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ABSTRACT
One of the most important problems and hidden dimensions of Mehr housing projects, which if not
managed these problems can cause many problems to the residents of these houses and also the
destruction of these complexes, is the discussion of locating Mehr housing sites. So, this paper is to
analyze the status of locating housing sites in Ardabil in terms of environmental factors. The
research method is applied according to the purpose and in terms of nature and descriptiveanalytical method. Evaluation criteria include environmental 7 factors (criteria dip, fault lines, the
depth of ground water, soil, geology, distance from urban centers and networks) are. In order to
standardize and benchmark valuation maps, fuzzy logic techniques were used. In order to weigh
the map, CRITIC-AHP integrated method for analyzing whether the existing land area of housing
used taken VIKOR. The findings show that the housing site Valieasr with a final score of 0.29 with
close to ideal conditions. In contrast, Mehr housing Ashraf with a final score of 0.76 has a farthest
distance from the ideal option positive. The final score is calculated for Mehr housing Pile shran
also 0.56, the status of this option compared with other options and shows the desired option. Thus,
it appears that Mehr housing Mir Ashraf, with the lowest and farthest from locating desirable and
is also the worst among the options studied. It should be noted that priority is shown, depending on
the criteria used their weight is obtained. The results output, that the sites dedicated to housing
Ardabil ,due to environmental conditions in the worst situation is Mir Ashraf site.
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Extended Abstract
1. Introduction
Mehr housing project, a project that in 2007 with
the aim to balance supply and demand for housing
by dropping the price of land, poor housing and
low-income classes, control and prevent excessive
increase in the price of land and housing, boost
housing production and increasing the volume
manufactured housing, etc. were raised. One of the
main problems and hidden aspects of the project,
which in the case of the management of these
problems can cause a lot of problems to the

residents of the housing and also get rid of the
housing, this housing is the location. Given the
importance of housing and location of housing
(Mehr housing complexes), which in the not so
distant future, will accommodate a large number of
people, evaluation of this residential complex (Mehr
housing units) in terms of environmental factors is
essential; Therefore, in this study has tried Mehr
housing complex in Ardabil in terms of criteria and
environmental factors using multi-criteria decisionmaking methods (MCDM), in GIS analysis and
review.
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With regard to the issues raised, the present
research is directed to the following questions:Is
Mehr housing in Ardabil city to environmental
factors and criteria are locating the correct
environmental hazards? In this regard, the present
study pursues two main objectives, which are:
• An analysis of the location of Mehr housing
complexes in Ardabil in terms of natural criteria
and - environmental hazards;
• Feasibility study of the effectiveness of multicriteria decision-making models in analyzing the
appropriateness of existing land to evaluate sites
allocated to Mehr housing in Ardabil.
2. Methods and Material
The research method in this research is descriptiveanalytical and library tools and field studies and
observations have been used to collect data. The
required information has been collected from the
Statistics Center of Iran, the Governor's Office, the
Regional Water Organization, Jihad Agriculture,
Roads and Urban Development and Natural
Resources. In this paper to analyze the location of
Mehr housing complexes in Ardabil, 7
environmental components (slope, distance from
fault lines, groundwater depth, soil condition,
geological structures, and distance from the main
centers of the city) and communication networks).
In order to analyze the data, various software and
tools have been used to update and process data and
spatial information, build, edit, weight criteria,
classify images and output maps and data. These
softwares are: Arc GIS, Idrisi Selve, and Excel
software (for quantitative calculations). The main
method used is the rule of decision making and
prioritization of options based on Vikor multicriteria analysis technique. Evaluation and
standardization of standard maps is by fuzzy logic
method and CRITIC-AHP combined method was
used to determine the weight of criteria.
3. Results and Discussion
In this part of the research, research in response to
the question whether the housing of the city of
Ardabil to natural factors and environmental
hazards are correct localization? A few practical
phase of the process, respectively, are:
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1) List the criteria in relation to the subject 2)
mapping criterion 3) valuation and standardization
plans criterion based on the degree of membership
in the fuzzy 4) weighing plans criterion 5), analyze
the localization of sites assigned to housing in terms
of decision-making multi-criteria (MCDM), the
model VIKOR.According to the logic of
comparative VIKOR, if zero represents the most
ideal conditions and a number indicating the worst
(in terms of localization), respectively, the housing
site Valieasr (Sham asbi) with a final score of 0.29
with close to ideal conditions and in meanwhile
farthest distance is the worst. In contrast, Mehr
housing Myrashrf with a final score of 0.76 has a
farthest distance from the ideal option positive and
negative closest option is ideal. The final score is
calculated for Mehr housing Pile shran also 0.56,
the status of this option compared with other
options and shows the desired option. Thus, it
appears that Mehr housing Myrashrf, with the
lowest and farthest from locating desirable and is
also the worst among the options studied. It should
be noted that priority is shown, depending on the
criteria used their weight is obtained. Findings of
the present study with part of the results of
Ghanbari (2015) research that showed that Mehr
housing could be located in a better environmental
conditions, in an area close to the city of Tabriz, in
addition to economic support for Mehr housing
residents, environmental conditions and protection
Also consider the causes of natural disasters. Is on
the same side.
4. Conclusion
One of the recent government interventions to
provide adequate housing for low-income and
middle-income groups is the Mehr housing
construction policy (housing supply policy). This
method, as one of the available solutions, introduces
housing supply policy in its social form. One of the
most important problems and hidden dimensions of
this plan, which if not managed, can cause many
problems to the residents of these houses and also
the loss of these houses is the issue of location of
these houses. Thus, it is determined that Mehr Mir
Ashraf housing has the lowest rank and the farthest
distance from the desired location and also has the
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worst case among the options studied. The output
results obtained from the techniques used, showed
that among the sites dedicated to Mehr housing in
Ardabil (Pileh Sehran, Mir Ashraf and Sham Asbi
sites), Mir Ashraf site in terms of environmental
components Is in the worst condition. In general,
according to the analysis performed, it can be said
that the performance of sites dedicated to housing in
the city of Ardabil has been somewhat
unsuccessful. It is worth mentioning that in locating
Mehr Mirasharf housing site, slope criteria (less
than 1%), soil science (deep alluvial plains),
geology (location on plain sediment formation,
alluvial barracks and alluvial fans) and The
negligence of the officials is in this regard and it is
in the most unfavorable situation
Keywords: Site selection, Environmental factors,
Mehr housing Ardabil city, Technique VIKOR, GIS.
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چکیده
یکی از مهمترین مشکالت و ابعاد پنهان طرحهای مسکنمهر که در صورت عدممدیریت این مشکالت میتواند باعث
بروز مشکالت بسیاری به ساکنان این مساکن و همچنین ازبینرفتن این مجتمعها شود ،بحث مکانیابی سایتهای
مسکنمهر است؛ ازاینرو ،هدف پژوهش حاضر ،تحلیل و ارزیابی وضعیت مکانگزینی سایتهای مسکنمهر شهر اردبیل
بهلحاظ مؤلفههای محیطی است .روش پژوهش ،با توجه به هدف ،کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش ،توصیفی -تحلیلی
است .معیارهای مورد بررسی ،مشتملبر  7مؤلفۀ محیطی (معیارهای شیب ،خطوط گسل ،سطح عمق آبهای زیرزمینی،
وضعیت خاک ،زمینشناسی ،فاصله از مراکز شهری و شبکههای ارتباطی) است .برای استانداردسازی و ارزشگذاری
نقشههای معیار ،از روش منطق فازی استفاده شد .بهمنظور وزندهی نقشههای مذکور ،روش تلفیقی  CRITIC-AHPو
درجهت تحلیل تناسب مکانی اراضی موجود سایتهای مسکنمهر تکنیک  VIKORبهکار گرفتهشدهاست .یافتهها نشان
میدهد سایت مسکن مهر ولیعصر با امتیاز نهایی  4/22دارای نزدیکترین فاصله با وضعیت ایدهآل و بااینحال دورترین
فاصله با بدترین حالت است .در مقابل ،مسکن مهر میراشرف با امتیاز نهایی  4/76دارای دورترین فاصله از گزینۀ ایدهآل
مثبت و نزدیکترین فاصله از گزینۀ ایده آل منفی است .امتیاز نهایی محاسبهشده برای مسکن مهر پیلهسحران نیز 4/66
است که وضعیت این گزینه را در مقایسه با سایر گزینهها و گزینۀ مطلوب نشان میدهد .بدینترتیب مشخص میشود که
مسکن مهر میر اشرف دارای پایینترین رتبه و دورترین فاصله از مکانگزینی مطلوب بوده و نیز دارای بدترین حالت در
بین گزینههای مورد مطالعه است .نتایج خروجی حاصل از تکنیکهای بهکار گرفتهشده ،نشان داد که از میان سایتهای
اختصاصیافته به مسکنمهر شهر اردبیل (سایتهای پیله سحران ،میراشرف و شام اسبی) ،سایت میراشرف بهلحاظ
مؤلفههای محیطی در بدترین وضعیت قرار دارد .درمجموع با توجه به تحلیلهای انجامگرفته میتوان گفت که عملکرد
سایتهای اختصاصیافته به مسکنمهر شهر اردبیل تا حدی ناموفق بودهاست.

مقدمه
مسكن يكي از مسائل حاد كشورهاي درحالتوسعه
است ،نبود منابع كافي ،ضعف مديريت اقتصادي،
نداشتن برنامهريزي جامع مسكن و ساير نارساييهايي
كه در زيرساختهاي اقتصادي اين كشورها وجود دارد
از يكسو و افزايش شتابان جمعیت شهرنشین از سويي
ديگر تأمین سرپناه در اين كشورها را به شكلي غامض
و چندبعدي درآوردهاست (پورمحمدي.)3 :3232 ،
گسترش پديدۀ شهرنشیني از يكطرف و رشد جمعیت
ازطرف ديگر،در دوران نوين اقتصادي ،موجب شدهاست
كه پديدۀ تأمین مسكن بهعنوان يكي از معضالت اصلي

جوامع مطرح باشد .اينمعضل دامنهاي وسیع از كمبود
مسكنونیاز بهمسكن ارزانقیمت تا تقاضاي فزاينده
براي مسكن با كیفیت باالتر را دربر ميگیرد؛
بههمیندلیل از اواخر قرن نوزدهم به بعد ،يكي از
محورهاي عمدۀ مداخله دولتها در اقتصاد ،بخش
مسكن بودهاست (عبدي و همكاران .)3 :3230 ،مسكن
يك جزء اساسي از كیفیت زندگي و توسعة پايدار است
كه وجود آن ،البته از نوع مسكن مناسب ،به نیازهاي
اساسي انسان پاسخ ميدهد و باعث كیفیت زندگي
انساني ميشود ( .)Maliene & Naglis, 2008:5اعتقاد
بر اين است كه يكي از مهمترين عوامل رضايتمندي
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شهروندان از محل سكونت خويش ،مسكن و شرايط
محیطي آن است كه در كیفیت جسمي و رواني
ساكنان بسیار تأثیرگذار است (.)Westaway, 2006: 187
با اينوجود ،درحالحاضر میلیونها نفر از مردم جهان
بهويژه مردم كشورهاي درحالتوسعه فاقد مسكن
مناسب يا در شرايط مسكن نامناسب زندگي ميكنند
( .)World Bank, 2016: 13مسئله و مشكل مسكن در
ايران قبل از دهة  3220چندان مسئلهساز نبودهاست؛
اما پس از دهة  3220بهعلت روند چرخش اقتصاد
درجهت گسترش صنايع مونتاژ و سیاستهايي كه
منجر بهتشويق مهاجرت روستايیان و رشد فزايندۀ
كالنشهرها شد ،مسائل و مشكالت جدي ازجمله
گسترش زاغهها در درون و حاشیة شهرها ،افزايش
تراكم ،كمبود كمي و كیفي واحدهاي مسكوني و جزو
آن در اينگونه شهرها شد؛ ازاينرو در برنامة سوم (-23
 ،)3223بهمسئلة مسكن بهطور ويژه پرداختهشد.
عليرغم آنكه شصتسال از شكلگیري نظام مدرن
توسعه در كشور ميگذرد ،تأمین فضاي سكونتگاهي
شهري و روستايي و مسكن مناسب همواره بخشي از
برنامهها را به خود اختصاص دادهاست؛ اما تا تحقق
فضاي زيستي -كالبدي مناسب ،فاصله بسیار است
(قنبري.)32 :3223 ،
در سالهاي اخیر با تشديد مداوم مشكل مسكن در
كشور ،شاهد ارائة طرحهايي درجهت رفع يا تعديل اين
مشكل از سوي دولت بودهايم .عمدهترين سیاستهاي
كشور كه با هدف تأمین مسكن براي اقشار مختلف
جامعه اتخاذ شدهاست كه عبارتاند از :سیاست
آمادهسازي زمین شهري ،قانون زمین شهري ،سیاست
مسكن اجتماعي ،مسكن حمايتي ،انوبهسازي،
كوچكسازي،آپارتمانسازي و سايتمسكن استیجاري
(پورمحمدي .)322:3222 ،عالوهبر طرحهاي مذكور ،در
سالهاي اخیر در كشور ما نیز با توجه به مشكالتي كه
در زمینة كمبود مسكن و بهويژه گراني آن وجود
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داشت ،طرح مسكن مهر بهعنوان محوريترين سیاست
دولت جايخود را در اذهانعمومي متقاضیان مسكن
پیدا كردهاست (رضايي و كمائيزاده .)320 :3233 ،يكي
از مهمترين مشكالت و ابعاد پنهان اين طرح كه در
صورت عدممديريت اين مشكالت ميتواند باعث بروز
مشكالت بسیاري به ساكنان اين مساكن و همچنین
ازبینرفتن اين مساكن شود ،بحث مكانيابي اين
مساكن است .عدممكانيابي صحیح مناطق مسكوني
براي تأمین كمبود مسكن و بيتوجهي صحیح به
معیارهاي طبیعي ،كالبدي ،اقتصادي و ...موجب
عدمتحقق كامل اهداف پیشبینيشده براي طرحهاي
مزبور و در نهايت هدر رفتن هزينههاي صرفشده يا
نارضايتي ساكنان خواهد شد؛ ازاينرو مكانيابي صحیح
مسكن يكي از مهمترين بخشهاي برنامهريزي مسكن
است و صرف زمان و هزينه براي آن موجب موفقیت
بیشتر طرحهاي مسكن و كاهش هزينههاي آتي
ميشود (مشكیني و ديگران.)22 :3233 ،
پروژۀ مسكن مهر كه با هدف خانهداركردن اقشار
كمدرآمد جامعه از سال  3222مطرح شد؛ مانند ساير
نقاط كشور در استان اردبیل هم به مرحلة اجرا
گذاشتهشدهاست .با توجه به اهمیت ايجاد مساكن و
محل اين مساكن (مجتمعهاي مسكن مهر) كه در
آيندهاي نهچندان دور ،تعداد زيادي از مردم را در خود
جاي خواهد داد،ارزيابي محل اين مجتمعهاي مسكوني
(واحدهاي مسكنمهر) ازنظر مؤلفههاي محیطي،
زيرساختها و خدمات شهري امري ضروري است؛
بنابراين در اين پژوهش سعي شدهاست مكانگزيني
مجتمعهاي مسكنمهر شهر اردبیل بهلحاظ معیارها و
فاكتورهايمحیطي بااستفاده از تكنیكهايتصمیمگیري
چندشاخصه ( )MCDMدرمحیط  GISتحلیل و بررسي
شود .با توجه به مسائل مطرحشده ،تحقیق حاضر در
راستاي پاسخ به سؤال «آيا مسكن مهر شهر اردبیل
نسبتبه عوامل و معیارهاي محیطي و مخاطرات
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محیطي درست مكانگزيني شدهاند؟» شكل گرفته
است .در اين راستا پژوهش حاضر پژوهش حاضر دو
هدف اصلي را دنبال ميكند كه عبارتاند از:
 تحلیلي بر وضعیت مكانگزيني مجتمعهاي مسكنمهرشهر اردبیل بهلحاظ معیارهاي طبیعي و مخاطرات
محیطي؛
 قابلیتسنجي كارآيي مدلهاي تصمیمگیريچندمعیاره در تحلیـل تناسب اراضـي موجـود درجهت

ارزيابـي سايتهاي اختصاصيافته به مسكن مهر شهر
اردبیل.
در زمینة تحلیل تناسب زمین و همچنین ارزيابي
پروژههاي مسكنمهر مطالعات چندي انجام گرفتهاست
كه ازجملة اين تحقیقات كه در غناي پايههاي نظري
پژوهش حاضر نقش مؤثري داشتند ميتوان به
پژوهشهاي انجامشده در جهان و ايران مطابق با جدول
( )3اشاره كرد.

جدول  :1تحقیقات و پژوهشهای انجامگرفته در زمینۀ موضوع مورد مطالعه

پژوهشگر و سال
منگ و همكاران
()3033

شن ()3002

ياكوپ()3033

موضوع

نتايج و روش كار

در اين تحقیق با استفاده از روش میانگین وزني ترتیبي ( )OWAو تحلیل
رويكرد تحلیلي تصمیمگیري چندمتغیره
سلسلهمراتبي ( )AHPبه ارزيابي موقعیتهاي مكاني فعلي مساكن و اراضي مستعد
براي تهیة نقشة الگوهاي توسعة
توسعة مسكوني در شهر صفا پرداختند.
مسكوني (مطالعة موردي :كومور)
موقعیت و معايب دسترسي مسكن
ساختهشده به خدمات اجتماعي با
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیايي

نتايج تحقیق نشان داد مسكن ساختهشده نسبتبه انواع ديگر مسكن ،بسیار دورتر از
تسهیالت عمومي جامعه و همچنین مراكز عمدۀ اشتغال ،مكانيابي شدهاست.

سیستم اطالعات جغرافیايي و
در اين پژوهش اراضي مستعد توسعة مسكوني و مغاير با استانداردهاي ساختوساز
سیستمهاي پشتیبان تصمیمگیري براي
مسكوني با بررسي پارامترهاي مختلفي نظیر شیب ،ارتفاع ،دسترسي و فاصله از
طرحهاي توسعة مالزي با استفاده از
رودخانه مشخص شدند.
نرمافزار What if

نتايج تحقیق نشان داد كه در شهرهايي كه امكان بارگذاري توسعة درونزا وجود
دارد ،استقرار و مكانگزيني مسكن مهر وراي ساختار و سازمان فضايي شكليافتة
شهر ،هزينههاي مضاعفي را در تأمین زيرساختها و خدمات شهري به مديريت
سعیدي رضواني و بازشناسي چارچوب توسعة درونزا در
همكاران ( )3230تناسب با نقد سیاستهاي جاري توسعة شهري تحمیل ميكند .حال آنكه با هدايت جريانهاي سرمايهگذاري دولتي به سمت
مسكن (مسكن مهر) نمونة موردي :شهر توسعة درونزا ،ضمن استفادۀ بهینه از ظرفیتهاي موجود ،هزينههاي توسعة شهري
در عرصههاي محیطي ،اقتصادي و اجتماعي بهمراتب كاهش خواهد يافت.
نظنز
مهدوي و رحماني
()3230

نتايج اين مطالعه نشان داد كه مسیر توسعة فیزيكي شهر ،تمايل به تمركز در بافت
مكانيابي اراضي مسكن در شهر
میاني ندارد؛ بلكه بیشتر گرايش به توسعه درجهت شرق و دسترسي به جادۀ اصلي را
صالحآباد با استفاده از روش TOPSIS
دارد.

ايمان و كاوه
()3233

سنجش میزان رضايت از زندگي در
میان ساكنان مسكن مهر فوالد شهر
اصفهان

نتايج نشان داد كه میزان رضايت از زندگي  33/2درصد از پاسخگويان كم23/2 ،
درصد متوسط و  32/2درصد زياد است.

پورمحمدي و اسدي
()3232

ارزيابي پروژههاي مسكن
مهر شهر زنجان

نتايج حاصل از پژوهش نشان ميدهد كه اين مجتمعها داراي مسائل مختلفي
ازجمله ضعف سازه ،طراحي نامناسب ،ضعف بهداشتي ،مراكز تفريحي و ايستگاههاي
حملونقل عمومي بودهاست و ساكنان با درآمد و پسانداز پايین توانايي پرداخت
اقساط را نخواهند داشت .در اين پژوهش ،براي تجزيهوتحلیل نتايج از نرمافزار SPSS
و روش  SWOTاستفادهشدهاست.
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پژوهشگر و سال

نتايج و روش كار

موضوع

ارزيابي مكانيابي پروژههاي مسكن روش پژوهش توصیفي -تحلیلي بوده و براي ارزيابي معیارها كه از طريق پرسشنامة
مشكیني و همكاران
مهر با رويكرد كالبدي -زيستمحیطي بهدستآمده از مدل AHPاستفادهشدهاست .نتايج ارزيابي نشان از مكانيابي مناسب
()3233
پروژههاي مسكن مهر بودهاست و البته نواقصي نیز در اين پروژهها وجود دارد.
با استفاده از مدل( AHPاستان يزد)
رضايي و همكاران
()3232

اولويتبندي تناسب مكانگزيني
پروژههاي مسكن مهر شهر يزد با
استفاده از رهیافت تركیبي AHP-
VIKOR

قنبري ()3232

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان ميدهد كه پروژههاي مسكن مهر آزادشهر و
حمیديا بهترتیب باالترين و پايینترين سطح تناسب مكانگزيني را دارند .در اين
پژوهش از روش  AHPو  VIKORاستفاده شدهاست.

نتايج پژوهش نشان داد 2 ،پهنة مناسب در محدودۀ  30كیلومتري شهر تبريز وجود
دارد كه باتوجه به معیارهاي مورد بررسي بهترين شرايط را براي ساخت مجتمعهاي
مسكن مهر دارند .همچنین بررسيهاي مدلهاي رتبهبندي نشان ميدهد كه
تحلیلي بر مكانيابي مسكن مهر شهر مناسبترين پهنه براي جانمايي طرح مسكن مهر در نزديك جادۀ تبريز -مراغه قرار
دارد .همچنین نتايج نشان داد كه طرح مسكن مهر ميتوانست در يك شرايط
تبريز
محیطي بهتر ،در يك محدودۀ نزديك به شهر تبريز مكانيابي شود تا عالوهبر حمايت
اقتصادي از ساكنان مسكن مهر ،شرايط محیطي و حفاظت مناسب از عوامل ايجاد
بالياي طبیعي را نیز درنظر بگیرد.

مأخذ :يافتههاي كتابخانهاي نگارندگان3233 ،

باتوجه به جدول باال و پیشینة تحقیق ،معدود
تحقیق و پژوهشي به تجزيهوتحلیل مؤلفههاي محیطي
در مكانگزيني و ساخت مجتمعهاي مسكن مهر با
استفاده از روش تحقیق اين پژوهش و در مورد
مسكنمهر شهراردبیل انجامگرفتهاست كه اين تحقیق
در راستاي پركردن جايخالي اين خأل علمي انجام
شدهاست.
مبانی نظری پژوهش
مسكن داراي ابعاد متفاوتي است و نميتوان تعريف
واحدي از آن ارائه داد .از يك سو مسكن يك مكان
فیزيكي است و بهعنوان سرپناه يك نیاز اولیه و اساس
خانوار بهحساب ميآيد ( )Schwartz, 2006: 4و از
سويي ديگر ،مسكن عالوهبر مكان فیزيكي ،كل محیط
مسكوني را نیز دربرميگیرد كه شامل تمامي خدمات و
تسهیالت ضروري موردنیاز براي بهتر زيستن خانواده و
طرحهاي اشتغال ،آموزش و بهداشت افراد است
( .)Boshagh, 2012: 44مسكن نسبتبه ساير كاالها

بهدلیل ويژگيهايي مانند غیرقابل جايگزين بودن،
سرمايهاي بودن ،بادوام و پرهزينه بودن و غیرمنقول
بودن ،عامل عمدۀ نابرابري و همبستگي اجتماعي است
( .)Gallent & Robinson, 2011:298توسعة بيرويه و
شتابان شهرنشیني در نیمة دوم قرنبیستم بهويژه در
كشورهاي درحالتوسعه ،يكي از عوامل اصلي در
هدفگذاري ابعاد كمي نیازهاي سااكنین بودهاست،
بهطوريكه اينامر عاملي بر تشديدبيتوجهي برنامهريزان
و سیاستگذاران به مقوله و ابعاد كیفي محیطهاي
شهري بودهاست .از طرف ديگر بهدلیل توجه زياد به
ابعاد پايداري محیطي و كیفیت زندگي و اجتماعات
سالم در سالهاي اخیر ،بحث و بررسي ابعاد كیفي
محیطهاي سكونتي اهمیت يافته است (قادرمرزي و
همكاران.)20 :3233 ،
يكي از انواع دخالتهاي اخیر دولت درجهت تأمین
مسكن مناسب براي اقشار كمدرآمد و میاندرآمد،
سیاست ساخت مسكن مهر (سیاست درجهت عرضة
مسكن) است .اين شیوه بهعنوان يكي از راهكارهاي
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موجود،سیاست عرضة مسكن را در شكل اجتماعياش
مطرح ميسازد .سیاستهاي مسكن مهر ازجمله
مهمترين سیاستهاي مسكن در دولت نهم و دهم
بودهاست .اين دسته از تصمیمگیريها ،در زمرۀ
سیاستهاي باارزش دولت جاي ميگیرند (سعیدي
رضواني و كاظمي.)323:3230 ،
دولت با اتكا بر ابزارهاي موجود (پول و زمین) و در
راستاي حل مشكالت مسكن،بهويژه اقشار كمدرآمد
جامعه ،طرح ملي مسكن مهر را در سال 3222
بهمنظور ايجاد تعادل میان عرضه و تقاضاي مسكن با
حذف قیمت زمین ،تأمین مسكن اقشار كمدرآمد و
بيبضاعت ،كنترل و جلوگیري از افزايش بيروية قیمت
زمین و مسكن ،رونقبخشي به تولید مسكن ،كاهش
هزينههاي مسكن ،تأمین نیازهاي انباشتي و آتي
مسكن و برقراري عدالت در دسترسي به مسكن
مناسب و بهتبع آن كاهش فقر و تأمین مسكن جوانان
مطرح كردهاست (زنگنه و همكاران .)23 :3232 ،طرح
موسوم به مسكن مهر ،بیش از هر چیز ،درجهت تأمین
مسكن ارزانقیمت براي گروههاي كمدرآمد ،بهويژه
شهري كه قادر به تهیة مسكن در شهرها نبودهاند،
موجوديت يافتهاست (رفعیان و همكاران.)322 :3232 ،
مهمترين اهداف كالن عنوانشده براي طرح مسكن
مهر ،بهشرح زير است :تأمین مسكن ايمن ،راحت و
ارزان با درنظر گرفتن توان مالي خانوارهاي فاقد مسكن
و كمدرآمد ،ارتقاي كمي و كیفي تولید و عرضة مسكن،
كاهش نابرابري در برخورداري از مسكن مناسب بین
مناطق مختلف و شهرهاي كوچك و بزرگ ،جلوگیري
از افزايش بيروية قیمتزمین و مسكن ،جلوگیري
ازتوسعة حاشیهنشیني در شهرها؛ بنابراين براي تحقق
اهداف بیانشده ،راهبردهايي بهشرح زير طراحي
شدهاست:حذف قیمت زمین از هزينة تمامشدۀ مسكن،
تقويت تعاونيهاي تولیدمسكن،افزايش سهم انبوهسازي
در امر ساخت و ساز ،استفاده از فناوري مناسب در
تولید مسكن درجهت ارتقاي كیفیت و كاهش هزينة
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تولید مسكن ،تقلیل سطح زيربناي واحدهايمسكوني
براي ارتقاي توان دسترسي خانوارها ،بازسازي و نوسازي
بافت فرسوده(گروه مطالعات شركت رهپوساخت شارستان،
.)33:3233
بهدلیل وجود الگوي متفاوت مسكن در كشورها و حتي
در شهرها و تنوعشرايط استفادهكنندگان ،در مكانيابي
مناطق مسكوني بايد جوانب مختلف طبیعي و انساني را
درنظر گرفت :نواحي مسكوني بايد از مناطق خطرناک
طبیعي ،مانند نواحي سیلگیر و گسلها و مكانهاي
ريزش يا لغزش زمین دور باشد؛ نواحي مسكوني بايد
دورتر از فعالیتهاي ناسازگار صنعتي و حملونقل قرار
گیرند تا از مزاحمت ازدحامها و آلودگي در امان باشند؛
نواحي مسكوني بايد در جوار فضاهاي باز و سبز احداث
شوند؛ نواحي مسكوني بهنواحي كار و گذراندن اوقات
فراغت نزديك باشند؛ نواحي مسكوني بايد در شیبهاي
ماليم و نواحي خوشآبوهواي شهر كه مناطق زيبا و
مطلوب فضايي دارند ،استقرار يابند .باتوجه به وضع
توپوگرافي شهر ،اراضي مسكوني در زمینهاي كمابیش
مسطح و كمشیب تا شیبمتوسط (حداكثر تا 32درصد)
توسعه يابند و حتيالمقدور از توسعه در اراضي پرشیب
با قطعات نامنظم ،و بهويژه با شیب معكوس اجتناب
شود (پورمحمدي.)32 :3230 ،
سیستم خیابانبندي داخلي محالت مسكوني بايد با
عوارض طبیعي زمین مانند شیب و آبراهههاي طبیعي
تطبیق داده شود (سعیدنیا.)32:3222 ،
محدوده و قلمرو پژوهش
شهر اردبیل مركز استان و شهرستان اردبیل است.
اين شهر در شمالغربي كشور و در موقعیت رياضي 32
دقیقه و  22درجة عرض شمالي و  32دقیقه و 22
درجة طول جغرافیايي واقع شدهاست و ارتفاع آن از
سطح دريا  3222متر است (مركز آمار ايران.)3230 ،
طرح مسكن مهر كه با هدف خانهدارشدن اقشار
كمدرآمد جامعه از سال 3222مطرحشد،در قسمتهاي
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مختلف شهر اردبیل (شكل  )3به اجرا درآمدهاست كه
در ادامه به معرفي  2سايت اختصاص يافته به اين
پروژه پرداخته ميشود (ادارهكل راه و شهرسازي استان
اردبیل.)3230 ،

سایت اختصاصیافته به مسکنمهر ولیعصر (شام اسبی)

شهرک ولیعصر در قسمت جنوبغربي شهر اردبیل در
محدودهاي به مساحت  23230مترمربع بهعنوان يكي
از طرحهاي مسكنمهر در اينشهر به اجرا درآمدهاست.

سایت اختصاصیافته به مسکن مهر میر اشرف

سایت اختصاصیافته به مسکنمهر اندیشه (پیلهسحران)

اطالعات موجود حاكي از آن است كه حدود 3300
واحد مسكنمهر در شهر اردبیل در سايت مسكن میر
اشرف با مساحتي حدود  22200/33مترمربع در
قسمت شمالغربي اين شهر به اجرا درآمدهاست .اين
سايت از پیشرفت فیزيكي  33درصدي برخوردار است.

مسكن مهر انديشه در محدودهاي با مساحت 223022
مترمربع در جنوبشرقي شهر اردبیل مكانگزيني شده
كه با پیشرفت فیزيكي  32درصد حدود  2222واحد
مسكوني را شامل ميشود.

شکل  :1موقعیت محدودۀ مورد مطالعه

تهیه و ترسیم :نگارندگان3233 ،
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مواد و روش کار
روش تحقیق در اين پژوهش از نوع توصیفي-تحلیلي
است و براي جمعآوري دادهها از ابزار كتابخانهاي و
مطالعاتو مشاهدات میداني استفاده شدهاست .اطالعات
موردنیاز از مركز آمار ايران ،استانداري ،سازمان
آبمنطقهاي ،جهاد كشاورزي ،راه و شهرسازي و منابع
طبیعي جمعآوري شدهاست .در اين مقاله درجهت
تحلیل وضعیت مكانگزيني مجتمعهاي مسكنمهر
شهر اردبیل 2 ،معیار محیطي :شیب ،فاصله از خطوط
گسل ،سطح عمق آبهاي زيرزمیني ،وضعیت خاک،
سازندهاي زمین شناسي ،فاصله از مراكز اصلي شهر و
شبكههاي ارتباطي بهكار گرفته شدهاست .انتخاب
معیارها براساس نظرات كارشناسان ذيربط است .در
راستاي تجزيهوتحلیل دادهها ،از نرمافزار و ابزارهاي
مختلف براي بهروزرساني و پردازش دادهها و اطالعات
مكاني،ساخت،ويرايش ،تعیین وزن معیارها ،طبقهبندي
تصاوير و خروجيگرفتن از نقشهها و دادهها استفاده
شدهاست .اين نرمافزارها عبارتاند ازIdrisi ،Arc GIS :
 ،Selveنرمافزار ( Excelبراي انجام محاسبات كمي).
عمدهترين روش مورداستفاده ،قاعدۀ تصمیمگیري و
اولويتبندي گزينهها بر پاية تكنیك تحلیل چندمعیاري
 Vikorاست .ارزشگذاري و استانداردسازي نقشههاي
معیار به روش منطق فازي است و درجهت تعیین وزن
معیارها ،روش تلفیقي  CRITIC-AHPمورد استفاده قرار
گرفت.
یافتههای تحقیق
در اين بخش از پژوهش در راستاي پاسخ به سؤال
اصلي تحقیق كه آيا مسكن مهر شهر اردبیل نسبتبه
عوامل و معیارهاي طبیعي و مخاطرات محیطي
درست مكانگزيني شدهاند؟ با انجام چند فاز عملي
شدهاست كه اين مراحل بهترتیب عبارتاند از:
 )3فهرستكردن معیارها در رابطه با موضوع مورد
مطالعه )3 ،تهیة نقشههاي معیار )2 ،ارزشگذاري و
استانداردسازي نقشههاي معیار بر مبناي درجة
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عضويت در تابع فازي )2 ،وزندهي نقشههاي معیار،
)2تحلیل وضعیتمكانگزيني سايتهاي اختصاصيافته
به مسكن مهر در چارچوب تحلیل تصمیمگیري
چندمعیاري ( ،)MCDMيعني مدل .VIKOR
بنابراين ،در راستاي پاسخ به سؤال تحقیق ،اقدامات
مطرح در رابطه با مراحل ذكرشده ،در اين بخش
تشريح شده و نتايج حاصل از اين اقدامات در قالب
نقشة تناسب مكاني اراضي موجود درجهت تحلیل
سايتهاي اختصاصيافته به مسكن مهر شهر اردبیل
ارائه ميشود.
 مالحظات در تشکیل ماتریس معیارهای ارزیابیدرجهت تحلیل وضعیت سایتهای مسکن مهر

يك معیار ،میزان و مبنا براي آزمون سطح مطلوبیت
گزينههاي تصمیمگیري بهحساب ميآيد(غفاريگیالنده
و غالمي .)222:3233 ،در ارزيابي چندمعیاري براي
دستیابي به يك هدف بايد معیارها را تعريف و معین
كرد كه بر مبناي آنها بتوان به آن هدف معین دست
يافت؛ بنابراين براساس معیار ،تصمیمگیري صورت
ميگیرد و همچنین بايستي قابلاندازهگیري باشند
(اردكانيو همكاران .)2:3230 ،در پژوهش حاضر ،مطابق
با جدول  ،3تحلیل وضعیت سايتهاي اختصاصيافته
به مسكن مهر بر پاية  2معیار صورت گرفته و به
تناسب آن به ايجاد ماتريس ارزيابي اقدام شدهاست.
در ماتريس معیارهاي ارزيابي ،هر  ،Xijمعرف صورت
وضعیت پیكسل ( iسلول تشكیلدهندۀ نقشة رستري
از محدودۀ مورد مطالعه) است كه بهازاي وضعیت
ثبتشده از معیار ( ،)jتعیین ميشود .براي تحلیل
وضعیت سايتهاي مسكن مهر ،نقشههاي مربوط به
معیارهاي مورد استفاده در محیط  GISاستخراج شد
و در ادامه نقشههاي استخراجشده به محیط نرمافزار
 IDRISI Selvaوارد شده و بهصورت نقشههاي
رستري ذخیره شدند و به تناسب نیاز ،با استفاده از
توابع موجود در نرمافزار ايدريسي به تهیة نقشهها
اقدام شد.
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جدول  :2ماتریس معیارهای مورداستفاده درجهت تحلیل و ارزیابی سایتهای اختصاصیافته به مسکن مهر
معیار
فاصله از
وضعیت
فاصله از
فاصله از
عمق
شیب
زمینشناسي
پیكسل
خطوطگسل
خاک
شبكههايارتباطي
آبهايزيرزمیني مراكزشهري
پیكسل3
x11
x12
x13
…
…
…
x1n

x2n
...
xmn
مأخذ :نگارندگان3233 ،

…
...

…
...

…
...

x23
...

x22
...

x21
...

...

xm6

xm5

xm4

xm3

xm2

xm1

پیكسلm

 مالحظات در ارزشگذاری و استانداردسازی نقشههایمعیار درجهت تحلیل وضعیت سایتهای مسکن مهر

ارزشگذاري بهمعناي آن است كه به مقادير يا
برچسبهاي مشخصشده از معیارها ،برحسب میزان
مطلوبیت ،ارزشي تعلق بگیرد؛ بهعنوانمثال وقتي گفته
ميشود با فاصلهگرفتن بیشتر از راه ارتباطي میزان
مطلوبیت براي مكانگزيني كم ميشود ،بهمعناي آن
است كه فاصلههاي نزديكتر در واحد متر ،مطلوبیت
بیشتري دارد (ارزشگذاري معكوس) يا وقتي گفته
ميشود كه با باالرفتن فاصله از گسل میزان مطلوبیت
براي مكانگزيني بیشتر ميشود ،به معناي آن است كه
فاصلههاي بیشتر در واحد متر ،مطلوبیت بیشتري دارند
(ارزشگذاري مستقیم) .استانداردكردن دادهها نیز
بهمعناي همسانكردن دامنة تغییرات دادهها در دامنة
بین صفر و  3و صفر تا  322است (غالمي.)22 :3230 ،
در اين پژوهش ،مرحلة مربوط به ارزشگذاري و
استانداردسازي بهصورت توأم و برمبناي ارزش عضويت
در مجموعة فازي در نظر گرفته شدهاست .ارزش
عضويت يا درجة تعلق در يك مجموعة فازي را ميتوان
با شمارهاي تعیین كرد كه دامنة آن بین مقادير  0و 3
(يا حالت كشدادهشدۀ آن در دامنة  0و  )322قرار
باشد ،در آن
دارد .در دامنة بین  0و  3اگر
صورت عنصر  Xبهصورت كامل به مجموعة  Aتعلق
باشد .در آنصورت
دارد.بههمینترتیب اگر
عنصر  Xبهطور مشخص به مجموعة  Aتعلق ندارد
(غفاريگیالنده و غالمي.)222 :3232 ،

پیكسل3

در منطق فازي ،هر منطقه با توجه بهمقداري كه
معیار موردنظر ( )Xرا رعايتميكند ،مقدار عضويتي
ميگیرد ( ) كه بیانكنندۀ میزانمطلوبیت آنناحیه
است.بدينمعني كه هر ناحیه با مقدار عضويت باالتر،
از مطلوبیت باالتري برخوردار است .در منطقفازي
قطعیت موجود در منطق بولین وجود ندارد و هراليه
در مقیاس بین صفر و يك درجهبندي ميشود
 .(0عالوه برمسئلة انتخاب مقیاس درجهت
تهیة نقشههاي فازي ،ميبايست نوع تابع فازي را نیز
مورد بررسي قرار داده و تابع مناسبتر را براي معیار
موردنظر انتخاب كرد .از توابع مشهور ميتوان به توابع
 linear ،Sigmoidalو  J-Shapeاشارهكرد .توابع ذكر
شده در نرمافزار  IDRISIبهصورت آماده وجود دارند؛
عالوهبراين ،توابع كاربر ميتواند با نیاز خود تابع را
تعريفكند.يكي ديگر از عوامل مؤثر بر استانداردسازي
نقشههاي فازي،تعیین حد آستانه است كه نقاط كنترل
به آنها گفته ميشود؛ اما نكتهاي كه بايستي در
انتخابتابع بهآن توجه كرد،نوع كاهشي يا افزايشيبودن
توابع يا تلفیقي از هردو (متقارن يا سايمتريك) است
كه منظور از كاهشي ،حداقلشونده يا نزوليبودن تابع و
منظور از افزايشي بودن،حداكثرشونده يا صعودي بودن
تابعاست (متكان و همكاران)332 :3222 ،؛ بهطور مثال
در رابطه با الية فاصله از خطوط گسل كه به موازات
فاصلهگرفتن از خطوط گسل مطلوبیت بیشتر ميشود،
از تابع افزايشي استفاده ميشود و در مورد فاصله از
خدمات شهري كه به موازات فاصلهگرفتن از خدمات
شهري مطلوبیت كاهش مييابد ،از تابع كاهشي استفاده
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ميشود .در پژوهش حاضر با استفاده از امكاناتي كه در
تابع فازي از نرمافزار  IDRISI Selvaوجود دارد ،براي
استانداردسازي نقشههايي كه بهصورت نقشههاي معیار
تهیه شدهاند ،به تناسب ازتوابع عضويت  Sigmoidalو
 Linearدرقالبهايي چون افزايشي بهصورت يكنواخت،
كاهشـي بهصورت يكنواخـت و سايمتريـك استفاده

شدهاست و نقشههاي استانداردشدۀ هريك از معیارها در
دامنة بین 0و  3بهدست آمدهاست.نمونهاي از ارزشگذاري
و استانداردسازي فازي دامنة تغییرات مقادير متعلق به
معیارها (جدول  )2و نقشههاي استانداردشده (شكل 3
تا  )2در زير آورده شدهاست.

جدول  :2نمونهای از ارزشگذاری و استانداردسازی فازی دامنۀ تغییرات مقادیر متعلق به معیارها

نقشة معیار

نمايش درجة عضويت در تابع فازي و حد آستانه

توضیحات

شیب

روند افزايشي از سطوح بدون شیب تا
شیب  2درصد ،مقطع داراي شیبهاي 3
تا  2درصد با مطلوبیت باال بهواسطة
قرارگیري در مقطع داراي درجة عضويت
يك در عدد فازي ،روند كاهشي در حد
فاصل شیبهاي  2تا  33درصد ،نبود
مطلوبیت در فواصل ديگر بر پاية درجة
عضويت صفر در عدد فازي

سازند
زمینشناسي

نبود مطلوبیت در سازندهاي واقع در طبقة
اول (مانند سازند گچ ،آبرفتهاي جديد
رودخانهاي) با درجة عضويت صفر در عدد
فازي؛ شروع روند افزايشي از سازندهاي
قرارگرفته در طبقة ( 3توف ،مارن و آهك
آبشیرين) تا طبقة ( 2مانند سازندهاي
قطعات انفجاري سبالن (تفرا) عمدتا با
قطعات بازالت حفرهدار و )...درجة عضويت
برابر با يك در مقطع طبقة 2

فاصله از
شبكههاي
ارتباطي

روند كاهشي به موازات فاصلهگرفتن از
شبكههاي ارتباطي

تهیه و ترسیم :يافتههاي پژوهش3233 ،
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شکل  :2نقشۀ استانداردشدۀ فازی شیب

تهیه و ترسیم :نگارندگان3233 ،

شکل  :2نقشۀ استانداردشدۀ فازی سازندهای زمینشناسی

تهیه و ترسیم :نگارندگان3233 ،

شکل  :0نقشۀ استانداردشدۀ فازی فاصله از جاده

تهیه و ترسیم :نگارندگان3233 ،
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 -مالحظات مطرح در وزندهی نقشههای معیاار

كه در آن  FJمعرف وزن نهايي تعديلشده WJ ،معرف

درجهت تحلیل وضعیت سایتهای مسکن مهر

وزن معیار برحسب روش  CRITICو  VJمعـرف وزن

در فرايند تصمیمگیري چندشاخصـه ،تعیـین وزن
شاخص ها از اهمیت كلیدي برخـوردار اسـت .در ايـن
مفهوم ،هدف از وزن دهي ،آن اسـت كـه اهمیـت هـر
شاخص را نسبتبه شاخص هاي ديگـر بتـوان ارزيـابي
كرد .همان طور كه ميدانیم ،در شكلگیري بسیاري از
پديده هاي جغرافیـايي ،عوامـل و معیارهـاي متفـاوتي
نقــش دارد كــه وزن و تــأثیر هريــك متفــاوت اســت
(پورطـــاهري)22:3223 ،؛ بـــراي مثـــال در تحلیـــل
مكانگزيني مجتمعهـاي مسـكن مهـر ،شـاخصهـاي
متعددي چون جنس زمـین ،شـیب ،شـبكة ارتبـاطي،
سطح عمق آبهاي زيرزمینـي و ...مـؤثر هسـتند كـه
تأثیرگذاري هريـك از معیارهـا در مكـانگزينـي ايـن
مجتمع ها متفاوت است .در اين حالـت ،الزم اسـت بـا
بهرهگیري از روشهاي مناسب وزندهي ،به شناسـايي
اوزان هريك از شاخصها اقدام كرد .تاكنون روشهاي
متعددي در تعیین وزن استفاده شـدهاسـت كـه روش
3

مقايســة زوجــي در قالــب مــدل  AHPو CRITIC

ازجمله آنها هستند .در تحقیق حاضر از هـر دو روش
مــذكور در تعیــین وزنهــا اســتفاده شــدهاســت؛
بدينصورت كه ابتـدا بـا روش  CRITICوزن معیارهـا
محاسـبهشـده ،در ادامــه بـهمنظــور تعـديل وزنهــاي
بهدسـتآمـده برمبنـاي نظـر كارشناسـان ،از مقايسـة
زوجي استفاده شد .تلفیق نتايج مربوط بـه روشهـاي
 CRITICو مقايسة زوجـي و درنهايـت محاسـبة وزن
نهايي (وزن تعديلشده) با توجه به فرمول زير صـورت
گرفت (عطائي.)22:3223 ،

رابطة :3

1-Criteria Importance Through Intetrcriteria Correlation

معیار برحسب مقايسة زوجي است.
روش مبتنی بر مقایسۀ دوبهدو
روش مبتنــي بــر مقايســة دوبــهدو توســط ســاعتي
( )3320در متن يك فراينـد سلسـلهمراتبـي تحلیلـي
( )AHPارائه شـد(مالچفسـكي)232:3230،؛ بـه عبـارت
ديگر ،يكي از كارآمدترين تكنیكهـاي تصـمیمگیـري
چندمعیاره ،فرايند تحلیل سلسلهمراتبي ( )AHPاست
كه براي نخستینبار توسط توماس ال ساعتي در سـال
 3320مطرح شد .اين تكنیك بر اساس مقايسـه هـاي
زوجــي بنانهــاده شــده و امكــان بررســي ســناريوهاي
مختلف را به مديران مـيدهـد (حكمـتنیـا و موسـوي،
.)222:3230

در پژوهش حاضر ابتدا بهمنظور تعیین ارزش هريك از
معیارهاي مورد استفاده ،ماتريس مقايسـة دوتـايي در
محیط نرمافـزار  IDRISI Selvaتشـكیل شـد و همـة
مقايسه هـا بـه صـورت زوجـي در قالـب مـدل تحلیـل
سلسـلهمراتبـي ( )AHPانجــام پـذيرفت .در نـرمافــزار
 ،IDRISI Selvaمــاژول  WEIGHTاز فــن مقايســة
جفتي بـراي وزن دهـي بـه معیـارهـا (بـا مجمـوع )3
استفاده ميكنـد .فاكتورهـا دوبـهدو براسـاس اهمیـت
نسبي آن هـا بـراي تحلیـل سـايتهـاي مسـكن مهـر
مقايسه شدند؛ پس ازآن كه همة تركیـب هـاي ممكـن
بین دو فـاكتور مقايسـه شـد ،توسـط مـاژول مـذكور،
وزن ها و نسبت توافق محاسبه شد .شاخص سـازگاري
در مقايسة زوجـي صـورت گرفتـه در پـژوهش حاضـر
معادل  0/02شد كه با توجه به كمتربـودن آن از 0/3
مدل نهايي قابلقبول است (جدول .)2
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همبستگي ،انحراف معیار مربوط به هر معیار محاسـبه

روش وزندهی CRITIC

روش وزن دهي  CRITICدر سال  3323توسط زلني

شد .بـه منظـور محاسـبة همبسـتگي بـین معیارهـا و

براي تعیین وزن عوامل ارائه شدهاست كه در آن نظـر

محاسبة انحراف معیار مربوط به هر مؤلفه از نـرمافـزار

كارشناسي دخالت چنداني ندارد .در روش پیشـنهادي

 IDRISI Selvaاستفاده شدهاست.

وي خصیصــههــا بــهعنــوان منــابع اطالعــاتي ،وزن

مرحلۀ دوم :میـزان تضـاد يـا مـاتريس آنتروپـي بـا

تعیینشدۀ مقدار اطالعات موجود را منعكس ميكنـد.

استفاده از كمكردن ارزش ارقـام موجـود در مـاتريس

ايــن روش از ســال  3332توســط ديــاک و ديگــران

همبستگي عوامـل از عـدد يـك (همبسـتگي كامـل و

موردبازنگري قرار گرفت و تضاد موجود بین عوامل در

مستقیم) بهدست ميآيد.

آن دخالــت داده شــد (فــرجزاده و كرمــي.)23 :3222 ،

مرحلۀ سوم :در اين مرحله مجمـوع تضـاد عوامـل را

تضاد ،موضوعي بنیادي در ارزيابي چندعامله است كـه

در انحراف معیار ضرب كرديم (حاصـلضـرب انحـراف

هستة تصمیمگیري را تشكیل مـي دهـد و در بررسـي

معیار و مجموع تضاد عوامل) كه میزان اطالعات بـین

روابط عوامل بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراين در اين

معیارها بهدست آمد و سپس ضرايب و وزن هريـك از

روش ،داده ها براساس میزان تـداخل و تضـاد موجـود

معیارها را از طريق تقسیم هر سـتون از حاصـلضـرب

بین عوامل مورد تجزيهوتحلیل قرار ميگیرند (جهـاني،

تضاد و انحراف معیار (میزان اطالعات بهدست آمده) بر

 .)23:3222درجهـت تعیــین ضـرايب معیارهــا در ايــن

مجموع اين ستون (مجموع میزان اطالعات) بـهدسـت

روش عملیاتي به شرح زير انجام گرفت:

آورديم.

مرحلاۀ اول :ابتــدا مــاتريس همبســتگي بــین ارزش

وزن نهايي تعديلشده مربوط به معیارهاي مطـرح در

معیارهاي مؤثر در تحلیل مكـانگزينـي مجتمـعهـاي

تحلیل مكانگزيني مجتمعهاي مسكن مهر بـا اسـتفاده

مســكن مهــر تهیــه شــد .پــس از تشــكیل مــاتريس

از رابطة يكمحاسبه شد كه درجدول 2آورده شدهاست.

جدول  :0وزن نهایی تعدیلشده (تلفیق روش ) )CRITIC-AHPمعیارها در تحلیل مکانگزینی مجتمعهای مسکن مهر

 AHPوزن

وزن تعديلشده

رتبة هر معیار با توجه به وزن محاسبهشده

معیار

وزن

گسل

3223/0

332/0

333/0

2

شیب

332/0

333/0

222/0

3

مراكز شهري

0232/0

223/0

333/0

2

زمینشناسي

320/0

023/0

022/0

2

خاک

323/0

020/0

022/0

2

سطح آب

332/0

323/0

332/0

3

شبكة ارتباطي

022/0

023/0

023/0

2

CRITIC

مأخذ :محاسبات نگارندگان3233 ،
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همانطوركه در جدول  2قابلمالحظه اسـت ،معیـار
شیب با ضـريب  0/222داراي بیشـترين وزن و معیـار
شبكة ارتباطي داراي كمترين وزن  0/0230است.
 تحلیل و ارزیابی وضعیت مکانگزینی سایتهاایاختصاصیافته به مسکن مهر شهر اردبیل باه لحااظ
مؤلفه های محیطی در چارچوب تحلیل چندمعیااری
(روش )VIKOR

در تحلیل مبتني بر  ،MADMقصد بر ايـن اسـت
كه ضمن انتخاب بهترين يـا اولويـتدارتـرين گزينـه،
گزينههايي كه به نظر ميرسد خوباند ،مشخصشـده،
يا گزينه ها در يك ترتیب نزولي از اولويت رتبـهبنـدي

تصمیمگیرندگان تعیـین مـيكنـد (بـدري و همكـاران،
.)2 :3233

اپريكوويك و تزنـگ در سـال  3322ايـن روش را
ارائه و سالهاي  3003تـا  3002آن را توسـعه دادنـد
( .)Atashin-p et al,2013:107روش  VIKORمبتنـي
بر  GISدرجهت تحلیل سايتهاي مسـكن مهـر شـهر
اردبیل ،شامل مراحل زير است:
گام اول :تشكیل ماتريس تصمیمگیري :بـا توجـه بـه
تعداد معیارها و ارزيابي گزينه ها با توجه به معیارهـاي
مختلف،ماتريس تصمیم بهصورت زير تشكیل ميشود.
رابطة :3

مي شوند .قواعد تصمیم گیري متعددي وجود دارد كـه
مي توان از آنها در كار با مسئلة مبتنـي بـر MADM

استفاده كرد كـه عبـارت انـد از :روش تركیـب خطـي
وزن دار ( ،)WLCروش  ،TOPSISرويكردهاي مبتنـي
بر تابع ارزش و ...اشاره كرد (مالچفسـكي.)222:3230 ،

كه در آن  Xijمعرف نمرۀ خام پیكسل iام ()i=1,2,…,m

روش  VIKORبــهعنــوان يكــي از زيرمجموعــههــاي

در رابطه با معیار  jام ( )j=1,2,…nاست.

 MADMاست كه در تحقیق حاضر مورداستفاده قـرار
گرفته اسـت و مـي توانـد بـه عنـوان ابـزاري مـؤثر بـر
تصمیمگیري مطرح شود .ويكـور يـك روش MADM

تــوافقي اســت كــه بــر مبنــاي روش ال پــي متريــك
توسعهيافته و بهمنزلة يك تابع كـل در برنامـهنويسـي
سازشي استفاده مي شود .واژۀ ويكور از يك واژۀ صربي
به معنـي بهینـهسـازي چنـدمعیاره و راهحـل تـوافقي
گرفتــهشــده و يكــي از روشهــاي تصــمیمگیــري
چندمعیاره كاربردي است كه كـارايي بـااليي در حـل
مسائل گسسته دارد .اين روش براسـاس برنامـهريـزي
توافقي ارائه شدهاست .مبناي مدلهـاي تـوافقي را يـو
( )3322و زلني ( )3323ارائه كرده اند .راه حل توافقي،

گام دوم :بيمقیاسكردن ماتريس تصمیم :در اين
مرحله با استانداردسازي دادهها ،سعي ميشود ،معیارها
با ابعاد مختلف به معیارهاي بيبعد تبديل شوند.
بهعبارتي با استانداردسازي دادهها ،دامنة مقادير ()Xij
را كه در واحدهاي اندازهگیري متفاوت (همچون واحد
اندازهگیري رتبهاي ،درصد و متريك) وجود دارند ،به
يك دامنة استاندارد در حد فاصل بین  0و  3تبديل و
مقادير استانداردشدۀ دادهها ( )Vijرا بهدست ميآوريم.
درچنین روندي ،اليههاي نقشة استاندارد كه قابل
مقايسه و قابلتركیب باهم هستند ،بهدست ميآيد.در
پژوهش حاضر براي استانداردسازي ارزشها (مقادير) و
يكسانسازي مقیاسها در اليههاي نقشهاي ،از روش

راهحلهاي مواجه را كه به راهحل ايدهآل نزديك بوده،

استانداردسازي بر مبناي درجة عضويت در تابع فازي

بــهعنــوان توافــق ايجادشــده توســط اعتبــارات ويــژه

استفاده شدهاست.
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رابطة :2

رابطة :2

 f ij

*
j

f

 f

*
j

f


j

n

j

w
h 1

si 

مقادير  RIبا توجه به روابط زير محاسبه ميشود:
رابطة :2
گام ساوم :تعیـین وزن معیارهـاي مورداسـتفاده در


f *  f ij 


Ri  Max w j *j
 
f

f

j
j 



پژوهش :در اين مرحله وزنهاي ( )Wjاختصاصيافتـه

گام ششم :محاسـبة شـاخص ( VIKORمقـدار :)Q

به هر معیار را تعیین ميكنـیم؛ مجمـوع وزنهـا بايـد

مقدار  Qبراساس رابطة زير محاسبه ميشود:

بهگونهاي باشد كه از رابطة زير بهدست آيد.
 0 wj 1و =3
در تحقیق حاضر معیارها بـا اسـتفاده از روش تلفیقـي
 CRITIC-AHPتعیین وزن شدند.
گام چهارم :تعیین بهترين و بـدترين مقـدار از میـان
مقادير موجود براي هر معیار :براي هر معیار ،بهتـرين
و بدترين هريك را در میان همة گزينه ها تعیین كرده
و بهترتیب

نامیده ميشود.

و

رابطة :2
 s  s 
 Ri  R  
Qi  v  *i

(
1

v
)

* 

 
s  s 
R  R 

در اين رابطه  Qiنیز شـاخص  Vikorبـوده و ارزش
 Vikorگزينة iام را بیان ميكند،
نرخ فاصله از حـل ايـدهآل و

بیـان كننـدۀ
بیـانكننـدۀ نـرخ

فاصله از حل ضدايدهآل است و پارامتر  vبـا توجـه بـه
میزان توافق گـروه تصـمیم گیرنـده انتخـاب مـيشـود.
هنگامي كه مقدار  Vبزرگتر از  0/2باشـد ،شـاخص Q

منجر به اكثريت موافق و هنگاميكه مقدار آن كمتـر از
 0/2ميشود ،شاخص  Qبیانگر نگـرش منفـي اكثريـت
اگر همة

به هم پیوند زده شوند ،يـك تركیـب

بهینه با بیشـترين امتیـاز خواهـد داد (نقطـة ايـدهآل
مثبت) و در مورد

نیز بدترين امتیاز (نقطة ايدهآل

منفي) ايجاد خواهد شد.

است .بهطـوركلي وقتـي مقـدار  Vبرابـر بـا  0/2اسـت،
بیانگر نگرش توافقي متخصصان ارزيابي اسـت (عطـائي،
.)33 :3223

گام هفتم :رتبه بندي گزينه ها براساس مقـادير ( :)Qدر
ايــن مرحلــه براســاس شــاخص ويكــور (مقــادير )Qi

گام پنجم :محاسبة مقدار ايدهآل يا سـودمندي ( )Sو

محاسبهشده در گام قبـل ،گزينـههـا از كوچـكتـر بـه

مقدار ضدايدهآل يا تأسف ( :)Rمقادير  SIبا توجـه بـه

بزرگتر مرتب و رتبهبندي شده و سپس تصمیمگیـري

روابط زير محاسبه ميشود:

ميشود.
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 خروجی حاصل از بهکارگیری مادل  VIKORدرتحلیل مکانگزینی مجتمعهای مسکن مهار باه
لحاظ مؤلفههای محیطی
اين مرحلـه از عملیـات در راسـتاي اسـتخراج نقشـة
نهايي تغییـرات ارزشهـاي بـهدسـتآمـده در تحلیـل
مكانگزيني سايت هاي اختصاص يافته به مسـكن مهـر
با استفاده از روش  VIKORبا بهرهگیـري از نـوار ابـزار
 Image Calculatorدر محیط نرمافـزار IDRISI Selva
با توجه به رابطة  2انجام پذيرفت (شكل .)2
شكل  2نشانگر نقشة نهايي اولويـتبنـدي تناسـب
مكاني اراضي اختصاصيافته به سايتهاي مسكن مهـر
شهر اردبیل است كه با استفاده از تكنیـك  VIKORدر
حدفاصل  0/03تا  0/3تهیه شدهاست .در ايـن نقشـه،
هرچه به عـدد صـفر نزديـك تـر مـي شـويم ،نشـان از

مطلوبیت بیشتر اراضي اختصاص يافته بـه سـايتهـاي
مسكن مهـر اسـت .همـانطـور كـه قـبال اشـاره شـد،
پـــژوهش حاضـــر ،در راســـتاي بررســـي وضـــعیت
مكانگزيني سايت هاي اختصاصيافته به مسـكن مهـر
شــهر اردبیــل بــا توجــه بــه شــاخصهــاي مــؤثر بــر
مكان گزيني مجتمع هاي مسكوني انجام شدهاسـت .بـا
توجه به خروجي نهايي (شكل  )2مشاهده مي شود كه
از بین سايتهاي اختصاصيافته به مسـكن مهـر شـهر
اردبیل ،سايت مسـكن مهـر ولیعصـر (شـام اسـبي) در
رابطه با شاخصهاي تعريفشده وضعیت مطلـوبتـري
داشته است كه جدول  2رتبهبندي نهايي سـايتهـاي
مسكن مهر را از نظر مطلوبیت مكانگزيني با توجه بـه
خروجي نقشة نهايي (شكل  )2نشان ميدهد.

شکل  :6اولویتبندی تناسب مکانی اراضی اختصاصیافته به سایتهای مسکن مهر شهر اردبیل

تهیه و ترسیم :نگارندگان3233 ،
جدول  :6رتبهبندی نهایی هریک از گزینههای اختصاصیافته به مسکن مهر شهر اردبیل
با توجه به خروجی نهایی مدل  VIKORمبتنی بر GIS

سايتهاي اختصاصيافته به مسكن مهر

مقدار Q

رتبهبندي نهايي با
توجه به مقدار Q

وضعیت مكانگزيني سايتها با
توجه به رتبة نهايي

مسكن مهر ولیعصر (شام اسبي)

0/33

3

نسبتا مناسب

مسكن مهر انديشه (پیله سحران)

0/22

3

نامناسب

مسكن مهر میر اشرف

0/22

2

بسیار نامناسب

مأخذ :يافتههاي پژوهش3233 ،
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باتوجه به منطق مقايسهاي ويكور ،اگر عدد صفر
نمايانگر ايدهآلترين وضعیت و عدد يك نشاندهندۀ
بدترين حالت (ازنظر مكانگزيني) بوده باشد ،سايت
مسكن مهر ولیعصر (شام اسبي) با امتیاز نهايي 0/33
داراي نزديكترين فاصله با وضعیت ايدهآل و درعینحال
دورترين فاصله با بدترين حالت است .در مقابل ،مسكن
مهر میر اشرف با امتیاز نهايي  0/22داراي دورترين
فاصله از گزينة ايدهآل مثبت و نزديكترين فاصله از
گزينة ايدهآل منفي است .امتیاز نهايي محاسبهشده براي
مسكن مهر پیله سحران نیز 0/22است كه وضعیت اين

گزينه را در مقايسه با ساير گزينهها نشان ميدهد.
بدينترتیب مشخص ميشود كه مسكن مهر میر اشرف
داراي پايینترين رتبه و دورترين فاصله از مكانگزيني
مطلوب بوده و نیز داراي بدترينحالت در بین گزينههاي
موردمطالعه است .بايدتوجه داشت كه اولويتبندي نشان
دادهشده ،بهتناسب معیارهاي مورد استفاده و بار وزني
آنها بهدست آمدهاست .در جدول  ،2ويژگيها و
مشخصات سايتهاي اختصاصيافته به مسكن مهر به
لحاظ مؤلفههاي محیطي بهصورت خالصه و جامع آورده
شدهاست.

جدول  :6ویژگیها و مشخصات سایتهای اختصاصیافته به مسکن مهر به لحاظ مؤلفههای محیطی

مؤلفة
محیطي

سايت ولیعصر
(شام اسبي)
شیب كمتر از  2درصد و باالتر از
 3درصد
قرارگیري برروي سازند توف ،مارن
بامیان اليههايي از آهك آب
شیرين ،كنگلومرا و ماسهسنگ

قرارگیري در اراضي با عمق  2متر

قرارگیري در اراضي با عمق  2متر

قرارگیري در اراضي با
عمق  33متر

 30333متري

 30233متري

 32233متري

 323متري

 223متري

 222متري

 2222متري

 2232متر

 2023متري

قرارگیري بر روي خاکهاي از نوع
دشتهاي آبرفتي عمیق

قرارگیري بر روي خاکهاي از نوع
فالتها و تراسهاي فوقاني

قرارگیري بر روي
خاکهاي از نوع
دشتهاي آبرفتي عمیق

زيرمؤلفه

سايت میر اشرف

شیب (به درصد)

شیب كمتر از  3درصد

زمینشناسي

قرارگیري برروي سازند رسوبات
دشت ،پادگانههاي آبرفتي و
مخروطافكنهها

سطح آب
زيرزمیني (متر)
فاصلة خطوط
گسل (متر)
فاصلة شبكة
ارتباطي (متر)
فاصلة مراكز شهري
(متر)
وضعیت خاک

سايت انديشه
(پیله سحران)
شیب بین  3/2تا  2درصد
قرارگیري برروي سازند
تراورتن

مأخذ :يافتههاي پژوهش 3233

درمجموع باتوجه بهتحلیلهاي انجامگرفته ميتوان
گفت كه عملكرد سايتهاي اختصاصيافته به مسكن
مهر در شهر اردبیل تا حدي ناموفق بودهاست .يكي از
علل اصلي عدمموفقیت پروژههاي مسكنمهر اجراشده
درشهر اردبیل ،ضعف مطالعاتمحیطي است؛ بهعبارتي
ضعف مطالعات باعث شدهاست كه زمینهايي براي
ساخت پروژههاي مسكن مهر در نظر گرفته شودكه
ازلحاظ ساختار زمینشناسي،خاكشناسي ،سطح عمق

آبهاي زيرزمیني ،شیب و ...مناسب احداث مسكن
نباشند.
نتیجه
يكي از انواع دخالت هاي اخیر دولت درجهت تـأمین
مسكن مناسب براي اقشار كـمدرآمـد و میـاندرآمـد،
سیاست ساخت مسكن مهر (سیاست درجهـت عرضـة
مسكن) است .اين شیوه بهعنـوان يكـي از راهكارهـاي
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موجود ،سیاست عرضة مسكن را درشكل اجتماعي اش
مطرح ميسازد .يكـي از مهـمتـرين مشـكالت و ابعـاد
پنهان ايـن طـرح كـه در صـورت عـدممـديريت ايـن
مشكالت ميتواند باعـث بـروز مشـكالت بسـیاري بـه
ســاكنان ايــن مســاكن و همچنــین ازبــینرفــتن ايــن
مساكن شود ،بحـث مكـان يـابي ايـن مسـاكن اسـت.
پژوهش حاضر بهدنبال پاسخگويي به ايـن سـؤال كـه
«آيا سايتهاي مسـكن مهـر شـهر اردبیـل بـهلحـاظ
مؤلفه هاي محیطي ،درست مكـان گزينـي شـدهانـد؟»
تدوين شدهاسـت .در ايـن راسـتا چنـد فـاز عملیـاتي
صورت گرفتهاست كه ابتدا با مروري بر معیارهايي كـه
در فرايند تحلیل مكانگزيني مجتمعهاي مسكن مهـر
تأثیرگذار هستند ،به تهیة نقشـههـاي معیـار از آنهـا
اقدام شد و در ادامه به ارزشگذاري و استانداردسـازي
نقشههاي مذكور بـا روش فـازي پرداختـه شـد .بـراي
وزندهي نقشههـاي معیـار از روش تلفیقـي CRITIC-
 AHPاستفاده شد .در مرحلـة بعـد بـهمنظـور تحلیـل
وضعیت مكان گزيني مجتمعهـاي مسـكن مهـر شـهر
اردبیل ،روش تصمیمگیري چندمعیاري يعني تكنیـك
 VIKORبهكار گرفتـه شـد .براسـاس روش CRITIC-
 AHPو مطابق با جـدول  ،2از بـین معیارهـاي مـورد
مطالعه ،معیار شیب با ضريب  0/222بیشـترين وزن و
معیار شبكة ارتباطي كمترين وزن  0/0230را به خود
اختصاص دادهاند .همانطوركه درشكل  2قابلمالحظه
است ،از بین سايت هاي اختصاصيافته به مسكن مهـر
شهر اردبیل ،سايت مسكن مهر ولیعصر (شـام اسـبي)
در رابطه با معیارهـاي تعريـفشـده و تناسـب مكـاني
اراضي ،وضعیت مطلـوب تـري داشـتهاسـت .براسـاس
تكنیك  VIKORو با توجـه بـه جـدول  2نیـز سـايت
مسكن مهر ولیعصر (شام اسبي) با امتیاز نهايي ،0/33
در رتبة نخست و با وضـعیت نسـبتا مناسـب ،مسـكن
مهر انديشه (پیله سحران) با امتیاز  0/22در رتبة دوم
و وضعیت نامناسب ،مسـكن مهـر میراشـرف  0/22در

رتبة سوم و وضـعیت بسـیار نامناسـب قرارگرفتـهانـد؛
بنابراين سايتهاي شام اسبي و میر اشـرف بـهترتیـب
بــاالترين و پــايینتــرين ســطح تناســب مكــان در
مكانگزيني را داشتهاند.در مكانگزيني سـايتمسـكن
مهر میر اشرف ،معیارهاي شـیب (كمتـر از 3درصـد)،
خاکشناسي (دشت هاي آبرفتي عمیق) ،زمینشناسي
(قرارگیري برروي سازند رسوبات دشت ،پادگانـه هـاي
آبرفتــي و مخــروطافكنــههــا) و ...مــورد بــيتــوجهي
مسئوالن قرار گرفته و از اين لحاظ در نـامطلوبتـرين
شرايط است .يافته هاي پـژوهش حاضـر بـا بخشـي از
نتايج پژوهش قنبري ( )3232كـه نشـان داد مسـكن
مهر ميتوانست در يك شرايط محیطي بهتـر ،در يـك
محدودۀ نزديك بـه شـهر تبريـز مكـانيـابي شـده تـا
عالوهبـر حمايـت اقتصـادي از سـاكنان مسـكن مهـر،
شرايط محیطـي و حفاظـت مناسـب از عوامـل ايجـاد
بالياي طبیعي را نیز در نظر بگیرد ،همسو است.
پیشنهادها
 درخصوص شناخت و آسیبشناسي مسكن مهر ،ازسوي متولیان و برنامهريزان مسكن،پژوهشهايي بهصورت
سامانيافته صورت گیرد تا بدينوسیله كاستيهاي آن
شناخته و اصالح شود؛
بهدلیل باالبودن سطح آبهايزيرزمیني در سايتهاياختصاصيافته به مسكنمهر شهر اردبیل كه باعث
آلودهشدن آبهاي زيرزمیني ميشود ،پیشنهاد ميشود
كه سیستم دفع و جمعآوري فاضالب در اين سايتها
بهويژه سايت شاماسبي و میراشرف نصب شود؛
 بهدلیل اينكه سايتهاي مسكن مهر شهر اردبیل درحاشیة شهر مكانگزيني شدهاند و از لحاظ دسترسي،
در شرايط نامناسبي قرار دارند؛ پیشنهاد ميشود براي
فراهمآوردن كیفیتزندگي ساكنان مجتمعهاي مذكور،
خدمات اجتماعي ،تفريحي و خدمات تجاري در فواصل
مناسب ارائه شود.
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