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Extended abstract
1. INTRODUCTION
ousing as spatial crystallization of
interests and abilities specific to each
area in terms of physical and
environmental issues that have distinct
patterns over time, as long as one
accepts and man-made phenomenon, the
human civilization and culture of the most important
manifestation in other words embody settlements and
housing as the smallest form its skeleton key role in
the formation of spatial structure - physical and
identity of rural architecture. The importance of
housing in the village when the last official census
finds more concrete Country, 28.5 percent of the
country's population of 75 million live in rural areas.
Also, nearly 7.5 million households in the country,
villagers who live more than 5 million residential
units. This study aimed at collecting physical
indicators of desirable rural housing is done. This
study tries to Iran from the index specified in Rural
Areas and common technique, the rating and ranking
of these areas in order to analyze their housing space
justice. The relationship between the development of
the province in terms of physical indicators to assess
housing and balanced development strategies and
overcoming the spatial differentiation of the offer.

H

2. THEORETICAL FRAMEWORK
Spatial analysis of various definitions of literature,
although this definition, many common factors in
itself. But the differences are also evident that this
difference is due to provide theoretical insight and
analysis to determine the issue. To explain more
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appropriate conceptual framework is outlined some
definitions.
Regional unbalance and unbalanced distribution
services for poor Featuring facilities and major
developing countries and Iran. Regional planning and
development aimed at reducing regional inequality, the
most important issues in numerous developing
countries and the regional balance of land use and
spatial development regional perspective, in the sense
that the relationship between Indicators weight status
in an area is such that centers on the distribution of
resources and population size, gross inequality gap (as
in the case of regional primacy and dominance) does
not exist. In other words, balanced regional
development effort that the best conditions and
facilities for the comprehensive development of all
areas to provide, quality of life differences between the
regional and the district to minimize and eventually
eliminate. It also puts the first priority and create the
conditions for a fair distribution of social conditions
for comprehensive development of all people is a
targeted area.
3. METHODOLOGY
The dominant approach in this research is descriptive analytical and practical nature. Statistical data of the
Statistical Center of Iran were collected. Data from the
questionnaire to measure in the form of experts and
scholars, including 20 specialist experts in this field
have been used. Data were also weighted for analysis
and fuzzy TOPSIS and VIKOR is used. The results of
these models using Techniques (average rating,
methods Borda and Kaplan) integration in order to
clarify the relationship between physical indicators
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rural housing with a rural population of Pearson's
correlation coefficient was used.
4. DISCUSSION
Ranking criteria intended to help all three methods
Average Rating, Borda and Kaplan obtained, the
results of three methods are combined with each other
and for each region we mean. Finally, each of the
regions with respect to the results obtained from the
integration of our ranking in the final rank to obtain
privileges.
According to the results, Iran's rural areas are the city
of Mazandaran at various levels (mean 1.5) and
Isfahan (2) high-level and city-of Sistan and
Baluchestan (30) and Kerman, South Khorasan (29.5)
have been the most deprived areas
5. CONCLUSION
The results clearly indicate a mismatch between the
subject's approaches to spatial equity. Spatial analysis
of the spatial equity indices of housing reflects the fact
that the Iranian provinces there are significant
differences in terms of indices of rural housing. n the
central and northern provinces such as Mazandaran,
Isfahan, Tehran and Alborz optimal weight control in
the field of rural housing indices. Most of the
provinces of South and South East relative to the
lowest coefficient of rural housing indicators
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limitations which won a tendency toward
disequilibrium part.
Therefore, developing a comprehensive program of
housing, particularly rural housing, requiring full
identification and thorough analysis of large-scale
housing and the factors affecting it. It should be noted
that while these indicators as a key element in
determining the physical parameters housing of each
special place in the system of planning housing.
However, each of these factors alone is not a condition
to promote some of these indicators. What are the
indicators of quality housing in the debate on long
enough, to convert them all together is necessary?
Overall Comparison of housing in some provinces, a
variety of problems both at the micro level and the
macro level of society creates the best strategy in the
field of prevention and protection sectors.
Key words: Geographic analysis, rural housing,
Iran, spatial equity, integration.
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چکیده
هدف :تحلیل جغرافیایی و در رأس آن بحث ساماندهی فضایی روندی برای بهرهسازی ،آرایش منطقی ،حفظ تعادل ،توازن و همااهنگی در فضاای جغرافیاایی و
جلوگیری از بروز عدم تعادل و بازتابهای تخریبی و منفی در فضای سرزمین است .تحقیق حاضر سعی دارد تا با گردآوری سنجههای مطلاوب در بعاد شاا
کالبدی مسکن ،میزان بر ورداری مناطق روستایی ایران از این شا ها را مشخ کرده و به کمک تکنیکهای رایج ،به رتبهبندی و سطحبندی ایان منااطق
جهت تحلیل موضوع توزیع مطلوب فضایی در بعد کالبدی مسکن بپردازد و راهکارهای توسعة متعادل و برونرفت از حالت افتراق فضایی را پیشنهاد دهد.
روش :رویکرد حاکم بر این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است و ماهیت آن میتواند کاربردی باشد .به این منظور دادههای آماری مورد نظر ،از سازمان مرکز آمار
ایران ،ا ذ و جهت سنجش دادهها از پرسشنامهای در قالب نظرات برگان و صاحبنظران که شامل  20کارشناس و متخص صاحبنظر در ایان زمیناه
است ،استفاده شده است .جهت تحلیل و وزنگذاری دادههای پژوهش نیز از مدل تأپسیس فازی و ویکور استفاده شده است .سپس ،نتایج حاصل از این مدلها
با استفاده از تکنیکهای (میانگین رتبهها ،روش بردا و کپ لند) ادغام شده است و جهت روشنشدن ارتباط بین شا های کالبدی روستایی مسکن با عامل
جمعیت روستایی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
یافتهها :نتایج بهدستآمده بهروشنی بیانگر نوعی ناهماهنگی بین موضوع پژوهش با رویکرد توزیع فضایی است؛ به طوری که تحلیل فضایی شاا هاای
مسکن ،نشاندهندة این واقعیت است که بین استانهای ایران از لحاظ شا های مسکن روستایی تفاوت معناداری وجود دارد.؛ به طوری که در استانهای
مرکزی و شمالی شاهد وزن مطلوبیتری نسبت به اغلب استانهای جنوب و جنوب شرقی که به طور نسبی کمترین ضریب شا های مسکن روستایی را از
آن ود کردهاند ،هستیم .این مسأله بهنوعی گرایش به سمت عدم تعادل را نشان میدهد.
اصالت و ارزش :شایان ذکر است که مطالعة کمّی در زمینة شا

های کالبدی مسکن روستایی با رویکرد و تکنیک بهکاررفته صورت گرفتاه اسات و اگار

پژوهشی صورت گرفته است ،بر روی مناطق شهری بوده که همین مسأله میتواند باعث تمایز پژوهش حاضر از سایر تحقیقات شود.
کلیدواژهها :ایران ،مسکن روستایی ،تحلیل جغرافیایی ،تکنیک ادغام.
ارجاع :بوزرجمهری ،خ ،.حسینی کهنوج ،س .ر .و حسینی شهپریان ،ن .)1396( .تحلیل جغرافیایی پراکنش شا
رویکرد توزیع مطلوب فضایی .مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی.49-66 ،)4(6 ،
http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.59327
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 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسأله
یکی از عناصر مهم در فضای روستایی ،مقولة مسکن است.
مفهوم مسکن عالوه بر مکان فیزیکی ،کل محیی مسیکو ی را
در بر میگیرد (قاطعی کالشمی و کبیری ،1395 ،ص)52 .؛ به
عبارتی ،مسکن به عنوان تبلور فضیایی عالییو و توا یاییهیای
خاص هر منطقه در برخورد با شیرای و مسیا ل محیطیی کیه
دارای الگوهیای متمیایز کالبیدی در گیمر زمیان اسیت ،شییکل
میپمیرد (فاضل یا ،کییا ی و ودیدتی ،1392 ،ص )181 .و از
دیرباز به عنوان یک پدیدة ا سانساخت ،از مهمترین مودهای
تمدن و فرهنگ بشری بوده است (رضوا ی ،دسینی کهنیو و
اسییفرم ،1392 ،ص)35 .؛ بییه عبییارتی ،مسییکن بییه عنییوان
کوچکترین شکل تجسم سکو تگاههیا و اسیتاوانبنیدی نن،
قش اساسی در شکلگیری ساختار فضایی-کالبیدی و هوییت
معماری روستایی دارد (سیعیدی و امینیی ،1389 ،ص )32 .و
بیش از نن که ساختاری کالبدی داشته باشد ،هادی اسیت بیا
عملکرد چندبعدی که دارای ابعیاد ماتلیم مکیا ی ،معمیاری،
کالبییدی و فیزیکییی روانشییناختی اسییت (بسییحا  ،تقدیسییی،
نقییاامرایی و دا ییش ،1395 ،ص )127 .و در بسیییاری از مییوارد
مهمترین عامل تأثیرگمار بر میزان رضایت فرد از سکو ت است
(وستوای ،2006 ،1ص.)187 .
وضوح و اهمیت قش مسکن در روسیتاها هنگیامی میود
عینیتری مییابد که برابر نخیرین سرشیماری رسیمی کشیور،
 28/5درصد از جمعیت  75میلیو ی کشور در روستاها سیاکن
هستند .همچنیین ،قریی بیه  5/7میلییون خیا وار سیاکن در
کشور ،روسیتاییا ی هسیتند کیه در بییش از  5میلییون وادید
مسکو ی سکو ت دار د (قادرمرزی ،جمینی و چراغیی،1392 ،
ص .)97 .با توجه به تحوالتی که طی سالهای اخیر در جوامع
روستایی به وجود نمده است ،پرداختن به مقولة مسکن پاییدار
به طوری که دربرگیر دة تمام ویژگییهیای نن باشید ،اهمییت
خاصی مییابید (خسیرو یا ،1388 ،ص .)35 .تأکیید اصیل 31
قا ون اساسی جمهوری اسالمی ایران سبت به تیأمین مسیکن
متناس با یاز خا وارهای ایرا ی بهویژه روسیتاییان و موظیم-
شدن دولت به بازسیازی و وسیازی مسیاکن روسیتایی دجیم
قابلتوجهی از دخالتهای کالبدی در روستاها را طی سالهای
گمشته ،بهخصوص در دو دهة گمشته به د بیال داشیته اسیت
52
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(قادرمرزی ،جمینی و چراغی ،1392 ،ص .)97 .به این منظور،
تدوین یک بر امة جامع در باش مسکن -بیرای رسییدن بیه
وضیعیت مطلیود در بعید توزییع مطلیود فضیایی ،مسیتلزم
شناسایی و تجزیهوتحلیل ابعاد گسیترده و نگیاهی از وضیعیت
کمّی شاخصهای مسکن در فرنیند بر امهریزیهای منطقیهای
است .از این رو ،میزان دستیابی به وضعیت مطلود شیاخص-
های کالبدی مسکن ،به عنیوان یکیی از شیاخصهای توسیعه،
امری ضروری است (ملکی ،دسینی کهنیو و ویسیی،1395 ،
ص )22 .که این مهم (شناسایی بسترهای توسیعة منطقیهای و
رتبهبندی شهرستانها و همچنین ،پیرداختن بیه علیل عقی -
ما دگی و شناخت باشهای توسعه یافتة برخی مناطو) باعث
میشود ،بر امهرییزان بتوا نید در تاصییص بهینیة اعتبیارا و
درکت به سمت توزیع متعیادل فضیایی جهیت برطیر کیردن
اهماهنگیهای توسیعة بیین منیاطو ،توفییو یابنید (ار یو ،2
 ،2008ص.)11 .
تحقیو داضر سعی دارد تا با گردنوری شاخصها و سنجه-
های کمّی در بعد کالبدی مسکن روستایی ،میزان برخیورداری
استانها از شاخصهای کالبدی مسکن را مشاص کیرده و بیه
کمک تکنیکهای رایج بیه توزییع فضیایی جهیت رسییدن بیه
توسعة متعادل ،به رتبیهبنیدی و سیط بنیدی ننهیا بریردازد.
بنابراین ،این پژوهش بر نن است تا با توجه به موضوع مطیرح-
شده ،تفاو ها و یابرابری منطقیهای بیه لحیاش شیاخصهیای
کالبدی مساکن روستایی را در سط کشور تحلییل کنید و بیه
د بال این سؤال است که توزیع و پراکنش فضایی اسیتانهیای
ایران به لحاش برخورداری از شیاخصهیای چهارگا یة کالبیدی
مسکن روستایی به چه حوی است تا ضیمن بررسیی و تبییین
مشییکال مسییکن ،بییه ارا ییة پیشیینهادهایی ترکیبییی جهییت
مطلوبیت در این زمینه برردازد.

 .2 .1پیشینة پژوهش
تا کنون پیرامون مسکن و تعادل فضایی در سیط بر امیه-
ریزی منطقهای مطالعا کموبیشی صور پمیرفتیه اسیت .بیا
این وجود بیشتر تحقیقا صور گرفته در زمینیة مسیکن بیر
روی روستاها فاقد دستهبندی منظم شاخصها یا عوامل کمٌیی
مؤثر در بعید کالبیدی اسیت .بیا توجیه بیه افیزایش روزافیزون
جمعیت شهرها و خالیشدن بسییاری از قیا روسیتایی ،الزم
است که سیاستگماران و بر امهریزان توسیعة روسیتاها توجیه
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بیشتر و ویژهای معطو به بحث شاخصهای کالبیدی مسیکن
روستایی داشته باشند .با این وجود ،با مراجعه به منیابع ،کتی
و مقاال ا جامشده در زمینة موضوع تحقیو ،بیه پژوهشهیای
ماتلفی دست مییابیم که از جنبههای متفیاوتی بیه موضیوع
توجه کردها د؛ اما روشها و تکنیکهایی که در برخی از ننهیا
استفاده شده است تنها در چند مورد معمول خالصهشده و ییا
فق جنبههای ظری را پوشیش دادها ید .در ایین پیژوهش ،از
شییاخصهای ترکیبییی اسییتفاده شییده اسییت .مزیییت اییین ییوع
شاخصها در نن است که مثالً برخی وادی ممکین اسیت بیه
لحاش شاخصهای کیفی مسکن وضعیت مناس داشته باشند؛
ولی به لحیاش شیاخصهیای کمّیی وضیعیت مناسیبی داشیته
باشند .از این رو ،میتوان با شاخصهیای ترکیبیی تیایج قابیل
اعتمادتری کس کرد .با توجه به ایین کیه در سیط مسیاکن
روستایی در استانهای کشور ابرابری و فقیدان توزییع بهینیة
امکا ا و منابع با تمرکز امکا ا و خدما در بحث مسکن در
بین وادی به چشم میخورد ،در ادامه بهاجمال چنید میورد از
پژوهشهای ا جامشده در این زمینه معرفی میشو د.
صیدایی ،کیا ی سلمی و سلطا ی ( )1388در پژوهشیی بیا
عنوان «تحلیل فضایی مسکن روستایی در اسیتان کهگیلوییه و
بویرادمد» بیا اسیتفاده از نمیار سرشیماری عمیومی فیو و
مسکن سال  1385و بهکارگیری روش نماری تحلیل خوشهای،
شهرستانهای استان کهگیلویه و بویرادمید را در سیه خوشیه
سط بندی کردها د .تیجة پژوهش شان میدهید کیه بایش
مرکزی بویرادمد بهتنهایی در یک سط  ،باشهیای پیا تیاوه،
مرکییزی گچسییاران و مرکییزی کهگیلویییه در سییط دیگییر و
باشهییای کبگیییان ،مرکییزی بهمئییی ،لنییده ،مرکییزی د ییا،
سرفاریاد ،چرام ،باشت ،لیوداد ،دیشیمو ،،چاروسیا ،بهمئیی
گرمسییری و مییارگون در سییط همگین بعییدی قرارگرفتها یید.
بدری و موسوی ( )1389در پژوهشی بیا عنیوان «تحلیلیی بیر
رو د تحوال در برخی ویژگیهای مسکن روستایی در ایران»،
به مطالعة تحوال مسکن روستایی ایران از ظر کمّی و کیفیی
در دورة زما ی بین سالهای  1355تیا  1385پرداختیه اسیت.
تایج این بررسی شان داده که استفادة تکخا واری از مسیکن
و مصال ساختما ی مرغودتر در ساخت مسیکن و اسیتفاده از
اسکلت فلزی و بتو ی در واددهای مسکو ی در دهههای اخییر
رو به افزایش بوده است.

بهرامی ( ،)1390در پژوهشی با عنوان «تحلیلی بر وضعیت
مسکن روستایی در استان کرما شاه» ،با اسیتفاده از 10متغییر
به بررسی فضایی وضعیت کمّی و کیفیی شیاخصهای مسیکن
روستایی استان کرما شاه با روش توصیفی -تحلیلیی پرداختیه
است .تیایج پیژوهش وی شیان داد کیه از ظیر سیازه43/8 ،
درصد مسکن روستایی استان کرما شیاه بیادوام 33/9 ،درصید
کییمدوام و  22درصیید دیگییر بیییدوام هسییتند .از ظییر پهنییة
لرزهخیزی ،باش شرقی استان دارای تیوان لرزهیای بیا خطیر
خیلی زیاد بوده که بیش از  24درصید مسیادت و  19درصید
جمعیییت در ننجییا سییاکن هسییتند .باییش میییا ی و قسییمت
کوچکی از باش غربی که معادل  71درصد مسادت اسیتان را
شامل میشو د ،در موقعیت خطر زیاد قرار دارد که بیش از 75
درصد جمعیت در نن ساکن هستند .تنها  5درصد از مسیادت
استان کرما شاه دارای توان لرزهای خطر متوس قرار دارد.
تایج پژوهش ملکی و همکاران ( )1395با عنوان «تحلییل
فضایی3و سنجش کمّی شاخصهای مسیکن روسیتایی اییران»
که به صور مطالعة موردی بر روی اسیتانهیای اییران ا جیام
شد ،شان داد تفیاو هیا و یابرابریهیایی در سیط شیاخص
مسکن روستایی در بین استانهای ایران وجود دارد .همچنین،
تایج بهدستنمده داکی از نن بود که توجه به مقولیة عیدالت
فضایی4در برخورداری مطلود و دسترسی مناس بیه خیدما
ماتلم مسکن روستایی باید متناس با فاکتورهیای ماتلفیی
در اختیار همگان باشد و بتوا د راهگشیای بر امیهرییزان جهیت
تقویت مناطو محرومتر ،کاهش ابرابریها ،رضایت روسیتاییان
از وضعیت کالبدی باشد و در هایت موج ثبا محلی شود.

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
ایران در یمکرة شمالی بین  25تا  40درجة عرض شمالی
از خ استوا و بین  44و  63/5درجة طیول شیرقی از یمیروز
گرینویچ واقع شده که این موقعیت بیانگر نن است کیه اییران
در منطقة معتدله قرار دارد .ساختار جمعیتی ایران تیا قبیل از
سرشماری سال  95برابر با  78،475،941میلیون فر بوده کیه
از اییین میییزان  68/5درصیید در شییهرها و  31/5درصیید نن در
روستاهای کشیور سیاکن هسیتند .بیشیترین سیهم اسیتا ی از
جمعیت روستایی کشور ،متعلو به استانهای خراسان رضیوی
با  1682405فر و استان فار بیا  1475350فیر سیاکن در
53
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روستا و کمترین سهم استا ی متعلو به استان قم بیا جمعییت
 55798فر و استان سمنان با جمعیت  144873فیر سیاکن
در روستا است (مرکز نمار ایران.)1394 ،

 .2 .2روش تحقیق
پژوهش داضر از لحاش هد گیماری کیاربردی و از لحیاش
روششناسی بیه صیور «توصییفی-تحلیلیی» اسیت .در ایین
فرنیند ،دادههای مورد یاز با روش کتادخا یهای و پیمایشیی و
اسنادی گردنوری شده اسیت .جهیت وزن معیارهیای ماتلیم

(جهت همراستاکردن و معکو سازی شاخصها) با اسیتفاده از
ن تروپی ،از ظرا  20فر از افراد صاد ظر و اعضیای هییأ
علمییی در بحییث مسییکن روسییتایی در قالیی پرسییش امییة
کارشناسییان اسییتفاده شییده اسییت .در ادامییه جهییت تحلیییل و
وزنگماری دادههای پژوهش از میدلهیای تاپسییف فیازی 5و
ویکور 6اسیتفاده و در هاییت ،بیا اسیتفاده از روشهیای ادغیام
(میا گین رتبهها ،روش بردا و کپ لند) به جمعبندی و ترکی
تایج اقدام شده است (شکل .)1

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش
مأخم :یافتههای پزوهش1395 ،
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 .3 .2متغیرها و شاخصهای تحقیق

استحکام سازه ،امکا یا و تسیهیال  ،بهداشیتی) دسیتهبندی

در این پژوهش تعداد  36متغیر کالبدی کمًییسیازیشیده
بررسی شیده و در چهیار شیاخص اصیلی (زیربنیایی و رفیاهی،

شده است (جدول .)1

جدول  -1دستهبندی شاخصهای پژوهش
مأخم :برگرفته از مرکز نمار ایران1394 ،
-C1زیر بنایی و
رفاهی

 -C1-1تراکم فر در وادد مسکو ی -C1-2 ،سبت واددهای مسکو ی معمولی به کل خا وارهای روستایی - C1-3 ،سبت واددهای مسکو ی دارای
سه و چهار اتاقی به کل واددهای مسکو ی - C1-4 ،سبت واددهای مسکو ی با مسادت کمتر از  75مترمربع به کل واددهای مسکو ی- C1-5 ،
سبت واددهای مسکو ی با مسادت  76-150مترمربع به کل واددهای مسکو ی - C1-6 ،سبت واددهای مسکو ی با مسادت  151 -300مترمربع
به کل واددهای مسکو ی - C1-7 ،سبت واددهای مسکو ی بیش از  301مترمربع - C1-8 ،سبت واددهای مسکو ی دارای پنج اتاقی و بیشتر به
کل واددهای مسکو ی

 -C2استحکام سازه

 -C2-1سبت واددهای مسکو ی با اسکلت فلزی -C2-2 ،سبت واددهای مسکو ی با بتننرمه - C2-3،سبت واددهای مسکو ی با نجر و نهن،
 -C2-4سبت واددهای مسکو ی با خشت ،گل و چود - C2-5 ،سبت واددهای مسکو ی ضدزلزله به کل واددهای مسکو ی - C2-6 ،سبت
واددهای مسکو ی قابلقبول - C2-7 ،سبت واددهای مسکو ی مرمتی - C2-8 ،سبت واددهای مسکو ی تاریبی

 -C3امکا ا و
تسهیال

 -C3-1سبت واددهای مسکو ی دارای دداقل بر  - C3-2 ،سبت واددهای مسکو ی دارای دداقل ند لولهکشی - C3-3 ،سبت واددهای
مسکو ی دارای گاز لولهکشی - C3-4 ،سبت واددهای مسکو ی دارای نشرزخا ه - C3-5 ،سبت واددهای مسکو ی دارای دداقل دمام و توالت،
 -C3-6سبت واددهای مسکو ی دارای یک هال و پمیرایی و بیشتر - C3-7 ،سبت واددهای مسکو ی فاقد هال و پمیرایی - C3-8 ،سبت
واددهای مسکو ی فاقد نشرزخا ه

 2-C4بهداشتی

 -C4-1سبت واددهای مسکو ی دارای توالت با شبکة عمومی فاضالد - 2 C4- ،سبت واددهای مسکو ی دارای توالت با چاه جمبی- C4-3 ،
سبت واددهای مسکو ی دارای توالت با دفع در محی اطرا  - C4-4 ،یست واددهای مسکو ی فاقد نشرزخا ه - C4-5 ،سبت واددهای مسکو ی
دارای نشرزخا ه با شبکة عمومی فاضالد - C4-6 ،سبت واددهای مسکو ی دارای نشرزخا ه با چاه جمبی - C4-7 ،سبت واددهای مسکو ی دارای
نشرزخا ه با دفع فاضالد در محی اطرا  - C4-8 ،سبت واددهای مسکو ی دارای نشرزخا ة فاقد فاضالد - C4-9 ،سبت واددهای مسکو ی دارای
شبکة عمومی فاضالد - C4-10 ،سبت واددهای مسکو ی دارای فاضالد با چاه جمبی - C4-11 ،سبت واددهای مسکو ی با دفع فاضالد در
محی اطرا

 .3مبانی نظری تحقیق
یکی از موضوعا مهم ،توسعة مسکن در مناطو روسیتایی
بوده کیه بهشید میورد بحیث اسیت (گالنیت و روبینسیون،7
 ،2011ص .)298 .مسکن روستایی دارای تفاو های بنیادی و
اساسی با مساکن شهری است که در نن ،نمیاتگی معیشت بیا
کالبد واددهای مسکو ی است (نشو ،1992 ،8،ص .)153 .در
واقییع ،مسییکن در جامعیة روسییتایی عییالوه بییر نن کییه مییأوای
مطمئنی برای سیکو ت اسیت ،باشیی از فضیای ضیروری بیه
دساد مینید (شاطری ،دجی پور ،نقاجا لو ،1395 ،ص.)60 .

 .1 . 3مفهوم توزیع عادالنة فضایی
منظور از توزیع فضایی (در سط منطقهای) ،توزیع عادال ة
یازهای اساسی ،امکا ا  ،تسهیال و خدما در میان منیاطو
ماتلم است؛ به طوری که هیچ منطقهای سیبت بیه منیاطو
دیگر از ظر برخورداری از مزیتهیای فضیایی برتیری داشیته
55

باشد و اصل دسترسی برابیر رعاییت شیده باشید (دیاتمی ژاد،
 ،1387ص .)8 .توزیع عادال ة فضایی بیر ایین بیاور اسیت کیه
فضاهای گو اگون سکو تگاهی ،پژوا ،و مود عینی و فضیایی
ارادة نگاها ه یا انگاها ة ا سانها ،هادهای ماتلیم سیاسیی و
اجتماعی و ظام بروکراتیک ،سیاستگماریهیای کیالن ملیی،
ظامهای اجرایی و قا و ی ،مدیریت محلی و منطقیهای و غییره
اسییت (جییوان ،عبییداللهی ،1387 ،ص )137 .کییه اییین عوامییل
متعدد زمینهساز ابرابری در سط مناطو محسود میشو د.
 .2 .3عوامل تشدیدکنندة ابرابری فضایی
این پرسش که چرا واددهای جغرافیایی ماتلم در داخیل
یک کشور در سطوح ماتلم توسعه به سر میبر د ،بهسیادگی
پاسخ داده میشیود .چنیدین دلییل مشیتر ،بیرای یابرابری
فضایی در مقیا ملی وجیود دارد کیه میواردی چیون تیاریخ،
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منابع طبیعی ،سرمایة ا سا ی ،اقتصاد سیاسی محلی و فرهنیگ
را در بر میگیرد.
به ظیر مییرسید کیه بیر روی دالییل یابرابری فضیایی و
فهرستی از ابزارهای مؤثر که میتوا د ابرابری فضایی را کاهش
یا افزایش دهد ،اجماع و توافو کلی وجود دارد (کییم،2008 ،
ص)7 .؛ به طوری که برخی از صاد ظران ،ابرابری را به طور
سیستمی تعریم مییکننید و مجموعیهای از عوامیل طبیعیی،
تاریای ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،بینالمللیی و غییر نن را
در تکوین ،تشدید و یا کاهش ابرابری منطقهای مؤثر میدا نید
(قنواتی ،سجادیان و عمتی ،1393 ،ص.)20 .
 .3 .3عوامل جغرافیایی و قش نن در ابرابری فضایی
یکی از عواملی که میتوا د منجر به ابرابری شود ،موقعیت
جغرافیایی است .ابرابری فضایی یا ابرابری جغرافیایی ترکیبی
بیین مکییان ز ییدگی مییردم و پایگییاه ننهییا اسییت .در گمشییته،
جامعهشناسیان قیش مکیان را در مطالعیا یابرابری ادییده
میگرفتند .اکنون ابرابری فضیایی یکیی از ابعیاد یابرابری بیه
شمار میینیید و زمیا ی کیه تقسییما جغرافییایی در جهیت
تحلیلبردن ثبا منطقهای قیرار مییگییرد ،یابرابری فضیایی
اهمیت بیشتری مییابد (لیو یف ،2012 ،9ص .)11 .یابرابری
فضایی به معنای اختال فضایی در برخورداری از منافع اسیت.
چنان که مردم در مکانهای ماتلم سطوح ماتلفی از منیافع
و مضرا را تجربه میکنند .ابرابری فضایی جزء جدایی اپیمیر
و همچنین ایجادکنندة بیعدالتی فضایی است (لیی و فیلیو،10
 ،2007ص .)224 .ابرابری فضایی به شرایطی اطال میشیود
که در نن ،واددهای فضایی ییا جغرافییایی ماتلیم در زمینیة
برخی متغیرها ،در سطوح متفاوتی قرار دار د .ابرابری فضیایی
یکی از ابعاد ابرابری است؛ امیا زمیا ی کیه تقسییمبنیدیهیای
فضایی و منطقهای در جهیت تحلییلبیردن ثبیا اجتمیاعی و
سیاسی همردیم با تنشهیای سیاسیی و یژادی قیرار گیر ید،
ابرابری فضایی اهمیت بیشتری میییابید (کیا بر و و یابلف،11
 ،2005ص .)2 .در یک دستهبندی کلی میتوان ابعاد یابرابری
فضای جغرافیایی را در ابرابری کالبدی (محیطیی) و یابرابری
ا سا ی مطرح کرد کیه یابرابری ا سیا ی ،یابرابری در میواردی
چون بهداشت ،نموزش ،فرهنگ و شاخصهایی از این قبییل را
در برمیگیرد و ابرابری در ابعاد کالبدی نن اشاره بیه یابرابری
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در مبادث فیزیکیی و زیربنیایی یوادی دارد (قنبیری،1390 ،
ص.)23 .

 .4 .3توزیع مطلوب فضایی شاخصهای مسکن
عدم تعادل منطقهای و توزیع امتعادل خیدما و امکا یا
به صور امناس از ویژگیهای بارز و عمدة کشورهای جهان
سوم و ایران است .بر امهرییزی منطقیهای بیا هید توسیعه و
کاهش ابرابری منطقهای ،از موضوعا مهیم در کشیورهای در
دال توسعه محسود میشود و این تعادل منطقهای از دییدگاه
نمایش سرزمین و توسعة فضایی منطقهای؛ به این معنیا اسیت
که ارتبا بیین جایگیاه و وزن سیکو تگیاههیا در سیط ییک
منطقه به صورتی باشد که در مراکز از ظر توزیع منابع و ا دازة
جمعیت ،شکا عمیو و ابرابری شدید (ما ند وضعیت تقدم و
تسل منطقهای) وجود داشته باشد و به عبارتی ،تالش توسعة
متعادل منطقهای بر نن است که بهترین شیرای و امکا یا را
برای توسعة جامع همة وادی فراهم نورد ،تفاو های کیفییت
ز دگی بین ادیهای و درون ادیهای را به دداقل برسا د و در
هایت ،از میان بردارد .همچنین ،توزیع فضایی عادال ه را تقیدم
اسییت قییرار میییدهیید و ایجییاد شییرایطی از جملییه شییرای
اجتماعی ،برای توسعة همهجا به کلییة میردم ییک منطقیه را
هد میگیرد .بنابراین ،چنین توسعهای دارای ماهیتی جیامع
است و تنهیا جنبیههیای اقتصیادی را در بر مییگییرد .دربیارة
اهمیت وضعیت پراکنش توزیع فضیایی عادال یة شیاخصهیای
مسکن میتوان به این کته اشاره کرد کیه در دومیین اجیال
اسکان بشر ( )1996در استا بول ،مسکن مناس چنین تعریم
شده است :داشتن سرپناه مناس تنها بیه معنیای وجیود ییک
سقم باالی سیر هیر شیاص یسیت ،سیرپناه مناسی ؛ یعنیی
نسایش مناس  ،فضای مناسی  ،دسترسیی فیزیکیی و امنییت
مناس  ،امنیت مالکییت ،پاییداری و دوام سیازههیا ،روشینایی،
تهویه و سیستم گرمایی مناس  ،زیرساختهای اولییة مناسی
از قبیل ندرسیا ی ،بهداشیت و نمیوزش ،دفیع زبالیه ،کیفییت
مناس ی زیسییت محیطییی ،عوامییل بهداشییتی مناس ی و قابییل
دسترسی از ظر کار و تسهیال اولیه کیه ایین میوارد بایید بیا
توجه به استطاعت مردم هر منطقه تأمین شیود (پورمحمیدی،
 ،1382ص .)1 .میتوان اینگو ه بیان کرد که مسیکن ،سیبت
بییه سییایر کاالهییا بییه دلیییل ویژگیهییایی همچییون غیرقابییل
جیایگزینبیودن ،سیرمایهایبیودن ،بیادوام و پرهزینیهبیودن و

تحلیل جغرافیایی پراکنش شاخص¬های کالبدی مسکن روستایی ایران با ...

سال ششم

غیرمنقییولبییودن (گالنییت و روبینسییون ،2011 ،7ص،)298 .
میتوا د عامل عمدة ابرابری فضایی در سط منطقه به شیمار
نید (بیکلی و کالریکا ،2005 ،12ص.)233 .

 .4یافتههای پژوهش
در این پژوهش برای رتبهبنیدی منیاطو روسیتایی اییران،
جهت مشاصکردن میزان ابرابری فضیایی بیین ننهیا از 36
متغییر در  4شییاخص (زیربنیایی و رفییاهی ،اسیتحکام و سییازه،
بهداشتی و امکا یا و تسیهیال ) اسیتفاده شیده اسیت .ابتیدا

جهت همسوکردن شاخصها ،از روش معکو سازی شیاخص-
های منفی جهت همردیمشدن با شاخصهای مثبت اسیتفاده
شده است و جهت پیبردن به اهمیت هرکدام از این متغیرهیا،
وزن سبی هر یک از ننها (مطابو جدول  ،)2از روش ن تروپی
شا ون استفاده شیده اسیت .پیف از وزندهیی بیه هیر ییک از
متغیرها به وسیلة مدلهای (ویکور و تاپسیف فازی) ،به رتبه-
بندی هر یک از شهرستان هیا براسیا شیاخصهیای مسیکن
پرداخته شده است.

جدول  -2وزن معیارهای مختلف با استفاده از آنتروپی شانون
مأخم :یافتههای پژوهش1395 ،
تراکم فر در وادد مسکو ی

وزن
شاخص
 

سبت واددهای مسکو ی دارای دداقل دمام و توالت

سبت واددهای مسکو ی معمولی

 

سبت واددهای مسکو ی دارای گاز لوله

0.026

سبت واددهای مسکو ی سه یا چهار اتاقه

 

سبت واددهای مسکو ی دارای نشرزخا ه

0.032

سبت واددهای مسکو ی پنج اتاقه به باال

 

سبت واددهای مسکو ی فاقد هال و پمیرایی

0.03

سبت واددهای مسکو ی با اسکلت فلزی

 

سبت واددهای مسکو ی دارای دداقل ند ،بر  ،تلفن و گاز

0.031

سبت واددهای مسکو ی با بتن نرمه

 

سبت واددهای مسکو ی فاقد نشرزخا ه

0.024

سبت واددهای مسکو ی با نجر و نهن

 

سبت واددهای مسکو ی دارای یک هال و پمیرایی و بیشتر

0.034

سبت واددهای مسکو ی خشت و گلی و چوبی(معکو
سازی)

 

سبت واددهای مسکو ی دارای توالت با شبکة عمومی فاضالد

0.037

سبت واددهای مسکو ی کمتر از  75متر(معکو سازی)

 

سبت واددهای مسکو ی دارای توالت با چاه جمبی

0.029

زیرشاخص

زیرشاخص

وزن
شاخص
0.019

سبت واددهای مسکو ی بین  150-76متر

 

سبت واددهای مسکو ی دارای توالت با دفع در محی اطرا (معکو
سازی)

0.031

سبت واددهای مسکو ی 300-151متر

 

سبت واددهای مسکو ی دارای توالت با دفع در محی اطرا

0.026

سبت واددهای مسکو ی باالی  300متر

 

سبت واددهای مسکو ی دارای نشرزخا ه با شبکه عمومی فاضالد

0.028

سبت واددهای مسکو ی ضدزلزله

 

سبت واددهای مسکو ی دارای نشرزخا ه با چاه جمبی

0.031

سبت واددهای مسکو ی قابل قبول

0.029

سبت واددهای مسکو ی دارای نشرزخا ه با دفع فاضالد در محی
اطرا (معکو سازی)

 

سبت واددهای مسکو ی مرمتی (معکو سازی)

 

سبت واددهای مسکو ی دارای نشرزخا ه فاقد فاضالد(معکو سازی)

 

سبت واددهای مسکو ی تاریبی(معکو سازی)

 

سبت واددهای مسکو ی فاقد نشرزخا ه (معکو سازی)

 

سبت واددهای مسکو ی دارای دداقل ند لوله و بر

 

سبت واددهای مسکو ی دارای شبکة عمومی فاضالد

 

سبت واددهای مسکو ی دارای دداقل تلفن ثابت

 

سبت واددهای مسکو ی دارای فاضالد با چاه جمبی
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پف از تعیین وزن هر یک از متغیرها ،با استفاده از میدل-
های ماتلم (روش ویکور و تاپسیف فازی) اقدام به رتبهبندی
 31استان بر اسا  36متغیر ا تاابی شده است.
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اییین مییدل ،ا تاییاد کوتییاهترین فاصییله از ایییدهنل مثبییت14و
دورترین فاصله از راهدل ایدهنل منفی15به منظور دل مسیا لی
است که با ضواب تصمیمگیری متعدد روبهروسیت (جدییدی،
 ،2008ص .)76 .از امتیازا مهم تکنییک تاپسییف فیازی نن
است که به صور همزمان از شاخصها و معیارهیای عینیی و
ذهنی میتوان استفاده کرد.

 .1 .4ساختار و نتایج حاصل از مدل تاپسیس فازی
مدل تاپسیف فازی برای مدلهای اولویتبنیدی مناسی
است که توس هوا گ و یون در سال  1981ارا ه شد .مفهیوم

جدول  -3مقادیر سنجش و ارزیابی شاخصها با استفاده از مدل تاپسیس فازی
مأخم :یافتههای پژوهش1395 ،
ارزش عددی

1-0.80

0.81-0.60

0.61-0.40

0.41-0.20

0.21-0

وضعیت توسعه

توسعهیافته

سبتاً توسعه

در دال توسعه

سبتاً محروم

محروم از توسعه

کرد که استانهای یزد ،اصفهان ،فار و سیمنان در بیاالترین
رده قرار گرقتها د .از لحاش توزیع فضایی ،این استانها اکثراً در
مناطو مرکزی ایران ،واقع شدها د و باید به این امر توجه شود
که وع معماری سنتی و بومی بهکاررفته در خا ههای روستایی
این مناطو ،میتوا د این شاخص را قابلتوجهتر جلوه دهد؛ امیا
کتة قابلمالدظه ،استان چهارمحیالوباتییاری اسیت کیه در
رتبة سوم قرارگرفته و استانهای پهناور ایران از جمله کرمیان
و سیستان و بلوچستان که در جنود شرقی واقع شدها ید کیه
سییبت تییراکم فییر در ننهییا باالسییت؛ امییا سییبت وادییدهای
مسکو ی به جمعیت وضع مطلیوبی یدارد و اکثیر خا یههیا بیه
صور کرر ،چادر و واددهای مسکو ی موقت ادداث شدها د و
دتی استانهای تهران و اردبیل رتبة نخر را به خود اختصیاص
دادها د که جای گرا ی است.

 .2 .4تجزیهوتحلیل شاخص زیربنایی و رفاهی
با توجه به این که در محاسبا فازی هر چیه شیاخص بیه
عدد ییک زدییکتر باشید ،توزییع فضیایی نن شیاخص وضیع
مطلییودتری دارد ،تییایج داصییل از جییدول ( )4اییین گفتییه را
بهخوبی تأیید میکند که وزن میا گین وز ی شاخص زیربنیایی
و رفاهی در سط تمامی اسیتانها از وضیعیت مطلیود بیهدور
است و اکثر استانهای ایران از دد رمیال برخیوردار یسیتند.
وزن خدما زیربنایی و رفاهی تعلوگرفته به تفکیک هر استان
شان میدهد که  54/84درصد استانها بین دد میرة 0-/61
 0/40قرار دار د که شان از وضعیت دردال توسعة ننهیا دارد
و  45/16درصد از استانها بیین دید میرة  0/0-20/41قیرار
دار د که شان از وضعیت سبتاً محروم ننهیا دارد .بیه لحیاش
بررسی توزیع پراکنش جغرافیایی این شاخص ،مییتیوان بییان

جدول  -4شاخصهای زیربنایی و رفاهی و وزن فازی تعلقگرفته
مأخم :یافتههای پژوهش1395 ،
شاخص زیربنایی و رفاهی

استان

یزد

اصفهان

0/611
1

2

3

4

5

6

7

8

0/591

0/532

0/529

0/512

0/504

0/496

چهارمحال باتیاری 0/553

فار

سمنان

ماز دران

بوشهر

خوزستان

مرکزی

10

11

12

13

0/482

0/460

0/438

0/424

0/415
14

9

کهگیلویه و بویرادمد 0/480

کردستان

خراسان جنوبی

نذربایجان غربی

گلستان

ایالم
0/413

رتبه

15
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امتیاز

تحلیل جغرافیایی پراکنش شاخص¬های کالبدی مسکن روستایی ایران با ...

سال ششم

ادامه جدول 4
استان

نذربایجان شرقی

هرمزگان

همدان

قزوین

قم

خراسان رضوی

البرز

گیالن

ز جان

خراسان شمالی

تهران

لرستان

کرما شاه

کرمان

اردبیل

سیستان و بلوچستان

امتیاز

0/410

0/405

0/399

0/381

0/375

0/370

0/370

0/369

0/362

0/330

0/313

0/310

0/308

0/306

0/298

0/227

رتبه

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

درصد استانها بین دد مرة  0/0-40/61قرار دار د که شیان
از وضییعیت در دییال توسییعة ننهییا اسییت و  51/61درصیید از
استانها بین دد میرة  0/0-20/41قیرار دار ید کیه شیان از
وضعیت سبتاً محروم ننها است .به لحاش موقعیت جغرافیایی
در زمینة شاخص استحکام و سازه ،استانهیای شیمالی اییران؛
ما ند تهران ،البرز ،ماز دران ،نذربایجان غربی در رعایت ضواب
ساختمانسازی روستایی و مصال به کار رفته؛ از جمله اسکلت
فلزی ،بتن نرمه ،اجر و نهن از وضعیت بهتری سبت بیه سیایر
استانهای ایران برخوردار د و استانهیای مرکیزی و شیرقی و
جنود شر ایران که اکثرا خا ههیا از جینف خشیت و گیل و
فاقد مرمت در طول زمان هسیتند ،کیمتیرین امتییاز توسیعه و
باالترین امتیاز محرومیت را به خود اختصاص دادها د.

 .3 .4تجزیهوتحلیل شاخص استحکام و سازه
دربارة اهمیت شاخص استحکام و سازه میتیوان گفیت ،بیا
توجه به این که ایران یکی از کشورهای بالخیز د ییا محسیود
میشییود و سییاال ه دجییم قابیلتوجهی از مسییاکن ،بهخصییوص
سکو تگاههای روستایی ،در معرض بالییای طبیعیی از جملیه
سیل و زلزلیه قیرار دار ید و یازمنید بیاز گری کلیی و اصیالح
ساختاری در این زمینه است .ننچیه دادههیای جیدول ( )5در
زمینة شاخص استحکام سازه شان میدهد ،استانهای کشیور
وضع مطلیوبی دار ید و در ایین شیاخص ییز ما نید شیاخص
زیربنایی و رفاهی ،میا گین وز ی شاخص شیباهت بیه اییدهنل
فازی چندان مطلود یست و وزن خدما زیربنیایی و رفیاهی
تعلوگرفته به تفکیک هیر اسیتان شیان میدهید کیه 48/39

جدول  -5شاخصهای استحکام سازه و وزن فازی تعلقگرفته
مأخم :یافتههای پژوهش1395 ،
استان

تهران

البرز

ماز دران

بوشهر

نذربایجان غربی

قزوین

اصفهان

بویرادمد

باتیاری
کهگیلویه و

شرقی
چهارمحال

رتبه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

نذربایجان

اردبیل

گیالن

خوزستان

هرمزگان

کرما شاه

امتیاز

0/610

0/466

0/463

0/460

0/449

0/449

0/448

0/444

0/433

0/421

0/419

0/418

0/414

0/411

0/402

استان

گلستان

خراسان جنوبی

فار

لرستان

سمنان

خراسان شمالی

همدان

ایالم

کردستان

بلوچستان

رتبه

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

سیستان و

ز جان

کرمان

قم

خراسان رضوی

یزد

مرکزی

امتیاز

0/394

0/391

0/390

0/386

0/383

0/372

0/369

0/369

0/369

0/363

0/353

0/344

0/323

0/321

0/290

0/288

59

60
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 0/0-20/41قرار دار د که شان از وضعیت سبتاً محروم ننها
دارد .به لحاش بررسی توزیع پراکنش جغرافیایی ایین شیاخص،
بیشترین توزیع مطلود فضایی را اسیتانهیای شیمالی تهیران،
البرز ،ماز دران و گاه استان اصفهان کیه در مرکیز اییران قیرار
دارد ،به خود اختصاص دادها د و اسیتانهای جنیود و جنیود
شر اییران؛ ما نید سیستانوبلوچسیتان ،کرمیان ،هرمزگیان و
خراسیان جنیوبی پیایینتیرین ضیری دسترسیی بیه شیاخص
امکا ا و خدما را به خود اختصاص دادها د؛ به طوری که در
برخی از این استانها (مطابو نمار بهدستنمده) ،روستاها فاقید
ند لولهکشی نشامید ی و نشرزخا ه هستند.

 .4 .4تجزیهوتحلیل شاخص امکانات و تسهیالت
شناخت و در ،تفاو های موجود میان منیاطو روسیتایی
استانها از ظر میزان برخورداری ننهیا از امکا یا و خیدما
گو اگون به منظور شناخت سط توسعه و محرومییت منیاطو
روستایی ،میزان فاصلة هر منطقه از اهدا تعیینشده ،کیاهش
ابرابریهای منطقهای ،تنظیم بر امههای متناس با شیرای و
امکا ا مناطو روستایی ضرورتی اجتناد اپیمیر اسیت .تیایج
جدول ( )6شان میدهد کیه دربیارة ایین شیاخص ییز ما نید
شاخص زیربنایی و رفاهی 54/84 ،درصد اسیتانهیا بیین دید
مرة  0/0-40/61قیرار دار ید کیه شیان از وضیعیت در دیال
توسعة ننها دارد و  45/16درصد از استانهیا بیین دید میرة

جدول  -6شاخصهای امکانات و خدمات و وزن فازی تعلقگرفته
مأخم :یافتههای پژوهش1395 ،
شاخص امکا ا و تسهیال

استان

اصفهان

ماز دران

البرز

رتبه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

تهران

همدان

قم

سمنان

مرکزی

قزوین

یزد

نذربایجان شرقی

کردستان

گلستان

بوشهر

خراسان رضوی

امتیاز

0/590

0/575

0/564

0/557

0/544

0/542

0/535

0/525

0/506

0/484

0/477

0/469

0/460

0/455

0/442

استان

ایالم

باتیاری

چهارمحال

فار

خوزستان

کرما شاه

خراسان شمالی

اردبیل

لرستان

گیالن

نذربایجان غربی

60

بویرادمد

با توجه به اهمیت و جایگاه بهداشیت در ز یدگی امیروزه و
خطراتی که روستاییان را به علت سبک ز یدگی خیاص ننهیا
تهدید میکند ،مراعا اصول بهداشت در تمام ارکیان ز یدگی؛
ازجمله مسکن و اماکن عمومی باید مورد ظر قیرار گییرد .بیه
منظور رعایت دداقل مسا ل بهداشت محیطیی بایید مشیارکت
در وادییدهای مسییکو ی در بر امییة بهداشییت نشییرزخا ه ،ند
لولهکشی ،بر امة دفع فاضالد ،چاه جمبی و سرویف بهداشیتی
مورد ظر قرار گیرد .با توجه به توزیع برخیورداری سیبی ایین
شییاخص ،دادههییای داصییله از جییدول ( )7در زمینییة شییاخص
بهداشتی شان میدهد که اسیتانهای کشیور وضیع مطلیوبی

کهگیلویه و

ز جان

خراسان جنوبی

هرمزگان

کرمان

 .5 .4تجزیهوتحلیل شاخص بهداشتی

بلوچستان

رتبه

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

سیستان و

امتیاز

0/426

0/421

0/391

0/382

0/376

0/375

0/360

0/360

0/351

0/343

0/335

0/329

0/284

0/240

0/207

0/127

دار د و در این شاخص یز ما ند سیایر شیاخصهیا ،مییا گین
وزن شاخص شباهت به ایدهنل فازی چنیدان مطلیود یسیت.
وزن تعلوگرفته به تفکیک هر اسیتان شیان میدهید41/94 ،
درصد استانها بین دد مرة  0/0-40/61قرار دار د که شیان
از وضعیت در دال توسعة ننهاست و  58/06درصد از اسیتان
ها بین دد مرة  0/0-20/41قرار دار د کیه شیان از وضیعیت
سبتاً محیروم ننهیا دارد .بیه لحیاش بررسیی توزییع پیراکنش
جغرافیایی این شاخص ،استانهیای شیمالی و مرکیزی؛ ما نید
البییرز ،تهییران ،ماز ییدران ،اصییفهان ،سییمنان ،یییزد از وضییعیت
مطلودتری سبت به استانهیای خراسیان جنیوبی و شیمالی،
کرمان و سیستان و بلوچستان که اکثرا در شر و جنود شر

تحلیل جغرافیایی پراکنش شاخص¬های کالبدی مسکن روستایی ایران با ...

سال ششم

خاصی با شاخص امکا ا و تسهیال دارد.

واقع شدها د ،برخوردار ید و بیه وعی ایین شیاخص پیوسیتگی

جدول  -7شاخصهای بهداشتی و وزن فازی تعلقگرفته
مأخم :یافتههای پژوهش1395 ،
استان

البرز

اصفهان

تهران

بوشهر

قم

کردستان

سمنان

یزد

مرکزی

ماز دران

قزوین

فار

همدان

خوزستان

خراسان رضوی

امتیاز

0/516

0/505

0/486

0/483

0/474

0/468

0/459

0/453

0/450

0/443

0/440

0/412

0/408

0/399

0/384

رتبه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

استان

کرما شاه

نذربایجان شرقی

ایالم

نذربایجان غربی

باتیاری

چهارمحال

هرمزگان

گیالن

ز جان

گلستان

لرستان

بویرادمد

بلوچستان

کهگیلویه و

اردبیل

خراسان جنوبی

خراسان شمالی

کرمان

رتبه

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

سیستان و

امتیاز

0/380

0/379

0/363

0/353

0/342

0/341

0/340

0/336

0/334

0/312

0/30

0/288

0/287

0/245

0/225

0/20

دار د و  22استان دیگیر سیبتاً محرومنید کیه چییزی دیدود
 70.97درصد را شامل میشود .بنابراین ،استانهای اییران بیه
لحاش شاخصهای کالبدی مسکن در مدل ممکور به دو سیط
یمهبرخوردار و سبتاً محروم قابل تقسیم هستند.

 .6 .4رتبهبندی نهایی بر اساس مدل تاپسیس فازی
براسا تایج داصل از روش تاپسیف فازی (ارا ه شده در
جییدول  9 ،)8اسییتان (بییه عبییارتی  29.03درصیید) از لحییاش
شاخصهای مسکن روستایی در شیرای یمیهبرخیوردار قیرار

جدول  -8رتبهبندی نهایی استانهای ایران با استفاده از مدل تاپسیس فازی
مأخم :یافتههای پژوهش1395 ،
وزن تاپسیف فازی

استان

ماز دران

اصفهان

البرز

تهران

بوشهر

یزد

سمنان

مرکزی

قزوین

قم

کردستان

همدان

شرقی

فار

نذربایجان

رضوی

رتبه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

خراسان

امتیاز

0/467

0/464

0/455

0/449

0/447

0/434

0/414

0/404

0/403

0/339

0/384

0/381

0/369

0/361

0/360

استان

خوزستان

کرما شاه

باتیاری

چهارمحال

نذربایجان غربی

ایالم

گلستان

بویرادمد

کهگیلویه و

اردبیل

ز جان

لرستان

گیالن

خراسان شمالی

کرمان

هرمزگان

خراسان جنوبی

 .7 .4ساختار و نتایج حاصل از مدل ویکور
این روش روی رتبهبندی و ا تااد بهترین گزینه از مییان
گروهی از گزینهها تمرکز میکند و جواد سازشیی بیرای ییک
مسأله را به کمک یک معییار متنیاق مشیاص میکنید .بیه
حوی که تصمیمگیر ده را به تصمیم هایی میرسا د .در ایین

بلوچستان

رتبه

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

سیستان و

امتیاز

0/352

0/337

0/332

0/313

0/313

0/307

0/299

0/296

0/289

0/288

0/286

0/280

0/270

0/267

./267

0/2650

روش با توجه بیه مقیادیر  Q, S, Rگزینیهها در سیه گیروه از
کوچییکتر بییه بزرگتییر مرتی میشییو د .در هایییت گزینییهای
بهعنوان گزینة برتر ا تااد میشود کیه در گیروه  Qبیهعنوان
گزینة برتر شناخته شود.
در تحقیو داضر با استفاده از روش ویکور ،به سیط بندی
شاخصهای کالبدی مسکن روستایی در استانهیای اییران بیا
61

62
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( )2بهدستنمده است .طبیو جیدول  ،9بیین 0–0/20درصید
توسعهیافته و بین  0/81–1درصد محروم از توسعه هستند.

استفاده از  36شیاخص منتای اقیدام شیده اسیت .وضیعیت
مناطو برخورداری از شاخصهای مسکن بیا توجیه بیه جیدول

جدول  -9مقادیر سنجش و ارزیابی سطح کمّی و کیفی پایداری توسعه از دیدگاه پرسکات آلن(ویکور)
مأخم :رضوا ی ،دسینی کهنو و اسفرم1395 ،
ارزش ویکور

0-0/20

0/0-21/40

0/0-41/60

0/0-61/80

0/1-81

وضعیت برخورداری

کامالً برخوردار

برخوردار

یمهبرخوردار

برخورداری کم

عدم برخورداری

برخورداری قرار دار د .مدل بیانگر وضعیت تقریبیاً مناسی از
لحاش برخورداری از شاخصهای مسکن روستایی است .از بین
مناطو مرکزی و شمالی ایران در بهترین وضعیت و استانهای
جنییود شییرقی و جنییوبی ایییران ؛مثییل کرمییان ،سیسییتان و
بلوچستان و خراسان جنوبی ،هرمزگیان بیدترین وضیعیت را از
لحاش مسکن روستایی دار د (جدول .)10

تایج و ارزش بهدستنمده از این مدل ،بیا میدل تاپسییف
فازی متفاو اسیت .براسیا تیایج داصیل از ایین روش9 ،
استان یا بیه عبیارتی ( 29/03درصید) از لحیاش شیاخصهیای
مسکن روستایی در شرای کامالً برخورداری واقیع هسیتند7 ،
استان یا به عبارتی ( 22/58درصد) برخوردار 10 ،استان یا بیه
عبارتی ( 32/26درصد) یمهبرخوردار و  5استان یا به عبیارتی
( 16/13درصیید) در وضییعیت برخییورداری کییم و محییروم از

جدول  -10رتبهبندی نهایی استانهای ایران با استفاده از مدل ویکور
مأخم :یافتههای پژوهش1395 ،
استان

اصفهان

البرز

0.119

0.191

3

6

تهران
0.085
1

بوشهر
0.161
4

یزد
0.192
7

سمنان
0.098

11

10

2

مرکزی
0.167

0.231

0.203

0.255
12

5

قزوین

قم

کردستان

فار
0.198
8

شرقی

نذربایجان

0.376
16

استان

خوزستان
0/484

باتیاری

22

چهارمحال

17

0.443

0.441
18

19

نذربایجان غربی 0.414

ایالم

گلستان
0.458
21

20

23

24

بویرادمد

0.454

0.520

0.529

0.580
25

26

کهگیلویه و

اردبیل

ز جان

لرستان

گیالن
0.599

خراسان شمالی 0.610
27

28

ممکن است با توجه به تکنیکهای ماتلفی که در باال ذکر
شد ،مناطو روستایی استانهای ایران رتبههای متفاوتی را بیه

هرمزگان
0.658

خراسان جنوبی 0.683
29

میانگین رتبهها ،16بردا 17و کپ لند)18

62

خراسان رضوی 0.278

 .8 .4روش ادغام (ادغاام نتاایج حاصاله از ساه روش

بلوچستان

وضعیت

یمه برخوردار

سیستان و

0.812
30

برخوردار
ی کم

عدم برخورداری

کرمان
0.990

رتبه

برخوردار

31

امتیاز

14

وضعیت

کرما شاه

کامالً برخوردار

0.338

رتبه

15

امتیاز

دست نورده باشند؛ بهگو یهای کیه بیر اسیا روش تاپسییف
فازی ،منطقیهای رتبیة  1و در روش ویکیور رتبیة  3را گرفتیه
است .در این صور برای رفع تفاو ها و تعارضهای به وجیود
نمده و برای اجماع در رتبهبندیهای گو یاگون از روش ادغیام؛

ارزیابی قش شهر ،صنعتی البرز در شاخصهای توسعة پایدار روستایی

سال ششم

مینوریم .طبو جدول زیر مناطو روستایی استانهای ایران در
سطوح ماتلم برخورداری قرارگرفتها د که منیاطو مرکیزی و
شمالی ایران در سطوح باالی برخورداری قرار دار د و اسیتان-
های جنوبی (به استثنای بوشهر) ،شیرقی و جنیود شیرقی در
محرومترین مناطو از لحاش توزیع مطلود فضایی شاخصهای
کالبدی مسکن روستایی واقع شدها د و منیاطو غربیی ،شیمال
غرد و تا ددودی شمال شر اییران از موقعییت متوسی کیه
شاندهندة رو د در دال توسعة ننهاست ،برخوردار د ( تیایج
جدول  11و شکل .)2

ما ن ید روش میییا گین رتبییهها ،روش بییردار و روش کییپ لنیید
استفاده شد .در این مردله باید با توجه به سه راهبرد اولویت-
بندی (میا گین رتبهها ،بردا و کپ لند) از یک رتبهبندی جز ی
بییه اجتمییاع دسییتیافت ،پییف از نن رتبهبنییدی شییاخصهای
مورد ظر به کمک هر سه روش میا گین رتبهها ،بردا و کپ لند
به دست نمد ،تایج سیه روش را بایکیدیگر تلفییو مییکنیم و
برای هیر منطقیه مییا گین میگییریم .در هاییت ،هیر ییک از
مناطو را با توجه به تیایج داصیله از روش ادغیام رتبهبنیدی
میکنیم و رتبة هایی نن را در سطوح برخیورداری بیه دسیت

جدول  -11رتبهبندی نهایی استانها براساس روش ادغام
مأخم :یافتههای پژوهش1395 ،
شاخص ادغام

بردا

1

2

6

3

5

7

4

8

9

10

12

14

11

16

15

میا گین رتبه ها

1.5

2

5

2.5

5

7

4.5

7

10

10

11.5

12.5

11

15

14.5

ادغام

1.16

2

5

2.83

5.33

6.66

4.5

7.33

9

9.66

11.5

13.5

10.66

15.66

14.83

چهارمحال

استان

ماز دران

اصفهان

البرز

تهران

بوشهر

یزد

سمنان

مرکزی

قزوین

قم

کردستان

همدان

فار

نذربایجان شرقی

خراسان رضوی

کرلند

1

2

4

3

6

6

5

7

8

9

11

14

10

16

15

استان

خوزستان

کرما شاه

باتیاری

نذربایجان غربی

ایالم

گلستان

بویرادمد

ادغام

15

16.66

17.83

18.66

19.66

21

21.66

23

24

25

26

27

29.16

28.16

29.16

30.16

کهگیلویه و

اردبیل

ز جان

لرستان

گیالن

خراسان شمالی

کرمان

هرمزگان

خراسان جنوبی

میا گین رتبه ها

19

16

17.5

18

19

21

21

23

24

25

26

27

29.5

28.5

29.5

30.5

بلوچستان

بردا

13

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

28

30

31

سیستان و

کرلند

13

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

28

30

31

شکل  -2توزیع پراکنش شاخصهای کالبدی مسکن روستایی براساس مدل ادغام
مأخم :گار دگان1395 ،
63
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 .5بحث و نتیجهگیری
شاید بهترین تعریم از توزیع مناسی فضیایی ،برابیری در
دسترسی به منابع و امکا یا باشید؛ ولیی در عمیل شیاهد نن
هستیم ابرابری در دسترسی به منابع و امکا ا منجر به عیدم
توازن در توزیع خدما و امکا ا  ،شکلگیری و افزایش فاصلة
طبقاتی ،اخالل در باشهای ماتلم و افزایش هزینیة ز یدگی
در مناطو شهری و روستایی شده است .پیرو مبیا ی پیژوهش،
تحلیل این فرضیه که استانهای ایران به لحاش برخیورداری از
شاخصهای کالبدی مسکن روستایی وضعیت مطلوبی دار ید،
بهسادگی قابل پاسخ یست؛ زیرا چندین دلیل مشیتر ،بیرای
ابرابری فضایی در مقیا ملی وجود دارد کیه میواردی چیون
تاریخ ،منابع طبیعی ،سرمایة ا سا ی ،اقتصاد سیاسیی محلیی و
فرهنگ را در بر میگییرد .بیا ایین دیال ،جهیت تحلییل ایین
فرضیه ،ضمن مرور تحقیقا مشابه در ایین زمینیه ،اقیدام بیه
ا تااد معیارها و سنجههای کالبدی مسکن روستایی شید کیه
به طور مفصل در این پژوهش نورده شده است.
تییایج بهدسییتنمده جهییت تحلیییل جغرافیییایی پییراکنش
شییاخصهییای کالبییدی مسییکن ،بهروشیینی بیییانگییر ییوعی
اهماهنگی بیین موضیوع پیژوهش بیا رویکیرد توزییع عادال یة
فضایی است؛ به طوری که تحلیل فضایی شاخصهیای مسیکن
از بعد توزیع عادال ه شاندهندة ایین واقعییت اسیت کیه بیین
استانهای ایران از لحاش شاخصهای مسکن روسیتایی تفیاو
معناداری وجود دارد .با این وجود ،استانهای مرکزی و شمالی
ما ند ماز دران ،اصفهان ،تهران و البرز وزن مطلیوبی در زمینیة
شاخصهای مسکن روستایی دار د و در مقابل ،اغلی اسیتان-
های جنود و جنود شیر بیه طیور سیبی کمتیرین ضیری
شاخصهای مسکن روستایی را دار د ،در دالی که این منیاطو
بیشترین میزان جمعیت در مناطو روسیتایی را دار ید کیه بیه
وعی گرایش به سمت عدم تعادل مشاهده میشود.
مقایسة پژوهش داضر با یافتههای پیشین در این زمینیه ،از
لحاش محتوایی کامالً منطبو است و تایج پژوهشهیای گمشیته
را تأیید میکند؛ به طیور مثیال ،در پیژوهش ملکیی و همکیاران
( )1395که به بررسی تحلیل فضایی و سنجش کمّیی شیاخص-
های مسیکن روسیتایی اییران پرداختیه شیده ،تیایج شیان داد
تفاو ها و ابرابریهایی در سط شیاخص مسیکن روسیتایی در
64
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بین استانهای ایران وجود دارد؛ اما از لحاش روششناسی کیامالً
متفاو بوده است که تکمیلکننیدة روشهیای پیشیین اسیت و
میتوان تایج قابل اعتماد تری به دست نورد.
با توجه به این توضیحا  ،تدوین یک بر امة جامع مسیکن،
بهویژه مسیکن روسیتایی ،یازمنید شناسیایی کامیل و تحلییل
عمیو ابعاد گسترده مسکن و عوامل مؤثر بر نن است.
شایان ذکر است که با وجود نن که این شاخصهیا هیر ییک
عنصری کلییدی در تعییین شیاخص کالبیدی مسیکن هسیتند و
هریک جایگاه خاصی در ظام بر امهریزی مسکن دار د؛ امیا وجیود
هر یک از ننها بهتنهایی شرطی الزم در جهت ارتقای سط کمّی
این شاخصها یست و ننچه وجود این شاخصهیا را بیه شیرطی
کافی در بحث کیفیت مسکن تبدیل مییکنید ،لیزوم وجیود همیة
ننها در کنار هم است .به طور کلی ،وضعیت شاخصهای مسیکن
در بعضی از استانها ،مسا ل و معضال متنوعی در سیط خیرد و
سط کالن جامعه بیه وجیود میینورد کیه پیشیگیری و دماییت
بهترین راهبرد در این زمینه را میطلبد .در ا تهای ایین پیژوهش،
جهت هدایت توسعة نتی بعد کالبدی مسکن روستایی و رهیایی از
مشکال موجود ،چند پیشنهاد ارا ه شده است.
 با همکاری باش دولتی ،پژوهشهای راهبردی مناسیبی در
مورد مسکن باش های نسی پمیر ا جام شود.
 پیشنهاد میشود رویکرد بهبود شاخصهای کالبدی ،همیراه
مشارکت و توانمندسازی در دستور کار سازمانهیای بنییاد
مسکن در استانها قرار گیرد و به مسؤوالن محلی تصیمیم-
گیر ده در این خصوص نگاهیرسا ی شود.
 از مصال بادوام مثل اسیکلت فلیزی و بتنیی در مسیاکن
روستایی جهت مقاومت بیشتر در برابر بالیای طبیعی در
مناطو ماتلم استفاده شود.
 مساکن بادوام قابل قبول و تعمیر و اسیتحکامباشیی بیه
مساکن تاریبی در وادی ماتلم از طریو وامهای کم-
بهره و بدون بهره افزایش یابد.
 بدیهی است که بر امهرییزی بیرای بهبیود وضیعیت موجیود
اقدامی یست که زودبازده باشید؛ بلکیه فعیالیتی اسیت کیه
بر امههای دولتی در سط ملی و محلی را طل مییکنید و
یازمند فعالکیردن و تشیریک مسیاعی هادهیای مردمیی-
محلی است.

 صنعتی البرز در شاخصهای توسعة پایدار روستایی،ارزیابی قش شهر

 بردهیای،اولویت در این روش نن است کیه در چنید دفعیه
. دارای اکثریت استm گزینه؛ یعنی
 بیا ایین. اصالحشدة روش بردا است، این روش: روش کرلند.3
 تعیداد،تفاو که در اولویتبنیدی عیالوه بیر تعیداد بردهیا
 به این منظیور.باختها هم برای هر گزینه محاسبه میشود
که گزینهها براسا تفاضیل مقیادیر تعیداد بردهیا ( ) و
.تعداد باختها ( ) اولویتبندی میشو د
تشکر و قدردانی
پژوهش داضی دامی مالی داشته و داصل فعالیت علمیی
.ویسندگان است

یادداشتها
1. Westaway
2. Arnott
3. Analysis
4. Spatial Justice
5. TOPSIS FUZZY
6. VIKOR
7. Gallent
8. Ashok
9. Lewis
10. Lee & Philo
11. Kanbur Venables
12. Buckley & Kalarickal
13. (PIS)
14. (NIS)

سال ششم

 بر امههایی که دربارة مسکن در نینده تدوین و اجرا خواهید
 یکپارچه و تحت میدیریت وادید، باید به صور جامع،شد
باشد تا دستگاههای ماتلم را برای اجرای بر امههیا بیا هیم
.هماهنگ کند
، در ایین روش بیرای هیر گزینیه: روش مییا گین رتبیههیا.1
میا گین دسابی رتبههای بهدستنمده از روشهای ماتلم
، تصمیمگیری چندمعیاره تعیین میشود و بیر ایین اسیا
.گزینهها اولویتبندی میشو د
 در. این روش براسا قاعدة اکثریت استوار است: روش بردا.2
 ماتریف مقایسة زوجیی بیین،این روش برای تصمیمگیری
 در صورتی که براسیا روشهیای،گزینهها ا جام میشود
 تعداد ارجحیت گزینیهای بیر گزینیة،ماتلم تصمیمگیری
،دیگر بیش از تعداد مغلودشدن نن گزینه بر دیگری باشد
 شان میدهییم و اگیر درM  با،در ماتریف مقایسة زوجی
 رأی اکثریت وجود داشت و یا نرا بیا،همین مقایسة زوجی
 بیهM . (باخیت) کدگیماری میشیودX  با،هم مساوی بود
- بیانX منزلة نن است که سطر بر ستون ارجحیت دارد و
 هیر مقایسیة.گر نن است که ستون بر سطر ارجحییت دارد
 تعداد مقایسیههیا.زوجی به صور جداگا ه بررسی میشود
 معییار. تعداد گزینهها استm است که

برابر با
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