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 چکیده

اساس براين .باشد گوپاسخ را نیازهای جمعیتی كه باشد یاگونههب بايد شهر اهداف:

اينن امنر بايند     ،نیازهای زندگی انسان نيتریاساسيکی از  عنوانبهمسکن  ةمقولدر 

 اسنتققا   بنه  نسنتت  اعتراض و شکاف با كمترين افراد تدوين گردد كه یاگونهبه

ارزينابی و تقلین    دف هن  پژوهش حاضر بابر اين اساس  باشند. مواجه خود حقو 

 صورت گرفته است. رت شهری پیرانشهوضعیت كالتدی مسکن مقالّفضايی 

و روش بررسنی  « یاتوسنعه  ن   كاربردی»پژوهش  در اين تققیق نوع روش تحقیق:

 1131ت شنهر پیرانشنهر در سنال    آمناری مقنالّ   ةجامعن است.  «تقلیلین توصیفی »

لی قندمت بننا، كیفینت ابنینه،     اصن  ةدسنت  5موردبررسی شام   یهاشاخص. باشدیم

 وتقلی . جهت تجزيهباشدمیريزدانگی واحدهای مسکونی، تعداد طتقات و مصالح 

  .استفاده گرديد ANPو  Fuzzy TOPSISاز مدل  ،مذكور العاتاطّ

درصد  7/81دهد كه نشان می ،شدهانجام یها یتقلاز نتايج حاص   ها و نتایج:یافته

ط درصد با كیفیت متوسّ 1/11اد طتقات با كیفیت مطلوب، ت شهر دارای تعدز مقالّا

 باشند.درصد دارای كیفیت نامناسب می 18و 
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در بخنش  آمده حاكی از آن است كنه بیشنتر مقنالّت    دستهای بهيافته گیری:نتیجه

باشنند. اينن   ، در وضعیت مناستی نمنی ی مسکنهای كلّشاخصلقاظ به جنوبی شهر

تر درجهت باشد. امید است هرچه سريعدالتی فضايی میعدهندة نوعی بیخود نشان

خصوص ننواحی مقنروم و بهتنود كیفینت     بهتود كلّی وضعیت مسکن اين منطقه، به

 .زندگی اقدامات الزم انجام شود

 تقلین  شنتکه،   ، پیرانشنهر، تقلین  فضنايی  وضعیت كالتندی مسنکن،    :هاکلیدواژه

Fuzzy TOPSIS 

 مهمقدّ. 5

، ص. 8885، 1)كینن  و الدرشنوت   ی انسنان دارد              ّبنیادی در ترق  ییت              ّترديد مسکن اهم بدون

                                                                                    . در تمام دوران حیات بشر، مخصوصا  در قرن اخینر كنه شهرنشنینی بنا سنرعت زينادی       (185

 مختلن  بنوده و هسنت    جوامعاز مسائ  مهم اقتصادی و اجتماعی  مسکن ،افزايش يافته است

اجتماعی ع نیازهای بیولوژيک، ون را مجمی انسا                  ّ(. اگر نیازهای ماد 117، ص. 1101)دركوش، 

 شدن هنر سنه دسنته از اينن نیازهنا نقنش بسنزايی دارد       مسکن در برآورده ،و اقتصادی بدانیم

اساسنی از كیفینت زنندگی و همنننین      ءزيرا مسکن يک جنز (؛ 81، ص. 1108، دی       ّ)پورمقم 

م كالتدی   ّجس ترين شک  تمسکن كوچک(. 818، ص. 8880، 8)وينستون باشدمیپايدار توسعة 

، ص. 1100)مسنائلی،   ترين فضای زندگی انسان استمتقاب  انسان و مقیط و خصوصیرابطة 

به رشد شهرنشینی و افنزايش جمعینت شنهرها، تقاضنا بنرای تصناحب        (. امروزه روند رو80

( و دسترسنی بنه   18، ص. 1107)فننی و دوينران،    مسکن را بیش از پیش افنزايش داده اسنت  

تنرين  پنذير از مهنم                          مخصوصنا  اقشنار آسنیب    ،خانوارهنای شنهری  همنة  مسکن مناسب بنرای  

بنر   ،در ادبیات سکونت (.818، ص. 8880، 1)هیوت توسعه استهای كشورهای درحالچالش

، ص. 1138، نورتقنانی  )پنورديهیمی و  شنده اسنت   دیتأكهويت  احرازیت نقش مسکن در    ّاهم 

هنای  مملنو از ارزش                ت بنه جهنان   پنذيری افنراد نسنت   مسکن عنصر اصلی جامعنه  ،(. درواقع1

و كیفینت آن گوينای    شنود یمن كیفنی شنهری مقسنوب    ن ی           ّكاربری كم  نيترمهمسمتلیک و 

، )پرهیننز جامعننه اسننت یهنناتیننواقعوضننعیت اجتمنناعی و اقتصننادی شننهر و بسننیاری از  

                                                 
1  . king and aldershot 

2  . Winston 

3  . Hewitt 
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 ،مسکن بنیش از آنکنه سناختاری كالتندی باشند     (. 83، ص. 1131، زياریو  ،عتيشرامصصم

عندی كنه دارای ابعناد مکنانی، معمناری، كالتندی و فیزيکنی،              چند ب  یعملکردنهادی است با 

، ، قرخلنو، و بابنانژاد طهنری   )زيناری  اقتصادی، اجتماعی، مالی، روان شناختی و پزشکی است

نیازمند شناخت وضعیت مسکن  ،منظور ارزيابی وضعیت مسکناساس به(. براين8، ص. 1103

 هسنتیم  مقیطی و كالتدی مسنکن يست، زتماعی، فرهنگیاج ،برای بیان ابعاد مختل  اقتصادی

و  )رفیعنی  رينزی مسنکن برخنوردار هسنتند    برنامه در امرای از جايگاه ويژه هاكه اين شاخص

گینرد  ی و كیفی مسکن از طريق ابزاری صورت منی                  ّ(. تقلی  مسائ  كم 85، ص. 1171 چگنی،

و بینانگر ابعناد مختلن     ود شن منی های مسنکن مطنر    رهايی به نام شاخص         ّصورت متغی كه به

ابنزار كلیندی بنرای     نینز،  و از سوی ديگراست اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و كالتدی مسکن 

(. بررسنی  81، ص. 1101)عزينزی،   آيند شمار میبهريزی آن انداز مسکن و برنامهترسیم چشم

، 1108زی، عزين ) ای اسنت          ّ       دارای اهم یت ويژهمسکن        كالتد            عد بیرونی                های كالتدی و ب شاخص

ای كالتندی مسنکن در شنهر    هاست كه شاخص بر آنسعی  ،در اين تققیقبنابراين  .(11ص. 

ی وضنعیت كالتندی و        ّ  طنوركل  صنات و بنه       ّ، مشخ هايژگیوو  شوندبررسی و ارزيابی پیرانشهر 

ی كنه                  ّ      هنای مختلن  و تاحند    ( از جنتنه گاننه 15ت          ّ    تفکینک مقنال   )برحسب و به فیزيکی شهر

ی و عمنومی             ّال  شناخت كل      ّتا او  شود،اب  استخراج بوده، تقلی  و ارزيابی العات موجود و ق  ّاط 

ت                                 ّ  ريزان شهری حاص  شود و ثانیا  مقنال  اين مقدوده برای مديران و برنامه                 از وضعیت كالتدی 

شناسايی و  ،یريزتر و دارای اولويت از لقاظ برنامهنامطلوب                 با كیفیت كالتدی  یهايو مقدوده

 .ريزی قرار گیرندهدر اولويت برنام

 :در موارد زير خالصه كرد توانیاهداف موردنظر اين تققیق را م ينتری مهم     ّطوركل به

ريزی صقیح منظور نی  به برنامهنیاز به شناخت صقیح و كافی از وضعیت موجود به( ال 

 ؛وضعیت كالتدی مسکن ةینو كارآمد درزم

موردمطالعنه و نیناز بنه     ةمقندود  ت مختلن                          ّ  بودن وضعیت كالتدی در مقنال  متفاوت (ب

 .و برقراری عدالت فضايی ت         ّتفکیک مقال شناسايی وضعیت كالتدی به
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 تحقیقپیشینۀ . 2

دی انجام گرفته است كه در                    ّتاكنون تققیقات متعد  ،های مسکندر رابطه با ارزيابی شاخص

 زير به برخی از آنها اشاره شده است:

 مسنکن  هایشاخص دگرگونی و عنوان جايگاه» اب ایمقاله در (1101) عزيزی دمهدی   ّمقم 

 ل   ّ  تقنو   سنیر  و ايران، جايگناه  در شهری مسکن هایشاخص از تعدادی یبررس ضمن ،«شهری

 تقنت  را اينران  در مسکن شهری هایشاخص وی. است كرده وتقلی هتجزي و بررسی را آنها

 هایبرنامه مسکن در هایشاخص        جايگاه  تعیین بر و دانسته و درونی بیرونی عام  نوع دو       تأثیر 

  .دارد تأكید كالتدی و اجتماعی ابعاد اقتصادی، قالب در هانآ بررسی نیز و شدهتهیه

و شهرسنازی   ارزينابی  هنای شاخص» عنوان با در گزارشی( 1107) زيربنايی مطالعات دفتر

ازی و ، بنه معرفنی اهنم شناخصهنای مسنکن و شهرسنن «رينزینیناز قنانونگنذاری و برنامنه»

 شنده  سنعی  گزارش اين در همننین .پرداخته است آنها از هريک وجودی فلسفة نیز واهمیت 

 .شود تتیین نیز شاخص مطلوب وضعیت ،مورد در هر كه است

های جمعیتی مسکن ايران در سنال  بررسی شاخص»ای با عنوان در مقاله (1105) ارزاده  ّست 

 ايران پرداخته است.ی و كیفی مسکن       ّهای كم به بررسی شاخص ،«1105

، «عوام  كلیدی كیفی مسنکن  ،بندی اقتصادی و اجتماعیاولويت»مقالة ( در 1100) فرهمند

 در كلیدی عوام  شناسايی و اجتماعی و اقتصادی هایاولويت مردم، با هدف بررسی انتظارات

 كیفنی  اصنول  تندوين  بنرای  كیفنی  گسنترش عملکنرد   بنا رويکنرد   مسکن بخش      كیفی  بهتود

خانوارهنا، عوامن     منندی رضايت افزايش عملکردی و مشکالت رفع ،آن تتعبه و ازیسمسکن

 بنا  و الزم هنای بررسی از پسكرد. ر بر رضايتمندی شهروندان را از كیفیت مسکن بررسی    ّمؤث 

 ترتینب به ها،اين خواسته از هريک   ق    ّتقق  ضرورت و یت   ّاهم  از آمدهدستبه تالعا  ّاط  به ه   ّتوج 

 است. پرداخته كیفی بندی نیازهایاولويت به سپس و كردهص    ّمشخ  QFDروش  با اولويت

 ارزينابی »مقالنة  (، در 1138) و پورطناهری  ،مشنکینی  ،پرهیزگنار ، دی             ّن   حکیمنی، پورمقم    

 :منوردی  )مطالعنة ايران غیررسنمی  هنای گناه سنکونت  در مسنکن  كیفنی  و ی  ّن كم    هایشاخص

 از يکنی  در مسنکن  كیفنی  و ی  ّن كم    هنای شناخص  ارزينابی  و به شناسايی(« خوی جمشیدآباد

 كشنورهای  و خنوی  شنهر  بنا  روش مقايسنه  از اسنتفاده  بنا  كشنور  غیررسمی هایهگاسکونت

 نستت جمشیدآباد    ّ مقل ةدر  مسکن هایشاخص كه نشان داد نتايج آنها .توسعه پرداختنددرحال
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 ،توسنعه درحنال  كشنورهای  بنا  مقايسنه  در ولی، دارد قرار ینامطلوب وضعیت در ،خوی شهر به

مقالة در ( 1131) زنگنهو  ،یزمان یاصغر، احدنژاد، روستايی .است یترمطلوب وضعیت دارای

های فقیرنشین با اجتماعی مسکن در تعیین بلوکن   های كالتدیبررسی شاخص»خود با عنوان 

 نمنادی  عنوانبه كرمانشاه، شهر یهابلوک در فقر نمايش به «مسکن ی  ّكم  هایشاخص بر تأكید

 پرداختند. اجتماعی نابرابری فیزيکی ببازتا از

 روش تحقیق. 3

 «تقلیلنی  ن   توصیفی»و روش بررسی  «یاتوسعهن  كاربردی» ،پژوهش نيدر ا قیتقق نوع

 یبررسن هنای مورد . شاخصباشدمی 1131ت شهر پیرانشهر در سال          ّآماری مقال جامعة است. 

سنال و بنیش از    18تا  18ل، سا 18شام  قدمت بنا)در سه سطح كمتر از  ،اصلیدستة  5شام  

)در چهار سطح تعمیری، تخريتی، نوساز و قاب  نگهنداری(، ريزدانگنی    سال(، كیفیت ابنیه 18

 5)در  طتقنه( و مصنالح   1و بنیش از   1، 8، 1) سطح(، تعداد طتقات 7)در  واحدهای مسکونی

. باشدمیآهن( ن   آجر و آجرن   چوب، بلوکن   گ ، اسکلت فلزی، بلوکن   شام  خشت ،سطح

ه بنه نظنر كارشناسنان و بنا               ّن   سی، بنا توج    رهای موردبردهی به شاخصمنظور جهت وزنبدين

ت شنهری و ارزينابی           ّ    بنندی مقنال   منظور رتتنه استفاده از مدل تقلی  شتکه استفاده گرديد و به

آمنار و   یگنردآور  کین تکناسنتفاده گرديند.    1از مندل تاپسنیس فنازی    ،ت             ّوضعیت اين مقال 

و طنر    هنا آمارنامنه  جنداول ز ا اسنتفاده  ی، میدانی،اكتابخانه یهاز روشا تفادهاسا ، بالعات  ّاط 

 Fuzzyاز مندل   ،مذكور العات  ّاط   یوتقلهيو تجز یبندهمننین جهت طتقه .باشدیمتفضیلی 

TOPSIS  وANP ر افنزا ننرم  زا ،العنات          ّ  وتقلین  اط  جهت تجزينه منظور بدين. استفاده گرديد

SuperDecisions ,ARC GIS   وExcle گرديده است استفاده. 

 تکنیک تحقیق . 5. 3

 های فازیاعداد فازی و مجموعه. 5. 5. 3

زاده مطر  كرد. اين تئوری در شرايط ابهنام و  های فازی را پروفسور لطفیتئوری مجموعه

عدم اطمینان كاربرد دارد. اين نظريه قادر است بسیاری از مفاهیم و عتارات نادقیق را بنا زبنان   

گینری در شنرايط عندم    ياضی بیان كند و زمینه را برای استدالل، اسنتنتاج، كنتنرل و تصنمیم   ر

                                                 
1. Fuzzy TOPSIS 
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مجموعنة  براساس اين نظريه، ينک عندد فنازی،     (.18، ص. 1315، 1)زاده اطمینان فراهم آورد

/)(صورت ی به        ّفازی خاص 
~

~ xRxA
A

  باشند كنه در آن،   منیx     مقنادير حقیقنی عضنو

~)(صورت يرد و تابع عضويت آن بهپذرا می Rمجموعة  x
A

باشد. بیشنترين اعنداد فنازی    می                                

دلین  مقاسنتات   ثنی بنه                          ّ      ای هسنتند. اعنداد فنازی مثل    ثی و ذوزنقنه                            ّمورداستفاده، اعداد فازی مثل 

 ثنی                  ّ  از اعداد فنازی مثل   ،رو ما نیز در اين تققیقگیرند. ازاينتر، بیشتر مورداستفاده قرار میساده

صنورت  به µAی      ّای خط ه                     ّعددی با تابع عضويت تک  ،Aثی                      ّكنیم. يک عدد فازی مثل استفاده می

 :(113، ص. 8888، 8)چان  و ياه شود( تعري  می1)رابطة 
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 تاپسیس فازی .2. 5. 3

فازی است. تکنینک تاپسنیس   تعمیمی از تکنیک تاپسیس در مقیط  ،تکنیک تاپسیس فازی

آل هنای اينده  ح تعري  راه ،. منطق زيربنايی تاپسیسكردندمطر   1301در  1هوان  و يونرا 

از ننوع  سود را حداكثر و معیارهای از نوع معیارهای  ،آل مثتتح  ايدهمثتت و منفی است. راه

ينه را حنداكثر و معیارهنای   هزاز نوع معیارهای  ،آل منفیح  ايدهنمايد. راههزينه را حداق  می

آل مثتنت و  حن  اينده  تنرين گزيننه بنه راه   بهیننه، نزدينک   ةگزينكند. سود را حداق  میاز نوع 

تركیتنی از   ،آل مثتنت ح  اينده طور خالصه، راهآل منفی است. بهح  ايدهدورترين گزينه از راه

شنام  بندترين    ،ل منفنی آح  اينده كه راهدرحالیمعیارهاست، دسترس های قاب بهترين ارزش

را  FMCDM ةمسئلابتدا يک ، برای ارزيابی عملکرد مالی .معیارهاستدسترس های قاب ارزش

شناخص   nكنه در  است گزينه  mای از شام  مجموعه ،FMCDM ةمسئلكنیم. بندی میفرمول

ت ین    ّاهم  ةدرجن  هنا وزنشنوند. در فراينند ارزينابی، اينن     های مربوطه ارزيابی منی مالی و وزن

را بنا  ن هنای ذهننی     و ارزيابی هااز طريق بررسین ط كارشناسان مالی         ّشده توس معیارهای ارائه

                                                 
1  . Zadeh 

2  . Chang  and Yah 

3. Hwang & Yoon 

(1) 

(2) 
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(، M) ط       ّن (، متوس   L) (، كنم VL) های زبانی به خیلی كمدهند. اين وزنهای زبانی نشان میواژه

، 8880، 1)وانن   شوندآوری مینامه جمعو از طريق پرسش( تقسیم VH) ( و خیلی باالH) باال

 (.1018. ص

 ANP مدل .3. 5. 3

 با پینیده( گیریتصمیم مسائ          ّ)برای ح   قدقی گیریتصمیم برای قدرتمندی و جامع روش

بنا   و نهناده  اختینار  در گیرننده تصنمیم  هر      شخصی  هایقضاوت يا تجربی و العات  ّاط  از استفاده

 ارجقینت  و ینت    ّاهم  و ارزينابی  متفناوت  معیارهنای      دهی سازمان برای ساختار يک كردنفراهم

 ، ص.1100 لرد، دی    ّ)مقم  كندمی  آسان را گیریتصمیمفرايند  ها،گزينه به نستت آنها از هريک

هنا  ای از معیارها و زيرمعیارها و گزينهمثابه شتکهای بههر موضوع و مسئله ،در اين مدل(. 118

ناصر در ينک شنتکه   شود. تمامی عاند، درنظر گرفته میهايی جمع شدهكه با يکديگر در خوشه

، خناوير، جرونیمنو، پنابلو و    )گارسنیا  توانند به هر شک  دارای ارتتنا  بنا يکنديگر باشنند    می

فنی گرديند كنه       ّمعر  1331در سنال   1ساعتی ةوسیلبه ANPروش  (.151، ص. 8880، 8روسیو

متنی بر عدم وجنود رابطنه بنین                                 با اين تفاوت كه اين روش فرض ؛ باشدمی AHPنظريه  ادامة

 (. 5، ص. 8887، 1)ديکمن و بیرگونال گیری را نداردو  مختل  تصمیمسط
 
 

 
 ارتباط ساختاری مدل تحلیل شبکهـ 5شکل 

 (.8881، 5فروينی، اشی و تانیکاواپرومتیال و  )م.ا.ب.

                                                 
1  . Wang 

2  .  Garcia, Javier, Jeronimo, Pablo & Rocio 

3. Saaty 

4  . Dikmen and Birgonul 

5. Promentilla,  Furuichi, Ishii, Tanikawa 
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ای بنین  شنتکه رابطة ل شام        ّبخش او  :ا تقسیم كرد       ّبخش مجز دو توان به اين سیستم را می

باشند  ای میمراتتی شتکهبخش دوم شام  ساختار سلسله ؛باشدلی میهدف و زيرمعیارهای اص

 (.8881)ساعتی،  دهدها را تشکی  میعیار و خوشههای زيرمفه          ّای بین مؤل كه روابط شتکه

 موردمطالعه  محدودۀ . 4

واقع شده  و عرا در كنار مرز ايران  غربی وغربی استان آذربايجانشهر پیرانشهر در جنوب

 17دقیقه طنول شنرقی و   11درجه و  13هکتار در  1/011شهر با مساحتی در حدود  است. اين

 1118همننین بر دشتی گسترده شده است كنه   .عرض شمالی واقع شده استدقیقة  11درجه 

از  نقده، از جنوب بنه سردشنت و   متر از سطح دريا ارتفاع دارد. از شمال به اشنويه و 1118تا 

ترانزينت جمهنوری      ّ  جاد آ دلی  قرارگرفتن در مسیر ود. پیرانشهر بهشبه مهاباد مقدود می ،شر 

تنرين  يکنی از بنزر    ،درينای مديتراننه  حنوزة  ديگر كشورهای  اسالمی ايران با كشور عرا  و

 جمعینت شنهر پیرانشنهر   ، 1138مراكز تجارت خارجی در ايران اسنت. براسناس سرشنماری    

 نفر است. 78788

 

 
    فضایی ایرانگسترۀ انشهر در موقعیت فضایی شهر پیر -2شکل 

 1131 ،نگارندگان :خذأم
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 ارچوب نظریهچ. 1

شنمار  بنه پايندار  توسعة كلیدی در  وجزو است ترين نیازهای انسان مسکن يکی از اساسی

مسکن به معنای مکان فیزيکی و سنرپناه  همننین (. 113، ص. 8880، 1دمريشر و كلب) آيدمی

، 1108، 8زادهولنی ) شودخانوارهای امروزی مقسوب میيکی از نیازهای اساسی  ءجزو است 

، 1ننا  ) گیردمی بردر نیز را مسکونی مقیط   ّك   فیزيکی، مکان بر عالوه مسکن مفهوم(. 81ص. 

 و نینا )حکمنت  اسنت  فیزيکنی  سنرپناه  ينک  از فراتر و ع    ّمتنو  و دارای ابعادی( 15، ص. 1308

بنرای   نیناز  منورد  ضنروری  هیالتتسن  و خندمات كلینة   شنام   كه( 131، ص. 1131 انصاری،

مفهنوم   و تعرين  ، درواقع .است افراد و بهداشت آموزش اشتغال، هایطر  و خانواده زيستنه  ب 

 الزم برای تسهیالت و خدمات كلیة و است             صرفا  فیزيکی سرپناه يک از بیش چیزی مسکن    ّعام 

 آن ةكننداستفاده برای مطمئن و طوالنی       نستتا  ف   ّتصر  بايد حق و شودمی شام  را انسان زيستنه  ب 

 و دارای اسنت  گسترده و پینیده بسیار مسکن، مقولة( 1، ص. 1173 دی،       ّ)پورمقم  باشد فراهم

و  شنناختی روان منالی،  اجتمناعی،  اقتصنادی،  و فیزيکنی،  كالتدی معماری، مکانی، مختل  ابعاد

 مختلفنی  تعناري  ( بننابراين  11، ص. 1103،  ینژاد طهرباباو  ،، قرخلو)زياری است پزشکی

 ءجنز  و عننوان سنرپناه  بنه  و فیزيکنی  مکانی را مسکن اينکه ازجمله: است شده ارائه بابندراي

 بررسنی  (.131، ص. 1131 انصناری،  و نیاحکمت) اندخانوار برشمرده اساسی و لیه  ّاو  نیازهای

 شنمار بنه  مسنکن  ويژگنی  ةشدشناخته مختل  هایشیوه و ابزارها از يکی مسکن، هایشاخص

، ص. 1108 توفینق، ) در امر مسنکن را شنناخت   ر   ّمؤث  هایرويه آن، كمک به توانمی كه رودمی

رينزی  تنرين ابنزار در برنامنه   و كلیندی  نيتنر مهمهای مسکن شايد شاخص ،اساسبراين .(17

های مسکن يکی از ابزارهنا  ( بررسی شاخص111، ص. 1131)مديری و حسینی،  مسکن باشد

 ،تنوان بنه كمنک آن   رود كنه منی  شنمار منی  ويژگی مسکن به ةشداختههای مختل  شنو شیوه

گینری درمنورد   رينزی و تصنمیم  ر در امر مسکن را شنناخت و هرگوننه برنامنه                 ّپارامترهای مؤث 

هنا درواقنع ابزارهنای    شاخص ،ديگر عتارت ( به 18، ص. 1101)ملکی، كردمسکن را تسهی  

ّ         گیری وضنع مسنکن و رونند تقنو     اندازه ق          ّن   قینت و تقق                        ّ    ین ارزينابی مینزان موف   ل آن و همننن                        

 اينن  اسنتفاده از  بنا (. 15، ص. 1105 پنور، )سنرتیپی  شنوند های مسکن مقسوب منی سیاست

                                                 
1  . Dumreicher and Kolb 

2  . Valizadeh 

3  . Knapp 
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 و مقیناس واقعینات   و كنرد  ارزينابی  را مسنکن  نظنام  بنر  حناكم  وضنعیت  تنوان می هاشاخص

 بنه  نمسنک  هنای شاخص .كرد بررسی عینی نظر از ،دارند وجود زمینه اين در كهرا  رخدادهايی

 :شوندمی تقسیم عمده گروه چهار

 معمنولی(،  )آپارتمنانی و  شنهرها  در مسکونی واحدهای نوع: اجتماعی هایشاخصن 1

 واحندهای  از برداریهزمان بهرت  ّمد ، مالکیت اسناد از مسکونی واحدهای برخورداری میزان

 از مسنکونی  واحندهای  مینزان برخنورداری   ،خنالی  مسنکونی  واحندهای  نستت ،مسکونی

 ،وپنز پخنت  برای مصرفی سوخت نوع ،زيستی معیشتی مشترک فضاهای و معیشتی فضاهای

 و بهداشنتی  خندماتی،  امکاننات  از برخنورداری  مینزان ، گرمايش برای مصرفی سوخت نوع

 تعنداد  و مسنکونی  واحند  ف   ّتصر  نقوة بازرگانی، و و خدماتی فرهنگی و آموزشی درمانی،

 .واحدهای مسکونی در خانوار

 قیمنت  ط          ّشهری، متوس  مسکونی واحدهای ساخت دورة اقتصادی: طول ایهشاخص ن8

 احنداث  بنرای  نیازدماهر مور انسانی نیروی تأمین نقوة بنای مسکونی، ع   ّمرب  متر يک احداث

 .مسکن تأمین برای مالی نهادهای وجود و مسکن

 واحد مساحت زمین شهری، مسکونی واحدهای زيربنای سطح كالتدی: هایشاخصن 1

 مسنکونی،  در واحندهای  موجنود  اتا  تعداد معیشتی، و زيستی فضاهای مساحت ،یمسکون

 .(11، ص. 1105ارزاده،    ّ)ست  ...و اشغال سطح نستت و بنا عمر مصالح، دوام

 ينا  و طنور مسنتقیم  بنه  كه مسکن جمعیتی اصلی هایشاخص :جمعیتی هایشاخصن 1

 گنروه  دو در تنوان را منی  است ر   ّمؤث  سکونتی خدمات و افراد موردنیاز فضای بر غیرمستقیم

 هنای شاخص ال (: از نداعتارت دو اين .بررسی كرد هم با ص   ّمت  حالدرعین ولی ،جداگانه

 (31، ص. 1171بهزادنسب، ) مسکونی كیفی واحد هایشاخص ب( مسکونی واحد ی  ّكم 

 شود:می اشاره آنها    ّاهم  به ،مجال اين در. است بوده ه       ّموردتوج  مختل  هایديدگاه از مسکن

 مسائ  است كه بوده لیترالی ديدگاهی ديدگاه اين .است بازار اقتصادی ديدگاه ديدگاه، نخستین

 مداخلنة  هر نوع كه معتقد است و سپرده بازار مکانیزم به ،اقتصادی مسائ  ديگر مانند را مسکن

 یناقتصنادی دومن   ديندگاه  (.855، ص. 1171 دژكنام، ) كاهدمی نامرئی كارايی دست از ،دولت

 هندف  و ک         ّ    عننوان مقنر   بنه  انتفناع ، ديندگاه  اين در .است مسکن بازارة شدريزیبرنامه ديدگاه

 عمومی، سیستم ناپذيرجدايی جزو مسکن بخش .شودمی گذاشته كنار مسکن ةدرزمین هاالیت  ّفع 
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 است اقتصادی و اجتماعی توسعةی   ّكل  هایهدف از و گرددمی اقتصادی مديريت و ريزیبرنامه

 .(3، ص. 1108 آبادی،)حیدر

 سنه  شنام   اينن ديندگاه   .است مربو  درآمدكم هایگروه      مسکن  به موجود ديدگاه سومین

 :از نداعتارت كه است عمده برنامة

 فنراهم  های مسکونیمجتمع يا منفرد مساكن برای را اجاره رانیجتيارانة ه ك ایبرنامهن 1

 .نمايدمی

 .است پايین اجارة با مسکونی احدهایو ،آن ماحص  كه مالیاتی اعتتارهاین 8

 گذاران،سیاست .پايین استطاعت با طتقات برای مسکن ساخت به مربو  حمايتی هایهبرنام

 سناخت  كنه  انند بنرده  مسکن پنی  تی  ّسن توسعة  هایسیاست با مخال  پردازاننظريه و مدافعان

 در كلیندی  ابنزاری  درآمند، كنم  خانوارهنای  بنرای  استطاعت   ّحد  در و مطلوب ایاجاره مسکن

 رشند  كودكنان،  سنعادت  و خانوارها، رفاه اقتصادی قیت   ّموف  ازجمله حیاتی، اهداف به دستیابی

 بنا          طتقنات   بنرای  مسنکن  ساخت است كه آن از حاكی شواهد .است عادالنه توسعة و هوشمند

یلنز و  م)اسنت  آنان مالی امنیت و درآمد افزايش يابیاشتغال برای پرتابی وی  ّسک  ،پايین استطاعت

ص شنده                ّ      شناسنی شنهری مشنخ    ست كه در جامعنه ا اين در حالی(. 11، ص. 8881، 1همکاران

مستقیمی وجنود  رابطة  ،های اجتماعیاست كه میان شهرسازی جديد و كیفیت مسکن و آسیب

رينزی مسنکن   برنامه           های آماری ( و عاملی كه بیش از برداشت81ص. ، 1175 )كارشناس، دارد

ینت        ّ(. اهم 883 ص. ،1101)شنیعه،   اجتمناعی و روحینة انسنانی اسنت     تأثیرگذار است، عام 

 ،اجتماعی مسکن يکی از فاكتورهای اصلی تعادل و پابرجايی اجتماع انسنانی بنوده و درواقنع   

 ،ه به اينن امنر                         ّاجتماع بشری است. با توج  ةدهندهای اصلی تشکی مسکن خانواده يکی از پايه

های انسنانی  گوی خواستكه بايستی جواباست وار مسکن يکی از احتیاجات بنیادی يک خان

گرفتن و رشد سالم وخوشقال زيستن خنانواده خواهند   مانعی برای فرم ،فقدان مسکن باشد و

 ،اسنت  آن بهیننة  و مطلنوب  عملکرد مسکن، نهايی ( بنابراين هدف8، ص. 1175)رسولی،  بود

 راسنتای  در ،ديگنر  سنوی  از و شنود  مختل  برآورده اقشار هایخواسته سويک از كهطوریهب

 هنای برنامنه  ( در11، ص. 1173 دی،   ّن مقم   رپو لدال) باشند  اجتمناعی  و اقتصادی كالن اهداف

 يا كافی مسکن آوردنفراهم       معموال  مسکن هایسیاست ی  ّكل  هدف، اجتماعی و اقتصادی توسعة

                                                 
1  . Mills et al 
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امناسنب و  ن                                ( پس نتايد بنا ايجناد مسنکن    18، ص. 1111 )مختر، است مردم تمام برای متعارف

 :بار روحی، پیامدهای اجتماعی چنون طور مستقیم و غیرمستقیم، آثار زيانخارج از استاندارد به

( بلکه بنا ايجناد   1 ص. ،1177)وثوقی،  بار آوردرات را به                               ّبزهکاری، جرم و نقض قوانین و مقر 

از  دورگینرد و بنه   جامعنه را دربنر   یهنا گنروه شنار و  قاهمنة  ای كنه  گوننه به ،مسکنی مناسب

 موجب تعالی انسانی و اجتماعی فراهم گردد. ،های اجتماعی باشدنابرابری

 اهبحث و یافته. 7

ت شنهری                       ّ  وضعیت كالتدی مسکن مقنال  ارزيابی و تقلی  فضايی منظور در اين پژوهش به

 عد مهنم               ها دارای دو ب های كالتدی مسکن استفاده شده است. اين شاخصاز شاخص ،رپیرانشه

واحند مسنکونی دارای ابعناد اقتصنادی،                 های كالتدی سو، شاخصکياز : ه هستندكنندو تعیین

ی هستند و از سوی ديگر، ارتتنا  مسنتقیم بنا فضنای مقنیط فراتنر از                           ّاجتماعی، فرهنگی و فن 

ای را ها نینز طین  گسنترده   ه و شهر( دارند. اين شاخص                 ّ)مقیط مسکونی، مقل  واحد مسکونی

   است. آمده (1) های مورداستفاده در جدولداده (.11. ، ص1101)عزيزی،  شوندشام  می
 

 ت شهر پیرانشهر از نظر شاخص کالبدی                    ـ وضعیت مسکن در محال 5جدول 

 1131های پژوهش، ؛ يافته1138ی شهر پیرانشهر، لیتفصمآخذ: طر  
 هیابن تیفیک  تعداد طبقات

 ه    محل  منطقه
چهار 
 طبقه

 قابل نگهداری نوساز تخریبی عمیریت ه    محل  منطقه طبقهیک طبقهدو طبقهسه

1 1 0 1 15/29 83/71 1 1 29/35 4/89 6/29 52/04 
1 2 0 3/2 31 65/8 1 2 9/2 1/3 8/5 47 
1 3 0 3 37/9 59/1 1 3 4/1 0/4 11/2 31/9 
1 4 0 4/31 31/81 63/88 1 4 5/28 5/06 10/37 51/94 
1 5 5/8 0/2 18/9 75/1 1 5 0/3 0/01 13/32 13/05 
1 6 3/5 0 42 54/5 1 6 _ _ 9/7 12 
2 1 0/2 3/24 12/4 84/16 2 1 28/51 1/82 3/03 40/4 
2 2 0 1/09 30/01 68/9 2 2 25/39 3/13 4/12 59/91 
2 3 0 0/5 12 87/5 2 3 13/93 0/03 0/21 71/8 
2 4 0 1/94 26/26 71/8 2 4 6/87 0/92 4/44 31/19 
3 1 0 5/2 15/58 79/22 3 1 23 11/5 5/5 47/9 
3 2 0 0 6/85 93/15 3 2 1 0/5 13/8 15/2 
3 3 0 1/9 8/6 89/5 3 3 3/2 0/1 12/3 24/2 
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 5ادامه جدول 
 هیابن تیفیک  تعداد طبقات

 ه    محل  منطقه
چهار 
 طبقه

 قابل نگهداری نوساز تخریبی تعمیری ه    محل  منطقه طبقهیک طبقهدو طبقهسه

4 1 0 0 5/69 94/31 4 1 15/02 11/75 4/99 19/28 
4 2 0 0/13 9/01 90/86 4 2 _ 0/08 6/86 4/91 

 قدمت ابنیه مصالح

 گل خشت و      محل ه منطقه
اسکلت 
 فلزی

ـ  بلوک
 چوب

ـ  بلوک
 آجر

 ه    محل  منطقه آجر و اهن
 33بیش از 
 سال

 33تا 53
 سال

 سال 53 >

1 1 1/67 13/52 13/71 27/53 43/57 1 1 13/43 67/25 18/66 
1 2 0 23/34 2/01 5/07 69/58 1 2 10/9 45/9 23/6 
1 3 0 28/9 5/9 6/2 59 1 3 6/5 30/4 42/3 
1 4 0/07 20/08 1/81 1/24 76/8 1 4 13/04 36/02 47/38 
1 5 0 26/8 2/2 7/8 63/2 1 5 0/6 7/9 72/2 
1 6 0 76/4 0/5 1/5 21/6 1 6 5 33/2 41/9 
2 1 1/91 8/86 12/66 32/97 43/6 2 1 22/98 59/04 13/66 
2 2 0/65 12/18 0/79 7/09 79/29 2 2 29/41 61/44 9/15 
2 3 0/1 13/1 0/2 25/5 61/1 2 3 0/1 91/4 6/8 
2 4 0/14 9/4 3/19 18/66 68/61 2 4 7/85 55/28 23/95 
3 1 0/3 9/3 16/5 37/1 36/8 3 1 21/8 49/2 27/1 
3 2 0/34 1/08 11/13 34/48 52/97 3 2 1/72 7/24 78/52 
3 3 0/1 13/6 4/5 32/7 49/1 3 3 0/2 31/6 58/2 
4 1 2/47 6/32 30/53 37/96 22/72 4 1 23/13 30/67 38/48 
4 2 0 14/74 6/94 35/54 42/78 4 2 0/38 3/18 55/28 

 

 ریزدانگی
 50-0 100-50 150-100 200-150 300-200 500-300 133 > همحل  منطقه

1 1 71/7 6/55 8/91 5/21 4/29 2/39 0/95 
1 2 45/86 7/56 20/82 14/74 7/38 2/37 1/27 
1 3 24/87 

 
33/96 31/76 4/12 1/36 0/68 

1 4 11/5 23/57 38/73 15 5/56 3/15 2/49 
1 5 21/29 5/57 25/01 25/25 15/75 6/59 0/54 
1 6 96/8 0/51 1/82 0/46 0/35 0/05 0/01 
2 1 22/62 16/16 21/7 14/71 13/64 7/98 3/19 
2 2 27/53 14/56 38 9/28 6/39 2/51 1/73 
2 3 19/33 10/86 32/18 17/6 12/56 6/54 0/93 
2 4 17/91 13/25 31/53 16/02 16/16 4/32 0/81 
3 1 16/72 11/7 31/65 17/71 16/4 3/55 2/27 
3 2 13/35 3/4 11/22 11/89 34/82 23/79 1/53 
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 5ادامه جدول 

 ریزدانگی
 50-0 100-50 150-100 200-150 300-200 500-300 133 > همحل  منطقه

3 3 14 5/21 24/69 20/98 22/14 12/16 0/82 
4 1 43/47 18/5 11/95 9/54 10/4 5/32 0/82 
4 2 9/9 9/09 26/86 16/69 24/76 11/49 1/21 

 

        العنات                          ّ    های بخش مسنکن و آمنار و اط   مهشده در برناكارگرفتههبهای ا برحسب شاخص  ّام  

ها)كیفیت ابنیه، قدمت ابنیه، ريزدانگنی، مصنالح، تعنداد طتقنات(     موجود و مقدوديت شاخص

 تتندي   اسنتاندارد  و مقايسهقاب  هایمقیاس به ارزيابی معیارهای آنکه از پس. شوندمیبررسی 

 هندف  با رابطه در آنها با استفاده از نظرات كارشناسانه و از هريک نستی یت   ّاهم  و وزن ،شدند

 هنر  نسنتی  وزن تعینین  بنرای  مدل تقلی  شتکه از ،پژوهش گرديد كه در اين تعیین ،موردنظر

 نشان داده شده است.   (1) در شک  ،شده در پژوهشی ارائه      ّمدل كل  .است شده استفاده معیار
 

 
 ها در مدل تحلیل شبکهردهی معیای برای وزن       مدل کل ـ 3 شکل

 1131، : نگارندگانخذأم 
 

عمنر   ،دارد ینت    ّاهم  بننا  كیفنی  ارزينابی  و بررسی در كه يیهاشاخص از يکی قدمت ابنیه:

 كندمی مطر  هم 1استارک .(31، ص. 1171)بهزادنسب،  است آن بنای اتمام سال و ساختمان

 واحندهای  در بناال  جمعیتنی  تنراكم  و هنا فرسودگی ساختمان مانند ،ساختاری هایويژگی كه

                                                 
1. Stark 
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 اينن درمجمنوع،   .شند  خواهنند  جرم و اجتماعی هایباالی ناهنجاری میزان به منجر مسکونی

 درصندی  هچن  و داشنته  سکونت یتقابل ،موجود بناهای از درصد چند دهدمی شاخص نشان

واحند   هر برای مفید عمر .گرددمی خارج موجود هایسرمايه ردة بنا از   د یمف     عمر  اتمام دلی به

قندمت بننا در    ،(. در اين مقالنه 71، ص. 1105ارزاده،    ّ)ست  دانندیم سال 85       حدودا  را یمسکون

انند. نتنايج   بنندی شنده  قسنیم سال( ت 18سال( و )بیش از  18تا  18سال(، ) 18تا  1) سه سطح

 18درصند،   1/18، سال 18قدمتی كمتر از  ،درصد از بناهای شهر پیرانشهر 13 كهدهد نشان می

دهند كنه   شنده نشنان منی   های انجامبررسی سال دارند. 18درصد  بیش از  1/18سال و  18تا 

رصند بنا   د 7/81كیفینت مطلنوب،   دارای  ،از لقاظ قندمت ابنینه  ت شهر            ّدرصد از مقال  7/81

 (1) ه به جندول                  ّ. بنابراين با توج باشندمیدرصد دارای كیفیت نامناسب  7/11ط و           ّكیفیت متوس 

 باشند.در وضعیت مناستی نمی ،لقاظ قدمت ابنیهت شهر به         ّبیشتر مقال 
 

 ANPقدمت ابنیه با استفاده از تأثیر ضریب ـ 2 جدول

 5333های تحقیق، مأخذ: یافته

 شاخص

  

 سال به باال 33 سال 33ـ 53 سال 53کمتر از

 312/3 262/3 744/3 ضریب تاثیر

 

  شهر پیرانشهر از نظر قدمت ابنیه ت    محال وضعیت  ـ3 جدول

 1131های تققیق، ؛ يافته1138ی شهر پیرانشهر، لیتفصمآخذ: طر  
 سطح قدمت ه    محل  منطقه رتبه سطح قدمت ه    محل  منطقه رتبه



 مطلوب

63/0

 نامطلوب

63/0

63/0

63/0



 ط    ّمتوس 

66/0

63/0

63/0
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  از نظر قدمت ابنیه پیرانشهر شهر ت    محال  تیوضعـ 4 شکل

 1131، : نگارندگانمأخذ
 

های كالتدی مسنکن كنه نمنود بیروننی و عیننی دارد، اسنتفاده از       ازجمله شاخص :صالحم

 ،ت                                                    ّباعث افزايش عمر مفید ساختمان شده و درنتیجه در درازمد است كه  مناسب              مصالح بادوام 

كاررفته (. نوع مصالح ساختمانی به17: 1108)عزيزی،  كیفیت كالتدی مسکن حفظ خواهد شد

 كهیطورشود، بهكیفیت مسکن مقسوب میكنندة های تعیینشاخص يکی از ،در ساخت واحد

دوام ازقتی  خشت و گن  و  كم              شده از مصالح های مسکونی ساختهساختمان ،كشورهابیشتر در 

 (.83، ص. 8887، 1)گنای  قنرار دارنند   منيارین غواحدهای مسنکونی  ردة خشت و چوب در 

دسنته )اسنکلت فلنزی، آهنن و آجنر،       5در  ،های شهر پیرانشهردر ساختمان كاررفتههبمصالح 

بنیش   ،آمنده دستبندی شدند. طتق نتايج بهبلوک و آجر، بلوک و چوب، خشت و گ ( تقسیم

انند كنه   از نیمی از مساكن شهر از مصالح بادوام)اسکلت فلنزی و آجنر و آهنن( سناخته شنده     

دهنند.  منی هنای شنهر را بنه خنود اختصناص      درصد سناختمان  7/58درصد و  5/10ترتیب به

 5/7درصد، بلوک و چنوب   0/88بادوام( )مصالح نیمه شده با بلوک و آجرهای ساختهساختمان

)بلنوک و   دوام كنه بنا مصنالح   هنای كنم  باشند. ساختماندرصد می 5/8درصد و خشت و گ  

درصند( از مسناكن شنهر را بنه خنود       0) اند، درصد كمنی چوب و خشت و گ ( ساخته شده

هنای  بررسنی  شنهر قنرار دارنند.   فرسنودة  ين مسناكن اغلنب در بافنت    دهند و ااختصاص می

                                                 
1  . Mills et al 
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 1/11با كیفینت مطلنوب،    مصالحدارای  ،ت شهر           ّدرصد از مقال  18كه  دهدیمشده نشان انجام

ه بنه                        ّن   باشند. بنابراين بنا توج    درصد دارای كیفیت نامناسب می 7/81ط و                   ّدرصد با كیفیت متوس 

 .قرار دارنددر وضعیت مناستی  ،الحمصلقاظ ت شهر به         ّبیشتر مقال  (5) جدول
 

 ANP مدل با استفاده از مصالحتأثیر ضریب ـ 4 جدول

 1131های تققیق، مأخذ: يافته

 و گلخشت  بلوک و چوب بلوک و آجر آجر و آهن اسکلت فلزی شاخص

ضریب 

 تاثیر

131/8 877/8 180/8 810/8 811/8 

 

 ت شهر پیرانشهر از نظر مصالح          وضعیت محال ـ 1 جدول

 1131های تققیق، مأخذ: يافته
 سطح مصالح ه    محل  منطقه رتبه سطح مصالح ه    محل  منطقه رتبه



 مطلوب



 ط    ّمتوس 



 نامطلوب




 ط    ّمتوس 



 

 

 
      از نظر قدمت ابنیه پیرانشهر شهر ت    محال  تیوضعـ 1 شکل

 1131های تققیق، : يافتهمأخذ
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ت شنهر از نظنر              ّ    درصند از مقنال    88كنه   دهند یمن شده نشان های انجامبررسیريزدانگی: 

درصند دارای كیفینت    18ط و     ّن متوس   كیفیت دارای درصد  18ريزدانگی دارای كیفیت مطلوب، 

در  ،لقاظ قندمت ابنینه  ت شهر به         ّبیشتر مقال ( 7) ه به جدول                      ّباشند. بنابراين با توج نامناسب می

 باشند.  یمنوضعیت مناستی 
 

 ANPبا استفاده از مدل  ریزدانگیتأثیر ضریب ـ 7 جدول

 1131های تققیق، مأخذ: يافته

 بیشتر و 135 133ـ335 333ـ235ربنازی 233ـ515 513ـ535 533ـ15 13ـ3 شاخص

ضریب 

 تأثیر

810/8 81/8 871/8 118/8 171/8 817/8 111/8 

 

 ت شهر پیرانشهر از نظر ریزدانگی          وضعیت محال ـ 6 جدول

 1131های تققیق، مأخذ: يافته

 سطح کیفیت ه    محل  منطقه رتبه سطح یتفکی ه    محل  منطقه رتبه



 مطلوب

 ط    ّمتوس 



 نامطلوب





 ط    ّمتوس 










 

 

 
 از نظر ریزدانگی    پیرانشهر شهر ت    محال  تیوضعـ 7شکل  

 1131های تققیق، يافته: خذمأ
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درصند قابن     5/18درصد از مساكن شنهر نوسناز،    83دهد ها نشان میكیفیت ابنیه: بررسی

شنده نشنان   هنای انجنام  بررسی باشند.درصد تخريتی می 18درصد تعمیری و  5/10نگهداری، 

ط   ّن وس   درصد با كیفیت مت 1/11مطلوب، كیفیت دارای  ،ت شهر           ّدرصد از مقال  1/11كه  دهدیم

ت شنهر     ّ  مقنال   (3)ه به جندول                       ّباشند. بنابراين با توج درصد دارای كیفیت نامناسب می 1/11و 

 .قرار دارندبرابری در وضعیت  ،كیفیت ابنیهلقاظ به
 

 ANPکیفیت ابنیه با استفاده از مدل تأثیر ضریب ـ 2جدول 

 1131های تققیق، مأخذ: يافته
 تخریبی تعمیری قابل نگهداری نوساز شاخص

 810/8 118/8 811/8 501/8 تأثیرضریب 

 

 ت شهر پیرانشهر از نظر کیفیت ابنیه          وضعیت محال ـ 3 جدول

 1131های تققیق، مأخذ: يافته

 سطح کیفیت ه    محل  منطقه رتبه سطح تیفیک ه    محل  منطقه رتبه

  

 مطلوب


 ط    ّمتوس 





 نامطلوب







 ط    ّمتوس 





 
 

 
  از نظر کیفیت ابنیه پیرانشهر شهر ت    محال  تیوضعـ 6 شکل

 1131های تققیق، يافته: مأخذ
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طتقنه وجنود نندارد و تعنداد بناهنای      چهاربناهای بیش از  ،پیرانشهرتعداد طتقات: در شهر 

طتقه و دوطتقنه  بناهای سهدهد. شهر را به خود اختصاص میابنیة  ،درصد 1كمتر از  طتقهچهار

طتقنه  يکدرصد(  77بناها )اغلب گیرند و می درصد بناهای شهر را دربر 1/88و   7/1ترتیب به

دارای درصند   1/11با كیفیت مطلوب،  یدارای طتقات ،ت شهر           ّدرصد از مقال  7/81كه  باشندمی

 باشند.  درصد دارای كیفیت نامناسب می 18ط و     ّمتوس كیفیت 
 

 ANPتعداد طبقات با استفاده از مدل تأثیر ضریب ـ 53جدول 

 1131های تققیق، مأخذ: يافته
 طبقهچهار طبقهسه طبقهدو طبقهیک شاخص

 811/8 181/8 813/8 181/8 ضریب تاثیر

 

 ت شهر پیرانشهر از نظر تعداد طبقات          وضعیت محال ـ 55جدول  

 1131های تققیق، مأخذ: يافته

 سطح کیفیت ه    محل  منطقه رتبه سطح تیفیک ه    محل  منطقه رتبه



 مطلوب

 ط    ّمتوس 



 نامطلوب





 ط    ّمتوس 







 
  از نظر کیفیت ابنیه پیرانشهر شهر ت    محال  تیوضعـ 2شکل 

 1131های تققیق، : يافتهمأخذ
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ای از شنده دهیتركیب وزن ،شهرت شهر پیران                                   ّشاخص نهايی كیفیت كالتدی مسکن در مقال 

ها كه شام  قدمت بننا )در سنه سنطح    پنج شاخص ذكرشده در اين تققیق است. اين شاخص

)در چهنار سنطح تعمینری،     سال(، كیفیت ابنینه  18سال و بیش از  18تا  18سال،  18كمتر از 

 طتقنات سطح(، تعنداد   7)در  تخريتی، نوساز و قاب  نگهداری(، ريزدانگی واحدهای مسکونی

ن    گ ، اسکلت فلزی، بلوکن   سطح شام  خشت 5)در  طتقه( و مصالح 1و بیش از  1، 8، 1)

 (،18) در جندول   ANP. بنا اسنتفاده از مندل    باشند منی آهنن(  ن آجر و آجرن ن   چوب، بلوک

بندی آنهنا پرداختنه شنده اسنت كنه      دهی شده و با استفاده از مدل تاپسیس فازی به سطحوزن

ت شنهر در شناخص              ّ    درصند از مقنال    7/81كه  دهدیمشده نشان انجام هایبررسی ،درنهايت

درصند دارای كیفینت    1/11ط و           ّن   كیفینت متوس    دارای درصد  18دارای كیفیت مطلوب،  ،نهايی

شناخص كلنی   لقاظ ت شهر به         ّبیشتر مقال ( 11) ه به جدول                      ّباشند. بنابراين با توج نامناسب می

لتی فضنايی  عندا نوعی بنی  ةدهنداين خود نشان د.باشندر وضعیت مناستی نمی ،كیفیت كالتدی

   .باشدمی
 

 ANPهای نهایی با استفاده از مدل شاخصتأثیر ضریب ـ 52 جدول

 1131های تققیق، مأخذ: يافته

 ریزدانگی کیفیت تعداد طبقات مصالح قدمت شاخص

 15/8 870/8 181/8 81/8 8/8 تأثیرضریب 

 

 نهایی مسکن شاخص در پیرانشهرت شهر     محال مسکن در  تیوضع ـ53 جدول

 1131های تققیق، مأخذ: يافته
 رتبه منطقه ه    محل  امتیاز سطح رتبه منطقه ه    محل  امتیاز سطح

 ط    ّمتوس 
   

 مطلوب

   
       

 نامطلوب

       
       
   

    ّ توس طم

   
       
       

  8 1 0
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 در شاخص نهایی مسکن پیرانشهر شهر ت    محال  تیوضعـ 3 شکل

 1131های تققیق، : يافتهمأخذ

 گیرییجهنت. 6

ی از آن توان تعرين  واحند  نمی عی دارد و          ّابعاد متنو  ،مسکن گسترده وپینیده استمقولة 

شمار اساسی خانوار به لیه و       ّنیاز او  ،عنوان سرپناهبه مسکن يک مکان فیزيکی است و ارائه كرد.

های هويتی ها و شاخصفه ّل ؤپرداختن به موضوع مسکن نیازمند شناخت م ،اساسآيد. براينمی

ه بنه    ّن وج   پرداختن به معض  مسکن و بهتود آن بايستی بنا ت  ،عتارتی ديگر به .باشدمیهر مکان 

رو بررسنی شناخص مسنکن يکنی از ابزارهنای شنناخت       ازاينن  ی صورت گیرد.           ّنیازهای مقل 

زمیننة   ،اين ابزار اصلی در بقنث مسنکن   .باشدمیويژگی مسکن)در سطح مطالعاتی موردنظر( 

، تدوين نظنام صنقیح   هايزیربرنامه، ارزيابی نتايج يزیربرنامهو  گذارییاستسمناسب جهت 

كه عندالت در برخنورداری   طوریبه، آوردچارچوب تقلیلی را فراهم میائة ارمسکن سازی و 

عدالت امری اجتماعی است كه بنا   ،دانیمطور كه میهمان يراز؛ از تمام جوانب آن برقرار باشد

 .  پردازدبلکه بیشتر به سعادت و رفاه اجتماعی می ،كیفرها و مجازات حقوقی سروكار ندارد

ت                         ّدهد كه وضعیت مسکن در مقال در شهر پیرانشهر نشان میبررسی وضع موجود مسکن 

حال بنا نگناهی بنه وضنعیت     باشد. بااينو دارای تفاوت معناداری مینیست مختل  شهر برابر 

هی از    ّ  تنوج  گردد كه درصد قابن  ص می   ّمشخ  ،ت مختل                      ّهای مختل  مسکن در مقال شاخص

ده اسنت. همنننین شناخص نهنايی     ه به استانداردهای موجنود ايجناد گردين      ّتوج مساكن بدون
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ت شنهر             ّدرصد از مقال  7/81دهد كه ت شهر پیرانشهر نشان می                        ّكیفیت كالتدی مسکن در مقال 

درصند   1/11ط و           ّن   كیفینت متوس    دارای درصند   18دارای كیفیت مطلنوب،   ،در شاخص نهايی

لقناظ  بنه  ت شهر         ّبیشتر مقال  (11) ه به جدول                      ّباشند. بنابراين با توج دارای كیفیت نامناسب می

ننوعی   ةدهنند باشنند. اينن خنود نشنان    در وضعیت مناستی نمنی  ،شاخص كلی كیفیت مسکن

ی وضعیت مسنکن اينن                    ّتر درجهت بهتود كل امید است هرچه سريع .باشدمیعدالتی فضايی بی

نواحی مقروم و بهتود كیفیت زندگی اقدامات الزم انجام شود. بننابراين بنا   خصوص بهمنطقه، 

بیشتر نواحی در حالت بسیار ناپايداری قرار دارنند. بننابراين امیند     ،آمدهدستج بهه به نتاي   ّتوج 

سنازی  ه مسئوالن و همکاری مردم در اجرای صقیح طر  توسنعة شنهری، آمناده             ّاست با توج 

 دست يابیم.  نظرتر به اهداف موردهرچه سريع ،نوسازی بافت فرسودهو  اراضی

 پیشنهادها راهکارها و . 2

 ،ه بیشنتر بنه متقنث مسنکن                     ّن     گرفتنه و ضنرورت توج     صورتمطالعة به تمام ابعاد  ه      ّبا توج 

 :شودتر اوضاع ارائه میزير درجهت بهتود هرچه سريعپیشنهادهای راهکارها و 

  وينژه بنه  ،های فرسنود ت مسکونی جديد و بهتود وضعیت بافت            ّخدمات به مقال ارائة 

 ؛فضای ستز با مقیاس عملکردی

 ت قنديمی شنهر بنا پرداخنت                  ّ      شنهری شنام  مقنال    فرسودة فت سازی و نوسازی بابه

 ؛ایتسهیالت يارانه

 منظنور افنزايش سنطح درآمندی اقشنار      بنه  ،های مالی دولتسازی افزايش كمکزمینه

 ،متقاضی مسکن

  باعنث  توانند یمن  ،ريزی مسنکن برنامه برای اولويت در هایتمقروم قراردادن نظر   ّمد 

 ت شهری شود.   ّمقال  شکاف بین كاهش

 ای بنرای احینا و   سازی بافت فرسودة شهر با پرداخنت تسنهیالت ياراننه   اسازی و بهب

 ؛نوسازی بافت فرسوده و نامناسب شهری

  وسناز واحندهای مسنکونی از طرينق پرداخنت بخشنی از       حمايت از كیفیت سناخت

 ؛كیفیتبیمة های هزينه
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 ی احینا و  ای بنرا سازی بافت فرسودة شهر با پرداخنت تسنهیالت ياراننه   باسازی و به

      شهری.  نوسازی بافت فرسوده و نامناسب

 ابنامهتک

مسکن در  ةتوسع ناریمجموعه مقاالت سم :رانيدر ا يیمسکن روستا .(1171) .نسب، جبهزاد .1
 .یوزارت مسکن و شهرساز :تهران .رانيا

مسکن در استان  تیبر وضع یلی(. تقل1131).ک، یاريزو  ؛.ج، عتيشرصمام ؛ف. ز،یپره .8

 یزيربرنامه ةفصلنام .(امسونیليو و یعدد ی)تاكسنومیعامل  یتفاده از مدل تقللرستان با اس
 .18ن83(، 8) 0 ،یامنطقه

و  نیساكن تيسازوكار تعام  هو یو مسکن بررس تيهو .(1138)ی، ع.نورتقان.؛ ش ،یهميپورد .1

 .10ن1(، 18) 111روستا،  طیمسکن و مق ةفصلنام .یمسکون طیمق

 :تهران .ريزی مسکنمجموعه مقاالت آموزشی برنامه :ريزی مسکنهبرنام .(1108) .ف توفیق، .1

 .ی زمین و مسکنسازمان ملّ

 .داريپا ةتوسع کرديبا رو تدیمسکن شهر م یزيربرنامه .(1131)ی، ژ. انصار .؛  ا،ینحکمت .5
 .138ن171، (1)73 ،یانسان یایجغراف یهاپژوهش

ارشد نامة كارشناسی)پايان، مسکن یهاصبر شاخ تیجمع ریتأث یبررس .(1108) .ا ،یدرآبادیح .1

 .تهران داشکاه تهران، ايران. ،جمعیت شناسی(

 .مركز نشر دانشگاهی .چا  چهارم .در آمدی به اقتصاد شهری .(1101) .س دركوش، .7

جلد  .مسکن ايران ةتوسع ناریمجموعه مقاالت سم :مسکن ةدولت و مسئل .(1171) .ل دژكام، .0

 .811-851، یت مسکن و شهرسازوزار :تهران اوّل.چا   .1

 .10ن13، (15)15اقتصاد مسکن،  .مسکن یالمللنیب یهاشاخص .(1171) .ع ،یم؛ چگن ،یعیرف .3

 هایشاخص یبررس .(1131) .ع ،و زنگنهی، ا.؛ زمان ی؛ اصغر.م ،ش؛ احدنژاد ،يیروستا .18

 یعامل  یبا استفاده از مدل تقل نیرنشیفق یهابلوک نییمسکن در تع یاجتماع ن یكالتد

 .151ن111 ،(01)11 ،یانسان یایجغراف یهاپژوهش .: شهر كرمانشاه(یمورد ة)مطالع

و  یكمّ یهاشاخص یقیتطت ةسيمقا (.1103) .ج ی،و بابانژاد طهر .؛م ،؛ قرخلو.، کیاريز .11

 قاتیتقق ةفصلنام .بر شهر سالم دیكأكشور با ت یمسکن شهر باب  با نقا  شهر یفیك

 .111ن01 (،8)37 ،يیایجغراف
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 یمسکن گروها یابيارز .(1100) ی،  .اشتر ،  .؛ ومهدنژاد ؛، ف.زگاری؛ پره.ک ،یاريز .18

 .81ن1، (71)18 ،یانسان یایجغراف یهاپژوهش .(استان لرستان :یمورد ة)نمون یدرآمد
 ها،استان کیبه تفک رانيمسکن در ا تیوضع یشناخت تیجمع یبررس .(1105)  .زاده، دارستّ .11

 .، ايراندانشگاه تهران ،(یشناستیارشد جمع یارشناسنامه كانيپا)

 تا،يز یهنرها يةنشر .رانيدر ا يیمسکن روستا یمعمار یهاشاخص .(1105) .پور، میپیسرت .11

 .51ن11، (88)88

هنرهای  ةمجلّ  .مسکن یزيربرنامه ندياهای مسکن در فرجايگاه شاخص .(1108) .، معزيزی .15

  ، 18-11(، 17)17 ،زيتا
 ةمجلّ .های مسکن شهری در ايرانصتقلیلی بر جايگاه و دگرگونی شاخ .(1101) .م عزيزی، .11

 .11ن85 ،(81)81 ،هنرهای زيتا
 .اقتصادی و اجتماعی عوام  كلیدی كیفی مسکن یهاتياولو .(1100) .فرهمند، ن فقهی .17

 .103ن178، (11)81 دانش و توسعه، ةمجلّ

 .88ن3، 58 شهر نگار، ةنشري .سائ  زمین و مسکندر م یالتتأمّ .(1107) .دويران، ا .؛ز ی،فنّ .10
 .AHP  یمراتتسلسله  یو تقل  ANP ایشتکه  یتقل یهانديفرا .(1100) .لرد، ع یدمقمّ .13

  .انتشارات الترز فرادانش :تهران

جهت  یکرديرو یمسکن شهر یفیو ك یكمّ یابيارز (.1131ا. ) س. ی،نیحس .؛م ،یريمد .88

 یهانگرش .(یاستان خراسان رضو یمناطق شهر :یمورد ةموندستیابی به عدالت اجتماعی )ن
 .110ن187 (،5)18 ،یشهر یاینو در جغراف

مسکن )شهر  ةتوسع یزيردر برنامه یاجتماع یهانقش شاخص یبررس .(1101) .س ،یملک .81

 .71ن57، (1)181 ،مسکن و انقالب ةفصلنام .(الميا

طق شهری آذربايجان شرقی، )پايانامه (. برآورد تقاضای مسکن در منا1108زاده، ب. )_ولی .88
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