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 چکیده
از  یمیاز ن شیب خ،یبار از آغاز تار نینخست یچراکه برا؛ شودیم فیتعر کمیو  ستیقرن ب یجهان دهیپد ینیشهرنش

 یمناطق شهر یداریاز ناپا تیشواهد حکا ،ینی. با تداوم رشد شتابان شهرنشکنندیم یجهان در شهرها زندگ تیجمع

از  شیب یشهر داریتوسعه پا پارادایمشهرها  یداریناپا لیتعد یتوسعه دارد. در راستا حال در یدر کشورها یژهوبه

 یدر راستا ینقش مهم یو اجتماع یکالبد رساختیز کیعنوان مسکن به انیم نیاست. در ا افتهی تیگذشته اهم

کند.  هیرا توج داریمسکن پا نهیپژوهش در زم یستگیبا تواندیامر م نیبر عهده دارد که هم یشهر داریاهداف توسعه پا

شهر  یدر نواح یداریمسکن از منظر پا تیفیک یهاشاخص تیوضع ییفضا لیاساس هدف پژوهش حاضر تحل نیابر 

تحلیلی و نوع تحقیق، کاربردی -. روش تحقیق در این پژوهش، با توجه به ماهیت و هدف آن توصیفیباشدیزنجان م

 . برباشدیم 1390شهری سال  یهابا استفاده بلوک آماری نفوس و مسکن و نقشهاسنادی ها داده یگردآورروش است. 

به سنجش و تحلیل پرداخته شد که  GISدر محیط ی کمی هاکیفی مسکن با استفاده از روش یهااساس شاخص ینا

که نواحی منطبق با محالت غیررسمی از پایداری خیلی کم و از کل مساکن محدوده  دهدینشان م هایافتهنتایج 

درصد از  8درصد از پایداری متوسط،  27 زیاد،درصد از پایداری  36 درصد از پایداری خیلی زیاد، 14موردمطالعه 

مسکونی با  یدرصد از پایداری خیلی کم برخوردارند. در ارتباط با افزایش میران پایداری واحدها 15 پایداری کم،

 ارائه گردیده است. یراهبردها SWOTاستفاده از مدل 
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 مقدمه
توسعه، شهرنشینی سریع حاصل  حال دردر کشورهای 

شهر به همراه رشد طبیعی و ذاتی  -مهاجرت روستا

 در راستای .(,Galiani.et al 2017جمعیت شهری است )

افزایش جمعیت شهرنشین، مسائل و مشکالتی پدید 

سکونت و اسکان  یکه یکی از این مسائل، نحوه آیدیم

(؛ که 142: 1391جمعیت است )روستایی و همکاران، 

، اقتصادی و یتبدیل به معضل اجتماعی، کالبد

گردیده و بحران آن در بسیاری از نواحی  محیطییستز

 اییچیدهاست. مسکن مقوله پ یداکردهدنیا بروز و ظهور پ

است که دارای ابعاد مختلف مکانی، معماری، کالبدی و 

و پزشکی  یشناخت، اقتصادی، اجتماعی، مالی، روانفیزیکی

 ینتراز مهمیکی عنوان به .(,Cullingworth 1997) است

 یتو امنمحافظت در نقش مهمی ن، نساالیه ی اوهازنیا

، اـجتماعی فضن امازسادر  کنندهیینتعیک عنصر دارد و 

اف دـهو ااعی ـجتمابط دی، رواهویت فر یریگدر شکل

موضوع (. 1394 دارد )آنامرادنژاد، یمؤثرش نقاد فرا جمعی

 ریزی شهری، عالوه بر بعد اقتصادی، ازمسکن در برنامه

نظر اجتماعی، فرهنگی، محیطی و کالبدی اهمیت دارد؛ 

های محیطی، از زیرا واحد مسکونی با تأثیرپذیری از ارزش

-ها، بعد فضاییاین ارزش که شودهایی برخوردار میویژگی

ماعی، فرهنگی و اقتصادی مسکن محسوب کالبدی، اجت

عنوان نخستین (. مسکن که بهAluko, 2011شوند )می

، هاواحد سکونت انسان ینترواحد جامعه و مهم

است  یزیربرنامه یهاواحد طرح ینتردهنده کوچکنشان

(8Rangwala, 199 ؛ در شرایط کنونی دارای وضع وخیمی)

، مسکنییبزرگی از خانوارها در شرایط ب یتودهکه است 

تنگ مسکنی و بدمسکنی قرار دارند )روستایی و همکاران، 

این امر موجب واکنش بسیاری از جامعه شناسان،  (.1391

ریزان و متخصصان مختلف در این جغرافیدانان، برنامه

ها ، طرحهایهدنبال آن تفکرهای مختلف، نظر به زمینه شد و

ار متفاوتی نیز برای رفع این مشکل ارائه بسی یهاو مدل

هایی جهت یافتن شده منجر به بحث گردید. مشکالت یاد

 های برای جلوگیری از گسترش آن شد که درحلراه

آن رهیافتی تحت عنوان توسعه پایدار شکل گرفت.  یجهنت

توسعه پایدار که تنظیم و ساماندهی تعامل انسان و محیط 

بر پایه هوشیاری  گیردیم بر ن را درو تعامل انسان با انسا

انسان نسبت به خودش و نسبت به منابع طبیعی کره 

زمین است و خواهان یک سبک زندگی پایدار برای همه 

. این بحث در (.1385، )زاهدی و نجفی باشدیم هاانسان

شهرها با عنوان توسعه پایدار شهری در جهت ارتقاء سطح 

زندگی افراد و کاهش فشار بر محیط طبیعی و انسان آغاز 

ترین مسکن همواره بزرگ کهینبا توجه به اگردید. 

درصد از کاربری شهری  50کاربری شهرها بوده و بیش از 

 ؛1390یافته داده است )زیاری، را به خود اختصاص

توان دریافت که تحقق بسیاری از (. می1391شیعه،

اهداف توسعه پایدار شهری، درگروی توسعه مسکن پایدار 

کیفیت به معنی یک مسکن  است. مسکن با یفیتک و با

مناسب که به لحاظ فرمی، زیبا و منطبق بر شرایط 

محیطی، با میزان ماندگاری و طول عمر باال، رعایت 

ز، امنیت باال و مصرف انرژی وسااستانداردهای ساخت

پایین است. مسکن مطلوب با تأمین نیازهای فردی و 

بخش را ایجاد کرده، که کیفیت اجتماعی، سکونتی آرام

یابد؛ بنابراین زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ارتقا می

های مختلف دارای مسکن باکیفیت و مطلوب باید از جنبه

که طوریردن باشد. بهاستاندارهای الزم برای زندگی ک

این نوع مسکن باید به لحاظ اقتصادی، باصرفه، نزدیک به 

محل اشتغال، به لحاظ اجتماعی، دارای همبستگی 

اجتماعی، سالمت و استقالل فردی و به لحاظ کالبدی، 

و منطبق با شرایط محیطی باشد  دارای محیط زیبا

کیفیت مسکن، تأثیر ( 1395، همکاران و سجادی)

های زندگی، مسائل جسمی و جهی بر روی شیوهتوقابل

روانی افراد، سالمت، برخورداری از امکانات، امنیت و 

(. با 1395برخورد با افراد دیگر اجتماع دارد )گروسی، 

 یهااز فرصت یاتوجه به اینکه مسکن پایدار مجموعه

، کیفیت محیطییستاقتصادی، کنترل و کاهش اثرات ز

 حالینو درع دهدیاجتماعی را ارائه مزندگی و برابری 

مسائل مرتبط با رشد جمعیت،  ثباتیهمگرایی ب

ها، فقر، تغییرات آب و هوایی را کاهش شهرنشینی، زاغه

؛ بنابراین بار سنگین رشد جمعیت شهری قبل از دهدیم

، مشکالت پایداری مسکن و ابعاد کیفی آن را یزهر چ

ناسازگار با کاربری  هایانواع فعالیت یجوارهمچون هم
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ها، استفاده از مسکونی، پایین بودن کیفیت ساختمان

 تریچیدهآن را پ یردوام، ریزدانگی قطعات و نظامصالح بی

جهت حل  ییهاکرده و مانع از به ثمر رسیدن تالش

مسکن  حالینا بحران مسکن در شهرها شده است. با

 حال یکی از مسائل حاد در کشورهای در کیفیتیب

های توسعه که برنامهجمله ایران است، درحالی توسعه از

مسکن در کشورهای پیشرفته بر بهبود کیفی تأکید دارد 

عنوان (. در این میان شهر زنجان به1388 )ستار زاده،

یکی از شهرهای متوسط کشور از مشکالت مسکن 

های فراوانی در این زمینه نصیب نمانده و با کاستیبی

ائل و مشکالت مسکن شهر زنجان مس روبرو است.

کمی و کیفی بررسی و  یهاشاخص یینهزم تواند درمی

به علت گستردگی موضوع، ناکافی  بنابراینتحلیل گردد؛ 

بودن آمار و اطالعات دقیق و دوری از مطالعات سطحی 

مسکن با رویکرد مسکن پایدار  یتکیف یهافقط شاخص

این راستا با توجه در  .گیردیو تحلیل قرار م یبررس مورد

، هدف از پژوهش حاضر، تحلیل شده ذکربه مطالب 

ی کیفیت مسکن در نواحی هاشاخصفضایی پایداری 

و سیستم  Todimاستفاده از مدل شهری زنجان با 

 سؤالیی به گوپاسخباشد که در یماطالعات جغرافیایی 

 باشد:یمزیر 

ی کیفیت مسکن در نواحی هاشاخصوضعیت پایداری 

 شهری زنجان چگونه است؟

و راهبردها با استفاده از مدل  ارائه راهکارها هب یتنها در 

Swot  در جهت کاهش مشکالت و مسائل بخش مسکن

 پردازد.یم ویژه در محدوده موردبه

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
منظور سکونت و دوری از آفات و بالیا، از تأمین سرپناه به

زمین بوده و بر این اساس  یرو بشر دراولین اقدام و اهداف 

ترین نیازها به شمار نیاز به محلی برای سکونت از ضروری

تبع آن گیری جوامع بشری و بهزمان با شکلرود. هممی

تالش جدی بشر برای ایجاد آسایش در زندگی شخصی 

ترین عنوان یکی از مهمخود، تأمین مسکن مناسب به

(. 1395 فر، ی)شاهرخهای بشری مطرح گردید خواست

مفهوم مسکن عالوه بر اینکه عنوان سرپناه و کل محیط 

گیرد؛ دارای ساختار فیزیکی نیز یم بر مسکونی را در

عمومی  التیواقع بین بخشی از خدمات و تسه هست. در

الزم مسکن برای ارتقا زندگی انسان با مشخصات فیزیکی 

باید در (. 1389 مسکن ارتباط وجود دارد )سرتیپی پور،

های یک مکان اجازه دسترسی به اشتغال، مراقبت

-UNبهداشتی، آموزش، فضای کافی را فراهم سازد. )

Habitat, 2015 بخش مسکن با ابعاد وسیعی خود اثرات .)

وزه مرو سیمای شهر دارد. ا هایژگیدر ارائه و یاگسترده

، ستتوسعه ا حال د کشورهای درمسائل حااز یکی مسکن 

به ط مربوت مشکال، خلیهای دامهاجرت که یطوربه

دی، قتصااضعف مدیریت ان منابع کافی، فقد، مینزعرضه 

که هایی نارساییسایر و جامع مسکن ریزی برنامهشتن اند

د دارد از جورها وین کشودی اقتصاهای ادر زیرساخت

یگر دسویی از جمعیت شهرنشین ن یش شتاباافزو ایکسو 

و به شکلی غامض را ها رین کشوه در اسرپناتأمین 

 (. مسکن1389 رمحمدی،)پو ستچندبعدی درآورده ا

 خصوصیات دارای ساختانسان هایپدیده از عنوان یکیبه

 مندیرضایت جلب و کارکردها در که هایی استویژگی و

 شکل مانند تأثیر دارد. خصوصیاتی آن کنندگاناستفاده

 و راحتی ایمنی، مسکن، امنیت، استحکام مسکن، مطلوب

 و تأمین تجهیزات تسهیالت، به ساکنان دسترسی میزان

 نظایر آن در و مسکن های موردنیازتأسیسات، زیرساخت

 که است ذکرقابل باشند. البتهمی تأثیرگذار مسکن کیفیت

 در جملگی و داشته متقابل ارتباط یکدیگر با این موارد

 کیفیت مفهوم در نکته مهم مؤثرند. کیفیت مسکن ارتقای

 سرپناه عنواناینکه به بر عالوه مسکن که است این مسکن

 خدمات و که است مکانی و گیردمی قرار استفاده مورد

 برای متعددی ضروری تسهیالت و اجتماعی تأسیسات

 دارای آورد،می فراهم افراد و خانواده زندگی کردن بهتر

 نخست دسته هایمؤلفه درواقع نیز هست. فیزیکی ساختار

 است. وابسته آن و کیفیت ساختار این به زیادی حد تا

 الزم تسهیالت عمومی و خدمات از بخشی دیگر عبارتبه

 مشخصات با انسان، کردن زندگی بهتر برای مسکن

در  (.Domanshi, 2008دارد ) ارتباط مسکن فیزیکی

هایی وجود دارد که از کامیابی و موفقیت یک شهر شاخص

شود. شاخص رفاه شهری یاد می( CPI)1عنوان آن به

ی زندگی و تعیین درجه رفاه ، برای شناخت شیوهرونیازا

های مسکن از اهمیت بسزایی شهروندان، شناخت شاخص
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هایی ترین شاخصبین یکی از مهم برخوردار است. دراین

های کند، شاخصکه این کامیابی و موفقیت را تضمین می

ه آن توجه نمود کیفی محیط مسکونی هست که باید ب

(Bonaiuto et al, 2015.) تنها های مسکن نهشاخص

عنوان ابزاری توصیفی به بیان وضع موجود مسکن از به

پردازد، بلکه ابزار مناسبی نیز برای سنجش ابعاد مختلف می

روند. روند تحول مسکن به شمار می معیارها و ضوابط در

کن کمک گذاران کالن بخش مسها به سیاستاین شاخص

تری از شرایط مسکن درگذشته، کنند تا تصویر روشنمی

ها و راهبردهای حال و آینده به دست آورند و سیاست

عاشوری  و متناسبی اتخاذ نمایند )یارمحمدی

 یهاگستردگی، پیچیدگی و تنوع شاخص (.1391،چهارده

 کندیب میجاامسکن  یزیرها در برنامهآننقش و مسکن 

 یهاد آن در گروهعملکرو برحسب نقش ها شاخصین اتا 

گیرند ار قر لیوتحلهیرد تجزموو  شده یبنددستهمختلف 

(. با گسترش شهر و 1394زاده و قاسمی، )ابراهیم

شهرنشینی، مسائل و مشکالت شهری بیش از گذشته 

 این حل برای گیر شهر و شهرنشینان شده است.دامن

 هایمدل و هانظریه انواع ریزانبرنامه از بسیاری مشکالت

کردند؛ و هر  مطرح را مدتکوتاه و بلندمدت ریزیبرنامه

یک بنا بر تفسیر خود سعی در حل مشکالت شهرهای 

اند. ذکر ویژه در بخش مسکن شهری را داشتهامروزی به

ریزی این نکته ضرورت دارد که در اوایل شروع برنامه

بیشتر  های کمیصورت علمی و منطقی در شهرها، بحثبه

گرفت تا کمبودهای این بخش جبران شود. مدنظر قرار می

ولی با تغییر شیوه و نگرش در ادبیات علمی جهان، نوع 

ها، از حالت کمی به نگاه به مسائل و پیشنهاد برای حل آن

کیفی تغییر یافت. البته باید گفت که نگاه کیفی در بطن 

 (.1395)گروسی،  دهدخود مباحث کمی را نیز پوشش می

است؛  داریها، نظریه توسعه پاترین این نظریهیکی از مهم

با اهداف و مقاصد شهرسازی  یخوب رسد بهکه به نظر می

ی عنوان وسیلهنوین سازگار باشد و شهرسازی بتواند به

 د.برای تحقق اهداف پایداری، از آن استفاده کن یمؤثر
 توانیفلسفه وجودی و پیدایش مباحث توسعه پایدار را م

در عدم توانایی بشر، در برقراری ارتباط منطقی و 

هماهنگ، بین سه حوزه زیستی، فنی و اجتماعی دانست. 

، از نظام طبیعت و موجودات زنده در آن «حوزه زیستی»

، از ساختارهایی که «حوزه فنی»تشکیل یافته است. 

توسط انسان و در حوزه زیستی و با کمک گرفتن از آن 

 طیمانند روستاها، شهرها، مراکز صنعتی، وساپدیده آمده، 

، نیز «حوزه اجتماعی»تردد و غیره تشکیل یافته است. 

مانند حوزه فنی، نظامی شکل یافته به دست انسان است 

تا روابط درونی جامعه و بین جوامع مختلف و نیز رابطه 

. (1388جامعه را با دو حوزه دیگر تنظیم کند )فنی، 

هزاره سوم است و بر تمام ابعاد زندگی توسعه پایدار شعار 

های موجود درباره از بین گذارد. نگرانیانسان تأثیر می

رفتن محیط و کاهش منابع طبیعی، توسعه پایدار را 

های ملی و گذاریعنوان مفهوم کلیدی در سیاستبه

 andVouvaki المللی مطرح کرده است )بین

Xepapadeas, 2008 چه و فلسفه خالصه تاریخ 1(. جدول

بدون شک بحث  .دهدیجهان را نشان م توسعه پایدار در

پایداری و توسعه پایدار بدون توجه به شهر و 

عنوان معنی خواهد بود؛ زیرا شهرها بهشهرنشینی بی

عامل اصلی ایجادکننده ناپایداری در جهان به شمار 

(. بر همین اساس 1385 روند )قرخلو و حسینی،می

داری شهری توسعه شهرها در جهان یابی به پایدست

نیاز و شرط ضروری برای توسعه عنوان پیشمعاصر به

شود. پایدار در سطح جهانی قلمداد و بر آن تأکید می

پایداری فرآیندی است که درنهایت باید به سرزندگی، 

پویایی اقتصادی، سالمت اجتماعی و کیفیت محیطی 

عنوان توسعه شهری به (.1393 منجر شود )حسینی،

توان به معنی تغییرات در یک مفهوم فضایی را می

کاربری زمین و سطوح تراکم جهت رفع نیازهای 

ونقل، اوقات و ... مسکن، حمل نهیزم ساکنان شهر در

ای زمانی پایدار خواهد بود تعریف کرد. چنین توسعه

قابل  یطیمحستینظر ز که در طول زمان، شهر را از

 یطیمحستینظر ز بادوام و ازنظر اقتصادی  سکونت، از

نظر اجتماعی  نظر اقتصادی بادوام و از قابل سکونت، از

همبسته سازد. بر این اساس، توسعه پایدار شهری، 

یعنی تغییر تراکم و کاربری اراضی شهری جهت رفع 

ونقل، زمینه مسکن، حمل نیازهای اساسی مردم در

حیطی منظر زیست که شهر از یاگونهفراغت و غیره به
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نظر  دوام و ازنظر اقتصادی، قابل قابل سکونت و از

تغییرات  کهینحواجتماعی، دارای برابری باشد، به

تکنولوژی و صنعتی شهرها، مالزم و همراه با ایجاد 

محیطی اشتغال، تأمین مسکن و حفظ شرایط زیست

مفهوم اصلی توسعه  (.1388مناسب باشد )راضی، 

تعریف کرده است:  نیچن نیپایدار شهری را پتیرهال ا

شکلی از توسعه امروزی که توان توسعه مداوم شهرها 

 ,hallکند ) نیآینده را تضم یهاو جوامع شهری نسل

نظر کیفی توسعه پایدار شهری به معنی  (. از1993

تغییراتی است که در کاربری زمین و سطوح تراکم به 

تا ضمن رفع نیازهای ساکنان شهر در  دیآیعمل م

 ونقل و در طول زمان شهر را ازینه مسکن، حملزم

نظر  ، ازیزندگ محیطی قابل سکونت ونظر زیست

نظر اجتماعی همبسته نگه  اقتصادی پایدار و بادوام، از

موازات توجه به  به عبارتی به (.Mukoko,1996دارد )

محیطی، باید به مسائل پایداری مسائل پایداری زیست

پایداری و رشد اقتصادی توجه شود اجتماعی و انسانی، 

(Wheeler et al, 2014 همچنین توسعه پایدار .)

در استفاده بهینه از زمین و  یوربهره توانیشهری را م

مجدد از منابع طبیعی و  یریگتشویق بر بهره

اجتماعی  یگسترساخت دانست که امکان عدالتانسان

و با  و برابری اجتماعی را در بستر فضا محقق گرداند

فراهم نمودن امکانات رفاهی اجتماعی، خدمات شهری 

محیطی و حقوق شهروندی، بهبود کیفیت زیست

شهری و رضایت شهروندی را ممکن گرداند )بمانیان و 

(. در این میان با توجه به نقش 1387 محمودی نژاد،

پررنگ شهرها در پیدایش ناپایداری کنونی، نظریه 

فراوانی برخوردار  توسعه پایدار شهری از اهمیت

گردیده و با توجه به اثرات گسترده مسکن بر 

های شهری در راستای تحقق اهداف توسعه محیط

پایدار شهری، بخش مسکن نقش بسیار مهمی را در 

(؛ 1389عهده دارد )بزی و همکاران، بر انیاین م

رشد پایدار و  مفهوم مسکن پایدار مترادف با نیبنابرا

(. مفهوم Ojoko et al, 2016توسعه شهرها است )

عنوان توسعه مسکن توان بهتوسعه مسکن پایدار را می

های نسل حاضر مطابق با نیازهای مسکن و خواسته

های آینده و بدون درخطر انداختن توانایی نسل

 ,Chiuها دانست )های آنمنطبق با نیازها و خواسته

همچنین مسکنی که کمترین ناسازگاری و  .(2004

تر با مغایرت را با محیط پیرامون خود و در پهنه وسیع

 (؛ از2: 1387منطقه و جهان دارا بوده )سینگری، 

قبول،  لحاظ اجتماعی قابل لحاظ اقتصادی متناسب، از

 و مستحکم و سازگار ریپذنظر فنی و کالبدی امکان از

(. در تعریفی Choguill, 2007باشد ) ستیزطیمح با

دیگر مسکن پایدار مسکنی است که در کوتاه و 

بلندمدت دارای پتانسیلی برای تولید مسکن باکیفیت 

هدف پایداری  صرفه باشد؛ با به خوب و قیمت مقرون

ریزی محیطی برنامهاقتصادی، اجتماعی و زیست

اجرایی و در همان زمان منجر به مسکن قابل 

 ستیزطیمح با سی و سازگاردستر استطاعت، قابل

(؛ کمترین ناسازگاری و Singh et al, 2012شود )

با  ترعیمغایرت را با محیط پیرامون خود و در پهنه وس

 یسومنطقه و جهان دارد. مسکن پایدار گامی به

 پایداری امری نسبی است، هر باشدیتوسعه پایدار م

توجه  ها مورداندازه اصول مسکن پایدار بیشتر در خانه

است و گامی بلندتر  دارتریقرار گیرند، آن خانه پا

پور،  نیشود )حسیتوسعه پایدار برداشته م یسوبه

دی، قتصا، اجتماعیاثرات گسترده ابا توجه به   (.1396

ی هرـیط شـمسکن بر مح یطیمحستیو زفیزیکی 

توسعه اف هدری از ایافت که تحقق بسیادر توانیم

 ست.ار ادـسکن پایـعه مـتوسی، درگرو هرـشار پاید
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 در جهان تاریخچه و پیشینه توسعه پایدار خالصه :1جدول 

 
 (1387نسب،  ؛ بهزاد1390بخت،  ؛ فیروز1393؛ زاهدی، 1379مأخذ: )آقازاده، 

 
 

 مواد و روش تحقیق
روش تحقیق در این پـژوهش، بـا توجـه بـه ماهیـت و      

تحلیلی و نـوع تحقیـق، کـاربردی و    -هدف آن توصیفی

صــورت کمــی و کیفــی اســت. جهــت رویکــرد آن، بــه

گردآوری اطالعات و شناخت منطقه موردمطالعـه از دو  

از کتب، مقاالت، اسناد،  بردارییش)ف یاروش کتابخانه

نتایج سمینارها، اینترنت، همچنین اسـتفاده از آمـار و   

 یدانیهای شهری( و ماطالعات مرکز آمار ایران و نقشه

 یها)مشاهدات و برداشت میدانی از نواحی و سکونتگاه

شده است. بـا توجـه بـه     مسکونی سطح شهر( استفاده

فاده کیفیت مسکن بـا اسـت   یهاماهیت تحقیق شاخص

از پرسشنامه بسته به دیدگاه کارشناسـان و مسـئوالن   

 کارشناسان مسـکن و شهرسـازی، شـهرداری،   ) یشهر

غیــر  صــورتبــه نفــر 60ی( بــا حجــم نمونــه اســتاندار

وزن  Expert choiceافــزار در نــرمتصــادفی انتخــاب و 

ــد  ــی ش ــز از   . ده ــرای پرهی ــنامه ب ــی پرسش در طراح

 پرسشـنامه بـه   هر سـؤال از  یهازیاد، پاسخ یدگیچیپ

 یداریـ ( پا1 :شـامل  یانـه یصورت پیوسـتار هفـت گز  

( 7متوسـط،   یداریـ ( پا5کـم،   یداریـ ( پا3خیلی کم، 

خیلـی زیـاد، متناسـب بــا     یداریـ ( پا9زیـاد،   یداریـ پا

سپس در محیط  تعیین شد. 9تا  1از  AHP یهانهیگز

چنـدمعیاره   گیـری یماکسل بـا اسـتفاده از روش تصـم   

کیفیت مسـکن   یهاتودیم در راستای پایداری شاخص

 در محیط سیستم اطالعـات جغرافیـایی نقشـه نهـایی    

برای ارائه راهبرد و پیشنهادات از مـدل   وتهیه  پایداری

SWOT .امتیـازدهی بـه عوامـل درونـی و      استفاده شد

 اسـتفاده کارشناسـان شـهری    نفر 60بیرونی از نظرات 

 .(1 شکل( )2)جدول  است شده

 
جامعه آماری پژوهش :2 جدول  
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 فرایند انجام تحقیقنمودار   :1 شکل

 

منظور حل های است که بهمدل تودیم یکی از تکنیک

 Gomesگیری چند معیاره کاربرد دارد )مسئله تصمیم

et al, 2013بینی اساس تئوری پیشتکنیک بر نی(. ا

غیرخطی است و اختالف میان مقادیر هر دو گزینه را 

اند، نسبت به یک آمده دستکه با توجه به هر معیار به

 Kahneban andکند )معیار مرجع ارائه می

Tversky,1979 این تکنیک با استفاده از مقایسات .)

های ناسازگاریگیری، زوجی میان معیارهای تصمیم

کند. در داده از این مقایسات را حذف می تصادفی رخ

گیرد که در ماتریس این تکنیک یک ماتریس شکل می

و . و .. ANگزینه ) N( و C1و  و ... CMمعیار ) Mفوق 

A1که ینحو( در دسترس هستند. بهPic ازیامت 

ام cام با توجه به معیار  i یافته به گزینه اختصاص

(m,...,c=1 است. همچنین )Wc  وزن اهمیت معیارc ام

های اجرای مدل تودیم به ترتیب شرح زیر است. گام

 است:

یافته به ترتیب امتیاز اختصاص Picو  Picگام اول: اگر 

ام باشند، آنگاه cبا توجه به معیار  i و iهای به گزینه

آوریم. ا به دست میر( Pic-Picابتدا تفاضل نسبی )

مربوطه را  مقدار 1رابطه سپس مطابق 

 کنیم.محاسبه می

 (1رابطه 

 
 

ــام  ــلط گزگـ ــدازه تسـ ــهیدوم: انـ ــه  AI نـ ــر گزینـ بـ

AJ(  آوریم:به دست می 2را مطابق رابطه 

 (2رابطه 

 
گام سوم: مقدار شاخص جهـت نرمـاالیز شـده گزینـه     

𝜀AI( شـود را  ها مقایسـه مـی  زمانی که با سایر گزینه

 آوریم:به دست می 3مطابق رابطه 
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 (3رابطه 

 
کیفیت  یهاجهت سنجش فضایی پایداری شاخص

مختلفی مطرح  یرهایمسکن در نواحی شهری متغ

 یهاتیاست. در پژوهش حاضر با توجه به محدود

کیفیت  یهاو دسترسی به اطالعات شاخصمقاله 

که شامل کیفیت ساختمان، اسکلت  (2)جدول  مسکن

الگوی توسعه مسکن، قدمت ساختمان، ساختمان، 

ها، تراکم خالص مسکونی، مسکن با کاربری یجوارهم

نوع مصالح نمای ساختمان، تراکم ساختمانی، تعداد 

طبقات ساختمان، نظام تفکیک قطعات، سطح اشغال، 

 شیب اراضی مسکونی استفاده شد.
 

 ی کیفی مسکنهاشاخصهای منتخب : وزن معیار3جدول 

 
 ,Keall et al) ,(Bakar and Cheen, 2011),(Rajaei and Mansourian, 2016) ,(Flood, 1997) ,(Flood, 2012) مأخذ:

2007), (Wheeler, 2004),(Xue, 2012). Adeoye, 2016)) 

 

 

 
CR: 0.01                                                                                                                        

 

 

 وزن نهایی معیارهای کیفی مسکننمودار : 2 شکل

 

)نسبت توافق( باشد، CR≤1  که مقدارچنان

ها است که سازگاری الزم در قضاوت دهنده ایننشان

بیشتر  0.1این مقدار از  کهیصورت رعایت شده و در

ها صورت در قضاوت یدنظرباشد در آن صورت باید تجد

برابر  (CRبگیرد. در مطالعه حاضر مقدار نسبت توافق )

برآورد گردیده است که حاکی از آن است که  01/0

است که  ها صورت گرفتهسازگاری الزم در قضاوت

وزن را  یشترینب هایمسکن با کاربر یجوارشاخص هم

شهر زنجان یکی از  به خود اختصاص داده است.

موقعیت شهرهای متوسط و میان اندام کشور در 

 48تا  قهیدق 28درجه و  48جغرافیایی منطبق بر 

النهار گرینویچ و دقیقه طول شرقی از نصف 30درجه و 

دقیقه عرض  41رجه و د 36تا  قهیدق 40درجه و  36

 نیاساس آخربرگرفته است.  قرار شمالی از خط استوا

 تی( جمع1395نفوس مسکن ) یعموم یسرشمار

 تیو نسبت جمع دهینفر رس 430871شهر زنجان به 
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 99/40 یعنیدرصد بوده است  99/40شهر به استان 

استان زنجان در شهر زنجان ساکن  تیدرصد جمع

مهاجرت  دهنده روندنشان یبوده است به عبارت

 شاخص. ستاستان به شهر زنجان ا یروستاها تیجمع

مربوط به  جینتا براساساندازه متوسط خانوار 

، در 1390نفوس و مسکن در سال  یعموم یسرشمار

 نی. اباشدینفر در هر خانوار م 3.5شهر زنجان معادل 

نفر در هر خانوار  3.8معادل  1385شاخص در سال 

نفر در  3/0، برابر 1390با سال  اسیه در قبوده است ک

 نیاساس آخر. بردهدیخانوار کاهش نشان م

تعداد  1395نفوس مسکن در سال  یعموم یسرشمار

خانوار بوده که نسبت به سال  132.469خانوار برابر با 

است. بعد خانوار شهر زنجان در  یافته افزایش 1390

نفر در خانوار  2/0برابر  1390 یا قیاسدر  1395سال 

-منطقهلحاظ مطالعات کالبدی  از است. افتهی شیافزا

حاضر قرار  یقبندی که در حال حاضر مالک عمل تحق

به  که باشدگانه شهرداری زنجان میدارد، مناطق سه

که شامل منطقه  ی، مناطقشودیسه منطقه تقسیم م

 یمال، منطقه ش2، منطقه شرقی منطقه 1غربی منطقه 

 موردموقعیت منطقه  3. شکل باشدمی 3منطقه 

 .دهدیمرا نشان  مطالعه

 

 
 : نگارندگان با استناد به طرح تفضیلی شهر زنجان(مأخذمطالعه ) مورد: موقعیت منطقه 3شکل  

 

 های تحقیقیافته

های مسکن پایدار، تعیین میزان توجه به دیدگاه با

های کیفیت مسکن در نواحی شهری پایداری شاخص

پذیر نبوده بلکه زنجان تنها با یک معیار مشخص امکان

بررسی و  باید معیارهای مختلفی با یکدیگر مورد

تحلیل قرار گیرند. با توجه به اینکه معیارها از اهمیت 

افزار در نرم AHPد از روش باشنیکسانی برخوردار نمی

Export Choice محاسبه قرار گرفت  وزن معیارها مورد

سپس وزن هرکدام از معیارها در مدل تودیم اعمال و 

نقشه موضوعی آن تهیه شد نتایج  Gisدر محیط 

دهد امتیاز نشان می 4 شکل نقشه حاصل از مدل

باشند از ناپایداری خیلی نواحی که به صفر نزدیک می

کنند از پایداری د و امتیاز نواحی که به یک میل میزیا

باشد بنابراین میزان پایداری خیلی زیاد برخوردار می

 7-1کیفیت مسکن در نواحی شهری زنجان در ناحیه 

 5-2)محالت سایان، مهدیه سایان( با امتیاز صفر، 

های بنیاد( با امتیاز سیم، ترانس، زمین)محالت بی

 هیفاطم یکو -درمانگاه-پادگان )محالت  1-2 ،0.10

)محالت  3-1، 0.10 رستان( با امتیازقب یآشاغ -

از ناپایداری خیلی زیاد  0.11با امتیاز  آباد(اسالم

 -عصریول)محالت  5-3نواحی  کهبرخوردارند. درحالی

 2-3( و ناحیه بهارستان -هیمنظر یکو -اریشهر

 3-4 ، ناحیه1( با امتیاز هیگون –بوروغ  ید)محالت ی

از پایداری خیلی زیاد  0.99)محالت الهیه( با امتیاز 
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 ترین علل ناپایداری در نواحی ذکربرخوردارند. مهم

 شده انطباق نواحی ناپایدار با محالت غیررسمی

جواری سیم، فاطمیه، سایان(، همآباد، بیاسالم)

های ناسازگار و واحدهای مسکونی با کاربری

گی قطعات به دلیل عدم های مزاحم، ریزدانفعالیت

وسازهای نظارت در تفکیک قطعات در زمان ساخت

اولیه، کیفیت پایین واحدهای مسکونی که به لحاظ 

قبول، تخریبی و تعمیری قرار دارند،  قابل استحکام غیر

دوام )بیشتر از آجر و آهن بعضاً از بتن و فلز مصالح بی

 شده که جهت پایداری در مقابل زلزله، استفاده

استفاده از مصالح بادوام مانند اسکلت فلزی و بتنی 

الزامی است(، قدمت باالیی واحدهای مسکونی که 

باشد با توجه به اینکه سال ساخت می 15بیشتر از 

مطالعه که کوهستانی  وهوای منطقه موردشرایط آب

باشد فرسودگی و تخریب مساکن امری زودرس می

وب با توجه بر اصل است. استفاده از مصالح نمای نامرغ

مصالح ساختمانی نامرغوب و  پایداری که استفاده از

لحاظ زیباشناسی و بصری  های ساخت که ازتکنیک

کند بنابراین در نواحی باشد، جلوگیری مینامناسب می

شده  مذکور از مصالح نمای سیمانی بیشتر استفاده

 است. الگوی مسکن در نواحی شهر زنجان بیشتر به

تبع آن با توسعه افقی  که به واحدیصورت تک

روبروست مشکالتی از قبیل محدودیت زمین و 

 آن را در پی دارد گسترش شهر به سمت خارج از

 .(4)شکل 

 

 

 
 شهر زنجان یمسکن در نواح یفیک یهاشاخص یداریپا یی: نقشه نها4شکل 

 

و نمـودار توزیـع    4نتایج حاصل از نقشه نهـایی شـکل   

 شکل درصد پایداری کیفیت مسکن شهر زنجان نمودار

دهد که از سمت غرب به شرق و از جنـوب  نشان می 5

هـای کیفیـت مسـکن    به شمال میزان پایداری شاخص

ایـن   یابـد کـه مسـئله پایـداری مسـکن در     افزایش می

کالبدی جدید  –نواحی بیشتر ناشی از ساختار فیزیکی 

ــا  ــکونی ب ــدهای مس ــازنده واح ــت س ــاال، کیفی ــای ب ه

عمـودی و نظـایر آن    های مقـاوم بـا توسـعه   ساختمان

 14مطالعـه   باشـد. از کـل مسـاکن محـدوده مـورد     می

درصـد از پایـداری    36 درصد از پایداری خیلـی زیـاد،  

ــاد، ــداری   27 زی ــد از پای ــط، درص ــد از  8متوس درص

درصـد از پایـداری خیلـی کـم بـوده       15 پایداری کـم، 

وضـعیت   برخوردار هسـتند. ایـن بـدین معناسـت کـه     

 سـطح  در نسـبتاً  های کیفیت مسـکن شاخص پایداری

 نواحی شهر زنجان پایدار است.
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مسکن شهر زنجان تیفیک یداریدرصد پا عینمودار توز :5 شکل  

 

 مسکن ی کیفیتداریپا یبرا ییراهبردها

 یداریـ کـه پا  میحاصـل از مـدل تـود    جیبا توجه به نتا

ــواحی شــهر زنجــان مســکن در  تیــفیک درصــد  77ن

یررسمی غکه نواحی منطبق با محالت یدرحالباشد یم

به برابـری پایـداری   از ناپایدار برخوردارند برای رسیدن 

از  و بـوده ارائه راهبـرد   نیاز به در نواحی شهری زنجان

سوآت که در  لیتحلمدل سوآت استفاده گردیده است. 

را  یابزار قدرتمنـد  پذیردیصورت م سیماتر کیقالب 

و « بالفعــــل اتیخصوصــــ» یجهــــت کالبدشــــکاف

. سـازد یفراهم م یشهر یهاحوزه« بالقوه هاییتقابل»

ها قادر اسـت تـا   منظم داده یدهسازمان یگرد عبارتبه

 یهـا جنبـه  ینتـر از مهـم  یشـمار  یهاها و ضعفقوت

مطالعه را آشکار ساخته و  در حوزه مورد یشهر یزندگ

و  تیو امکانـات سـا   اتیقرار دهد. خصوص لیمورد تحل

عوامـل   ایها تحت سرفصل تواندیمطالعه م مورد ینواح

؛ (1385 گلکـار، ) یرنـد قـرار گ  یبررسـ  گوناگون مـورد 

بنابراین با توجه به رویکرد مسکن پایدار برای تبیـین و  

ــرد و   ــه راهب تحلیــل کیفیــت مســکن در راســتای ارائ

پیشنهادات، ابتدا با اسـتفاده از نتـایج حاصـل از مـدل     

ــواحی پایــدار کیفیــت مســکن شــهر زنجــان   تــودیم ن

یجه منجر به تهیـه  نت درشناسایی و ارزیابی قرار گرفت 

تحلیـل   و یـه تجزناشـی  ضـعف ) قاط قـوت و  فهرست ن

ی مسـکونی  واحـدها یرگذار بر کیفیت تأثعوامل داخلی 

تحلیـل   و یـه تجزناشی ) یداتتهدو  هافرصتنواحی( و 

ی واحـدها یرگذار بر پایداری کیفیت تأثعوامل خارجی 

سـوات بعـد از    روش درمسکونی نواحی( شـده اسـت.   

ی و دهـ ارزشی داخلـی و خـارجی،   هـا عاملشناسایی 

در راسـتای  وزن دهی به عوامـل، راهبردهـای مناسـب    

اسـت. بـرای    شده ارائهرفع مشکالت و اعتالی پایداری 

ارائه راهبرد در چارچوب مراحل سوات به شکل سلسله 

 گیرد.یممراتبی ذیل انجام 

 

 ماتریس داخلی خارجی

خارجی  ماتریس نمرات نهایی حاصل از ماتریس داخلی

ی کیفیـت مسـکن   هـا شـاخص برای تعیـین موقعیـت   

 شـود یمـ کـه مشـاهده    طـور همـان شـد.   مورداستفاده

در میـان چهـار موقعیـت     کیفیت مسـکن  یهاشاخص

ماتریس داخلـی خـارجی در حالـت تـدافعی دارد ایـن      

طـرف بـا نقـاط ضـعف      بدین مفهوم است کـه از یـک  

ــارجی آن را    ــدهای خ ــر تهدی ــرف دیگ ــی و از ط داخل

گیرد ست، در این وضعیت اقداماتی که صورت میروبرو

باید در راستای کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدات 

 (.6( )شکل 6و  5و  4خارجی باشد )جداول 
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 : الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی6شکل 

 

 : ماتریس ارزیابی عوامل داخلی4 جدول
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 ارزیابی عوامل خارجی سیماتر :5 جدول

 
 

 

 TOWS : ماتریس6جدول 

 
 

 بحث و نتیجه گیری
 و بدون برنامه شهرها از اندازه از یشرشد و گسترش ب

جمله مشکالت و مسائل شهرهای امروزی است که 

، بدمسکنی نشینییهجمله حاش از هاییدهمنجر به پد

مسئله مسکن شده است درواقع این مسئله با توجه و 

به کثرت کاربری مسکونی در شهرها یکی از 

که پایداری شهرها را  باشدیمشکالتی م ترینیاساس

عنوان یکی از . شهر زنجان بهاندازدیشدت به لرزه مبه
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در  یژهومیان اندام با مشکالت فراوانی به یشهرها

این اساس  برکیفی مسکن روبروست.  یهاشاخص

پژوهش حاضر برای تحقق اهداف اصلی تحقیق با 

 ینو با تدو ARC GIS افرازاستفاده از مدل تودیم، نرم

مقاله  یتها و محدودجامع با توجه به داده یهاشاخص

کیفی در نواحی شهری  یهابه تحلیل فضایی شاخص

از مجموع  دهدیزنجان پرداخت که نتایج نشان م

 یداردرصد از پا 50مطالعه  مساکن محدوده مورد

 23درصد از پایداری متوسط و  27زیاد، زیاد،  یلیخ

. باشدیدرصد از پایداری خیلی کم و کم برخوردار م

انطباق با محالت  یرتأثنواحی ناپایدار بیشتر تحت

گرفته که از تعداد  بزرگ غیررسمی شهر زنجان قرار

دارا مساکن زیادی نسبت به محالت دیگر این نواحی 

های انواع فعالیت یجواربوده که بدمسکنی، هم

ناسازگار با کاربری مسکونی، پایین بودن کیفیت 

دوام، ریزدانگی بی ها، استفاده از مصالحساختمان

ها مشخصه کیفی آن ینترقطعات و نظایر آن مهم

ها تجلی فضایی از تکاپوی سکونتگاه . اینباشدیم

روستایی بوده که  و جامع شهری پذیریبآس یهاگروه

کالبدی، اقتصادی، اجتماعی  هایینابرابر از برآیندی

غلط  هاییاستس الگوها و یجهنت جوامع هستند که در

 اند.در سطوح مختلف به وجود آمده یزیربرنامه

که  دهدنشان می ی حاصل از مدل سوآتهایافته

ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی و خارجی؛ با توجه به 

 2.5و کمتر از  2.43نهایی عوامل داخلی برابر  نمره

نظر  کیفی مسکن از یهانتیجه شاخص باشد، درمی

عوامل داخلی دچار ضعف است، این مورد حتی درباره 

کند یعنی برابر نمره نهایی عوامل خارجی صدق می

ای که ماتریس گونه. بهباشدیم 2.5و کمتر از  2.27

های کیفی مسکن ( جایگاه شاخصIEداخلی خارجی )

را نشان داد که در میان چهار موقعیت )تهاجمی، 

ها در کارانه، تدافعی و رقابتی( این شاخصمحافظه

 اساس نتایج بهتدافعی قرار دارند؛ بنابراین بر موقعیت

شود، آمده از تحقیق، فرضیه موردنظر رد می دست

های فوق در بدترین وضعیت ممکن بنابراین شاخص

داخلی و از  هایضعف طرف با یک که از چراقرار دارد )

نتایج  طرف دیگر از تهدیدهای خارجی روبرو است(.

و  هایزیردارد که برنامه یدنکته تأک ینتحقیق بر ا

مسکن شهری باید در جهت کاهش  هاییاستس

ناپایداری، این نواحی را در الویت قرار دهند که این امر 

ک سوات از طریق با توجه به نتایج تکنی تواندیم

تخریبی و اختصاص  یفیتباک هاییناستفاده از زم

صحیح به مسکن برای  یزیرها با برنامهدادن آن

جمعیت در حال رشد، مشارکت شهرداری با مالکین 

اراضی تخریبی در جهت اعطای تسهیالت برای عمران 

بایر، هدایت و حمایت بخش خصوصی در  هایینزم

 یهاازی و نوسازی بافتدر بهس گذارییهجهت سرما

تجاری با  هایی، خروج کاربریررسمیمسکونی غ

آالینده و مزاحم در جهت جایگزینی  هاییتفعال

تشویقی،  هاییاستمسکونی از طریق س هاییکاربر

تجمیع قطعات ریزدانه و نامنظم بافت مسکونی در 

حل  راهیکعنوان مختلط به یهاراستای ایجاد مجموعه

 و راهبرد انجام گیرند.

 

 پانوشت
1-City Prosperity Index 

 

 منابع و مآخذ

ارزیابی  .1394 .،ع، قاسمی.، و زاده، عابراهیم-

های کالبدی مسکن با رویکرد توسعه پایدار شاخص

های مطالعه موردی، شهر سامان، مطالعات و پژوهش
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