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 چکیده

 عوامل .ان شاا ه گرفته کار به و و مشااکلام موجود در شااهرها م ر  حل مسااا ل برای گوناگونی رويکردهای امروزه

 و يمنیا مسکن، کاربری مختلط، مردم، حضور به توانیها مآن جمله از که دارن  ریتأث مکان يک پذيری زيست در متع دی

ه ف اصالی اين پووه  تحلیل زيست پذيری شهری کلانشهر  اشااره کرد. محیط زيسات و کارايی تعلق، حس امنیت،

. روش تحقیق اين پووه  به لحاظ ه ف، کاربردی و  به لحاظ روش، باشاا یممشااه  با تاکی  بر شاااسک مسااکن 

و م ل ويکور و آنتروپی برای تحلیل اطلاعام اساتیاده ش ه  GIS ،SPSS. از نرم افزارهای باشا یمتحلیلی  -توصاییی

. باش یمنیر  0/9در شهر مشه   ، تراکم نیر در واح  مسکونی1931براساا  سارشاماری نیو  و مسکن سال اسات. 

و  7/01بوده است. همچنین کمترين سرانه با  8و  19مترمربع مربوط به من قه  8/65و  3/65بیشاترين سارانه مسکونی با 

ق مت، دوام، مالکیت، دسترسی به فاضلاب شهری و قیمت  یهاشاسک. به لحاظ شون یممشاه ه  6و  0در من قه  1/01

که من قة  ده یمنتايج اين پووه  نشان . باش یم 1و  11، 1، 10، 10مسکن بهترين وضعیت به ترتیب مربوط به مناطق 

به لحاظ مسکن دارای  3و  11، مناطق 11. پس از من قه باش یمکلانشهر مشه ، بهترين من قه از نظر شاسک مسکن  11

درص  مناطق  98 . ح ودباشن یم 19و  0، 6. ب ترين من قه هم به لحاظ مسکن، به ترتیب مناطق باشن یمبهترين شرايط 

 مسکن به لحاظ زيست پذيری شهری قرار دارن . بسیار نام لوبشهر مشه  در س ح 

 ، عینی و ذهنی، مشه .مسکنزيست پذيری شهری، شاسک : هاکلیدواژه
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 مقدمه  .9

 بهینه پی رو د ان کرده انعنو ننساا ن گیز کیییت یتقاار را فیايیاجغر مم العا از غايی فه  ارههمو نناافی اجغر

، رفیعیان و زمانی، )حاجی نواد ان بوده ننساا ن گیز به بخشی م لوبیت جهت درمحیط  و ننساا متقابل ب هرا دنکر

زيساات پذيری، مثل و مشااکلام موجود در شااهرها  حل مسااا ل برای گوناگونی رويکردهای (. امروزه56ص. ،1983

 هگرفت کار به و م ر شهر سلاق  و شهر يادگیرن ه کودک، هر دوست ارشاهر هوشامن ، شاهر اي ه آل، شهر تاب آور، ش

کاربری  مردم، حضااور به توانیم هاآن جمله از که دارن  ریتأث مکان يک پذيری زيساات در متع دی عوامل .ان شاا ه

(. 56.ص ،1983)سسااتو و سااعی ی رضااوانی،  اشاااره کرد محیط زيساات و کارايی امنیت، و ايمنی مسااکن، مختلط،

کلام تنیساای و عیونی، مشاا یهایماریبو میزان بالاتری از  ترنيیپازن گی در مسااکن با کیییت پايین با ساالامتی روانی 

 هطول چرس در به مسکنى که بتوان  ابىیدسات(. 506، ص.0110، 1)هودن چپمن مرتبط اسات هابیآسابرسی ديگر از 

 سا ل مسکناز م ار یبس توان یمبع  اجتماعى و اقتصاد  از  باشا ، کاربران ریمتع د و متغ ازها یزن گى پاساخگو  ن

ها تب يل به کالا شااا ه و اما امروزه، سانه (.17، ص.1935، فرهادی و غیاری، )رساااولی ثاانی آبادی را حال کنا  امروز

 کنن یمزن گی  یااجارهکسانی که در سانه  (.101، ص.1937، ديگران)زياری و  ان های شاهری را حادتر کردهنابرابری

ن که وضعیت مسک ان دادهدارن  و برسی از م العام نشان  هاسانهسالامت جسامی و روانی ب تری نسابت به مالکین 

قادر به  ترنيیاپمسااکونی  یهاتراکم. از آنجايی که کنن یمپی  بینی بهتری از ساالامت در مقايسااه با تحصاایلام ارا ه 

حمل و نقل عمومی نیساتن  و بنابراين موجب افزاي  وابستگی  یهااسترسايزحمايت از س مام محلی، اشاتغال و 

 .(58، ص.0110، همکارانو  0ب لن ) شون یمبه وسیله نقلیه موتوری 

میهوم زيسات پذيری به دلیل اهمیت ته ي های موجود در حوزه وضعیت کیییت زن گی رش  يافته است. عواملی 

مانن  رشا  ساريع، فق ان اراضای زراعی و فضااهای باز، کمبود مسکن، رش  نابرابری اجتماعی، ضعا فزاين ه هويت 

، 0110، 9)فلوري ا ن يآیماع به شااامار محلی، مکانی و زن گی اجتماعی، ته ي ام ج ی برای زيسااات پذيری و اجتم

 عزم نیس و مسااکن شاارايط میان که ان  هیرساا اين نتیجه به محققین از یاع ه(.98، ص.0111، 0؛ کوتکین06ص.

 یزانم و همچنین باشاا یمحتمی  روانی عصاابی استلالام و مسااکن میان کیییت ارتباط و دارد وجود یاراب ه انسااان

 (.  010ص. ،1931پورمحم ی و پرهیزگار،  ،بود )حکیمی گذار سواه  تأثیر افراد عصبی رفتارهای در در مسکن تراکم

ی برنامه ريزی شهری م  نظر قرار داد و بع ها، ها هياواژه زيسات پذيری را اداره ملی هنر امريکا برای دساتیابی به 

(. 91 ص. ،1936، ديگران سلیمانی مهرنجانی وی تحقیقاتی ديگر اين واژه را باااه کاااار گرفتناااا  )هاسازمانمراکز و 

 و زيسااات پذيری، يک میهوم کلی اسااات که با تع ادی از میاهیم و اصااا لاحام ديگر مانن  پاي اری، کیییت زن گی

                                                      
1. Howden-Chapman 

2. Badland  

3. Florida 

4. Kotkin 
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؛ 19، ص.1338، 9؛ بلاساااینگیم10، ص.0111، 0و پیتمن 1نوريس) کیییت مکان، و اجتماعام سااالم در ارتباط اسااات

زيست پذيری،  یهامردم و مکان، دو ساوی میهوم زيسات پذيری هساتن ، اما شااسک (.051، ص.1937سراساانی، 

تصااوير کاملی از زيساات  توان یهیچ معیاری نمو  و نه اشااخاص پردازن یمکان و قلمرو م به بررساای صاارف عم تاً

ب بودن  برای ی يک جامعه که مناساااهایوگيوزيسااات پذيری به عنوان (. 7، ص.0116، 0)لاريس پذيری ارا ه ده 

. حال آنکه تعريا کیییت زن گی به عنوان اثرام زيساات شااودیم، تعريا ده یمقرار  ریتأثزن گی انسااان را تحت 

زيست پذيری بر روی دوره زمانی  (9-0، ص.0111، 5و سسکین 6)وانزر شودیمپذيری يک جامعه برسااکنان آن ذکر 

تمايز بین  (.906، ص.0111، 7)ون درسااات زمانی بلن  م م تمرکز دارن  یهاکوتااه ما م و پااي اری بر روی دوره

زيست پذيری آنچه را که امروز در  یهاشاسک پاي اری در اين است که یهازيسات پذيری با شاسک یهاشااسک

ان ازه  ظرفیت موجود برای آنچه در آين ه رخ سواه  داد را پاي اری، یها، اما شاسکرن یگیحال وقوع اسات ان ازه م

 (.6، ص.0116، 11و تئودور 3، بری8)فلین کن یگیری م

در اکثر م العام انجام شا ه در حوزه مساکن بیشاتر مباحم کمی در کلانشهر مشه  مورد بحم قرار گرفته است 

که نیاز بود در کنار توجه به مباحم کمی مساکن، توجه به موضاوع زيست پذيری مسکن که از ج ي ترين میاهیم در 

با توجه به اهمیت زيساات پذيری مسکن در . لذا ريزی شاهری اسات نیز مورد بحم و ارزيابی قرار بگیردبرنامهحوزه 

عنوان دومین کلانشااهر و بزرگترين شااهر مذهبی ايران سااالانه میزبان تع ادی زيادی از زا ران داسلی و شااهر مشااه  به 

لی . ه ف اصمورد ارزيابی و بررسی قرار بگیردو ضاروری است که ، اين موضاوع بسایار با اهمیت باشا یمسارجی 

 .باش یم مسکنبا تاکی  بر شاسک کلانشهر مشه  زيست پذيری شهری اين پووه  تحلیل 

 متدولوژی. 6

جمع  برای .باشااا یمتحلیلی  –روش تحقیق اين پووه  به لحاظ ه ف، کاربردی و  به لحاظ روش، توصاااییی 

رای ب مساکن و زيساات پذيری استیاده گردي .و بررسای مخسذ مرتبط با  یاهکتابخانآوری اطلاعام از روش م العام 

مخسذ سارجی بساایار زيادی م العه گردي  که در نهايت مسااکن، زيساات پذيری شااهری از بع   یهاشاااسکتهیه 

ذهنی )پرسااشاانامه( و شاااسک عینی طبقه بن ی شاا . اين  یهاشاااسکبه دساات آم ه در دو گروه،  یهاشاااسک

 ذکر ش ه است. 1در ج ول  یهاشاسک

                                                      
1. Norris 

2. Pittman 

3. Blassingame 

4. Larice 

5. Vanzerrr 

6. Seskin 

7. Van Dorst 

8. Flynn 

9. Berry 

10. Theodore 
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 مسکن زیست پذیری شهری یهاشاخص .9جدول 

 یهاشاخص

 عینی

تراکم نیر در واح  مسکونی، تراکم سانوار در واح  مسکونی، متوسط اتاق در واح  مسکونی، متوسط نیر در اتاق، 

ح های مسکونی سرانه مسکونی، زيربنای واح های مسکونی، ق مت واح های مسکونی، مصالح و نوع اسکلت وا

 )دوام(، نحوه مالکیت واح های مسکونی، دسترسی به سیستم فاضلاب شهری

گویه های 

پرسشنامه 

 )ذهنی(

به چه میزان استان اردهای ساست و ساز در واح  مسکونی شما رعايت ش ه است؟ به چه میزان از ايمنی واح  

ظر برسورداری واح  مسکونی شما از ن وضعیتکنی ؟ مسکونی سود دربرابر بلايای طبیعی مثل زلزله احسا  امنیت می

چه میزان از واح  مسکونی که ساکن هستی ،  چگونه است؟ به و حمام ، روشنايی، سیستم فاضلابسرماي  وگرماي 

 رضايت داري ؟

 6، پاسپیتانینگتیا 0؛ امیر93-61، ص.0119، 9؛ بال01-61، ص.0119، همکارانو  0؛ لو8-3، ص.0116، 1)واح  هوش اقتصادیمأسذ: 

 (8-11، ص.0110، 3و لوين 8، ژو7ويلیامز ؛157، ص.0116، 5و سانتوسا
 

مرتبط با مساااکن و وجود اطلاعام عینی و ذهنی، برای تجزيه و تحلیل اطلاعام از نرم  یهاشااااسکبا توجه به 

تصاامیم گیری چن  معیاره )م ل  یهاروشگردي . در نهايت هم با اسااتیاده از اسااتیاده  SPSSو  Arc GIS یافزارها

با مشخک گردي .  به لحاظ مسااکن پذيریشاهر مشاه  از لحاظ زيسات ختلامناطق م بن یرتبهويکور و آنتروپی(، 

ين ابا توجه به جمعیت هر من قه، نسااابتی از  گردي  کهنیر تعیین  980حجم نمونه برابر با  فرمول کوکراناساااتیاده از 

و به جهت افزاي  معناداری تع اد حجم نمونه در مناطقی که کمتر بود تغییر و گرفت حجم نموناه باه آن من قاه تعلق 

   يافت.نیر افزاي   010به 
 

 میزان حجم نمونه براساس فرمول کوکران و حجم نمونه تعدیل شده .6جدول 

 منطقه
 جمعیت سال

 )نفر( 9916

 حجم نمونه

 اولیه

 حجم نمونه

 تعدیل شده
 منطقه

 جمعیت سال

 )نفر( 9916

 حجم نمونه

 اولیه

 حجم نمونه

 تعدیل شده

1 175110 00 00 8 30101 19 19 

0 086899 57 57 3 911005 00 00 

9 900118 06 06 11 050609 97 97 

0 000300 90 90 11 130009 07 07 

6 158875 09 09 10 93595 5 19 

5 069359 96 96 19 15880 9 19 

 010 980 0755068 کل 03 03 015358 7

 (1935های پووه ، ؛ يافته97 ص. ،1930معاونت برنامه ريزی و توسعه شهرداری مشه ، )مأسذ: 

                                                      
1. The Economist Intelligence Unit 

2. Lowe  

3. Ball 

4. Amir 

5. Puspitaningtyas 

6. Santosa 

7. Williams 

8. Zhou 

9. Levine 
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باا توجاه باه تیااوم حجم نموناه در مناطق مختلا و اينکه در رون  اين پووه  نیاز به میانگین گويه های مورد 

 یهام لمشخک گردي  و در فرآين   SPSS، میانگین کل گويه های پرسشنامه با استیاده از نرم افزار باشا یمبررسای 

عینی هم به تیکیک در  یهاشااااسکمیانگین تصااامیم گیری چنا معیااره باه عنوان ياک عا د کلی لحاظ گردي  و 

اده از تیاساابرای روايی پرسااشاانامه از روايی محتوايی با اسااتیاده از کتب و مجلام معتبر و  محاساابام اعمال گردي .

کارهای تحقیقی انجام شا ه در راب ه با موضاوعام مشابه تحقیق به کار گرفته  ها و مشااوره اسااتی  محترم وراهنمايی

   تعیین ش ه است. 30/1برابر با آلیای کرونباخ استیاده از که با پرسشنامه نیز  یپايايش . درباره 

 

 
 محدوده مورد مطالعه نسبت به کشور، استان و شهرستان .9شکل 

 هایافته .9

 عینی یهاشاخصتحلیل  .9. 9

 تراکم نفر در واحد مسکونی .9. 9. 9

 سانوار در شاسک از ديگری نوع که  يآیم به دسات موجود مساکونی واح  به جمعیت از نسابت شااسک اين

، 1931براساا  سرشماری نیو  و مسکن سال . اسات کرده لحاظ در سود را سانوار بع  که اسات مساکونی واح 
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 15/0 برابر با 1986در حالی که اين شاسک در سال . باشا یمنیر  0/9در شاهر مشاه   تراکم نیر در واح  مساکونی

مبود و ک ی، بالا بودن بع  سانوار مساااکون ینیر بوده اسااات. بالا بودن آن نشاااان گر بالا بودن تع اد سانوار در واح ها

شاسک ع اد واح های مسکونی تبا کاه  بع  سانوار و افزاي   1931در سال  است که مساکن در شاهر مشه  بوده

نیر  1/9ن شاسک با رقم يت ایوضع نيترم لوب 1931ال در س شا ه است. ترم لوبنیر در واح  مساکونی،  تراکم

در  8/9، البته بع  سانوار باشاا یم 6نیر در من قه  0ن شاااسک با رقم يت این وضااعيم لوبترو نا باشاا یم 1در من قه 

 (.  9)ج ول  ن شاسک بوده استياين من قه از عوامل بالا بودن رقم ا

 تراکم خانوار در واحد مسکونی .6. 9. 9

 1010برابر با  1931در سااال   يآیم دساات به مسااکونی واح  تع اد به سانوارها تع اد تقساایم از که شاااسکاين 

 هر یبه ازا یعني. باش یمع د يک میزان م لوب اين شااسک به ازای هر سانوار . باشا یمسانوار در واح  مساکونی 

در  یبوده و در کشورها 11/1افته يتوسعه  یکشورهان رقم در يوجود داشاته باشا . ا یک واح  مساکوني  يسانوار با

در حال توسعه از  یسه با کشورهاين است که در مقايدر شهر مشه  نشانگر ا 10/1. رقم باش یمنیر  0/1حال توساعه 

 (.107 ،1930)زنگنه،  بوده و نساابت به کشااورهای توسااعه يافته تیاوم معناداری ن اردبرسوردار  یت م لوبتریوضااع

، 11، 3، 8، 1که در مناطق  ده یمنشان مقايساه میزان تراکم سانوار در واح  مساکونی در مناطق مختلا شاهر مشه  

ج ول ) باشاا یمدارای تراکم بی  از يک نیر مناطق  ساااير وقرار دارد  یار م لوبیت بساایدر وضااع 1با رقم  10و  11

9).    

 تراکم اتاق در واحد مسکونی .9. 9. 9

اتاق در واح  مسکونی  9بیان گر متوسط  1931آم ه از سارشاماری عمومی نیو  و مسکن سال  نتايج به دسات

 اين در حالیو  باش یم اعضای سانوادهدر واح  مساکونی برابر با تع اد اتاق  . حالت اي ه آلباشا یم در شاهر مشاه 

پس از بررسی وضعیت مناطق مختلا شهر  نیر بوده است. 0/9در مشاه  برابر با  بع  سانوار 1931در ساال اسات که 

دارای بالاترين تع اد اتاق در واح   8/9با رقم  1من قه مشاااها  باه لحاظ شااااسک تراکم اتاق در واح  مساااکونی، 

 (.  9)ج ول  باشن یمدر وضع م لوبی در اين شاسک هم  11و  8مناطق . باش یمدارای بهترين وضعیت مسکونی 

 تراکم نفر در اتاق .0. 9. 9

کاه   0/1اين رقم به  1931نیر بوده است و در سال  3/1تراکم نیر در اتاق  1986در کلان شاهر مشاه  در ساال 

. اين رقم در مناطق شهری ده یمرا نشاان  0/1يافته اسات. شاهر مشاه  به دلیل بع  سانوار و سانوار در مساکن رقم 

. در مجموع در اين زمینه شهر مشه ، مناطق شهری استان و کشور باش یم 10/1و در مناطق شاهری کشور  0/1اساتان 

. شون یممشاه ه  6/1با ارقام  5و  6، 0. نا م لوبترين وضعیت اين شاسک در من قه باشان یمدر وضاعیت مشاابهی 

قه يک با رقم من . باشن یماين ساه من قه از مناطق کمتر توساعه يافته بوده و دارای بع  سانوار بالا و تع اد اتاق کمتری 

 (.   9)ج ول  باش یماق بهترين وضعیت را به لحاظ اين شاسک در بین مناطق شهر مشه  دارا تنیر در ا 108
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 مسکونی سرانه .5. 9. 9

بیان کرد که  توانیم، 1931ايران در سااال  جمعیتی مرکز آمار یهادادهشااهر مشااه  و   GIS یهانقشااه تحلیل با

مترمربع مربوط به  8/65و  3/65که بیشاترين سرانه با  باشا یممترمربع  1/90 برابر با مساکونی در شاهر مشاه  هساران

. البته با توجه به ساارانة شااون یممشاااه ه  6و  0در من قه  1/01و  7/01و کمترين ساارانه با اسات بوده  8و  19من قه 

قرار  یاانهیموضعیت  مترمربع در 1/90، شاهر مشه  با باشا یممترمربع  61تا  01مساکونی در شاهرهای ايران که بین 

 (.9)ج ول  مترمربع بوده است 0/93برابر با  1986سرانه مسکونی مشه  در سال ذکر است که  دارد. لازم به
 

 9916در سال  کمی مسکن در مناطق شهر مشهد یهاشاخصوضعیت  .9 جدول

 منطقه
تراکم نفر در واحد 

 مسکونی

تراکم خانوار در  

 واحد مسکونی

متوسط اتاق در واحد 

 مسکونی

نفر در  تراکم

 اتاق

 *سرانه مسکونی

 )متر مربع(

1/9 1من قه   1 8/9  8/1  7/08  
0/9 0من قه   11/1  7/0  9/1  3/91  

5/9 9من قه   16/1  5/0  0/1  8/01  

8/9 0من قه   16/1  6/0  6/1  1/01  

16/1 0 6من قه   5/0  6/1  7/01  

3/9 5من قه   17/1  5/0  6/1  3/00  

6/9 7 من قه  11/1  7/0  9/1  1/90  

0/9 8من قه   1 0/9  1 8/65  

9/9 3من قه   1 9/9  11/1  0/99  

0/9 11من قه  1 1/9  1/1  9/03  

9/9 11من قه   1 6/9  1 8/90  

0/9 10من قه   1 8/0  0/1  5/99  

9/9 19)ثامن(   10/1  0/9  1 3/65  

0/9 کل  10/1  8/9  0/1  1/90  

 مستخرج گردي ه است. GIS یهاهيلامساحت ذکر ش ه در اين ستون براسا  اطلاعام * 

 (1931مأسذ: )مرکز آمار ايران، 
 

 یمسکون هایواحدی بناریسطح ز .2. 9. 9

 از قبیل مسکونی واح  بنای در مسقا ش ه سااسته سا و  مجموع مساکونی، واح  زيربنای مسااحت از منظور

نتايج به  .(10 ص. ،1931 مار ايران،)مرکز آاساات ...  و پسااتو سانه، صاان وق انباری، توالت، حمام، آشااپزسانه، اتاق،

 61کمتر از  درص  8/11که از کل واح های مسکونی شهر مشه   ده یمنشان  1931سارشماری سال دسات آم ه از 

اين . ان بودهدارای بیشاترين ساهم از اين نوع واح های مسکونی کوچک  19و  0. مناطق ان داشاتهمتر مربع مسااحت 
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دارای کمترين نوع از اين  11و  1. مناطق باشااان یممنااطق جز  مناطق ق يمی و کمتر توساااعه يافته شاااهر مشاااه  

سهم از واح های مسکونی درصا  دارای بیشترين  0/51متر مربع با  111تا  61. زيربناهای ان بودهواح های مساکونی 

از واح های مسکونی کلان شهر درص   0/13 .شاودیممشااه ه  10و بیشاترين فراوانی آن در من قه  ان بودهاين شاهر 

و  شون یممشااه ه   3، 1، 11که بیشاترين آنها به ترتیب در مناطق  ان بودهمترمربع  161تا  111دارای زيربنای مشاه  

درصا  از واح های مسکونی شهر  8/8مترمربع جمعاً  161. زيربناهای بالاتر از باشان یم 5و 6، 0کمترين آن در مناطق 

همچنین متوسط . (0 )ج ول شون یمدي ه  11، 1را به سود استصااص داده اسات و اين نوع واح ها بیشتر در مناطق 

 است.مترمربع بوده  7/35زيربنا در واح های مسکونی در شهر مشه  برابر با 
 

 9916زیربنای واحدهای مسکونی )مترمربع( در مناطق شهر مشهد در سال  .0 جدول
 666بیشتر از  666-956 956-966 966- 56 56کمتر از  تعداد واحد مسکونی نام منطقه

6/0 66088 1من قه   0/91  5/90  5/18  9/19  

7/58 11 108795 0من قه   6/16  5/0  0/1  

9/17 116335 9من قه   0/57  6/11  7/0  9/1  

0/06 58751 0من قه   0/55  8/5  0/1  0/1  

5/17 09910 6من قه   8/71  3 6/1  5/0  

6/18 59131 5من قه   6/71  3/8  6/1  5/1  

8/11 55871 7من قه   6/71  19 5/0  1/1  

0/5 03077 8من قه   69 05 5/8  5 

0/9 83005 3من قه   5/61  3/91  6/8  5/0  

5/6 75739 11من قه  6/50  3/05  8/9  0/1  

6/1 69888 11من قه   6/01  0/01  9/10  6/0  

1/11 11998 10من قه   6/79  10 0/1  9 

7/09 5088 19)ثامن(   5/69  3/19  6/6  9/9  

8/11 733050 مجموع  0/51  0/13  0/6  0/9  

 (1931، مرکز آمار ايران) مأسذ:

 

 مسکونی ساخت واحدهای قدمت .7. 9. 9

از کل واح های  (.500 ص. ،1979)وارثی،  ذکر ش ه است ساال 06 ح وداً را مساکونی واح  هر برای عمر میی 

 07سال با  6ساال دارن . بیشترين واح های نوساز کمتر از  6درصا  آنها ق متی کمتر از  1/01مساکونی شاهر مشاه  

ساااست و ساز در اين  یهاتیفعالبوده و  چرا که اين من قه ج ي  باشا یمشاهر مشاه   10درصا  مربوط به من قه 

در محلام ق يمی  که عنوان هسااته مرکزی شااهر)ثامن( به  19من قه  .باشاا یممن قه نساابت به ساااير مناطق پوياتر 
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. باش یمساال  6با ق مت کمتر از درصا  دارای کمترين واح  مساکونی  0/0با وجود دارد اطراف حرم امام رضاا )ع( 

 ن يآیمکه تقريباً نوساز به شمار  باشن یمسال  16تا  6رای ق متی بین درصا  از واح های مساکونی شهر مشه  دا 90

و کمترين آنها در من قه اطراف حرم م هر )من قه ثامن( دي ه  باشاان یم 10و  11و اين نوع مساااکن بیشااتر در من قه 

به تخريب  سااال ساااست هم مربوط 11. اين درصاا  کم از واح های مسااکونی نوساااز و تقريباً نوساااز تا شااون یم

تا  16مسکونی با ق مت  یهابافت .ان شا هبوده که در طول ده سااله اسیر تخريب و بازساازی  یافرساودهواح های 

 10درص  در من قه  8/0که کمترين آنها با  شون یمدرصا  از واح های مساکونی شهر مشه  را شامل  5/01ساال  06

 سال 96تا  06مساکونی  یهابافت. رن یگیم. اين نوع مسااکن در زمره واح های مساکونی مرمتی قرار شاودیمدي ه 

 8درصاا  در من قه  1/08ن با اساات که بیشااتر آسود استصاااص داده ه درصاا  از واح های مسااکونی را ب 1/18 هم

درصاا  از  5/8. باشاا یمها دلیل ق مت کم دارای کمترين درصاا  از اين نوع واح ه ب 10و من قه  شااودیممشاااه ه 

 سال دارن . 96از  مسکونی شهر مشه  ق متی بی  یهابافت
 

 9916 -قدمت واحدهای مسکونی در مناطق شهر مشهد  .5جدول 

 نام منطقه
کمتر از 

 سال 5
5 -95 95 -65 65 -95 

 بیشتر

  95از 
 نام منطقه

کمتر از 

 سال 5
5 -95 95 -65 65 -95 

بیشتر از 

95  

9/16 1من قه   7/08  8/01  5/06  5/8 8/00 16 8من قه    5/15  6/08  1/17  

0/00 0من قه   8/96  3/00  9/19  8/9 8/09 91 3من قه    3/15  3/7  0/1  

0/16 9من قه   3/91  8/01  05 3/5 7/00 11من قه   8/05  3/06  9/0  9/1  

6/15 0من قه   91 9/09  3/09  9/5 5/00 11من قه    8/97  6/03  7/3  0/1  

0/00 6من قه   00 3/00  6/09  5/7 8/0 03 07 10من قه    8/1  9/1  

7/00 09 18 5من قه   8/00  6/3 0/0 )ثامن(19   6/11  6/16  0/05  0/00  

3/01 7من قه   8/91  7/13  1/01  6/7 1/01 مجموع   90 0/01  1/18  5/8  

 (1931 ران،يمأسذ: )مرکز آمار ا
 

 یمسکون یدوام واحدها تیوضع. 8. 9. 9

ام و بادو مهیکم دوام، ن دوام، یب را به کمک نوع مصاالح به کار رفته درآنها به سه گروه یمساکون یواح ها معمولاً

 و بادوام: )آجر مهین  -0. ساانو وآهن( ،آهن  و مساالح  آجر بتون  یبادوام : )اسااکلت فلز -1: کنن یم میبادوام تقساا

  چوب و : )تمام چوب  سشااتکم دوام  - 9. وآجر ( ساانو اي تمام آجر  یساااستمان بلوک و چوب چوب  ساانو و

 یکاف یمنياز ا ساسته ش ه از مصالح با دوام معمولاً یهاسانه (.مشاابه آن چادر و  ری)حصا دوام:یب -0 . سشات وگل(

ر اين پووه  د .(70 ص. ،1988)ستارزاده،  دارن  یشتریب یگذار هيبه سارما ازیاگر چه ن برسوردارن ، در برابر ساوانح

 .ان شاا هواح های مسااکونی کم دوام و بی دوام در يک گروه تحت عنوان واح های مسااکونی کم دوام دسااته بن ی 

دريافت ش ه از مرکز آمار ايران براسا  سرشماری عمومی نیو  و مسکن  یهادادهانجام شا ه بر روی  یهایبررسا

درصاا  از بناهای مسااکونی شااهر مشااه  دارای اسااکلت فلزی بوده که در زمره  8/93که  ده یمنشااان  1931سااال 
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 8و  11، 11، 1، 10، 3. بالاترين درص  از اين نوع ساست و سازها در مناطق رون یمنوع سااست به شامار  نيتربادوام

واح های مسکونی اين درص  از  1/0 .شون یمدرصا  واح های مسکونی را شامل  61که بی  از  شاون یممشااه ه 

درصا  از واح های مسکونی  9/60. باشان یم 11و  1، 10که بیشاترين آن در مناطق  باشان یمشاهر از نوع بتن آرمه 

شهر  یاهیحاشکه جزو مناطق  7و  5، 6، 0، 9. در مناطق باشن یماز نوع آجر و آهن و يا سنو و آهن  هم شاهر مشه 

و امکان سرمايه گذاری در نوع اسکلت فلزی و  باشن ینمصاادی بالايی برسوردار از وضاعیت اقت هاآنبوده و سااکنان 

درص  از بناهای  51. بی  از گرددیمبتن آرمه برای سااکنانشاان مق ور نیسات از اين نوع سااست اساتقبال بیشاتری 

)ج ي ترين  10مساکونی اين مناطق از آجر و آهن سااسته شا ه اسات و کمترين درص  از اين نوع ساست در من قه 

که درص  کمی از است های ساست از نوع مصالح نیمه بادوام و کم دوام بوده سااير روش .شاودیممن قه شاهر( دي ه 

. اين نوع مصاالح بیشاتر چوب، سشت و يا ترکیبی از اين موارد بوده دهن یمسااست و ساازها را به سود استصااص 

. ج ول زير نوع ساااست واح های ان شاا هدرصاا  از واح های مسااکونی از اين نوع مصااالح ساااسته  8/9اساات و 

   ذکر ش ه است. گانه شهر مشه  19در مناطق  مسکونی
 

 9916در سال  مشهدمصالح و نوع اسکلت بناهای مسکونی در مناطق شهر  .2 جدول

 نام منطقه
اسکلت 

 فلزی
 بتون آرمه

آجر و 

 آهن
 نام منطقه سایر

اسکلت 

 فلزی
 بتون آرمه

آجر و 

 آهن
 سایر

7/59 1من قه   8/3  5/09  3/0 7/61 8من قه    0/9  8/00  9/9  

9/90 0من قه   1/0  7/63  3/9 8/9 70 3من قه    5/01  5/0  

0/18 9من قه   9/1  5/78  7/1 0/61 11من قه    3/5  0/01  7/1  

6/17 0من قه   9/1  8/73  0/0 0/67 11من قه    0/9  0/97  8/1  

3/18 6من قه   0/1  0/78  6/0 3/53 10من قه    0/10  0/16  7/1  

6/19 5من قه   8/9  81 7/0 3/01 19)ثامن(    7/1  6/65  3/13  

8/07 7من قه   5/1  7/55  3/9 8/93 مجموع   1/0  9/60  8/9  

 (1931 ران،يمأسذ: )مرکز آمار ا
 

 نحوه مالکیت واحدهای مسکونی .1. 9. 9

 شااناست در پايه یهاشاااسکجمله  از ،یااجاره يا و مالکیت حسااب بر مسااکونی واح  تصاارف نحوه شاااسک

در  یمسااکون یواح ها تیمالکطبق تقساایم بن ی مرکز آمار ايران، . اساات اجتماعی و اقتصااادی ابعاد از مسااکن بخ 

و ساااير  گانيرا ،س مت در برابر ،یااجاره ان،یاع تیمالک ان،یعرصااه و اع تی: مالکباشاا یم ريموارد ز شااامل رانيا

از نظر ، 1931نتايج ساارشااماری عمومی نیو  و مسااکن سااال  بر اسااا  (.10، ص.1931 )مرکزآمار ايران، باشاا یم

درص  از سانوارهای شهر مشه  دارای واح های مسکونی ملکی )ملکی عرصه و اعیان و  0/07تصارف مساکن ه نحو

. شودیممشاه ه  10و کمترين آنها در من قه  1درصا  در من قه  5/67با رقم  هاتیمالک. بیشاترين ان بودهملکی اعیان( 

و کمترين  6و  0، 10اين سانوارها در مناطق  و بیشااتر ان بوده یااجارهسااکونی درصاا  از سانوارها دارای واح  م 8/00



  111                               ...                بر  یبا تاک یشهر یريپذ ستيبر ز یلیتحل                                  سال هشتم            

 

. نحوه تصارف ديگر سانوارها از نوع رايگان، در برابر س مت و ساير بوده که جمعاً باشان یم 19و  1آن هم در مناطق 

 (.7 )ج ول گرددیمدرص  از سانوارها را شامل  8/3
 

 9916سال  نحوه تصرف واحدهای مسکونی در مناطق شهر مشهد در .7 جدول

 یااجاره ملکی منطقه
در برابر 

 خدمت
 یااجاره ملکی منطقه سایر رایگان

در برابر 

 خدمت
 سایر رایگان

5/67 1من قه   0/90  6/1  8/7  3/1 9/61 8من قه    9/98  0 8/8  5/1  

1/08 0من قه   9/09  6/1  9/7  8/1 8/61 3من قه    9/01  5/1  8/0  6/1  

0/05 9من قه   7/00  5/1  5/7  3/1 9/03 11من قه   0/00  6/1  6/6  6/1  

9/1 08 00 0من قه   6/5  0/1 5/61 11من قه    1/01  0/1  0/5  6/1  

6/09 6من قه   08 0/1  9/7  8/1 1/00 10من قه    0/69  0/1  9 9/1  

1/07 5من قه   6/00  7/1  3 7/1 9/93 19)ثامن(    6/96  0/7  15 3/1  

5/06 7من قه   6/09  5/1  5/8  7/1 0/07 مجموع   8/00  0/1  7/7  7/1  

 (1931 ران،يمأسذ: )مرکز آمار ا
 

  دسترسی به سیستم فاضلاب شهری .96. 9. 9

 طبق ی و دفع فاضلاب است.آوریساتم مناسب جمع سايسات ساالم دارا بودن زیط محی مهم هاشااسکيکی از 

ی ع م پوشاا  اصاالیام های پاز  کهياد اساات زی شااهر مشااه  هاچاهیترام در آب نیزان مهای به عمل آم ه، یبررساا

به  هاآنی جاذب و ورود هاچاهفاضلاب شهر به درون  هیتخلشاهر است.  کلی فاضالاب در آورجمع  شابکهمناساب 

سااالامت  هکنن ي  ته ی ج و متعاقباً به عنوان عامل  کن یمي  ته آب شاااهر را  کنن هین تأمینی، منابع زمير زمنابع آب 

 ، بهشودیمی از شهر مشه  را شامل بخشدر حال حاضر تنها  مشه شهر کلانی فاضالاب آورجمع شابکه .شاهر اسات

یلومتر ک 1800مشااه  یشااتر در شااهر بیلی متر و م 011ی  از ببا ق ر  فاضاالابی آورجمع شاابکهاز طول  کهی طور

 1931آب و فاضلاب مشه ،  شرکت) ان ش ه پراکن هی در شاهر فرعی و اصالانشاعاب  950319در قالب  که باشا یم

از  1931براسااا  نتايج تیصاایلی ساارشااماری عمومی نیو  و مسااکن در سااال  (.183ص. ،1931به نقل از حیاتی، 

درص  به شبکه عمومی فاضلاب متصل هستن  )م يريت آمار،  01مجموع مسااکن موجود در کلانشاهر مشاه ، ح ود 

بر  شااودیمج ول زير مشاااه ه  همان طور که در(. 10-16 ص. ،1939فناوری و تحلیل اطلاعام شااهرداری مشااه ، 

به ترتیب بیشترين مساکن متصل به  3و  11، 11اساا  تع اد مسااکن موجود در مناطق مختلا کلانشهر مشه ، مناطق 

. از طرف ديگر ب ترين مناطق به لحاظ اتصال به شبکه فاضلاب عمومی مربوط باشن یمشابکه عمومی فاضالاب را دارا 

 .باش یم 6ه مساکن مناطق ثامن و ب
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 مساکن تحت پوش  ** درص آپارتمانی و غیر آپارتمانی. *

 (10-16، ص.1939مأسذ )م يريت آمار، فناوری و تحلیل اطلاعام شهرداری مشه ، 

 

 قیمت مسکن )آپارتمانی و ویلایی( در مشهد .99. 9. 9

در  (يیلايو و یمسکن مشه  )آپارتمان متیقدر پايان نامه کارشاناسی ارش  آقای امیر اس ی به اينکه با توجه 

 .شودیمانجام ش ه است در اين بخ  به اطلاعام اين پايان نامه استناد  1931سال 
 

  
 در شهر مشهد (آپارتمان و ویلاییمسکونی )ل منز مترمربعتوزیع فضایی قیمت میانگین هر . 6 شکل

 (.116-118ص. ،1931اس ی، ) سذأم
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که  ده یمبررساای توزيع فضااايی قیمت میانگین هر متر مربع منازل مسااکونی )ويلايی و آپارتمانی( نشااان 

و کمترين میانگین قیمت هم در مناطق  اب يیمدرونی شهر افزاي   یهاقسمتقیمت منازل از حاشایه به سامت 

میانگین مسکن در شهر . براسا  نقشه نهايی قیمت شودیمشامال، شارق و جنوب شارقی مشااه ه  یاهیحاشا

مشاااه ه  3و  8، 11، 1اطراف حرم، مناطق  یهامح ودهبیان کرد که بیشااترين قیمت مسااکن در  توانیممشااه  

 .شودیم

 ذهنی  یهاشاخصتحلیل  .6. 9

 شاخص مسکن بررسی پاسخگویان بر حسب. 9. 6. 9

شهرون ان درباره هر ک ام از آنها ظرام نو ( م ر  گردي ه است سؤالگويه ) 0در بررسای شااسک ذهنی مسکن، 

در مناطق شهرداری مشه   هاآنذکر و در ج ول زير میانگین . در بخ  روش تحقیق اين گويه ها پرسای ه شا ه است

 گردي ه است. نشان

  

 توزیع پاسخگویان بر حسب میانگین گویه های شاخص ذهنی مسکن در مناطق شهرداری مشهد .1 دولج
 ناطق م

 هاگویه
9 6 9 0 5 2 7 8 1 96 99 96 99 

 میانگین

 کل

 35/0 98/0 77/0 70/9 05/9 99/9 05/9 39/0 37/0 09/0 15/0 87/0 35/0 89/0 1گويه 

 71/0 98/0 05/0 60/9 07/9 10/9 09/9 08/0 31/0 13/0 58/1 69/0 73/0 68/0 0گويه 

 99/9 9 53/0 35/9 83/9 8/9 60/9 08/9 0/9 89/0 50/0 07/9 18/9 10/9 9گويه 

 17/9 77/0 50/0 81/9 80/9 57/9 30/9 98/9 09/9 56/0 31/1 0/9 37/0 10/9 0گويه 

 میانگین

 کل
81/0 35/0 9 13/0 60/0 19/9 36/0 51/9 06/9 58/9 71/9 5/0 59/0 19/9 

 (1935های پووه ، مأسذ: )يافته
 

برسورداری  وضعیت) 9بیان کرد که گويه شاماره  توانیمهای مختلا شااسک مساکن از بررسای میانگین گويه

دارای بیشترين میانگین  99/9 با امتیاز (و حمام ، روشانايی، سیستم فاضلابواح  مساکونی از نظر سارماي  وگرماي 

دارای کمترين میانگین  71/0 با امتیازبرابر بلايای طبیعی(  ايمنی واح  مسکونی دراحساا  امنیت از ) 0و گويه شاماره 

پس از به . باش یم 19/9 . حال آنکه میانگین کل گويه های مربوط به شااسک مساکن در شهر مشه  برابر باباشان یم

بیان کرد که  توانیمدسات آوردن میانگین کل گويه های مختلا شااسک ذهنی مساکن در مناطق شاهرداری مشه  

 65/0و  13/0 یهانیانگیمطق چهار و پنج با بهترين وضااعیت و منا 58/9و  71/9 به ترتیب با میانگین 11و  11مناطق 

بوده  19/9 . میانگین کلی شااسک ذهنی مسکن در مشه  برابر باان داشاتهب ترين وضاعیت را به لحاظ اين شااسک 

کمتر از میانگین  9و  0، 7، 1، 19، 10، 6، 0دارای میانگین بی  از میانگین شااهر و مناطق  3، 8، 11، 11اساات و مناطق 

 بوده است. 19/9 برای مشه  برابر بابا میانگین کلی شاسک ذهنی مسکن  هم برابر 5. امتیاز من قه ان بودهشهر 
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ذهنی و عینی مسکن، در اين بخ  با  یهاشاسکبرای بررسای میزان زيسات پذيری مناطق شهر مشه  بر اسا  

عیت هر يک از مناطق مورد تجزيه و اساااتیااده از میانگین هر ک ام از آنها و به کار گیری م ل آنتروپی و ويکور وضااا

عیین و پس از ت گرددیممشخک  هاشاااسکوزن هر يک از زير  . ابت ا با اساتیاده از م ل آنتروپی،ردیگیمتحلیل قرار 

 مسکن مشخک یهاشاسک، با استیاده از م ل ويکور امتیاز نهايی مناطق براسا  زير هاشااسکوزن هر يک از زير 

با توجه به ماهیت زيرشاااسک های نیر در واح  مسااکونی، سانوار در واح  مسااکونی، نیر در اتاق و  سواه  شاا .

اين ن میانگی، لذا باي  اع اد باش یم هاآنق مت واح  مساکونی که هر چه اع اد آنها کمتر باشا  بیان گر ارزش بیشاتر 

 ن در ج ول زير ذکر ش ه است.آزيرشاسک ها را استان ارد سازی و معنا دار کنیم که نتايج نهايی 

 

 های مسکن در مناطق مختلف شهر مشهدزیرشاخصاستاندارد شده میانگین  .99جدول 
 هانیانگیم

 مناطق
 اتاق* *خانوار نفر*

 نفر

** 
 مالکیت دوام قدمت سرانه

 فاضلاب

 شهری

  قیمت

 )تومان(

 شاخص

 ذهنی

8/9 1 909 1من قه   06/1  7/08  169/1  1/37  5/67  07/6 1089100 81/0 

33/1 030 0من قه   7/0  753/1  3/91  171/1  1/35  1/08  00/5 716987 35/0 

360/1 078 9من قه   5/0  710/1  8/01  160/1  9/37  0/05  10/8 657150 9 

360/1 059 0من قه   6/0  557/1  1/01  165/1  5/37  00 11/9 679370 13/0 

360/1 061 6من قه   5/0  557/1  7/01  165/1  6/37  6/09  ¾ 570181 60/0 

396/1 065 5من قه   5/0  557/1  3/00  160/1  9/37  1/07  17/7 717871 19/9 

33/1 085 7من قه   7/0  753/1  1/90  163/1  1/35  5/06  13/3 760838 36/0 

0/9 1 919 8من قه   1 8/65  105/1  7/35  9/61  17 370086 51/9 

9/9 1 919 3من قه   33/1  0/99  187/1  0/37  8/61  71/7 377116 06/9 

1/9 1 030 11من قه  313/1  9/03  180/1  9/38  9/03  88/0 701677 58/9 

6/9 1 919 11من قه   1 8/90  176/1  0/38  5/61  31/8 1181976 71/9 

8/0 1 030 10من قه   899/1  5/99  109/1  9/33  1/00  50 591807 5/0 

350/1 919 من قه ثامن  0/9  1 3/65  199/1  1/81  9/93  1/2 1106719 59/0 

 متوسط در اتاق**تراکم در واح  مسکونی *

 (1935های پووه ، )يافتهسذ: أم

 

یار و ج اول بس هادادهبا توجه به حجم زياد  با اساتیاده از م ل ويکور رتبه بن ی مناطق شاهر مشاه  انجام گرفت.

برای تهیة ماتريس  . در مرحله بع گرددینمآنتروپی و ويکور، جا اول اولیه آنها ذکر  یهااما لزيااد در رونا  اجرای 

را که از طريق م ل آنتروپی به دست آم ه است را در  هاشاسکوزن نسابی هر يک از  ساتيبایمنرمال شا ۀ وزين، 

 هماتريس نرمال ش  ،هاشاسکنسبی  یهاوزنماتريس نرمال شا ه ضارب کنیم. حاصل ضرب ماتريس نرمال ش ه در 

شاااسک »(، که بیان گر رتبة نهايی مناطق ساایزده گانة کلانشااهر مشااه  از نظر Qتابع مزيت )مقادير  .باشاا یموزين 

( هر Qو مق ار ع دی تابع مزيت ) گرددیمبین صیر تا يک تعیین  ،باشا یم« مساکن به لحاظ زيسات پذيری شاهری
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به  Q و هر چق ر مق ار باش یممسکن  یهاشاسکنشان دهن ۀ م لوبیت بیشتر  باشا ، ترکينزدچق ر به ع د صایر 

، . بنابراينباش یممساکن در مناطق مختلا کلانشااهر مشه   یهاشااسکباشا ، نشاان دهن ۀ ضاعا  ترکينزديک 

ين که کمتر یامن قه. به عبارتی ديگر، هر ده یم، بالاترين اولويت را به سود استصااااص Qکمترين مقا ار تابع مزيت 

ه ک یامن قهو  باش یمشرايط را از نظر شاسک مسکن دارا  نيترم لوبباشا ، ( داشاته Qمق ار را از نظر تابع مزيت )

 .باش یمن قه از نظر شاسک مسکن م نيترایضع( را دارا باش ، Qبیشترين مق ار از تابع مزيت )

 

 ( شاخص مسکنR( و مطلوبیت ضد ایده آل )S( و مقادیر مطلوبیت ایده آل )Qمقدار تابع مزیت ). 90 جدول
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 (1935های پووه ، )يافتهمأسذ: 

 بحث .0

هنی برای زيادی در وضعیت ذ ریتأثی عینی هاشاسکتحلیل کرد که وضعیت  توانیمی تحقیق هاافتهبراساا  ي  

شااهرون ان دارد. به طوری که راب ه همبسااتگی بین میانگین مجموع رتبه بن ی مناطق از بع  عینی با میانگین شاااسک 

ی عینی بر شاااسک ذهنی دارد. به بیان ديگر باي  گیت که وجود امکانام هاشاااسکدرصاا ی  56 ریتأثذهنی بیان گر 

پذيری شهری برای شهرون ان داشته ی در زيساتاملاحظهقابل ریتأثبه لحاظ ذهنی  توان یمی مناساب هارسااستيزو 

در  نجام ش ه است و به تبع آنالمللی اباشا . با توجه به اهمیت موضاوع زيسات پذيری م العام زيادی در س ح بین

های در ارتباط با های اسیر م العام و پووه ريزی و ما يريت شاااهری در کشاااور ما نیز طی ساااالحوزه برنااماه

، مازن رانی (1983) آبادبن رتوان به های داسلی میپذيری از ابعاد مختلا آن انجام شاا ه اساات. از اين پووه زيساات

، سراسانی (1930)پور، تولايی و جعیری اس آبادی ، سااسان(1930)، سزاعی نواد (1930)آبادی ، جعیری اسا (1930)

، جعیری، محماا ی ترکمااانی و (1938)نواد، ما انلو جويبااری و اسوان حیا ری ، حااتمی(1936)، حیاا ری (1931)

، (1938)نواد تمیمق م، زياری و حا، ساااالاری(1937)نواد و باساااتین ، زياری، پوراحم ، حاتمی(1937)زاده رساااول

و م العام ديگری در حوزه  (1933)ینی و مشک یاح نواد روشت ، علیپور،(1930)ايران وسات، عیسی لو و شاهمرادی 

های اشاره ش ه در اين موضوع پذيری و مساکن اشااره نمود که يکی از وجوه تمايز پووه  حاضر با پووه زيسات

پرداسته  پذيریاز ابعاد کمی يا کییی )عینی يا ذهنی( موضااوع زيسااتها صاارفاً به يکی می باشاا  که در اکثر پووه 
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ای بوده است ولی در اين م العه تلاش ش ه است که در کنار شا ه اسات و اکثر م العام براساا  م العام پرسشنامه

پذيری مسااکن به شاااسک ذهنی نیز توجه شااود و از ترکیب هر دو موضااوع توجه به شاااسک های کمی زيساات

ری نهاايی انجاام گردد. همچنین در اين پووه  ساااعی گرديا  اکثر م االعاام داسلی و ساارجی مرتبط با گینتیجاه

های کمی و آماری به طور کامل مورد پذيری با تاکی  بر حوزه مسااکن مورد بررساای قرار بگیرد و شاااسکزيساات

کی از وع می باش  که اين مقاله يم العه و سانج  قرار گرفت. نکته قابل ذکر ديگر در ارتباط با اين پووه  اين موضا

نتايج رسااااله دکتری مرتبط با زيسااات پذيری شاااهری در مشاااه  بوده اسااات که تا قبل از آن م العه ای در حوزه 

پذيری و مسکن در شهر مشه  به طور کامل و جامع انجام نش ه بود. پذيری شاهری و همچنین حوزه زيساتزيسات

شااهر شااب، شااهر اکولوژيک، شااهر سلاق، شااهر  ي ار،شااهر پامختلیی همچون لازم به ذکر اساات در ارتباط با میاهیم 

و موارد مشاابه ديگر م العاتی در مشاه  و شاهرهای ديگر کشورمان انجام ش ه است و در برسی از  دوسات ار کودک

ا بهای آنها با موضاوع زيست پذيری تشابهاتی نیز وجود دارد. يکی از پووه  هايی که بیشترين همسويی را شااسک

می باش  که در هر دو  (1933)علیپور، اح نواد روشاتی و مشاکینی  پووه  انجام شا ه توساطپووه  حاضار دارد 

های کمی به طور کامل مورد بررساای قرار بگیرد و تیاوم در م ل امتیاز دهی و م العه تلاش شاا ه اساات شاااسک

طور که باش . همانآن پووه  می های ذهنی دراولويت بن ی شااسک ها می باشا  و همچنین ع م بررسی شاسک

 ای بوده است و در بسیاری از آنها سعیدر سا رهای بالا نیز ذکر گردي  اکثر م العام انجام شا ه به صورم پرسشنامه

، متوسااط اتاق در واح  مسااکونیتع اد اتاق،  در واح  مسااکونی و سانوار تراکم نیرشاا ه اساات اطلاعاتی همچون 

، نحوه مالکیت واح های یواح های مسکون دوامق مت واح های مساکونی، مصاالح و زيربنای واح های مساکونی، 

و ... از طريق پرسشنامه به دست آي  در حالی اکثر اين اطلاعام به  مساکونی، دساترسای به سایساتم فاضالاب شهری

 ير موضوعامهای استیاده ش ه ساصاورم آمارهای مساتن  و دقیق به طور رسمی وجود دارد و می توان در پرسشنامه

ای ذهنی ديگر را به صورم هلیهؤپذيری مسکن، انتظارام و ساير مهمچون میزان رضاايت از شارايط مختلا زيسات

 های کمی استناد گردي .ذهنی مورد بررسی قرار داد و در اين پووه  از آمارهای رسمی و مستن  برای شاسک

 گیرینتیجه .5

ر بدر نهايت برای بررسای وضاعیت زيسات پذيری مناطق شهر مشه  به لحاظ شاسک مسکن باي  بیان کرد که   

 11. در واقع، من قة باش یمشاهر مشاه ، بهترين من قه از نظر شاسک مسکن کلان 11من قة  Qاساا  امتیازهای تابع 

 Qت . بر اسا  تابع مزيباش یمظر مسکن دارا شرايط را از ن نيترم لوبشاهر مشاه ، در بین مناطق سایزده گانة کلان

. ب ترين من قه هم به لحاظ باشن یمبه لحاظ شااسک مساکن دارای بهترين شارايط  3و  11، مناطق 11پس از من قه 

اع اد  توانیم، باش یمتا يک  1بین  Qاز آنجا که تابع . باشن یمو ثامن  0، 6شااسک بررسای شا ه، به ترتیب مناطق 

کرد تا درک بهتری از وضعیت هر من قه به دست آورد.  گروه دسته بن ی 6نهايی برای مناطق کلان شاهر مشاه   را در 

، 11مناطق بساایار نام لوب(.  81/1-1نام لوب؛  151/1-8/1؛ 01/1-5/1م لوب،  01/1-0/1بساایار م لوب؛  0/1-1)
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قرار گرفته اساات. در ساا ح  10ح بن ی م لوب هم من قه در ساا ح بن ی بساایار م لوب قرار دارن . در ساا  3و  11

قرار دارن . از آنجا که مح وده امتیاز نهايی  7و  8، در سااا ح بن ی نا م لوب هم مناطق 1و  0بنا ی متوساااط، من قه 

م لوب به لحاظ شاااسک مسااکن در اين مناطق در ساا ح بساایار نا، باشاان یم 8/1 تا 1بین  6و  0، 19، 9، 5مناطق 

 شهر مشه  قرار دارن .کلان

 

 
 پذیری مناطق شهر مشهد براساس شاخص مسکنبندی زیستسطح .9 شکل

 

عیت وض توانینمو  باشا یماين سا ح بن ی براساا  امتیازهای نهايی کساب شا ه در بین مناطق اين کلانشاهر 

را به صاورم م لق دانست و اين رتبه بن ی و امتیازهای کسب ش ه نسبت  3و  11، 11بسایار م لوب مساکن مناطق 

 .باش یمبه وضعیت ساير مناطق کلان شهر مشه  

ر م دم العا شودیمزيسات پذيری در حوزه مساکن در کلان شاهر مشاه ، پیشانهاد  ترقیدقبرای بررسای بهتر و 

ه در طی سال اينک با توجه بهاز طرف ديگر  با تاکی  بر سا ح محله نیز مورد توجه قرار بگیرد. سا و  سردتر از مناطق

محله تغییر کرده اساات و نواحی نیز  171 من قه و 17شااهر مشااه  به مصااوب  یو محله بن  یمن قه بن  های اسیر

ها ها و دهیاریداریحذف گردي ه اساات )اين تقساایم بن ی ج ي  مصااوب و ابلاغی وزارم کشااور و سااازمان شااهر
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ی پذيری و مسکن و حتباشا  ولی هنوز به طور کامل اجرايی نشا ه است( ضرورم بازبینی م العام حوزه زيستمی

گردد و آمارهای مرتبط نیز به روز رسانی گردد. همچنین پیشنهاد های آتی احسا  میسااير موضاوعام در طی ساال

توجه بیشاتری به شااسک های ذهنی زيساات پذيری شهری در حوزه گردد در م العام آتی بر عمیق تر شا ن و می

 .مسکن گردد

ريزی شااهری در در رشااته جغرافیا و برنامه محم  قنبریاين مقاله از رساااله دوره دکتری آقای : گزاریسپپساس

شورای اسلامی  یهاپووه دانشاگاه فردوسای مشاه  مستخرج گردي ه است. همچنین اين رساله مورد حمايت مرکز 

 .بوده است شهر مشه 

 نامهکتاب

. مشه : پايان نامه کارشناسی ارش  جغرافیا و تحلیل توزيع فضاايی قیمت مسکن در شهر مشه (. 1931اسا ی، ا. ) .1

 برنامه ريزی شهری، دانشگاه فردوسی مشه 

)م العه  های شهریمحیطپذيری در شاسک زيست(. 1930، ب. )شاهمرادی، ع. ا.، و عیسای لوک.، ايران وسات،  .0

 .111-118(، 19)0، فصلنامه اقتصاد و م يريت شهری(، موردی: بخ  مرکزی شهر مق   قم

، 1مناطق ردیمو م العه نیايرا پذيريستز شهر شکل و فضايی توسعه یلگوا لصوا ينوت (. 1983بن ر آباد، ع. ر. ) .9

 آزاد اسلامی واح  علوم و تحقیقام تهران.. تهران: رساله دکتری شهرسازی، دانشگاه انتهر شهر 00و  16

پذيری شاهرها در راساتای توساعه پاي ار مورد م العه کلان شهر بررسای زيسات(. 1930جعیری اسا آبادی،  . ) .0

 ريزی شهری، دانشگاه سوارزمی تهران.نامه کارشناسی ارش  رشته جغرافیا و برنامه. تهران: پايانتهران

 شهری ریيپذستيدر ز رگذاریبر عوامل تأث یلیحلت(. 1937، ز. )زادهرساول ، و،  .محم ی ترکمانی ف.، جعیری، .6

 .119-109(، 5)9، ایريزی توسعه شهری و من قهفصلنامه برنامه. زيشهر تبر 8 موردی: من قه م العه

پذيری کالب ی کلان شهر (. تحلیل فضاايی زيست1938نواد،  .، م انلو جوبیاری، م.، و اسوان حی ری، ک. )حاتمی .5

 .11-09(، 19)0، نشريه برنامه ريزی توسعه کالب یاهواز. 

بر رضايتمن ی شهرون ان از کیییت  مؤثر(. بررسی متغیرهای فردی 1983نواد، ع.، رفیعیان، م.، و زمانی،  . )حاجی .7

 .59-80، 17، توسعه فصلنامه جغرافیا ومحیط زن گی م العه موردی: م العه بافت ق يم و ج ي  شهر شیراز. 

 هایسکونتگاه در مسکن کییی و کمی هایشاسک (. ارزيابی1931حکیمی، ه. پورمحم ی، م. ر. پرهیزگار، الا. ) .8

 .137-011 ،(0) 00، محی ی ريزیبرنامه و جغرافیا مجلهسوی(.  جمشی آباد موردی ايران )م العه رسمی غیر

. مشاه : پايان نامه کارشاناسی ارش ، ی در مشاه شاهری رشا  هوشامن  هاشااسکیل تحل(. 1931حیاتی،  . ) .3

 دانشگاه فردوسی مشه .

. ن(شهر زنجا ی)بافت فرسوده بخ  مرکز یفرسوده شهر یهابافت یريپذساتيز لیتحل(. 1930. م. )م ،ی ریح .11

 .یدانشگاه سوارزم ،یدکتر رسالهتهران: 

پذيری دي گاه سااااکنان و م يران محلی در راب ه با زيسااات (. تحلیال و ارزيابی ت بیقی1937سراساااانی، م. ا. ) .11

 .051-081، 61، مجله جغرافیا و توسعهروستاهای پیرامون شهری در شهرستان ورامین. 
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موردی  م العه یزن گ تیییک کرديبا رو یشهر رامونیپ یروستاها یريپذستيز نییتب(. 1931. الا. )م ،یسراساان .10
 .دانشگاه تهران ،یرساله دکتر . تهران:شهرستان ورامین

دانشااگاه  ،یدکتر رساااله. تهران: تهران شااهری مرکز بخ  در یريپذسااتيز لیحلت(. 1930. )نواد، ف یسزا  .19

 ی.سوارزم

 شهری فضای يک سلق: شهری فضااهای سارزن گی برمؤثر  (. عوامل1983سساتو، م.، و ساعی ی رضاوانی، ن. ) .10

 .59-70(، 5)0، نشريه هويتپیاده.  سري  میهوم بر تکیه با سرزن ه

(. نق  فضاای ارتباطی در دساتیابی به واح های مسکونی 1935آبادی، ا.، فرهادی، م.، و غیاری، ع. )رساولی ثانی .16

 .17-95(، 75)07،  مجله صیهپذير. انع اف

ساله ر. اصیهان: ی شاهر مشاه  جهت دساتیابی به توسعه پاي ار مسکنهاتیقابلتحلیل فضاايی (. 1930زنگنه، م. ) .15

 دکتری، دانشگاه اصیهان.

(. بررساای و تحلیل مسااکن پاي ار در شااهر کرج. 1937نواد،  . )زياری،  .، فرهودی، ر.ا.، پوراحم ، ا.، حاتمی .17

 .101-165، 60 مجله جغرافیا و توسعه،

سوب  يیاثرام حکمروا یابينج  و ارزسااا(. 1937، ع. )باساااتین ،  .، ونوادحاتمیا.، پوراحم ، ک. ا.، زياری،  .18

 .1-18(، 90)3، یشهر یزيرپووه  و برنامه هينشر. : شهر بوشهر(ی)م العه مورد شهرها یريپذستيبر ز یشهر

پذيری شهری در مناطق وارزيابی زيست سنج (. 1930،  . )جعیری اسا آبادی ،  .، وتولايی ف.، پور،سااساان .13

 .07-00(، 18)6، ایريزی من قهفصلنامه برنامهبیست و دو گانه کلانشهر تهران. 

 م العه یمحلام شهر یريپذستيز یابيسنج  و ارز (.1938،  . )نوادحاتمی ، ک. ا.، وزياری ز.، ساالاری مق م، .01

 .01-68(، 9)0، ا اريفصلنامه شهار پا. شهر تهران کلان 16 : من قهیمورد

-73، 58و  57 فصلنامه جمعیت،. 1986 در سال رانيمسکن ا یتیجمع یهاشاسک یبررسا(. 1988ساتارزاده، د. ) .01

67. 

پذيری شاااهری: (. زيسااات1936نواد، ف. )سااالیمانی مهرنجانی، م.، تولايی،  .، رفیعیان، م.، زنگانه، ا.، و سزاعی .00

 .  07-61(، 1)0، ريزی شهریی جغرافیايی برنامههاپووه مجله . هاشاسکمیهوم، اصول، ابعاد و 

 شه : شرکت آب و فاضلاب شهر مشه .(. م1931شرکت آب و فاضلاب شهر مشه . ) .09

 کرديمسااکن شااهر کرج با رو یريپذسااتيبر ز یلیتحل(. 1933، ا. )ینیمشااک، م.، و یاح نواد روشاات  .، علیپور، .00

 .103-107(، 0)7، دو فصلنامه جغرافیای اجتماعی شهرها ی.اجتماع ع الت

شهر  6پذيری در من قه سنج  زيستپذير و شاناساايی اصاول و معیارهای شاهر زيسات(. 1930مازن رانی، ع. ) .06

 نامه کارشناسی ارش ، دانشگاه تهران.. پايانتهران

، ی جمعیتی شااهر مشااه هاشاااسکگزي ه (. 1939م يريت آمار، فناوری و تحلیل اطلاعام شااهرداری مشااه . ) .05

داری ريزی و توسااعه شهر. مشاه : معاونت برنامه1931برگرفته از اطلاعام سارشاماری عمومی نیو  و مساکن 

 مشه .

 . تهران: مرکز آمار ايران.گانه شهر مشه  19آمار مناطق (. 1931مرکز آمار ايران. ) .07
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. تهران: مرکز در استان سراسان رضوی 1931نتايج کلی سارشماری نیو  و مسکن سال (. 1931مرکز آمار ايران. ) .08

 آمار ايران

. مشه : شهرداری شهر مشه  1930ماری سال سالنامه آ(. 1930ريزی و توساعه شاهرداری مشاه . )معاونت برنامه .03
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