بکوده و از      م
شکد. در مقابکل در   های توسکعه برشکمرده مکی   ملزومات برنامه

مکتب وابستگی، مسائل و مشکالت بخش مسککن، محصکول   
طرفۀ امکانات از پیرامکون بکه   شرایط نابرابر بوده و جریان ی 
(. نظریکۀ سکنتی   11: 4931مرکز است )ضرابی و محمکودزاده،  

طور انحصکاری متوجکه تصکمیمات مربکوط بکه      ر مسکن بهبازا
مکان و مسکن کارگران منطقۀ مرکزی شهر بود. بکه عکالوه،   

کننکدگان ککامالً   فرض آن بود  که مسکن خوب توسط تکأمین 
شود که در پی به حداکثر رسکاندن سکود خکود    رقابتی تولید می

(. در دیککدگاه Kain & Quigley, 1975: 10هسککتند )
ریزی شده، انتفاع به عنکوان محکرک و هکدف    مهاقتصادی برنا

شود. بخش مسکن ها در زمینۀ مسکن کنار گااشته میفعالیت
ریکزی و مکدیریت   ناپایر سیستم عمومی، برنامکه به جز  جدایی

شود و در زمرۀ اهداف کلی توسعۀ اقتصکادی  اقتصادی بدل می
-تأمین مسکن برای گکروه »گیرد. دیدگاه و اجتماعی جای می

ای، های مستقیم اجکاره سه برنامۀ عمدۀ یارانه« کم درآمدهای 
اعتبارات مالیاتی برای ایجاد واحدهای مسکونی با اجارۀ کم، و 

شکود )زیکاری و   درآمدان میحمایت از ساخت مسکن برای کم

 4(. رویکردهکایی ماننکد مسککن اجتمکاعی    1: 4913همکاران، 
(Henilane, 2016: 171و ) 2قابککل اسککتطاعت مسکککن 
(Sliogeris. et al, 2008: 5)      نیکز در ارتبکاط بکا تکأمین

   است. مسکن برای خانوارهای کم درآمد مطرح شده
ویککژه رویککه بککه شککهرها )بککههککای بککیامککروزه، مهککاجرت

اقتصادی آنهکا مشککل    -روستاییان( به همراه مسائل اجتماعی
وجکود آورده اسکت؛   ای از شهر، شهرنشینی و شهرگرایی بهتازه

و معضالتی ماننکد: گرانکی شکدید زمکین و مسککن،      مشکالت 
های ساختمانی، و بر هم خوردن تعادل عرضه و افزایش تراکم

ریکزی مسککن ککه    تقاضای مسکن در شهرها. بنابراین، برنامه
دنبال ایکن  رود، بهشمار میریزی شهری بهجزئی از نظام برنامه

است که با توجه به محدودیت منابع و با تخصکیص فضکاهای   
قابل سکونت به نیازهای مسکونی خانوارهکا پاسکگ گویکد، یکا     

 (.69: 4932خان، حداقل از شدت آن بکاهد )فرهودی و کریم
دهند که عدم تطابق بین عرضه و تقاضای مطالعات نشان می
هکا نهفتکه اسکت. شکاید رونکق اقتصکاد محلکی،        مسکن در قیمکت 

جکب  های شغلی جدیدی برای ساکنان ایجکاد کنکد، امکا مو   فرصت
شود. عامل مهمی ککه قکادر   شکاف بین قیمت مسکن و درآمد می

است نابرابری بین عرضه و تقاضای مسکن را از بین ببرد، تنظکیم  
ها به دلیل کمبود مالی خود، در از بکین بکردن   مقررات است. دولت

ککه مسسسکات   انکد، در حکالی  مشکالت مسکن بکا مشککل مواجکه   
مالی خوبی دارند و ایکن  خصوصی با اخا وام مسکن، قدرت تأمین 

توجهی به عرضۀ مسکن جدید در تطابق با تقاضا در امر موجب بی
شود. از عوامل دیگری که موجب عدم تناسب بین عرضکه  بازار می

شود، عبارتند از: سیاست ایجاد مسکن جدیکد  و تقاضای مسکن می
که قیمت باالیی دارند، عدم تطابق جغرافیایی محکل ککار و محکل    

یص نامناسب منابع و خدمات، و انتظار افکزایش تقاضکا   خانه، تخص
 .Ahmad Salehشکود ) در آینده که موجب افزایش قیمت مکی 

et al, 2016: 442-445  .) 
هککای اخیککر، در اقتصککادهای در حککال توسککعه، طککی دهککه

گسترش افقی شهر، سیاست اصلی رشد کالبدی شکهرها بکوده   
ئل اجتمکاعی،  است. این الگوی رشد از عوامل اصلی بروز مسکا 

اقتصادی، اکولوژیکی و کالبدی است. در ایران، یکی از دالیکل  
گسککترش افقککی شککهرها، رشککد طبیعککی جمعیککت و مهککاجرت 

بینکی  و پکیش  روستاییان بود ککه متعاقکب آن، تکأمین مسککن    
های توسعۀ شهری مورد توجه قکرار  نیازهای مسکونی در طرح

 ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
1  . Social Housing 
2. Affordable Housing 
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 و افراطکی  دمکوار  (. در17: 4936اکبری و اکبری، گرفت )علی
 مسککن  استانداردسازی در دولت نقش نبودن مشخص ویژهبه

 و سکود  اساس بر فقط مقوله این با خصوصی بخش اجتماعی،
 در نشینی حاشیه و بدمسکنی نتیجه در و کرده برخورد سرمایه
 ،4934 حسکینی،  شکاه  و رهنمکایی ) کنکد پیدا مکی  رواج شهرها
 صکورت  بکه  بکازار  اقتصاد در زمین احتکار این، بر عالوه ؛(414

 :4913 شکوئی،) آیدمی در جامعه اقتصادی بخش سودآورترین
112.)  

ریککزی آن در بنککابراین، لککزوم توجککه بککه مسکککن و برنامککه
های ملّی، ریزیراستای توسعۀ پایدار شهری در چارچوب برنامه

-شکود تکا بهکره   ای و شهری، بیش از پیش احساس میمنطقه

ریککزی، مشکککالت هککای برنامککهگیککری از دانککش و تکنیکک  
شهروندان را برطرف کرده و محیطی آرام و سرسبز، همراه بکا  

زرگر زاده امنییت و آسایش و رفاه، برای آنان فراهم آورد )هادی
 (.16: 4932و همکاران، 

هکای  در ارتباط با ارزیابی ابعاد مختلکف مسککن پکژوهش   
 شود:یزیادی انجام شده است که به چند مورد آنها اشاره م

( در پژوهشکککی معیارهکککای 2241مکککولینر و همککککاران )
اقتصادی مسکن در شهر لیورپول انگلیس را ارزیابی کرده انکد.  

، AHP روش 1هکا از  بنکدی شکاخص   نویسندگان برای رتبکه 
WPM ،COPRAS  وTOPSIS   نتیجه گرفتندککه نمکی-

گیری را کامالً قابل قبکول  های مختلف تصمیمتوان نتایج مدل
نتایج بهتکری   COPRASتری مانند های سادهو مدل دانست

 تر دارند.های پیچیدهدر مقایسه با مدل
ای عرضککه و ( در مقالککه4932خککان )فرهککودی و کککریم 

تقاضای مسکن در منطقۀ ی  شهر تهکران راتحلیکل کردنکد.    
های قیمت زمین، مسکن و اجاره بهکا،  ایشان با استفاده از داده

ا، تغییر در سطح درآمکد خانوارهکا،   مدت زمان سکونت خانواره
نوع مساکن، میکزان رضکایت از سککونت در منطقکه در قالکب      
پرسشنامه، به این نتیجه رسکیدند ککه تعکادلی بکین عرضکه و      
تقاضای مسکن وجود ندارد و این عدم تعادل موجب مهکاجرت  

 برخی خانوارها شده است.
د ( تحقیقکی در ارتبکاط بکا ابعکا    4932فر و همکاران )ربیعی

شهر ککرج   1کالبدی مسکن با رویکرد توسعۀ پایدار در منطقۀ 
انجام دادنکد. ایشکان بکا اسکتفاده از معیارهکایی ماننکد الگکوی        
مسکن، تراکم ساختمانی، تراکم خالص مسکونی، نوع مصکالح،  
 11اسکلت ساختمانی، قدمت بنا به ایکن نتیجکه رسکیدند ککه     

یسکت و ایکن   درصد از مساحت منطقه از نظر سکونتی پایکدار ن 
منطقه با مسائلی چون پایین بودن کیفیت سکاختمان، مصکالح   

 های ناسازگار با کاربری مسکونی مواجه است. بی دوام، کابری
هکای  ( پژوهشی در مورد شاخص4931عابدینی و کریمی )
های استان آذربایجان غربی انجکام  مسکن در سطح شهرستان

های اسکتحکام  خصدادند. ایشان با استفاده از روش ویکور شا
بنا، نفر و خانوار در واحد مسکونی، تصرف ملکی، تعداد اتکاق و  

هکا نشکان داد ککه    غیره را ارزیکابی کردنکد. نتکایج بررسکی آن    
هکای مهابکاد، بوککان، اشکنویه، سکلماس، پلدشکت،       شهرسکتان 

میاندوآب، شوط و چالدران در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و از 
جان غربی نابرابری وجود دارد. ایشکان  این نظر در استان آذربای

هکای مسککن و عوامکل    دریافتند که رابطۀ قوی بین شکاخص 
ها و شرایط اقتصادی ساکنان وجود اقتصادی مانند ارزش زمین

 دارد.
ای وضکعیت کالبکدی   ( در مقاله4936رفیعیان و همکاران )

های شهر پیرانشهر را تحلیل کردند. ایشان از پنج مسکن محله
اصلی قدمت بنا، کیفیت ابنیه، ریزدانگی، تعداد طبقات  شاخص

و مصالح استفاده نمودنکد. نویسکندگان بکا اسکتفاده از دو روش     
های بخش ای دریافتند که محلهتاپسیس فازی و تحلیل شبکه

جنوبی شهر در وضعیت نامناسبی هسکتند و درصکد بکاالیی از    
بکدین  مساکن بدون توجه به استانداردها ایجکاد شکده اسکت و    

 های شهر پیرانشهر نابرابری وجود دارد.خاطر در محله
ای وضککعیت مسکککن ( در مقالککه4936سککامی و کرباسککی )

های شهر مراغه را تحلیل کردند.نگارندگان با اسکتفاده از  محله
، MOORAهکای  شاخص کمیی و کیفی مسککن و مکدل   26

COPRAS  وSAW  واقکع   9بدین نتیجه رسیدند که محلۀ
در بکدترین   9واقکع در ناحیکۀ    4در بهترین و محلۀ  6در ناحیۀ 

های مسکن قرار دارند و از این جهت در بین شرایط از شاخص
 های شهر مراغه نابرابری فضایی وجود دارد.محله

الزم به ذکر است که تا کنون پژوهشی با استفاده از روش 
های مسککن و نیکز بکرای    در ارتباط با شاخص SIRبندی رتبه

ردی اهواز انجام نشده است؛ همچنین در این تحقیق نمونۀ مو
ارزیابی ارتباط بین کمبود مسکن با رشد افقکی مکورد بررسکی    

 قرار گرفته است. 
 

 ها و روش کارداده
و روش انجککام آن « ایتوسککعه -کککاربردی»نککوع پککژوهش  

هکا و اطالعکات   است. روش گردآوری داده« تحلیلی -توصیفی»
هکا،  اسکنادی )متکون، پکژوهش    -اینهصورت کتابخامورد نیاز به
، طکرح  4931و  4911ها، آمارنامۀ شکهر اهکواز در سکال    گزارش

و آمار موضکوعی   4934توسعه و عمران شهر اهواز مصوب سال 
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( بوده است. جامعۀ آماری پکژوهش  4932بخش مسکن در سال 
 7بندی مناطق شود. برای اولویتمناطق شهر اهواز را شامل می

ز از دو دسککته شککاخص اجتمککاعی و کالبککدی  گانککۀ شککهر اهککوا
)فیزیکی( مسکن استفاده شده است که بیسکت معیکار را شکامل    

بندی بندی مناطق شهر اهواز با کاربست مدل رتبهشوند. رتبهمی
 Visualو  Excelافککزار ( در نککرمSIRمککافوق و مککادون ) 

PROMETHEE     انجام شده است. همچنکین بکرای بررسکی
تناسب بکین عرضکه و تقاضکای مسککن از ضکریب همبسکتگی       

و برای بررسی ارتبکاط بکین کمبکود     SPSSافزار پیرسون در نرم
هکای  مسکن با رشد افقی شهر، عالوه بر آزمون پیرسون، از مدل

هکای بکه   گیری شده است. در ادامه روشهلدرن و  آنتروپی بهره
 شوند. ر پژوهش شرح داده میکار رفته د

 
 (S.I.R) 3بندی مافوق و مادونمدل رتبه

بر مبنکای انتخکاب دو مقکدار مکافوق و مکادون بکا        SIRمدل 
استفاده از تشخیص نوعی تابع ترجیح است. در این روش، پس 
-از تشکیل ماتریس تصمیم، دو به دوی معیارها مقایسکه مکی  

، gو معیکار    A' و A شود، به این صورت که بکرای دو گزینکۀ  
تشکیل شکده شکود     C (A –d = C (A)'(صورت  تابعی به
برابر است با تفاوت دو گزینه در شاخص مربوطه.  dکه در آن 

 g زمانی معنادار است که  Maxهای این تفاوت برای شاخص

)'(A) > g (A  هکای  باشد. بکرای شکاخصMin    ایکن رابطکه
مکورد   f (d)بر این اساس، نوع تابع ترجیح یکا   برعکس است.

شکل بکا ناحیکۀ    Vصورت شاخص بهاستفاده در این پژوهش، 
آستانۀ برتری است( نشان  pآستانۀ بی تفاوتی و  qبی تفاوتی )

 شود:( تعریف می4داده شده در رابطۀ )

(4                       ){

1             if              d>p

d-q

p-q
           if       p≥d >q

0             if             d≤q

 

هکا،  بکه ازای کلیکۀ شکاخص    f (d)پس از محاسبۀ مقکادیر  
شوند. شکاخص  تشکیل می Iو  Sو ماتریس  Iو  Sهای شاخص

jS شود:( محاسبه می2صورت رابطۀ )به ازای هر شاخص به 

Ij (Ai)= ∑ (1 p
j
 (Ai,Ai

')⁄ )

m

i=1

 ∑ fi

m

K=1

 (g
i
(Ak)-

g
i
(Ai)) , 

i
'
 =1,2,3,…,m (2                                          )

        
 ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

3. Superiority and Inferiority Ranking 

بکه ازای   i(A jS(( مشخص است ککه  2بر اساس رابطۀ )
 iAهای دو به دوی گزینکۀ  صورت جمع مقایسههر شاخص به

صکورت  به Sهای دیگر محاسبه شده و نهایتاً ماتریس با گزینه
 گردد:( نمایش داده می9رابطۀ )

(9                           )[
Si(Ai) ⋯ Sn(Ai)

⋮ ⋱ ⋮
Si(Am) ⋯ Sn(Am)

] 

صکورت جمکع   بکه ازای هکر شکاخص بکه     i(A jI(شاخص 
هکای دیگکر در   بکا گزینکه   iAهای زوجی گزینۀ عکس مقایسه
 (:1شود )رابطۀ محاسبه می i(A jS(محاسبۀ 

Ij (Ai)= ∑ (1 p
j
 (Ai,Ai

')⁄ )

m

i=1

 ∑ fi

m

K=1

 (g
i
(Ak)-

g
i
(Ai)) , 

(1                  )                        i
'
 =1,2,3,…,m 

 ( قابل حصول است:1صورت رابطۀ )به Iنهایتاً ماتریس 

(1                             )[
Ii(Ai) ⋯ In(Ai)

⋮ ⋱ ⋮
Ii(Am) ⋯ In(Am)

] 

هککای تعیکین شکده بککرای هکر یکک  از    در مرحلکۀ بعکد، وزن  
 Sصورت سطری در مقادیر مکاتریس  را به (jw ها )یعنیشاخص

شکود و بکه همکین    ضرب کرده و در ماتریس وزین قرار داده می
هکای مکافوق و   بکر ایکن اسکاس جریکان     Iصورت برای ماتریس 
 شود:( تعیین می7( و )6صورت روابط )مادون به ترتیب به

(6                        )φ > (Ai)= ∑ wj S (Ai)
m
i=1 

(7                        )φ < (Ai)= ∑ wj  I (Ai)
m
i=1 

هکای  به صورت تفاضل جریان N - Flowو سپس مقدار 
 (:1مافوق و مادون قابل محاسبه است )رابطۀ 

(1                    )N-flow = φ >(Ai) - φ < (Ai) 
بندی شده ها به صورت نزولی رتبهدر آخرین مرحله، گزینه

ای که دارای بهترین وضعیت است، تعیین ترتیب گزینه و بدین
 ,Xu؛ 31-31: 4939زاده و همکککاران، یشککود )طککالعمککی

2001: 590-592.) 
 

 1مدل هولدرن

های اساسی برای مشخصی کردن رشد بکدقوارۀ  یکی از روش
شهری استفاده از مدل هلدرن است. بکا اسکتفاده از ایکن روش    

توان مشخص کرد که چکه مقکدار از رشکد، ناشکی از رشکد      می
جمعیت و چه مقدار ناشی از رشد بدقوارۀ شکهری بکوده اسکت.    

 ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
4. Holdren Model 
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برای محاسبۀ  4334این مدل اولین بار توسط هولدرن در سال 
کار گرفته شد. نسبت جمعیت به هر منبع مورد استفادۀ دیگر به

 های این مدل به شرح زیر است.مراحل معادله
  a = A ÷ P)سرانۀ ناخالص(                            (   3)

( برابر است با حاصل تقسیم a، سرانۀ ناخالص )3در رابطۀ 
 (.P( بر مقدار جمعیت )Aمساحت زمین )

) ln (             )هلدرن(42)
P

w
) + ln (

e

r
)  = ln (

y

s
)  

جمعیکت شکروع    wجمعیت پایان دوره،  P، 42که فرمول 
سکرانۀ ناخکالص شکروع     rسرانۀ ناخالص پایکان دوره،   eدوره، 
وسعت شهر در شکروع   sوسعت شهر در پایان دوره و  yدوره، 

(. بکه  421: 4934آبادی و همکاران، دوره است )مختاری مل 
عبارت دیگر، نسبت الگوریتم طبیعی جمعیت پایۀ دوره به آغاز 
یکان  دوره به عالوۀ نسبت الگوریتم طبیعکی سکرانۀ ناخکالص پا   

دوره به آغاز دوره با نسبت الگوریتم طبیعکی وسکعت شکهر در    
 پایان دوره به آغاز دوره برابر خواهد بود.

 
 1مدل آنتروپی شانون

 ( است:44صورت رابطۀ )ساختار مدل آنتروپی شانون به

(44)                        H = - ∑ Pi ×Ln (Pi)
n
i=1 

نسکبت مسکاحت سکاخته     iPمقدار آنتروپکی،   Hدر این رابطه 
به کل مساحت ساخته شده و  iشده )تراکم کلی مسکونی( منطقۀ 

n   نیز تعداد مناطق است. اررزش مقدار آنتروپی از صفر تکاLn(n) 
است. مقدار صفر بیانگر توسعۀ فیزیککی خیلکی متکراکم )فشکرده(     

بیکانگر توسکعۀ فیزیککی     Ln(n)ککه مقکدار   شهر است؛ در حکالی 
 Ln(n)زمانی ککه ارزش آنتروپکی از مقکدار     پراکندۀ شهری است.
قکوارۀ شکهری )اسکپرال( اتفکاق افتکاده اسکت       بیشتر باشد، رشد بی

 (.492و  426: 4932نیا و موسوی، )حکمت
بندی وضعیت مسکن در مناطق شکهر  برای تحلیل و رتبه

فیزیکی استفاده  -اهواز از دو گروه شاخص اجتماعی و کالبدی
 شوند:شامل میمعیار را  22شده است که 

تکراکم نفکر در واحکد     -1C هاای اتممااعی:  شاخص

مسکونی )تقسیم جمعیت مناطق بر شمار واحدهای مسکونی(؛ 

2C- خانوارهکای  شمار تراکم خانوار در واحد مسکونی )تقسیم 
بکد مسککنی و    -3Cمسککونی(؛   واحدهای شمار بر منطقه هر

نشینی، مسکاکن ناهنجکار و بافکت    بافت فرسوده )درصد حاشیه
آسککایش روانککی  -4Cفرسککوده از کککل واحککدهای مسکککونی(؛  

 ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
5. Shannon's Entropy Model 

 واحککد زیربنککای میککانگین و مسکککونی سککرانۀ میککانگین )مجمککوع
مسکونی )حاصل تفاضکل واحکدهای    واحد کمبود -5Cمسکونی(؛ 

نسبت  -6Cمسکونی معمولی موجود از تعداد خانوارهای معمولی(؛ 
تعکداد   Hتعکداد خکانوار و    hسکونی )اگکر  افزایش خانوار به واحد م
 h 1390 – h 1385 ÷ H 1390 – Hواحکد مسککونی:   

درصککد واحککدهای مسکککونی ) تسکهیالت مسکککن  -7C  (؛1385
شکبکۀ   -8C(؛ دارای انباری، پستو و ... به کل واحدهای مسکونی

و اختصاصکی   عمکومی  شکبکۀ  مسکاکن دارای  فاضالب )درصد
خدمات زیربنکایی   -9Cتان (؛  سپتی  و جابی چاه فاضالب،

کشی، بکرق، تلفکن یابکت و    )درصد مساکن برخوردار از آب لوله
)درصکد   خکدمات رفکاهی   -10Cکشی از کل مسکاکن(؛  گاز لوله

واحدهای مسککونی دارای آشکپزخانه، حمکام و توالکت از ککل      
درصکد  ) آسایش حرارتکی و برودتکی   -11Cواحدهای مسکونی(؛ 

ه حرارت و برودت مرکزی از ککل  واحدهای مسکونی دارای دستگا
تقسکیم تعکداد   تراکم خانوار در اتاق ) -12C(؛ واحدهای مسکونی
تکراکم نفکر در اتکاق )تقسکیم      -13C(؛ هکا خانوارها بر تعداد اتاق
 ها(.جمعیت بر تعداد اتاق

درصکد  ) اسکتحکام بنکا   -14C هاای کالبادی:  شاخص

واحکدهای  واحدهای مسکونی با بتن آرمه و اسکلت فلکزی از ککل   
تقسیم تعداد واحکدهای  ) نسبت مسکن مناسب -15C(؛  مسکونی

(؛ 422 ×مسکونی بادوام و نیمه بادوام بر کل واحکدهای مسککونی   

16C- درصد واحدهای مسکونی با عمکر  ) عمر واحدهای مسکونی
واحکدهای   -17C(؛ سال و کمتر از آن بر اساس سال اتمام بنکا  41

 92کونی بکا عمکر بکاالی    درصد واحدهای مسک ) مسکونی تخریبی
 سکرانۀ زیربنکا   -18C(؛ سال و فاقد مصکالح سکاختمانی مسکتحکم   

تقسیم مساحت زیربنای مسکونی بر جمعیکت سکاکن )متکر مربکع     )
 مسککونی  واحکدهای  درصد) الگوی مسکن -19C(؛ برای هر نفر(

تراکم اتکاق در واحکد    -20C(؛ آپارتمانی از کل واحدهای مسکونی
 (.ها بر تعداد واحدهای مسکونیاتاقتقسیم تعداد ) مسکونی

دقیقکۀ   22درجکه و   94شهر اهواز در موقعیت جغرافیکایی  
دقیقۀ طول شرقی و در ارتفاع  12درجه و  11عرض شمالی و 

متری از سطح دریا واقع شده است. با استناد به طرح جامع  41
، محکدودۀ قکانونی شکهر حکدود     4967شهر اهواز مصویب سال 

(. جمعیت 4911)مهندسان مشاور عرصه، هکتار است  22222
نفکر   4421726برابکر بکا    4932شهر اهواز در سرشماری سال 

گزارش شد. همچنین تعکداد خانوارهکای ایکن شکهر برابکر بکا       
 (.4خانوار بوده است )شکل  244437
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 محدودۀ مورد مطالعه. 1شکل 

 

 شرح و تفسیر نتایج
هکای اجتمکاعی و   مطابق با هدف اول پژوهش ابتکدا شکاخص  
شود. برای نیل به این کالبدی مسکن در شهر اهواز بررسی می

( از سکری  SIRبنکدی مکافوق و مکادون )   هدف از مکدل رتبکه  
گیکری  ( بهکره MCDM) گیکری چنکدمعیاره  های تصمیمروش

 ککه  اسکت  هکایی روش از ایمجموعکه  MCDMشده است. 
 معیارهکای  بکا  رابطکه  در هکا گزینه از ایمجموعه ارزیابی برای
گیرد. مورد استفاده قرار می متناقض غالباً و متعدد گیریتصمیم
-رتبکه  انتخکاب،  ی  فراهم نمودن MCDM هدف بنابراین،

ها بکا تکرجیح   از گزینه سازیمرتب بندی،طبقه توصیف، بندی،
ها قادرنکد هکم معیارهکای کمیکی و هکم      باالتر است. این روش

عبارتنکد از:   MCDM مرحلۀ اصلی کیفی را بررسی کنند. سه
هکا، اعمکال وزن و اهمیکت عکددی بکه      تعیین معیارها و گزینه

بنکدی  معیارها، و پردازش مقادیر عکددی معیارهکا بکرای رتبکه    
 (.Mulliner. et al, 2015: 7ها )گزینه

( مقادیر عددی محاسبه شدۀ هر شاخص، بکه  4در جدول )
دهی آنتروپی شکانون(  همراه ضرایب اهمیت آنها )با روش وزن

( )بکا  p( و آستانۀ برتکری ) qتفاوتی )و مقادیر عددی آستانۀ بی
-( آورده شدهVisual PROMETHEEافزار استفاده از نرم

هکای  دی جداگانکۀ شکاخص  بنک اند. در این بخش ابتدا به رتبکه 
اجتماعی )سیزده شاخص( و کالبدی )هفت شکاخص( و سکپس   

هکای مسککن در منکاطق شکهر اهکواز      بندی کلی شاخصرتبه
، پکس از تعیکین   SIRپرداخته شده است. طبق دستورکار مدل 

ها، با توجه به نوع شاخص )ماکزیمم یا مینکیمم  مقادیر شاخص
هکا  ر اسکاس شکاخص  بودن( فاصلۀ هر منطقه از مناطق دیگر ب

هکا در تکابع   محاسبه شد و پس از اینکه حاصکل ایکن تفاضکل   
-شکل با ناحیۀ بی تفاوتی قرار گرفت، مکاتریس  Vمخصوص 

(. 9و  2هکای  ( تشکیل شد )جدولI( و مادون )Sهای مافوق )
شهر اهواز با تبدیل شدن به شهر  1قابل ذکر است که منطقۀ 

 نگرفته است.کارون در این تحلیل مورد بررسی قرار 
 

 ها به تفکی  مناطق شهر اهوازهای خام شاخصوزن، نوع، آستانۀ بی تفاوتی، آستانۀ برتری و داده. 1تدول 
 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C کُد شاخص

 222/2 227/2 2224/2 22/2 241/2 429/2 222/2 173/2 224/2 222/2 ضریب اهمیت )وزن(

 min min min max min min max max max max نوع شاخص

 q 19/2 27/2 22/27 22/2 4721 92/2 73/2 27/2 44/42 21/2 آستانۀ بی تفاوتی
 p 32/2 41/2 26/16 21/2 1991 61/2 31/4 13/1 21/21 67/2 آستانۀ برتری
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 1A 221/1 291/4 14/29 297/2 6319 111/4 961/1 11/31 67/16 26/33 4منطقۀ 
 2A 772/9 221/4 2 267/2 641 226/4 311/9 27/33 92/11 4/33 2منطقۀ 
 3A 349/9 214/4 47/2 216/2 4322 277/4 934/2 77/31 31/14 97/33 9منطقۀ 
 4A 231/1 214/4 2 211/2 2139 229/4 14/9 17/37 23/61 11/31 1منطقۀ 
 5A 417/1 41/4 32/71 439/2 1421 41/4 219/2 71/39 24/14 73/31 6منطقۀ 
 6A 944/1 239/4 11/26 292/2 9219 264/4 329/9 94/39 2/61 21/31 7منطقۀ 
 7A 239/1 216/4 2 211/2 4131 161/2 431/2 24/37 33/71 34/31 1منطقۀ 

 11C 12C 13C 14C 15C 16C 17C 18C 19C 20C کُد شاخص

 2229/2 261/2 227/2 464/2 242/2 2226/2 211/2 221/2 222/2 269/2 ضریب اهمیت )وزن(

 max min min max max max min max max max نوع شاخص

 q 41/4 22/2 49/2 14/41 44/1 11/42 74/4 12/9 29/41 44/2 آستانۀ بی تفاوتی
 p 49/9 21/2 94/2 26/14 14/3 14/26 21/1 97/3 47/93 21/2 آستانۀ برتری
 1A 234/9 911/2 473/4 27/11 31/31 17/11 141/2 4/21 31/97 112/9 4منطقۀ 
 2A 411/1 274/2 331/2 4/67 27/37 14/72 216/2 64/91 77/62 773/9 2منطقۀ 
 3A 913/1 271/2 216/4 27/13 24/31 34/67 327/2 6/92 11/11 714/9 9منطقۀ 
 4A 12/1 217/2 446/4 4/11 11/32 96/63 369/2 2/21 46/12 663/9 1منطقۀ 
 5A 774/2 929/2 161/4 23/49 34/11 9/12 712/9 41/24 773/1 192/9 6منطقۀ 
 6A 119/2 922/2 263/4 61/46 31/19 11/12 217/6 14/24 91/47 936/9 7منطقۀ 
 7A 137/4 271/2 217/4 67/93 91/31 1/62 991/4 11/26 62/97 767/9 1منطقۀ 

 (4936های پژوهش، و یافته 4932مرکز آمار ایران، )مأخا: آمار موضوعی مسکن از 
 

 های اجتماعی مسکن در مناطق شهر اهواز( برای شاخصI( و مادون )Sهای مافوق )ماتریس .2تدول 

 (Sماتریس مافوق )

 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 

1A 42/9- 21/1- 63/9- 96/2- 32/9- 22/6- 72/2 99/2 31/4 72/2- 16/4- 22/1- 22/2- 

2A 26/4 11/2 27/4- 94/2 76/2 93/2- 72/2 22/4 22/4 41/2- 19/9 17/2 24/2 

3A 17/2- 77/2- 23/4- 29/2 22/2- 27/9- 66/9- 41/2 21/2 31/9 23/4 12/4 64/2 

4A 99/2- 92/4- 27/4- 69/4- 32/2- 61/2- 21/2 21/4- 66/2- 74/2- 47/4 92/2 47/4- 

5A 26/1- 26/1- 62/1- 22/1- 43/9- 32/9- 42/1- 21/1- 24/1- 31/2- 26/2- 27/9- 99/1- 

6A 17/9- 11/2- 39/9- 72/2- 71/4- 42/9- 96/2 12/1- 27/9- 94/1- 69/9- 22/9- 22/9- 

7A 94/2- 26/4- 27/4- 17/4- 71/2 43/2 22/1- 71/4- 11/2- 41/2- 31/2- 12/4 12/2- 

 (Iماتریس مادون )
 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 

1A 47/9- 19/7 14/2- 34/4- 99/6 41/3 42/1- 21/1- 24/1- 93/9- 24/4- 91/6 72/4- 

2A 26/1- 21/1- 62/1- 22/1- 32/9- 17/1- 73/9- 12/1- 11/9- 62/9- 69/9- 22/1- 99/1- 

3A 37/1- 29/1- 64/1- 61/9- 21/9- 34/1- 19/4 43/1- 11/9- 94/1- 24/9- 79/9- 27/1- 

4A 29/1- 72/1- 62/1- 13/2- 11/2- 16/1- 12/9- 21/9- 42/2- 13/4- 21/9- 34/2- 42/9- 

5A 11/1 94/2 99/1 79/6 42/2 29/9- 49/9 16/9 12/6 39/2- 11/2- 31/4 12/7 

6A 21/2- 61/2- 12/4- 26/4- 11/4- 44/1- 61/9- 76/1 13/2 29/7 79/1 71/4 73/2 

7A 21/1- 34/1- 62/1- 39/2- 17/9- 22/6- 91/2 92/2- 31/2- 23/2- 63/4 71/9- 64/9- 

4936های پژوهش، مأخا: یافته
 

 های کالبدی مسکن در مناطق شهر اهواز( برای شاخصI( و مادون )Sهای مافوق )ماتریس .3تدول 

 (Iماتریس مادون ) (Sماتریس مافوق ) 
14C 15C 16C 17C 18C 19C 20C 14C 15C 16C 17C 18C 19C 20C 

1A 21/4- 42/2- 11/9- 21/2- 23/2- 66/4- 13/2- 74/4- 32/9- 11/4 76/4- 22/2- 91/4- 22/2- 

2A 29/9 92/2 44/2 13/4 67/1 11/2 34/4 76/9- 99/1- 31/9- 12/1- 11/9- 71/9- 11/9- 

3A 47/4 11/2- 22/4 42/2- 16/4 21/2 72/2 11/9- 19/9- 79/9- 41/1- 13/2- 66/9- 12/9- 
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4A 31/2 61/4- 67/4 22/2- 17/2- 63/2 36/2- 91/9- 11/2- 34/9- 23/1- 21/2- 42/9- 21/2- 

5A 76/9- 31/9- 17/9- 12/9- 11/9- 71/9- 21/9- 91/1 94/9 13/2 44/4 21/9 21/1 27/4 

6A 62/9- 99/1- 31/9- 12/1- 14/9- 91/9- 11/9- 11/9 93/1 41/9 42/7 17/2 32/2 21/6 

7A 12/4- 61/2- 11/2- 16/2- 12/4- 72/4- 13/4 31/2- 74/9- 93/2- 64/9- 93/4- 21/4- 14/9- 

 4936های پژوهش، یافتهمأخا: 
 

(، وزن I( و مادون )Sهای مافوق )پس از تشکیل ماتریس
صورت سطری در این دو مکاتریس ضکرب شکد و    ها بهشاخص

ایجاد شد که از جمع هر سطر )منکاطق   Iو  Sماتریس موزون 
محاسبه و از تفاضل  Iهای و جریان Sهای شهر اهواز(، جریان
بندی دست آمد که مبنای رتبهبه Nهای نهایی آنها نیز جریان

های اجتمکاعی و کالبکدی   مناطق شهر اهواز بر اساس شاخص
هکای اجتمکاعی مسککن    بندی شاخصمسکن شد. حاصل رتبه

 قابکل مشکاهده   2و شکل  1برای مناطق شهر اهواز در جدول 
 هستند.
 

  ای اجتماعی مسکن در شهر اهوازهبندی شاخصرتبه. 4تدول 
 رتبه S - flows I - flows N - flows مناطق
 1A 926/2- 112/2- 77/4- 6 ی 
 2A 231/2- 111/9- 161/9 4 دو
 3A 67/2- 996/9- 666/2 2 سه

 4A 724/2- 914/9- 61/2 9 چهار

 5A 961/9- 233/1 67/7- 7 شش

 6A 934/2- 122/2- 13/4- 1 هفت

 7A 127/2- 213/9- 214/2 1 هشت

 4936های پژوهش، مأخا: یافته
 

 
 های اجتماعی مسکن در شهر اهوازبندی شاخصرتبه .2شکل 

غرب شهر اهواز( با ، منطقۀ دو )شمال1بر اساس جدول 
در بهتکرین وضکعیت و منطقکۀ شکش      161/9جریان نهکایی  

تکرین  در نامناسکب  -67/7)غرب شهر اهواز( با جریان نهایی 
های اجتماعی مسککن قکرار دارد. تفکاوت    وضعیت از شاخص

دهنکدۀ تفکاوت رفکاه    نشان 6با  2امتیازی بین منطقۀ  49/44
سکونتی ساکنان در مناطق شهر اهواز است. بدین خاطر ککه  

آبکاد و  نشین کیانپارس، کیکان با وجود مناطق اعیان 2منطقۀ 
امانیه از شرایط بسیار بهتری نسکبت بکه منطقکۀ شکش ککه      

طبع در االترین ارقام را در تراکم نفر در واحد مسکونی و بهب
اتاق، بدمسکنی و بافکت فرسکوده و کمبکود آسکایش روانکی،      
-Nتسهیالت مسکن و خدمات زیربنایی دارد. بر طبق مقدار 

flows های اجتماعی مسکن، مناطق شهر اهکواز  در شاخص
بنکدی  در سه دستۀ مطلوب، نیمه مطلوب و نکامطلوب دسکته  

در  1، و 1، 9، 2ند. بدین ترتیب مشخص شد که منکاطق  شد
در  6مطلکوب و منطقکۀ   نیمه 7و  4وضعیت مطلوب، مناطق 

های اجتماعی مسکن قرار وضعیت نامطلوبی از لحاظ شاخص
 طور کلی:دارند. به

2A > 3A > 4A > 7A > 6A > 1A > 5A 
هکای کالبکدی بکر اسکاس مکدل      بندی شاخصحاصل رتبه

SIR  اند.آورده شده 9و شکل  1شمارۀ در جدول 
 

  های کالبدی مسکن در شهر اهوازبندی شاخصرتبه. 5تدول 

 رتبه S - flows I - flows N - flows مناطق

 1A 133/2- 111/2- 411/2- 5 ی 

 2A 616/2 214/4- 117/4 4 دو

 3A 24/2 467/4- 977/4 2 سه

 4A 273/2 441/4- 439/4 9 چهار

 5A 271/4- 114/2 13/4- 6 شش

 6A 24/4- 622/4 142/2- 7 هفت

 7A 963/2- 76/2- 934/2 1 هشت

 4936های پژوهش، مأخا: یافته
 



 64            4931تابستان ، 41)سری جدید(، پیاپی  2، شماره چهارمریزی توسعه کالبدی، سال پژوهشی برنامه –نشریه علمی 

 
 های کالبدی مسکن در شهر اهوازبندی شاخصرتبه .3شکل 

 

دهندۀ ، به ترتیب نشان1های مندرج در جدول شمارۀ داده
اسکت. در  در مقایسه با سایر منکاطق   1، و 9، 2برتری مناطق 
تکرین  در نامناسکب  7هکای کالبکدی، منطقکۀ    مجموعه شاخص

توان فرسکوده بکودن بافکت    شرایط قرار دارد که دلیل آن را می
سککال، فاقککد اسکککلت بنککا،  21مسکککونی آن )عمککری بککیش از 

متر مربع، و کمبود تعداد اتاق( دانست.  422تا  12زیربنای بین 
تیاز است. جریکان  ام 1حدود  7با منطقۀ  2اختالف بین منطقۀ 
دهکد  های کالبدی مسکن شهر اهواز نشان مکی نهایی شاخص
، و 6، 4در وضعیت مطلوب و منکاطق   1، و 1، 9، 2که مناطق 

 طور کلی:(. به9نامطلوب هستند )شکل  7

2A > 3A > 4A > 7A > 1A > 5A > 6A 
هکای  حاصل تکنی  مافوق و مادون بکرای ککل شکاخص   

 اند.آورده شده 1 و شکل 6مسکن اهواز در جدول 
 

  های مسکن در شهر اهوازبندی شاخصرتبه. 6تدول 

 رتبه S - flows I - flows N - flows مناطق

 1A 321/2- 226/4- 322/4- 1 ی 

 2A 114/2 733/1- 912/1 4 دو

 3A 162/2- 129/1- 219/1 2 سه

 4A 629/2- 161/1- 112/9 9 چهار

 5A 116/1- 442/1 162/3- 7 شش

 6A 624/9- 122/2 122/1- 6 هفت

 7A 477/4- 143/9- 612/2 1 هشت

 4936های پژوهش، مأخا: یافته

 
 های مسکن در شهر اهوازبندی کلی شاخصرتبه .4شکل 
 

بکا   2نمایانگر ایکن اسکت ککه منطقکۀ      6اطالعات جدول 
ترین وضعیت را در بخکش مسککن   مطلوب 91/1جریان نهایی 

شاخص نسبت افکزایش خکانوار بکه واحکد     دارد و به غیر از سه 
مسکککونی، تسککهیالت مسکککن، و خککدمات زیربنککایی، در بقیککۀ 

درصد( بیشترین مقادیر را بکه خکود اختصکاص     11ها )شاخص
 - Nبه ترتیکب بکا    1و  9، مناطق 2داده است. پس از منطقۀ 

flows 219/1  در  1، و 7، 6، 4در مقایسه با مناطق  112/9و
در  -16/3با امتیکاز   6هستند. منطقۀ  وضعیت سکونتی بهتری

های مسکن قکرار دارد.  ترین وضعیت از لحاظ شاخصنامطلوب
دهد که بین منطقکۀ دو بکا منطقکۀ شکش     ها نشان میمحاسبه

بندی مناطق شکهر  امتیاز قرار دارد. در گروه 41اختالفی حدود 
در وضعیت مطلوب، مناطق  1، و 9، 2مشخص شد که مناطق 

در وضعیت نکامطلوب   6ضعیت متوسط و منطقۀ در و 1و  7، 4
 (. بطور کلی:1قرار دارد )شکل 

2A > 3A > 4A > 7A > 1A > 6A > 5A 
هککم در  1، و 9، 2در نهایککت مشککخص شککد کککه منککاطق 

هککای کالبککدی در هککای اجتمککاعی و هککم در شککاخصشککاخص
هکایی  وضعیت مطلوبی قرار دارند که دلیل این امر وجود محله

ها نه تنهکا از وضکعیت اقتصکادی بهتکری     ناست که ساکنان آ
برخوردارند، بلکه از قدرت تأییرگکااری بیشکتری بکرای جکاب     

هکایی چکون   مند هستند؛ محلهخدمات وتسهیالت شهری بهره
آباد، امانیه، زیتون کارمندی، کوی ملت، ککوی  کیانپارس، کیان

هکای  در هر دو شاخص 6پیروزی و گلستان. همچنین، منطقۀ 
تکرین وضکعیت در مقایسکه بکا     کالبدی در نامناسباجتماعی و 

سایر مناطق شناخته شد. وجود چنین تفکاوتی در شکهر اهکواز،    
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هم نشانگر وجود فاصلۀ طبقاتی و هم نقض عدالت فضایی در 
 رابطه با رفاه سکونتی است.
بررسکی تناسکب بکین عرضکه و     »برای دستیابی به هدف 

آزمکون پیرسکون   از « تقاضای مسکن در منکاطق شکهر اهکواز   
استفاده شده است. در اینجا تعداد خانوار و واحدهای مسککونی  

 4911از تعداد خانوار و واحدهای مسککونی سکال    4932سال 
تعککداد افککزایش خککانوار و واحککد »کسککر شککد و بککدین صککورت 

محاسبه شد. همبستگی پیرسون بین  4932در سال « مسکونی
کونی در سکال  دو متغیر افزایش خکانوار و افکزایش واحکد مسک    

دهد که در سطح مناطق شهر اهواز، بین متغیر نشان می 4932
افزایش خانوار با متغیر افزایش واحد مسکونی رابطۀ معنکاداری  

دو  sigوجود دارد، چون همبستگی بین این دو متغیر مثبکت و  
محاسکبه شکده    111/2( برابکر بکا   21/2)کمتر از  221/2طرفۀ 

با  4911است. با وجود این، بین کمبود واحد مسکونی در سال 
رابطکۀ معنکاداری وجکود نکدارد،      4932افزایش مسکن در سال 

چون مقدار ضریب همبسکتگی پیرسکون بکرای ایکن دو متغیکر      
ایکن   محاسبه شده اسکت و  124/2)دو طرفه(  sigبا  -921/2

مقدار ضریب همبستگی نمایانگر عدم تناسکب بکین عرضکه و    
تکوان  تقاضای مسکن در سطح مناطق شهر اهکواز اسکت. مکی   

گفت با افزایش تعداد خانوارها بکر افکزایش سکاخت واحکدهای     
ای نبوده ککه  مسکونی افزوده شده، ولی این افزودگی به اندازه
ت دیگکر، رشکد   بتواند نیازهای خانوارها را تأمین کند؛ به عبکار 

خانوارها از رشد واحدهای مسکونی پیشی گرفته است و تقاضا 
 بیش از عرضه بوده است.

برای بررسی ارتباط بین کمبود مسکن و گسترش افقی 
های هولدرن، آنتروپی و پیرسون استفاده شهر اهواز، از روش

شده است. هدف این است که مشخص شود کمبود مسککن  
 4932قی شهر اهکواز در سکال   موجب رشد اف 4911در سال 
هکای  های فاقکد ککاربری درون بافکت   که از زمینشده یا این

های آپارتمانی اسکتفاده بکه عمکل آمکده     مسکونی و مجموعه
-است، نیاز خانوارها مدنظر بوده یا کسب سود بکرای توسکعه  

جمعیت شهر اهواز )محدودۀ مصوب استانداری( در  دهندگان
برابکر بکا    4911نفر و در سال  4216113برابر با  4932سال 

نفر بوده است. همچنین مساحت منکاطق در سکال    373211
 42114هکتکار و   41126به ترتیب برابکر بکا    4911و  4932

ها، مدل هکتار عنوان شده است. با در دست داشتن این داده
بکه   4932ا تک  4911هولدرن برای شهر اهواز در بازۀ زمکانی  

 :صورت زیر است

ln (
1056589

979054
) + ln (

0/018

0/013
) = ln (

18806

12551
) 

ln (1/079)+ ln (1/388)= ln (1/498) 
0/076 + 0/328 = 0/404 

 
توان نسکبت تغییکر   های زیر میسپس با استفاده از رابطه

درصد کل جمعیت در ی  دوره را به تغییر درصد کل وسعت 
زمین  زمین در همان دوره به دست آورد. برای سرانۀ کاربری

 (.423: 4932نیا و موسوی: ل است )حکمتنیز به همین شک
 

 درصد کل رشد جمعیت
 = سهم رشد جمعیت 

 درصد کل رشد وسعت زمین

 هادرصد کل رشد سرانۀ کاربری
 ها= سهم سرانۀ کاربری

 درصد کل رشد وسعت زمین

 
0/076

0/404
 + 

0/328

0/404
 = 

0/404

0/404
 

0/19 + 0/81 = 1 

 

فیزیکی شهر اهواز از  شود که رشدبنابراین مشخص می
درصد ناشکی از رشکد جمعیکت     43فقط  4932تا  4911سال 

درصد رشد شهر به دلیل رشد افقی و اسپرال  14بوده است و 
شهر صکورت گرفتکه اسکت. ککه نتیجکۀ آن ککاهش تکراکم        
ناخالص جمعیت و افزایش سرانۀ ناخالص زمین بکوده اسکت   

ۀ مکدل  (. همچنین محاسب494: 4932نیا و موسوی، )حکمت
هکای فاقکد ککاربری درون    کند که از زمینهولدرن تأیید می

های مسکونی و نیز توسکعۀ مسککن عمکودی اسکتفادۀ     بافت
 مناسبی نشده است.

برای تحلیل بهتر از مدل آنتروپی شکانون اسکتفاده شکد.    
برنامکۀ سکاخت و   خروجی این مدل بیانگر رشد پراکنده و بی
ککه میکزان آنتروپکی     سازها در شهر اهواز است. بدین خکاطر 

محاسبه شده و این مقدار نزدی  به حکداکثر   344/4برابر با 
قرار دارد. ایکن رشکد پراکنکده و غیکر     L (7)  =316/4ارزش 

مترمربککع مسککاحت کککاربری  99373412مککنظم از افککزایش 
مترمربکع در سکال    96227222بکه   4911مسکونی در سکال  

کککاربری عبککارت دیگککر، مسککاحت مشککهود اسککت؛ بککه 4932
بکه   4932تکا   4911هکای  مسکونی در شهر اهواز طی سکال 

مترمربع افزایش یافته است و توسعۀ افقکی   2211212میزان 
 (.7و پراکندۀ شهر اتفاق افتاده است )جدول شمارۀ 

 



 69            4931تابستان ، 41)سری جدید(، پیاپی  2، شماره چهارمریزی توسعه کالبدی، سال پژوهشی برنامه –نشریه علمی 

 4932 اهواز در سالو میزان آنتروپی برای مناطق شهر  4911مقدار کمبود مسکن در سال . 7تدول 

 مناطق
کمبود مسکن 

1335 

افزایش 
مسکن از 

 09تا  1335

درصد مساحت 
مسکونی از کل شهر 

(2m) 1309 
 iP 

Ln 
)i(P 

)i× Ln (P iP 
مقدار 
 (Hآنمروپی )

 212/2 -212/2 -249/2 423/2 761/4 1726 2492 4منطقۀ 
 299/2 -299/2 -211/2 422/2 612/4 1399 164 2منطقۀ 
 942/2 -942/2 -634/4 411/2 371/2 49717 116 9منطقۀ 
 927/2 -927/2 -161/4 223/2 977/9 46229 2494 1منطقۀ 
 232/2 -232/2 -112/4 413/2 169/2 6929 9361 6منطقۀ 
 212/2 -212/2 -414/2 446/2 177/4 6296 2176 7منطقۀ 
 211/2 -211/2 -424/2 422/2 391/4 42376 9221 1منطقۀ 
 344/4 -344/4 -16/49 4 49/46 63711 41747 اهوازشهر 

 4936های پژوهش، و یافته 4934؛ مهندسین مشاور عرصه، 4932؛ آمار موضوعی مسکن شهر اهواز، 4911مأخا: آمارنامۀ شهر اهواز، 
 

نتایج آزمون پیرسکون بکرای ایکن بررسکی ارتبکاط کمبکود       
دهکد ککه مقکدار    افقی شهر اهواز نشان میمسکن با گسترش 

همبستگی بین دو متغیر کمبود مسکن و میزان گسترش افقی 
)دو  sigبکوده اسکت. میکزان     211/2شهر، بسیار کم و برابر با 

بیشکتر   21/2محاسبه شده و چون این مقدار از  321/2طرفه( 
است، فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطۀ بین میزان کمبکود  

شکود. بکه   زان رشد افقی مناطق شهر پایرفته مکی مسکن و می
وسکازهای  عبارت دیگر، بین متغیر کمبود مسکن با رشد ساخت

وسکاز در بخکش   مسکن رابطۀ معناداری وجود نکدارد و سکاخت  
مسکن بیشتر به دلیل ارزان بودن زمین و یا سکودآوری بکرای   
سوداگران حوزه مسکن صورت گرفتکه اسکت. ایکن مکوارد بکه      

و میزان آنتروپی  4911ایسۀ کمبود مسکن در سال خوبی از مق
طوری ( قابل مشاهده است، به6)رشد افقی مناطق( در جدول )

تکرین  اند. کمبیشترین رشد فیزیکی را داشته 1و  9که مناطق 
شود که قیمت مشاهده می 2و  4توسعۀ فیزیکی نیز در مناطق 

 2قکۀ  نشکین منط های اعیانباالی زمین در مرکز شهر و محله
 موجب ساخت واحدهای مسکونی آپارتمانی شده است. 

 

 گیریبحث و نتیجه
 مسائل جانبۀهمه و دقیق بررسی نیازمند متعادل مسکن توسعۀ

 آن بهبکود  و جامعه نیازهای بهتر شناخت و اجتماعی اقتصادی،
 مسککن،  کیفیکت  بکر  عکالوه  مسکن، وضعیت بررسی در. است
 بکه  نیاز اینکه به توجه با. است موردتوجه نیز آن کمییت مسئلۀ
 هرگونکه  و اسکت  شکهروندان  اساسکی  نیازهای زمره از مسکن

 سککالم اجتمکاعی  زنککدگی در اخکالل  موجککب آن در ناهنجکاری 
 آمکوزش،  در توانکد مکی  مسککن  که مهمی نقش نیز و شود،می

 لزوم باشد، داشته شهر اقتصاد و اشتغال افراد، هویت بهداشت،

. سکازد مکی  روشکن  را آن بکرای  ریزیبرنامه و کمبودها بررسی
 اجتماعی ابعاد فضایی تحلیل پژوهش این اصلی هدف بنابراین

بوده  اهواز شهر مناطق مسکن بندی وضعیتکالبدی و سطح و
است؛ همچنین ارزیابی تناسب بین عرضکه و تقاضکا و ارتبکاط    

را مورد بررسکی   بین کمبود مسکن با گسترش افقی شهر اهواز
 قرار داده است.
 49در ارتباط بکا   SIRهای حاصل از بکارگیری مدل یافته

دهندۀ نابرابری زیاد بین منکاطق شکهر   شاخص اجتماعی نشان
بیشکترین برخکورداری را    2ککه منطقکۀ   طکوری اهواز است؛ بکه 

های اجتماعی مسکن دارد. این منطقه به دلیل قیمکت  شاخص
باالی زمین و به طبع، قیمت باالی مسکن، به محل سککونت  
اقشار مرفکه شکهر تبکدیل شکده اسکت. ایکن اقشکار بکا سکطح          

اجتماعی باالی خود در جاب امکانات و تسکهیالت   -فرهنگی
موفق بوده و همین امکر عکاملی اسکت در سکودآوری سکاخت      
مساکن با کیفیت، دسترسی یکسان اهالی به خدمات متنکوع و  

بکا وجکود    6ککه منطقکۀ   افزایش کیفیت زنکدگی آنهکا؛ در حکالی   
نشینی و مساکن غیراسکتاندارد و بکه طبکع    ن میزان حاشیهباالتری
تکرین میکزان خکدمات زیربنکایی و تسکهیالت مسککن، در       پایین

ترین سطح های اجتماعی مسکن در پایینبرخورداری از شاخص
قرار دارد. چنین نتایجی با نتایج حاصکل از پکژوهش عابکدینی و    

سکن بکا  های م( مبنی بر ارتباط قوی بین شاخص4931کریمی )
   قیمت زمین و شرایط اقتصادی ساکنان، همسویی دارد.

در برخورداری  2کالبدی نیز منطقۀ  شاخص 7در ارتباط با 
 7که منطقۀ از مسکن مناسب در رتبۀ اول قرار گرفت؛ در حالی

با وجود بیشترین واحدهای مسکونی قدیمی و تخریبی که بکه  
ارد، در طبککع بککا اسککتانداردهای مسکککن مناسککب مغککایرت د   

-ترین و ناپایدارترین شرایط قرار دارد. این امکر نشکان  نامناسب
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دهندۀ نابرابری در ساختار و کالبکد واحکدهای مسککونی شکهر     
های ( در ارزیابی4936( و رفیعیان )4932فر )اهواز است. ربیعی

کرج و شکهر   1خود در مورد وضعیت کالبدی مسکن در منطقۀ 
 دند.پیرانشهر به نتایج مشابهی رسی

های اجتماعی و بندی نهایی حاصل از مجموع شاخصرتبه
 9، 2دهندۀ برتری منکاطق  کالبدی مسکن در شهر اهواز نشان

تکوان  باشد. بنابراین، مکی می 1و  7، 6، 4نسبت به مناطق  1و 
ها از دسترسی یکسانی گفت که ساکنان مناطق و طبیعتاً محله
ن جهت بین منکاطق  به مسکن مناسب برخوردار نیستند و از ای

عکدالتی فضکایی وجکود دارد و در ایکن نکابرابری      شهر اهواز بی
های بدمسکنی و بافت فرسکوده، واحکدهای مسککونی    شاخص

 اند. تخریبی و کمبود مسکن نقش بیشتری داشته
بین عرضه و تقاضای مسکن در مناطق شهر اهواز تناسبی 

یکده را  ( نیکز ایکن پد  4932خکان ) وجود ندارد. فرهودی و کریم
اند. قیمت باالی زمین و شهر تهران تأیید کرده 4برای منطقۀ 

موجب  1و  9هایی از مناطق و بخش 2و  4مسکن در مناطق 
سکازی از  دهنکدگان مسککن در امکر خانکه    شده است که توسعه
های در دسترس حداکثر استفاده را بنمایند و تراکم هوا و زمین

هر بی توجه باشند. چنین به نیازهای خانوارها در کل گسترۀ ش
 رویکردی یادآور رویکرد بازار سنتی مسکن است.

ها نشان دادند ککه ارتبکاط معنکاداری بکین کمبکود      بررسی
با گسترش افقی مناطق اهکواز در سکال    4911مسکن در سال 

 1و  9وجود ندارد. بیشترین گسترش افقکی در منکاطق    4932
ه شدت مناطق شود که مشکل کمبود مسکن در آنها بدیده می

توان نتیجه گرفت که وجکود  نبوده است. بنابراین می 1و  6، 4
ای متنککوع، دانشککگاه، خککدمات پیشککرفتۀ مراککز بککازاری محلککه 

های دولتی و خصوصی موجب قطبش امکانات درمانی، شرکت
و وابستگی سایر نقاط شهر به این مناطق شده و ایکن امکر بکر    

 است. توسعۀ مسکن این مناطق تأییر گااشته 
 شکرایط  ککه  دهدمی نشان پژوهش از حاصل نهایی نتیجۀ
 سککونتی  پایکدار  اصکول  بکا  مطابق اهواز شهر در مسکن فعلی

 دهندۀ ککم تکوجهی بکه تهیکه و اجکرای     نیست و این امر نشان
 مسککن  عکدم سکاماندهی   مناسکب،  مسککن  سکاخت  هایطرح

های خدماتی، نظکارت پکایین   موجود، پراکنش نامناسب کاربری
دهندگان مسکن، نگاه درآمدی صرف شکهرداری  کار توسعهبر 

اسکتفاده   به جای افزایش کیفیکت زنکدگی شکهروندان و عکدم    
بکا   .اسکت  اهکواز  شکهر  های خالی بین بافتیحداکثری از زمین

 شود:توجه به این موارد، چنین پیشنهاد می
های های ساماندهی، نوزایی و بهسازی بافت. تهیۀ طرح4

 .7و  6، 4نشینان مناطق دسازی حاشیهفرسوده و توانمن
به سکاخت واحکدهای    1و  7، 6. تشویق ساکنان مناطق 2

مسکککونی آپارتمککانی بککا هککدف تخریککب مسککاکن قککدیمی     
های بکا قیمکت مناسکب،    غیراستاندارد، استفادۀ مطلوب از زمین

جلوگیری از گسترش کالبدی شهر، فاصلۀ کوتاه بین محل کار 
 سب از امکانات.با محل خانه، استفادۀ منا

های ساختمانی متناسب با میزان تقاضکای  . صدور پروانه9
 ها.مسکن در مناطق، نواحی و محله

وسکازهای  دهندگان مسکن برای سکاخت . تشویق توسعه1
مسکونی در مناطقی که دچار کمبود هستند بکا مزایکایی چکون    

هکا، ایجکاد   تخفیف در عکوارض شکهرداری، ایجکاد زیرسکاخت    
 هیالت عمومی و مانند آن.امکانات و تس

ها برای رسیدگی بکه  ها، نسبت. توجه به درصدها، سرانه1
 های موجود در مسکن شهری.نقصان
های خالی بین مناطق . استفاده از نقشه و مساحت زمین6

تکر ارتبکاط کمبکود مسککن بکا      کامل مسکونی برای در تحلیل
 زای شهر.گسترش افقی در جهت توسعۀ درون

اید گفت که کمبکود مسککن امکری اسکت ککه      در نهایت ب
های اشتغال، وضعیت اقتصادی و وابسته به قیمت زمین، مکان
های خدماتی است و تنها با در نظکر  اجتماعی ساکنان، کاربری

توان ادعا کرد ها نمیها و پروژهگرفتن آمار و ارقام و تهیۀ طرح
انطباق شود، بلکه نیازمند تدابیری برای میکه به کلی برطرف 

 گفته است. با موارد پیش
 

 منابع
 مکککانی ارزیککابی. (4931) جهککانی، فتککاح و پککاکزاد آزادخککانی،
 مناسکب  هکای پهنه تعیین و ایالم مهر مسکن هایمجتمع
-زیسکت  و کالبدی رویکرد با مطلوب الگوی ارائۀ منظوربه

 .29-14  ، (1)9 ،شهری نواحی مطالعات .محیطی
 مسککن  ارزیکابی  .(4931) صکفر  قائکدرحمتی،  و افشین بهمنی،
 نمونکۀ ) مناسکب  مسککن  کیفکی  هکای شاخص نظر از مهر

 و جغرافیکا  .(زنجکان  شکهر  بهمکن  22 مهر مسکن: موردی
 .17-61 ، (26)41 ،ایناحیه توسعۀ

یوسکککفی، رشکککید و  ،اهللزیکککاری، کرامکککت ،پوراحمکککد، احمکککد 
هککای کمیککی و تحلیککل شککاخص. (4931مهککدی )، حککاجیلو
آمککایش  .ریککزی مسکککن شککهر زنجککان  برنامککهکیفککی و 
 .4-29، (99)3، محیط
 در مکدل  کاربرد .(4932) موسوی، میرنجف و نیا، حسنحکمت

. تهکران:  ایناحیه و شهری ریزیبرنامه بر تأکید با جغرافیا



 61            4931تابستان ، 41)سری جدید(، پیاپی  2، شماره چهارمریزی توسعه کالبدی، سال پژوهشی برنامه –نشریه علمی 

 .پیما آزاد
نکائینی، غالمرضکا و قرایکی، فریبکا     حقیقکت  ،اهللفر، ولکی ربیعی
کالبدی مسککن بکا رویککرد توسکعۀ     ارزیابی ابعاد . (4932)

معماری  .شهر کرج 1پایدار شهری، نمونۀ موردی: منطقۀ 
 .927-924،  (44)7 ،شهرو شهرسازی آرمان

 سکیداحمد  حسکینی،  و عیسکی  زاده،ابکراهیم  ،مجتبکی  رفیعیان،
 مسککن  کالبدی وضعیت فضایی تحلیل و ارزیابی. (4936)

، اییککهناح هتوسکع  و جغرافیکا  .پیرانشکهر  شکهری  محکالت 
41(42) ، 76-14. 

فراینکد   .(4934حسکینی، پروانکه )  رهنمایی، محمکدتقی و شکاه  
 .تهران: سمت .ریزی شهریبرنامه
 ارزیابی. (4931) قاسمی اهللعزت وند،قاسم و اهللکرامت زیاری،

 پایکدار  توسعۀ رویکرد با مسکن کیفی و کمیی هایشاخص
 جغرافیکای  هکای پکژوهش  .(سکامان  شهر: موردی مطالعۀ)

 .437-224 (،2)1. شهری ریزیبرنامه
 اشکتری،  و حکاف   مهکدنژاد،  ،فریکاد  پرهیکز،  ،اهللکرامت زیاری،

 ارائکۀ  و درآمکدی  هایگروه مسکن ارزیابی. (4913) حسن
 استان: موردی نمونۀ) درآمدکم اقشار مسکن تأمین برنامۀ
 .4-24 ، (71)12 ،انسانی جغرافیای هایپژوهش .(لرستان
 طکککوری، بابکککانژاد و مهکککدی قرخلکککو،، اهللکرامکککت زیکککاری،

 هکای شکاخص  تطبیقکی  مقایسۀ. (4932) جانمحمدحسین
 بکا  کشکور  شکهری  نقاط با بابل شهر مسکن کیفی و کمیی
    ، (37)21 ،جغرافیککایی تحقیقککات. سککالم شککهر بککر تأکیککد
446-19. 
 وضکعیت  بکر  تحلیلی (4936) پوران کرباسی، و ابراهیم سامی،

 چند هایمدل از استفاده با مراغه شهر محالت در مسکن
 .11-67 ، (4) 1 ،شهری اجتماعی جغرافیای. معیاره
 و رضکا  ککانونی،  ،امیررضکا  گرمسکیر،  خاوریکان  ،ژیال سجادی،

 یکافتگی  توسعه سنجش. (4931) مجنده، ابراهیم فیروزی
 هایشاخص از برخورداری در اردبیل استان هایشهرستان
 .94-11 ، (29)6 ،ایمنطقه ریزیبرنامه .مسکن کیفیت

تحلیلککی بککر . (4932پککور، غنچککه )شکککرگزار، اصککغر و رضککایی
 . سککازان در توسککعۀ مسکککن کالنشککهر رشککت نقککش انبککوه

،  (22)1، انسککانیهککای ریککزی سکککونتگاهمطالعککات برنامککه
17-96. 

 .های نو در جغرافیای شکهری دیدگاه .(4913شکویی، حسین )
 .سمتتهران: 
 بککر تحلیلککی. (4931) محمککود محمککودزاده، و اصککغر ضککرابی،

 عاملی تحلیل از استفاده با اصفهان استان مسکن وضعیت

 .13-62 ، (4)1 ،(جغرافیا) فضایی ریزیبرنامه. ویکور و
خکواه، محسککن و حیکدری، جعفککر   زاده، عطکااهلل، فضککیلت طکالعی 
از  اسکتفاده  بکا  پاسکخی  چند فرایندهای سازیبهینه .(4939)

. SIR و SMART معیکاره  چنکد  گیکری تصمیم هایروش
 .32-422،  (2)1، کیفیت مدیریت و مهندسی
 بنکدی رتبکه  و بررسکی . (4931) کریمی، رضا و اصغر عابدینی،
 کمیکی  هایشاخص اساس بر ارومیه شهر چهارگانه مناطق
 و شککهری هککایپککژوهش و مطالعککات .مسکککن کیفککی و

 .13-61 ، (21)6 ،ایمنطقه
 در مسککن  هایشاخص جایگاه .(4919) محمدمهدی عزیزی،
 .94-12 (،47)44 ،زیبا هنرهای .مسکن ریزیبرنامه فرایند
بنکدی  پهنکه . (4936اکبری، اسکماعیل و اکبکری، مجیکد )   علی

کالبکدی   هافکزا؛ کوششکی در سکناریوی توسکع    میان هتوسع
  ،( 1)2، ه کالبککدیریککزی توسککعبرنامککه .کالنشککهر تهککران

422-16. 
تحلیلکی بکر   . (4932خکان، علکی )  اله و ککریم فرهودی، رحمت

انکداز  چشم .ی  تهران هعرضه و تقاضای مسکن در منطق
 .64-71، ( 47)6، جغرافیایی
زاده، سبحانی، نوبخت و سلطان ،بیرانوندزاده، مریم ،فنی، زهره
های مسککن در نظکام   تحلیل جایگاه تعاونی. (4936اکبر )
شناسکی  هکای بکوم  پکژوهش . سکن در ایرانریزی مبرنامه
 .77-31، (41)1 ،شهری
قاسکمی،   و محمکد  شککوهی،  اجزا  رضا، آبادی،مل مختاری
 بکر  بهشکهر  شکهر  گسترش الگوی تحلیل. (4934) یاسر
 و پکژوهش  .ایمنطقه ریزیبرنامه کمیی هایمدل اساس
 .39-442 ،(1)9 ،شهری ریزیبرنامه
 مسککن  موضکوعی  اطالعکات  و آمار .(4932) ایران آمار مرکز

 .اهواز شهر
 ،(4931 و 4911) اهواز شهرداری توسعه و ریزیبرنامه معاونت

 .اهواز شهر آمارنامه
 طکرح  .(4911) عرصکه  شهرسکازی  و معماری مشاور مهندسان

 پایه مطالعات اهواز، شهر( جامع) عمران و توسعه راهبردی
 (.اهواز شهر مصوب اسناد) اول جلد. نیاز پیش و

 طکرح  ،(4913) عرصکه  شهرسازی و معماری مشاور مهندسان
 سکوم  جلکد  اهکواز،  شکهر ( جامع) عمران و توسعه راهبردی

 (.کالبدی و ساختانسان محیط مطالعات)
(، طکرح  4934مهندسان مشاور معماری و شهرسازی عرصکه ) 

 هراهبردی توسعه و عمکران )جکامع( شکهر اهکواز، خالصک     
پایه، شناخت، الگکوی   گزارش مرحلۀ اول و دوم )مطالعات
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 توسعه(.
 محمکد  مسکعود،  و وحید امری،هاشمی ،صادق زرگر، زادههادی
 اصکفهان  شکهری  مناطق یافتگی توسعه سنجش. (4932)
 و شککهری هککایپککژوهش و مطالعککات .مسکککن بخککش در

 .11-422 ، (47)1 ،ایمنطقه

احمکد   ،عشقی چهکاربرج، علکی و آفتکاب    ،یزدانی، محمدحسن
ریکزی توسکعۀ درونکی بکا تأکیکد بکر       برنامکه لزوم . (4936)

. مککورد مطالعککه: شککهر مراغککه( هپایککداری شککهری )نمونکک
 .31-446 (،2)7 ،ریزی فضاییبرنامه
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