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Abstract
The accelerating rate of urbanization and population growth in the past three
decades in developing countries, especially in Iran, has brought many issues in social,
economic and political aspects, and made it necessary to urban managers to prepare a
comprehensive plan in the housing market. For such a program, assessing the housing
indicators is a necessary tool to estimate the needs of housing sector in the country. Aim of
this study is accomplish the spatial analysis of quantitative and qualitative indicators of
housing in city of Izeh. Research method is theoretical-applied, based on the goals, and
descriptive-analytical, based on data gathering. To measure the difference between the five
regions of the city, 9 quantitative and qualitative indicators of housing have been applied.
Then, after collecting information and statistical data, the fuzzy TOPSIS decision-making
technique and GIS were used. In the fuzzy TOPSIS decision model, zones 2 and 3 with
weights of 0.582 and 0.588 estimated as rich, zones 4 with weights of 0.392 and was semi
rich, and zones 1 and 5 with weights 0.368 and 0.364 were poor. In general, the final result
of this study shows the mismatch between the distribution of quantitative and qualitative
indicators of housing in the regions of city of Izeh.
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 .1دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 .2کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 .3دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
تاریخ دریافت1044/43/47 :

تاریخ پذیرش1044/14/41 :

چکیده

ر وند شتابان شهرنشینی و رشد جمعیت در سه دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در کشور
ایران ،مسائل بسیاری در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی به همراه داشته است و تهیه برنامه ای جامع در بازار مسکن را
ضروری ساخته است .برای چنین برنامه ای شاخص های مسکن و ارزیابی آنها ابزار مناسبی جهت سنجش نیازهای بخش
مسکن در کشور است .هدف اصلی این پژوهش تحلیل فضایی شاخص های کمی و کیفی مسکن در سطح نواحی شهر ایذه
می باشد .پژوهش حاضر از نظر ماهیت ،نظری -کاربردی و از لحاظ روش مطالعه ،توصیفی – تحلیلی است .برای سنجش
تفاوت بین نواحی  5گانه شهر ایذه از  9شاخص کمی و کیفی مسکن بهره گرفته شده است .سپس بعد از جمع آوری
اطالعات و داده های آماری ،از تکنیک تصمیم گیری تاپسیس فازی و سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISاستفاده شده
است .در مدل تصمیم گیری تاپسیس فازی ،ناحیه  2و  3با وزن  0/582و  0/588در سطح برخوردار ،ناحیه 4با وزن
 0/392نیمه برخوردار و نواحی  1و  5با وزن  0/368و  0/364در سطح برخورداری کم قرار گرفته اند .بصورت کلی نتیجۀ
نهایی این پژوهش ،عدم انطباق توزیع شاخص های کمی و کیفی مسکن در سطح نواحی شهر ایذه را نشان می دهد.
کلید واژه ها :تحلیل فضایی ،شاخص های کمی و کیفی مسکن ،تکنیک تاپسیس فازی ،نواحی شهر ایذه
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این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان تحلیل فضایی شاخص های کمّی و کیفی مسکن در سطح
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مقدمه و بیان مسأله
در دنیای امروز ،مسکن و سرپناه بسیاری از جنبه های زندگی انسانی را تحت الشعاع خود قرار داده است ،به
طوری که بیش از  50درصد درآمد هر خانوار را به خود اختصاص می دهد .عالوه بر جنبه اقتصادی مسکن که مقداری از
درآمد ماهیانه خانوار را به خود اختصاص می دهد بسیاری از نتایج روانی و اجتماعی نیز به آن مرتبط می باشد ،به طوری
که احساس امنیت و آرامش ر وان را فراهم کرده و موجب دگرگونی های اساسی در زمینه روابط اجتماعی و غیره می گردد
(رفیعیان و مولودی.)54 :1390،
مسکن در زمره اساسی ترین و حساس ترین بخش ها در برنامه ریزی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی است
(عزیزی .)۱1:138۱ ،شکل گیری مسکن تابع عوامل و شرایط فرهنگی ،اقلیمی ،اقتصادی -معیشتی و تکنیک ساخت
جامعه استفاده کننده است .پس از انقالب صنعتی ،فرایند شهر نشینی در جهان به طور فزاینده ای رشد کرد و به دنبال آن
مشکالت فراوانی از جمله کمبود مسکن را به وجود آورد (قنبری و همکاران.)21 :1389،
سیل مهاجرت از روستاها به شه رها و سکونت تعداد زیادی از افراد و خانوارها در زاغه ها و حاشیه ی شهر،
بخصوص در کشورهای جهان سوم نشان دهنده ی ابعاد وسیع نیاز به مسکن و همچنین برنامه ریزی برای آن است (رضایی
و احمدی .) 26 :1399 ،مشکل مسکن موضوعی است که امروزه همه کشورها را به نوعی ،متناسب با شرایط شان ،گرفتار
ساخته است (شیخ االسالمی و همکاران .) 1 :1396 ،تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که پرداختن صرف به امر تامین
کمی مسکن و نادیده گرفتن جنبه های کیفی ،به مفهوم به مخاطره افکندن بخشی از ذخیره ی مسکن است که تنها با
مالحظات کمی ایجاد می شود.
بنابر این توجه به ابعاد کیفی مسکن همراه با پرداختن به جنبه های تامین کمی نیازهای مسکن ،باید به یکی از
اجزاء ضروری مسکن بدل شود (حبیبی و اهری .)31 :1383 ،تدوین برنامهای جامع در بخش مسکن نیازمند شناسایی و
تجزیه تحلیل ابعاد و اجزای مختلف مسکن است که خود عمدتا جنب ه های کیفی و کلی مانند عدالت ،انعطاف ،هماهنگی،
رضایت ،توان مالی و محیط زیست را در بر می گیرد .از آنجایی که سنجش و ارزیابی این جنبه ها دشوار است ،شاخص
های مسکن به عنوان متغیرهای قابل اندازه گیری مطرح می شوند تا کمیت و کیفیت ابعاد مختلف مسکن را بیان کنند
(روستایی و همکاران.)1010 :1399 ،
به طور کلی شاخص های مسکن ابزار کلیدی و تعیین کننده در توصیف ،تحلیل و تصمیم گیری محسوب می
شوند که می توانند به عنوان راهنما در برنامه ریزی بخش مسکن مورد استفاده سیاست گذاران و برنامه ریزان کالن بخش
مسکن قرار گیرند ،به شرط آ نکه شناخت آنها کامل بوده و بررسی و تجزیه تحلیل آنها از طریق انجام پژوهش های بنیادی
و کاربردی صورت گیرد و به درستی در برنامه ها به کار گرفته شوند.
در پژوهش حاضر هدف بررسی و شناخت وضعیت شاخصهای کمّی و کیفی مسکن در سطح نواحی شهر ایذه
می باشد .شهر ایذه به عنو ان یکی از شهرهای استان خوزستان ،در سال های اخیر رشد شتابان و لجام گسیخته ای داشته و
به علت داشتن رشد طبیعی جمعیت ،مهاجرت پذیری ،گسترش خدمات ،تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و غیره تحوالت
جمعیتی و کالبدی زیادی به خود دیده است .به طوری که جمعیت آن از 5115 ،نفر در سال  1345به 122013نفر در
سال  1395رسیده است .یعنی افزایش جمعیت شهر ایذه بیش از  23برابر شده ،مساحت آن هم در فاصله  60سال
( )1335 - 1395از  ۱6هکتار به  16۱3هکتار رسیده است.
بنابراین با توجه به مسائلی همچون رشد طبیعی ،مهاجرت و غیره یکی از مشکالت شهر ایذه مربوط به بخش
مسکن می باشد .این کاربری در وضع موجود  5060341مترمربع است که از سرانه ای معادل 44/6متر مربع به ازای هر
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ساکن شهری برخورداراست و بزرگترین کاربری زمین در شهر ایذه می باشد .با توجه به اینکه سرانه استاندارد مسکونی 50
متر مربع است کاربری مسکونی تا حدی مطلوب است و در حدود 612459متر مربع کمبود دارد که با ساخت و ساز در
زمینه های خالی شهر این کمبود جبران می شود .اما با توجه به عواملی چون قدمت تاریخی شهر ایذه و فرسوده بودن
درصد زیادی از مساکن شهری این نوع کاربری از لحاظ کمی و کیفی درسطح مطلوبی قرار ندارد ،به طوری که بر اساس
طرح جامع این شهر42/40درصد کیفیت مسکن در شهر ایذه قابل نگهداری34/08،درصد مرمتی20/80 ،درصد تخربی و
فقط  2/۱2درصد از کل مساکن ایذه نوساز می باشند .بنابراین در این پژوهش تالش می شود به بررسی شاخص های
کمی و کیفی مسکن در شهر ایذه بپردازد.

مبانی نظری
مسکن
ریشه کلمه مسکن از ماده سکن به معنی آرام گرفتن بعد از حرکت ،سکونت ،آرامش باطن و انس گرفته شده
است .مسکن اسم مکان کلمه ساکن است .یعنی جایی که محل آرامش و اسکان می باشد .پس عمده ترین کاربری مسکن
آرامش افراد مستقر در آن خواهد بود که این آرامش جنبه جسمانی و روحی انسان را در بر می گیرد .مسکن در لغت به
معنی " سکنی گزیدن در مکان " آمده است .مسکن ابعاد متنوعی دارد .مسکن یک مکان فیزیکی است و به عنوان سرپنا
نیاز اولیه و اساسی خانوار به حساب می آید .در این سرپناه برخی از نیاز های اولیه خانوار یا فرد مانند خوراک ،استراحت و
حفاظت در برابر شرایط جوی تامین می شود (رفیعیان و مولودی.)11 :1390 ،
مفهوم مسکن عالوه بر مکان فیزیکی ،کل محیط مسکونی را در بر می گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیالت
ضروری مورد نیاز برای بهزیستی خانواده و طرح های اشتغال ،آموزش و بهداشت افراد است .در واقع تعریف و مفهوم عام
مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفا فیزیکی است و کلیه خدمات و تسهیالت الزم برای بهزیستن انسان را شامل می
شود و باید حق تصرف نسبتا طوالنی و مطمئن برای استفاده کننده آن فراهم باشد (پورمحمدی.)3 :1385 ،
«مسکن ،فضایی است که با در بر گرفتن همه ی روابط اجتماعی مردم در زمینه ی همبستگی ها ،عالقه ها،
سلیقه ها و منافع و تضادها ،آنها را در مقابل یکدیگر قرار می دهد .بدین ترتیب مسکن به عنوان فضایی مطرح می گردد که
باالجبار به صورت منجمد خود قابل لمس نیست و حد آن در رابطه و به نسبت رشد و سلطه ی فکری و اجتماعی انسان،
متغیر می باشد .در این زمینه می بایست گفت که معنی و بعد مسکن از یک سو به خصوصیات فردی مربوط می گردد و از
سوی دیگر تابع مجموعه روابط (قراردادی و ضمنی) است که بر طبق آن انسان های مسکون در یک محله یا یک شهر با
هم تماس هایی را معمول می دارند» (روستایی و همکاران.)1014 :1399 ،
مسکن به عنوان کانون زیست ،رابطه ای ارگانیک و متقابل با سایر شئون زندگی دارد؛ چه ،خانه سازی به
مجموعه ای از عوامل مختلف مانند زمین ،مصالح ساختمانی ،نیروی انسانی و سرمایه نیاز دارد و تشکیل و استقرار هر
خانوا ده ی جدید در مسکن تازه به همراه خود نیازهایی به تاسیسات عمومی و مشترک ،تاسیسات رفاهی و بهداشتی،
آموزشی و نظایر آن را مطرح می کند .بنابراین در برنامه ی مسکن نباید خانه را به صورت یک ساختمان جدا و مجزا در
نظر گرفت بلکه خانه را باید در مجموعه ی محیط کوچه ،خیا بان ،شهر ،و شهرها را در رابطه با منطقه و باالخره سراسر
کشور ملحوظ نمود (مرادی.)13 :1396 ،
مسکن به عنوان یکی از مهمترین نیازهای اولیه انسان ،نقش مهمی در محافظت و امنیت او دارد و به عنوان یک
عنصر تعیین کننده در سازمان اجتماعی فضا ،در شکل گیری هویت فردی ،روابط اجتماعی و اهداف جمعی افراد نقش
مؤثری دارد .بدون تردید مسکن ،اهمیت بنیادی در پیشرفت انسان دارد (.).(King & Aldershot, 2005: 605
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مسکن اسم مکان کلمه ساکن است .یعنی جائیکه محل آرامش و اسکان می باشد .پس عمده ترین کاربری مسکن آرامش
افراد مستقر در آن خواهد بود که این آرامش جنبه جسمانی و روحی انسان را در بر می گیرد.
مفهوم مسکن عالوه بر مکان فیزیکی ،کل محیط مسکونی را در بر می گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیالت
ضروری مورد نیاز برای بهزیستن خانواده و طرحهای اشتغال ،آموزش و بهداشت افراد است (پورمحمدی .)3:13۱9،در واقع،
تعریف و مفهوم عام مسکن یک واحد مسکونی نیست ،بلکه کلّ محیط مسکونی را شامل می شود .از طرفی مفهوم مسکن
به رضایت مندی و کیفیت زندگی انسان اثر گذاشته و میتواند با ضمانت زندگی به طور مستقیم در ارتباط قرار گیرد
(حکمت نیا و انصاری.)192:1391،
در دومین اجالس اسکان بشر( (1996که در استانبول برگزار شد مسکن مناسب چنین تعریف شده است :سر
پناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف باالی سر هر شخص نیست  .سر پناه مناسب یعنی  :آسایش مناسب ،فضای
مناسب ،دسترسی فیزیکی،امنیت مناسب ،امنیت مالکیت ،پایداری و دوام سازه ای ،روشنایی ،تهویه و سیستم گرمایی
مناسب ،زیر ساختهای اولیه مناسب ،از قبیل آبرسانی ،بهداشت و آموزش ،دفع زباله ،کیفیت مناسب زیست محیطی ،عوامل
بهداشتی مناسب ،مکان مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و تسهیالت اولیه است که همه این موارد باید با توجه به
استطاعت مالی مردم موجود باشند (مرادی و همکاران.)55 :139۱ ،
پرداختن به شاخصه های مسکن ،به عنوان اصلی ترین ابزار برنامه ریزی و تشکیل دهنده شالوده اصلی آن را می
توان از حساس ترین مراحل برنامه ریزی برشمرد .نیاز به مسکن دو بعد کمی و کیفی است .در بعد کمی ،نیاز به مسکن
دربرگیرنده شناخت پدیده ها و اموری است که مسئله فقدان سرپناه و میزان دسترسی به آن را مطرح می کند .در بررسی
بعد کمی مسکن ،در واقع میزان و درجه پاسخگویی به نیاز مسکن بدون توجه به کیفیت آن در نظر است .کیفیت مفهوم
گسترده ای دارد ،چرا که هر فرد عادی یا متخصص می تواند تعریفی از آن را ارائه کند که بیانگر درجه های مختلفی از ان
باشد .شاخص های روانی – اجتماعی مربوط به کیفیت ،که فقط یکی از اجزای مجموعه مشخصه ی کیفی است ،به ویژه در
مقایسه با مشخصه های فیزیکی آن ،بسیار پیچیده اند (مرادی.)8۱ :1395 ،
در بعد کیفی ،مسائل و پدیده هایی مطرح م ی شوند که به بی مسکنی و بدمسکنی و تنگ مسکنی معروف اند و
آن چه که مطرح است ،نوع و شکل نیاز است .دگرگونی در مفهوم سکونت در عصر ما ،که دال بر محدوده ای بسیار وسیع
تر از تصور سنتی و یا ساکن شدن در پناگاهی فیزیکی به عنوان خانه است ،باعث تقارن برنامه های تولید مسکن (برنامه
ریزی برای مهیا کردن امکانات و تدارکات جانبی مکمل پروژه های مسکونی مانند :بهداشت ،درمان ،آموزش ،اشتغال،
ورزش ،تفریح ،ارتباط و جز این ها) می شود (.)UN_Habitat, 2005, 42
دیدگاه های مختلف در مورد مسکن
مسکن به عنوان محیط مسکونی از دیدگاههای مختلف زیر قابل بررسی است (کوچکیان و همکاران.)68 :1396 ،
دیدگاه اجتماعی :انسان موجودی است اجتماعی ،که یکی از نیازهای آسایش او تشکیل خانواده است و برای
حفاظت از کیان خانواده و مشخص شدن چارچوب خانوادگی ،نیاز به مسکن مناسب دارد ،مسکنی که به عنوان پایگاه
نمادین در مح له های شهری ،خانه هر خانواده نشانگرپایگاه اجتماعی و فرهنگی خانواده می باشد (کوچکیان و همکاران،
.)68 :1396
دیدگاه روانی :جامعه محیطی استرس زا و صحنه مبارزه و رویارویی فرد با مسائل و مشکالت زندگی است و
ارتباط فرد با محیط پیرامون خالی از رفتارهای روانی و هیج انات و مشکالت عاطفی نیست ،لذا این فشارها باعث پایین
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آمدن سطح کارایی فرد ،خستگی فکری و مشکالت متعددی می شود که یک مسکن مناسب می تواند محیطی با آرامش
فکری فراهم کند که ،انسان را از لحاظ روانی آماده فعالیت آینده کند.
دیدگاه اقتصادی :مسکن نوعی سرمایه گذاری با مفهوم اقتصادی بوده و فرصت های شغلی ،دوری و نزدیکی
مسکن به محل کار ،هزینه رفت و آمد از عوامل اساسی اقتصادی تاثیر گذار بر امر مسکن هستند (کوچکیان و همکاران،
.)69 :1396
با توجه به تعریف مسکن در ابعاد مختلف ،می توان مسکن مناسب و بهینه را چنین تعریف کرد:
مسکن م ناسب عبارت است از فضای سکونتی مناسبی که آسایش ،دسترسی مناسب ،امنیت ،پایداری و دوام سازه
ای ،روشنایی کافی ،تهویه و زیر ساختهای اولیه مناسب از قبیل :آبرسانی ،بهداشت و آموزش ،محیط زیست سالم ،مکان
مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و تسهیالت اولیه و همچنین زمینه ی رشد و تقویت روابط بین اعضای خانواده ( ارتباط
افقی) و روابط همسایگی ( ارتباط عمودی) را برای ساکنانش فراهم آورد و مهم تر از همه متناسب با توان مالی خانوار باشد
(ملکی)62:1382 ،
شاخصهای مسکن
فکر مطالعه شاخص های اجتماعی و مسکن به حدود  50سال پیش یعنی اوایل دهه  1960میالدی برمی گردد و
در سال  1990میالدی در سرتاسرجهان گسترش پیدا کرد .این شاخصها به سیاستگذاران کالن بخش مسکن کمکک مکی
کنند تا تصویر روشنتری از شرایط مسکن در گذشته ،حال آینده داشته و سیاستها و راهبردهای متناسبی در آینده اتخاذ
نمایند.
شاخص های مسکن به سه گروه عمده شاخص های کمی ،کیفی و اقتصکادی تقسکیم مکیشکود در طبقکه بنکدی
دیگری شاخص های مسکن به چهار گروه عمده تقسیم میشوند ،شکاخصهکای اجتمکاعی ،اقتصکادی ،کالبکدی و جمعیتکی
پیچیدگی ابعاد مختلف مسکن و تعدد شاخص های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و تصکمیم گیکری هکا در فراینکد برنامکه
ریزی مسکن ،ایجاب میکند که این شاخصها در گروه هکای مختلکف اقتصکادی ،اجتمکاعی و کالبکدی دسکتهبنکدی شکوند
(خوانین زاده.)۱1 :1396 ،
شاخصهای اجتماعی مسکن :در بعد اجتماعی نیز مسأله مسکن از دو جنبه کمی و کیفی قابل بررسی است .در
بعد کمی ،درجه پاسخگویی به نیاز ،بدون در نظرگرفتن کیفیت آن مورد نظر است و در بعد کیفی ،نوع و شکل نیاز مطکرح
است .بعد دیگر شاخص های کیفی مسکن ،احساس امنیت سکونت است که در این زمینه مهمترین موضوع ،نحکوه تصکرف
مسکن است (مرادی.)90 :1395 ،
شاخص های اقتصادی :در بعد اقتصادی ،شاخصهای مسکن در هر دو اقتصاد خرد و کالن قابل بررسکی اسکت و
آگاهی از تأثیر شاخصهای اقتصادی در هر یک از بخش های اقتصاد ،کمک مؤثری به برنامهریزان در جهت شناخت مسائل
و ارائه راه حل می کند .در بیشتر کشورهای جهان حدود  30درصد از درآمدهای خانوار به مسکن تعلق میگیکرد ککه ایکن
میزان بیش از  50درصد است (مرادی و همکاران.)55 :139۱ ،
شاخصهای کالبدی :مساله مسکن در بعد کالبدی نیز از دو جنبه قابل بررسی است ،اول توجه به کالبد مسکن به
صورت منفرد و جدا از بافت اطراف آن و دوم ،رابطه آن با محیط مسکونی ضروری است به ابعاد کالبکدی مسککن در قالکب
محیط پیرامونی آن و با توجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی انسان پرداخته شود (حسین پور.)68 :1396 ،
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شاخصهای کمّی و کیفی مسکن
برای سنجش وضعیت نواحی شهر ایذه از شاخص های کمی و کیفی مسکن از شاخص 9گانه زیر بهره گرفته
شده است.
جدول .1شاخص های کمی و کیفی مسکن جهت سنجش شکاف بین نواحی شهر ایذه
بعد خانوار(معکوس)

واحدهای مسکونی دارای آشپزخانه

تراکم نفر در واحد مسکونی(معکوس)

واحدهای مسکونی دارای سرویس بهداشتی

تراکم خانوار در واحد مسکونی(معکوس)

درصد واحدهای مسکونی بادوام

اتاق در واحد مسکونی

وضعیت مالکیت

سرانه زیر بنای مسکونی

محدوده مورد مطالعه
شهر ایذه در استان خوزستان ،در پهنه ای  2329/1کیلو متر مربع ،در دشتی بیضی شکل در شمال شرقی استان
خوزستان قرار دارد .این منطقه در  31درجه و 50دقیقه عرض شمالی و  49درجه و  52دقیقه طول شرقی و ارتفاعی
معادل  ۱60متر واقع شده است .شهر ایذه بین استان چهارمحال و بختیاری و استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان
های مسجدسلیمان و باغملک قرار دارد ( امانپور و همکاران .)99 :1394 ،براساس سرشماری عموم و نفوس مسکن
جمعیت شهرنشین شهر ایذه به  113456هزار نفر می رسد (درگاه ملی آمار ایران.)1390،
ناحیه شمالی :ناحیه شمالی (سرتل) یا ناحیه  1در منطقه  1شهر ایذه واقع شده است .این ناحیه با حدود
 23068نفر جمعیت سومین ناحیه از نظر جمعیت و با  36۱/۱هکتار مساحت اولین ناحیه از نظر وسعت می باشد .تراکم
ناخالص ناحیه شمالی  62.۱نفر در هکتار است.
ناحیه مرکزی :ناحیه مرکزی (مصال) یا ناحیه  2در منطقه  1شهر ایذه قرار گرفته است .این ناحیه با حدود
 24502نفر جمعیت دومین ناحیه شهر ایذه از نظر جمعیت و با  264/۱هکتار مساحت پنجمین ناحیه از نظر وسعت می
باشد .تراکم ناخالص ناحیه مرکزی 92.5نفر در هکتار است.
ناحیه شرقی :ناحیه شرقی (سازمان آب) یا ناحیه  3در منطقه  1شهر ایذه واقع شده است  .این ناحیه با حدود
 1۱623نفر جمعیت پنجمین ناحیه شهر ایذه از نظر جمعیت و با  354.2هکتار مساحت دومین ناحیه از نظر وسعت می
باشد .تراکم ناخالص ناحیه شرقی 49.۱نفر در هکتار دارای کم ترین تراکم می باشد.
ناحیه غربی :ناحیه غربی (اشکبوس نادری) یا ناحیه  4در منطقه  2شهر ایذه واقع شده است .این ناحیه با حدود
 252۱۱نفر جمعیت اولین ناحیه شهر ایذه از نظر جمعیت و با  302.2هکتار مساحت چهارمین ناحیه از نظر وسعت می
باشد .تراکم ناخالص ناحیه غربی 83.6نفر در هکتار است.
ناحیه نورآباد :ناحیه نورآباد یا ناحیه  5در منطقه  2شهر ایذه واقع شده است .این ناحیه با حدود  22986نفر
جمعیت چهارمین ناحیه شهر ایذه از نظر جمعیت و با  636.۱هکتار مساحت چهارمین ناحیه از نظر وسعت می باشد .تراکم
ناحیه نورآباد  ۱5.8نفر در هکتار است.
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شکل .1موقعیت جغرافیایی نواحی شهرایذه

پیشینه پژوهش
سطح نابرابری شاخص های مسکن از لحاظ کمی و کیفی و پایین بودن کیفیت مساکن شهری بسترهای جدیکدی
برای مطالعه بستر مسکن در ایران و دیگر کشورها فراهم ساخته است .از جمله مطالعات می توان به موارد ذیل در جکدول2
اشاره کرد.
جدول .2پیشینه پژوهش
نویسنده

سال

عنوان

نتایج و یافته ها

رازقیان و همکاران

2413

سیف الدینی و
همکاران

1382

ارزیابی شاخص های کیفی و کیفی در
مسکن غیر رسمی در محله های
فقیرنشین (موردی :محله شهید قربانی
شهر مشهد)
تحلیل شکاف جغرافیایی کیفیت
مسکن در مناطق  22گانه شهر تهران

نتایج نشان داد محله شهید قربانی به عنوان یکی از حومه شهر مشهد
از لحاظ شاخص های کمی و کیفی در مقایسه با شهر مشهد وضعیت
نامناسبی دارد.

شمس و همکاران

1380

ارزیابی توسعه یافتگی بخش مسکن در
سطوح ناحیه ای با بهره گیری از مدل
تحلیل عاملی (موردی :ناحیه استان

براساس رتبه بندی به دست آمده مناطق  2 ،1و  5در رتبه های اول
تا سوم از منظر شاخص های کیفیت مسکن قرار دارند .مناطقی که در
باالترین شرایط از بعد شاخص های مسکن قرار گرفته اند عمدتا
مناطقی هستند که در رتبه های باالی برخورداری در سطح شهر
تهران قرار دارند.
نتایج نشان داد توسعه یافتگی بخش مسکن در شهرهای ناحیه میانی
استان همدان ،الگوی متعادل و مناسبی ندارد که این امر مستلزم
برنامه ریزی های آگاهانه و منسجم در زمینه مسکن است.
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همدان)
زنگانه و فرهادی

1385

سنجش کیفیت واحدهای مسکونی
شهر مشهد با روش ویکور

نتایج به دست آمده نشان می دهد که  52درصد از واحدهای مسکونی
در وضعیت مناسب و  12درصد در وضعیت نامناسب می باشند.

عابدینی و کریمی

1387

تحلیل شاخص های مسکن
درشهرستان های استان آذربایجان
غربی با روش ویکور

نتایج به دست آمده نشان می دهد که شهرستان های مهاباد ،بوکان،
اشنویه ،سلماس ،یلدشت ،میاندوآب ،شوط و چالدران به لحاظ شاخص
های مسکن در وضعیت نامطلوبی قرار دارند ،در حالی که وضعیت
مسکن در شهرستان های شاهین دژ ،ماکو ،خوی ،سردشت ،ارومیه،
پیرانشهر در حد قابل قبولی قرار دارد.

مرادی و همکاران

1386

ملکی و شیخی

1333

ارزیابی تطبیقی سیر تحول شاخص
های مسکن نقاط شهری استان
کردستان و کشور ایران طی دوره
()1345-1390

تحلیل فضایی شاخص های مسکن در
سطح استان های کشور

بررسی شاخصهای کمی در طی دوره نشان می دهد که ،شاخصهای
تراکم نفر در واحد مسکونی و نسبت افزایش خانوار به واحد مسکونی،
استان بهتر از شاخص کشوری و سایر شاخصهای متوسط اتاق در
واحد مسکونی ،اتاق برای هر خانوار ،نفر در اتاق و خانوار در اتاق در
نقاط شهری کشور روند مناسب و مطلوب تر را نسبت به استان نشان
میدهد .ضمناً میزان مالکیت  52/46درصد نسبت به نقاط شهری
کشور روند مثبتی داشته است .اما طی دورههای اخیر اجازه نشینی،
نسبت به دوره قبل به  35/28درصد افزایش داشته است.
به این نتیجه رسیدند که استان ها در چهار گروه بسیار محروم
،محروم،در حال توسعه و توسعه یافته از نظر میزان توسعه یافتگی قرار
گرفته اند .نتیجه این مقاله بیانگر پایین بودن و نامناسب بودن کیفیت
وضع مسکن در آنها می باشد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر ماهیت ،توسعه ای-کاربردی و ازلحاظ روش مطالعه ،توصیفی-تحلیلی است .در این پژوهش
از دو شیوه کتابخانه ای و میدانی برای جمعآوری دادهها و اطالعات استفادهشده است .به این صورت که برای جمعآوری
اطالعات در مورد پیشینه ،م بانی نظری پژوهش و اطالعات و آمارهای شاخص های کمی و کیفی مسکن از آمارنامهها،
طرحهای تفضیلی و جامع استفادهشده است .جهت تحلیل داده ها از مدل تصمیم گیری تاپسیس فازی و ترسیم نقشه ها از
سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISاستفاده شد.

تجزیه و تحلیل داده ها
برای سنجش نواحی  5گانه شهر ایذه از لحاظ شاخص های کمی و کیفی مسکن از  9شاخص؛ بعد خانوار
(معکوس) ،تراکم نفر در واحد مسکونی(معکوس) ،تراکم خانوار در واحد مسکونی (معکوس) ،اتاق در واحد مسکونی ،سرانه
زیر بنای مسکونی ،واحدهای مسکونی دارای آشپزخانه ،واحدهای مسکونی دارای سرویس بهداشتی ،درصد واحدهای
مسکونی بادوام و وضعیت مالکیت استفاده شده است .بعد از جمع آوری داده های مربوطه برای شاخص های در سطح
نواحی ،از تکنیک تصیم گیری تاپسیس فاری جهت تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شده است .روش های حل تصمیم
گیری چندمعیاره ،به طور گسترده ،برای انتخاب شمار محدودی از گزینه ها استفاده می شود.
یکی از تکنیک های شناخته شده برای حل مسائل چندمعیاره ،تاپسیس فازی است .این روش نخستین بار توسط
چن ( ) 2000بکار گرفته شد .برای انجام محاسبات تکنیک تاپسیس به صورت فازی نخست باید از یک طیف زبانی مناسب
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برای گردآوری داده ها استفاده کرد .چن یک مقیاس زبانی هفت درجه را برای امتیازدهی به هر گزینه براساس هر معیار و
یک مقیاس زبانی هفت درجه ای برای اهمیت معیارها پیشنهاد می دهد .طیف هفت درجه پیشنهادی چن در ارزیابی گزینه
و اهمیت معیارها برای تکنیک تاپسیس فازی به صورت جدول3می باشد:
جدول .3متغیرهای کالمی در منطق فازی
متغیرهای زبانی برای رتبه بندی گزینه ها
متغیرزبانی

متغیرهای زبانی برای ارزیابی اهمیت معیارها
متغیرزبانی

عددفازی

عددفازی متناظر

متناظر
()0,0,1

( )VLخیلی پایین

()0,0,0/1

( )VPخیلی ضعیف

()0,1,3

( )Lپایین

()0,0/1,0/3

( )Pضعیف

( )Wبدترین

()1,3,5

( )FLتااندازه ای پایین

()0/1,0/3,0/5

( )Fمتوسط

()3,5,۱

( )Mمتوسط

()0/3,0/5,0/۱

( )Gخوب

()5,۱,9

( )FMتا اندازه ای باال

()0/5,0/۱,0/9

( )VGخیلی خوب

()۱,9,10

( )Hباال

()0/۱,0/9,1

( )Eعالی

()9,10,10

( )VHخیلی باال

()0/9,1,1

منبع :عطایی.55:1389 ،
با توجه به اینکه در تمامی کتب تصمیم گیری فازی ،روش های مختلف به طور مفصل شرح داده شده اند؛ لذا ما
در این پژوهش به بیان ماتریس ها در روش تاپسیس فازی پرداخته ایم .مسئله ی ما شامل  5گزینه و 9معیار می باشد.
پاسخ دهندگان در قالب عبارات کالمی و کیفی ،نظرات خود را در مورد وضعیت شاخص های کمی و کیفی مسکن در غالب
معیارهای مذکور بیان نموده اند .بنابراین الزم است این عبارات کالمی براساس طیف فازی مربوطه به اعداد فازی تبدیل
شوند که به این منظور از طیف ارائه شده لیو و چن استفاده شده که از نظر عملکرد به طیف مورد استفاده در این پژوهش
نزدیک است.
بنابراین با توجه به معیارها رتبه بندی فازی ترکیبی

گزین ها را می توان بر اساس روابط

زیر به دست آورد(عطایی.)60:1389 ،

در این حالت ،ماتریس تصمیم گیری فازی نظرات کارشناسان در رابطه با وضعیت نواحی  5گانه شهر ایذه از شاخص
های کمی و کیفی مسکن به شرح جدول4می باشد:
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جدول .0ماتریس تصمیم گیری فازی رتبه بندی گزینه ها و اهمیت معیارها
معیار

بعد خانوار

تراکم نفر

تراکم

اتاق در

سرانه

واحدهای

واحدهای

درصد

وضعیت

(معکوس)

در واحد

خانوار در

واحد

زیر بنای

مسکونی

مسکونی

واحدهای

مالکیت

مسکونی

واحد

مسکونی

مسکونی

دارای

دارای

مسکونی

(معکوس

مسکونی

آشپزخانه

سرویس

بادوام

)

(معکوس

گزینه

بهداشتی

)
ناحیه1

(5و3و)1

(3و1و)0

(3و1و)0

(5و3و)1

(3و1و)0

(5و3و)1

(5و3و)1

(5و3و)1

(5و3و)1

ناحیه

(۱و5و)3

(5و3و)1

(5و3و)1

(۱و5و)3

(5و3و)1

(۱و5و)3

(۱و5و)3

(۱و5و)3

(۱و5و)3

2
ناحیه

(۱و5و)3

(3و1و)0

(۱و5و)3

(3و1و)0

(5و3و)1

(۱و5و)3

(۱و5و)3

(۱و5و)3

(۱و5و)3

3
ناحیه

(5و3و)1

(3و1و)0

(۱و5و)3

(3و1و)0

(3و1و)0

(5و3و)1

(5و3و)1

(5و3و)1

(5و3و)1

0
ناحیه

(5و3و)1

(3و1و)0

(5و3و)1

(3و1و)0

(3و1و)0

(5و3و)1

(5و3و)1

(5و3و)1

(5و3و)1

5
اهمیت

()0,0/1,0/3

()0,0,0/1

()0,0,0/1

()0/9,1,1

()0/9,1,1

()0/9,1,1

()0/9,1,1

()0/9,1,1

()0/9,1,1

معیارها

کمیته تصمیم گیری تعیین وزن معیارها شامل  9نفر از خبرگان علوم جغرافیایی(برنامه ریزی شهری ) هستند.
بعد از کمی کردن ،ماتریس وزن معیارها که بصورت

است را می توان از روابط زیر محاسبه

کرد (عطایی.)1389 ،

وزن معیارها نیز در جدول 4قابل مشاهده است .بنابراین با استفاده از رابطه زیر ،ماتریس تصمیم فازی بی مقایس
شده و ماتریس وزن دار محاسبه گردیده است:
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برای محاسبه ماتریس وزن دار جدول ، 5باید ماتریس بی مقیاس شده را با استفاده از رابطه فوق در وزن  9معیار
ضرب کنیم.
جدول .5ماتریس تصمیم بی مقیاس شده
گزینه

معیار

ناحیه1

ناحیه3

ناحیه2

ناحیه5

ناحیه0

بعد خانوار(معکوس)

(0/۱1و0/43و)0/14

(1و0/۱1و)0/43

(1و0/۱1و)0/43

(0/۱1و0/43و)0/14

(0/۱1و0/43و)0/14

تراکم نفر در واحد

(0/60و0/20و)0

(0/60و0/20و)0

(0/60و0/20و)0

(0/60و0/20و)0

(0/60و0/20و)0

مسکونی(معکوس)
تراکم خانوار در واحد

(0/60و0/20و)0

(0/60و0/20و)0

(0/60و0/20و)0

(0/60و0/20و)0

(0/60و0/20و)0

مسکونی(معکوس)
(0/۱1و0/43و)0/14

(1و0/۱1و)0/43

(1و0/۱1و)0/43

سرانه زیر بنای مسکونی

(0/60و0/20و)0

(0/60و/20
0و)0

(0/60و/20
0و)0

واحدهای مسکونی دارای

(0/۱1و0/43و)0/14

(1و0/۱1و)0/43

(1و0/۱1و)0/43

اتاق در واحد مسکونی

(1و0/۱1و)0/43

(0/۱1و0/43و)0/14

(0/60و0/20و)0
(1و0/۱1و)0/43

(0/60و0/20و)0
(0/۱1و0/43و)0/14

آشپزخانه
واحدهای مسکونی دارای

(0/۱1و0/43و)0/14

(1و0/۱1و)0/43

(1و0/۱1و)0/43

(1و0/۱1و)0/43

(0/۱1و0/43و)0/14

سرویس بهداشتی
درصد واحدهای مسکونی

(0/۱1و0/43و)0/14

(1و0/۱1و)0/43

(1و0/۱1و)0/43

(1و0/۱1و)0/43

(0/۱1و0/43و)0/14

بادوام
وضعیت مالکیت

(0/۱1و0/43و)0/14

(1و0/۱1و)0/43

(1و0/۱1و)0/43

(1و0/۱1و)0/43

(0/۱1و0/43و)0/14

جدول .7ماتریس تصمیم بی مقیاس وزن دار
گزینه

معیار

ناحیه1

ناحیه2

ناحیه3

ناحیه0

بعد خانوار(معکوس)

(0/21و0/04و)0

(0و0/0۱و)0

(0/21و0/0۱و)0

(0و0/04و)0

تراکم نفر در واحد

(0/06و0و)0

(0/10و0و)0

(0/06و0و)0

(0/06و0و)0

ناحیه5
(0/15و0/43و)0/13
(0/06و0و)0

مسکونی(معکوس)
تراکم خانوار در واحد

(0/06و0و)0

(0/10و0و)0

(0/06و0و)0

(0/06و0و)0

(0/06و0و)0

مسکونی(معکوس)
اتاق در واحد مسکونی

(0/۱1و0/43و)0/13

(1و0/۱1و)0/39

(1و0/۱1و)0/39

(1و0/۱1و)0/39

(0/۱1و0/43و)0/13

سرانه زیر بنای مسکونی

(0/60و0/20و)0

(1و0/60و)0/18

(1و0/60و)0/18

(0/60و0/20و)0

(0/60و0/20و)0

واحدهای مسکونی دارای آشپزخانه

(0/۱1و0/43و)0/13

(1و0/۱1و)0/39

(1و0/۱1و)0/39

(0/۱1و0/43و)0/13

(0/۱1و0/43و)0/13
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واحدهای مسکونی دارای سرویس

(0/۱1و0/43و)0/13

(1و0/۱1و)0/39

(1و0/۱1و)0/39

(0/۱1و0/43و)0/13

(0/۱1و0/43و)0/13

بهداشتی
درصد واحدهای مسکونی بادوام

(0/۱1و0/43و)0/13

(1و0/۱1و)0/39

(1و0/۱1و)0/39

(0/۱1و0/43و)0/13

(0/۱1و0/43و)0/13

وضعیت مالکیت

(0/۱1و0/43و)0/13

(1و0/۱1و)0/39

(1و0/۱1و)0/39

(0/۱1و0/43و)0/13

(0/۱1و0/43و)0/13

همچنین با توجه به آنکه روش تاپسیس ،به دنبال یافتن گزینه ای است که کمترین فاصله را با ایده آل مثبت و
بیشترین فاصله را با ایده آل منفی (جدول 6و )۱داشته باشد ،بنابراین ایده آل را به صورت زیر مشخص می کنیم:

و در آن  Vبصورت زیر تعریف می گردد:

گزینه هایی که در  A+و  A-می گیرند ،به ترتیب نشان دهنده گزین های کامالً بهتر و کالمالً بدتر هستند.
جدول  .6حل ایده آل مثبت
ناحیه1

ناحیه2

ناحیه3

ناحیه0

ناحیه5

معیار
بعد خانوار(معکوس)

0/120

0/14۱

0/113

0/152

0/123

تراکم نفر در واحد مسکونی(معکوس)

0/066

0/063

0/066

0/066

0/066

واحد

0/066

0/063

0/066

0/066

0/066

تراکم

گزینه

خانوار

در

مسکونی(معکوس)
اتاق در واحد مسکونی

0/483

0/303

0/303

0/303

0/483

سرانه زیر بنای مسکونی

0/600

0/408

0/408

0/600

0/600

واحدهای مسکونی دارای آشپزخانه

0/483

0/303

0/303

0/483

0/483

واحدهای مسکونی دارای سرویس

0/483

0/303

0/303

0/483

0/483

بهداشتی
درصد واحدهای مسکونی بادوام

0/483

0/303

0/303

0/483

0/483

وضعیت مالکیت

0/483

0/303

0/303

0/483

0/483
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جدول  .6حل ایده آل منفی
معیار

ناحیه1

گزینه

ناحیه3

ناحیه0

0/10

0/03

0/10

0/02

0/0۱

0/03

0/04

0/03

0/03

0/03

تراکم خانوار در واحد مسکونی(معکوس)

0/03

0/04

0

0/03

0/03

اتاق در واحد مسکونی

0/29

0/48

0/48

0/48

0/29

سرانه زیر بنای مسکونی

0/28

0/53

0/50

0/28

0/28

واحدهای مسکونی دارای آشپزخانه

0/29

0/48

0/48

0/29

0/29

واحدهای مسکونی دارای سرویس بهداشتی

0/29

0/48

0/48

0/29

0/29

درصد واحدهای مسکونی بادوام

0/29

0/48

0/48

0/29

0/29

وضعیت مالکیت

0/29

0/48

0/48

0/29

0/29

بعد خانوار(معکوس)
تراکم نفر در واحد مسکونی(معکوس)

ناحیه2

ناحیه5

در این مرحله ،فاصله هر گزینه را از ایده آل های مثبت و منفی با استفاده از رابطه های( )14و ( )15محاسبه می
کنیم.

شاخص شباهت نیز از طریق رابطه( ) 16محاسبه می گردد .همچنین با استفاده از شاخص شباهت می توان گزینه ها را
رتبه بندی نمود؛ به عبارت دیگر هر چه شاخص شباهت بزرگتر باشد ،گزینه مورد نظر از رتبه باالتری برخوردار است.

بر اساس فاصله ایدهآل منفی و ایده آل مثبت ،مقدار شباهت هر شاخص به تفکیک نواحی به دست آمده است
(جدول.)8
جدول  .3وضعیت پراکندگی شاخصهای پژوهش به تفکیک نواحی  5گانه
ناحیه5

ناحیه0

ناحیه3

ناحیه2

ناحیه1

شاخص شباهت

4/376

0/112

0/4۱3

0/1۱9

0/449

بعد خانوار(معکوس)

4/284

0/290

0/290

0/414

0/290

تراکم نفر در واحد مسکونی(معکوس)

4/284

0/290

0/290

0/414

0/290

تراکم خانوار در واحد مسکونی(معکوس)

4/363

0/614

0/614

0/614

0/3۱8

اتاق در واحد مسکونی

4/324

0/320

0/564

0/564

0/320

سرانه زیر بنای مسکونی

4/363

0/3۱8

0/614

0/614

0/3۱8

واحدهای مسکونی دارای آشپزخانه

4/363

0/3۱8

0/614

0/614

0/3۱8

واحدهای مسکونی دارای سرویس

4/363

0/3۱8

0/614

0/614

0/3۱8

درصد واحدهای مسکونی بادوام

4/363

0/3۱8

0/614

0/614

0/3۱8

وضعیت مالکیت

بهداشتی
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شکل .2میزان برخورداری نواحی  5گانه شهر ایذه از شاخص های کمی کیفی مسکن

شکل .3میزان برخورداری نواحی  5گانه شهر ایذه از شاخص های کمی کیفی مسکن

در نهایت براساس جدول9وضعیت شاخص های کمی و کیفی مسکن در نواحی  5گانه شهر ایذه مشخص گردید.
جدول .8فاصله از ایده آل ها ،شاخص های شباهت و رتبه بندی نواحی شهر ایذه
نواحی شهر

فاصله از ایده

فاصله از ایده

شاخص

ایذه

آل مثبت

آل منفی

شباهت

رتبه

وضعیت
برخورداری

ناحیه1

3/268

1/901

0/368

4

برخورداری کم

ناحیه2

2/196

3/061

0/582

2

برخوردار

ناحیه3

2/16۱

3/095

0/588

1

برخوردار

ناحیه4

3/120

2/012

0/392

3

نیمه برخوردار

ناحیه5

3/2۱0

1/8۱5

0/364

5

برخورداری کم
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همانطور که در جدول9و شکل4مشاهده می شود ،براساس تکنیک تاپسیس فازی نواحی  5گانه شهر ایذه در سه
سطح برخورداری تقسیم شده اند .ناحیه  2و  3با وزن  0/582و  0/588در سطح برخوردار ،ناحیه 4با وزن  0/392نیمه
برخوردار و نواحی  1و  5با وزن  0/368و  0/364در سطح برخورداری کم قرار گرفته اند.

شکل  .0رتبه بندی نواحی  5گانه شهر ایذه براساس شاخص های کمی و کیفی مسکن

نتیجهگیری و پیشنهادها
وضعیت مسکن در نواحی شهری و روستایی یکی از شاخص های توسعه اقتصادی– اجتماعی در کشورهای
جهان محسوب می شود .تدوین برنامه جامع در بخش مسکن به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب مسکن مستلزم
شناسایی و تجزیه و تحلیل ابعاد گسترده این بخش است .از راه های مهم آگاهی وضعیت مسکن در فرآیند برنامه ریزی
منطقه ای استفاده از شاخص های مسکن است.
بررسی شاخص های مسکن یکی از وسایل و شیوه هایی مختلف شناخت ویژگی های مسکن به شمار می رود که
می توان به کمک آن ،پارامترهای مؤثر در امر مسکن را شناخت و همه گونه برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد مسکن را
تسهیل نمود و براساس آن میزان رضایتمندی ساکنان را افزایش داد.
شاخص های مسکن شاید مهمترین و کلیدی ترین ابزار در برنامه ریزی مسکن باشد .شاخص های مسکن در
واقع ابزاری برای اندازه گیری و سنجش وضع مسکن و روند تحول آن و همچنین ارزیابی موفقیت و پژوهش سیاست های
مسکن محسوب می شود .به همین دلیل عالوه بر ارزیابی وضعیت ،در تدوین اهداف کمی برنامه ها نیز مورد استفاده قرار
می گیرند.
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از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کالبدی شهرهای کشور در دهههای اخیر ازهم پاشیدگی
نظام توزیع مراکز خدماتی شهر بوده که زمینهساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است .و
نبود امکانات مالی ،فنی و زیربنایی برای ایجاد کاربریهای مهم شهر نیز این همگونی و نابرابری فضایی را دامن زده است.
قطبی شدن ساختار فضایی شهر براثر سیاستها ی مدیریتی و امتیاز دادن به یک محیط در جذب یا دفع امکانات و خدمات
باعث افزایش کیفیت نامطلوب فضایی شده است .امروزه با حل معضالت و مشکالت شهری ناشی خدمات شهری همچون
شاخص های کمی و کیفی مسکن می توان بر رفاه شهروندان تاکید کرد .زیرا تعادل فضایی در توزیع مراکز خدماتی در
شهر و دستیابی به آن مقدمات توسعه پایدار شهری را فراهم میآورد و نابسامانی در توزیع منطقهای و محلی باعث دوری
مناطق و محالت از عدالت اجتماعی میگردد.
همانطور که اشاره شد شاخص های کمی و کیفی مسکن در سطح نواحی شهر ایذه متفاوت است .وضعیت این
شاخص ها از سطح استاندارد نیز پایین تر هستند .از جمله عواملی که باعث نابرابری و توزیع نادرست این شاخص ها در
سطح نواحی گردید می توان به عوامل چون؛ ضعف مدیریتی ،رشد جمعیت ،توسعه ناهنجار کالبدی شهر ،فقر شهر ،نابرابری
در تقسیم خدمات شهری ،منابع درآمدی پایین ،بافت فرسوده و محالت قدیمی ،ناکارآمدی شهرداری و شوراهای شهر،
گرانی قیمت زمین ،گرانی مصالح ساختمانی ،بی توجهی سازمان شهرسازی ،شیب ،نزدیکی به تاالب و تخلیه سیالب و ...
اشاره کرد .از این رو تدوین یک برنامه جامع مسکن ،نیازمند شناسایی کامل و تحلیل عمیق ابعاد گسترده مسکن و عوامل
مؤثر بر آن است.
الزم به ذکر است که با وجود آنکه این شاخص ها هر یک عنصری کلیدی در تعیین کیفیت و کمیت مسکن
هستند و هر یک جایگاه خاصی در نظام برنامه ریزی مسکن دارند ،اما وجود هر یک از آنها به تنهایی شرطی الزم در جهت
ارتقای سطح کیفی مسکن نیست و آنچه وجود این شاخص ها را به شرطی کافی در بحث کیفیت مسکن تبدیل می کند،
لزوم وجود همه آنها در کنار هم است .به طور کلی وضعیت شاخصهای مسکن در بعضی از نواحی ،مسائل و معضالت
اجتماعی و فرهنگی متنوعی هم در سطح خرد و هم در سطح کالن جامعه را با وجود می آورد که پیشگیری و حمایت
بهترین راهبرد در این زمینه را می طلبد.
بدین سان الزم است در جهت هدایت توسعه آتی این نواحی شهری ا به سوی توسعه پایدار و رهایی از مشکالت
موجود ،برنامه ریزی های مؤثر و عملی در جهت بهبود وضعیت مسکن در این نواحی انجام گیرد و مناطق سطوح پایین
نسبت به مناطق سطوح باالتر بیشتر مورد توجه قرار گیرند .با توجه به رسالت علم جغرافیا و برنامه ریزی  ،هدف از تحلیل
فضایی که در عنوان پژوهش قید شده ،دستیابی به تعادل فضایی است که در جهت ایجاد تعادل فضایی در برخورداری از
امکانات و خدمات وابسته به مسکن و بهینه سازی واحدهای مسکونی در نواحی پنج گانه شهر ایذه باید در اولویت برنامه
ریزی و مدیریت شهر قرار گیرند.
پژوهش حاضر با روش توصیفی  -تحلیلی به ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن در سطح نواحی شهر ایذه
پرداخته است .با استفاداه از مدل تصمیم گیری تاپسیس فازی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میزان
برخورداری هر یک از نواحی  5گانه در این مدل به دست آمده است .در مدل تصمیم گیری تاپسیس فازی ،ناحیه  2و  3با
وزن  0/582و  0/588در سطح برخوردار ،ناحیه 4با وزن  0/392نیمه برخوردار و نواحی  1و  5با وزن  0/368و  0/364در
سطح برخورداری کم قرار گرفته اند.
تحلیل فضایی وضعیت فعلی شاخص کمی و کیفی مسکن در بین نواحی شهر ایذه ،ضعف ها و قوت ها را پیش
روی ما قرار می دهد و بستر سیاستگذاری توسعۀ مسکن را با رویکرد توجه ویژه به کمبودها و رفع آن ها و بهبود شرایط
در قوت های بخش مسکن با توجه به افق برنامه های توسعۀ کشور ،برای تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان فراهم می کند.
نکتۀ مهم ،درنظرگرفتن وضعیت مطلوب در افق چشم انداز توسعۀ استان و تالش حداکثری برای تحقق اهداف مورد نظر در
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این افق است .به هرحال ،وضعیت مسکن در کشور ما به علت تحول های شهرسازی در سدة اخیر ،سیاست های نادرست
شهرسازی ،وضعیت اقتصادی کشور و همچنین تحول هایی مانند جنگ و رکود اقتصادی و از طرفی نبود قوانین و نیروی
متخصص و کارآمد ،وضعیت مطلوبی ندارد و برنامه ریزی ها باید به گونه ای انجام گیرد که این عقب افتادگی هرچه سریع
تر جبران شود؛
بنابراین ،در روند برنامه ریزی های ملی ،منطقه ای و شهری و برنامه ریزی های مسکن و کاربری زمین ،باید
عالوه بر توجه به شهرهای توسعه یافته ،به شهرهای توسعه نیافته ،کمتر توسعه یافته و نیمه توسعه یافته نیز توجه ویژه
شود و در راستای آن پیشنهادها ،راهبردها و سیاست هایی برای بهبود و توسعۀ پایدار شهر ،به ویژه در بخش مسکن که
جزء نیازهای اولیه و اساسی خانواده است ارائه شود.
در این بخش با توجه به نتایج بهدستآمده از تحلیل دادهها به تشریح پیشنهادها و راهکارهایی در جهت توسعه شاخص
های کمی و کیفی مسکن شهر ایذه پرداخته میشود.
 ضرورت دخالت دولت درجهت تأمین مسکن مورد نیاز برای اقشار کم درآمد و ارائه ی تسهیالت و معافیت های
الزم و حمایت های مالیاتی و مؤثر بانکی به بخش خصوصی ،برای تأمین هرچه بیشتر مسکن با توجه به نیاز
روزافزون جمعیت متقاضی مسکن در شهرهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته ،تشویق انبوه سازی و ایجاد
هماهنگی میان دستگاه های اجرایی مسئول استان در تأمین خدمات و ...؛
 مبنا قراردادن سرانۀ مسکونی استاندارد کشوری در شهرهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته از طریق برنامه
ریزی کاربری زمین ،که تأثیر بسزایی در توسعۀ مسکن یک شهر دارد.
 شناسایی واحدهای تخریبی که قابل مرمت و نگهداری نیستند و قدمت طوالنی دارند و تبدیل آن ها به واحدهای
نوساز ،با برنامه ریزی ای دقیق و مشارکت بخش خصوصی ،بسیار مؤثر است .همچنین ،بخش دولتی نیز می تواند
با اعطای تسهیالت و اعتبارات عمرانی این امر را تسریع کند؛
 استفاده از مصالح بادوام و سازگار با اقلیم که از معیارهای مهم در امر برنامه ریزی مسکن و شکل پایدار آن است.
 درنظرگرفتن این موضوع در ساخت واحدهای نوساز بسیار حائز اهمیت است؛ به همین دلیل ،وجود ساختمان
هایی با عمر باال و مصالح نامناسب ،عالوه بر خطرهای ناشی از وجود آن ها به ویژه در شهرهای توسعه نیافته و
کمتر توسعه یافته ،توسعۀ مسکونی شهر را با مشکل مواجه می کند؛
 جلوگیری از رشد بی قوارگی(اسپرال) شهر
 بهره گیری مناسب از مصالح ساختمانی مقاوم
 کاهش نابرابری های منطقه ای در برخورداری از مسکن مناسب
 تأمین مسکن امن ،سالم و در توان مالی خانوارها برای همه اقشار
 ارتقای کمی و کیفی تولید و عرضه ی مسکن و تعادل بخشی به بازار مسکن
 افزایش سرانه مسکونی در شهر
 و...
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