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  چکیده

 هزایریززینامهو بر اقدامات هادولت مختلف، کشورهای در .آیدمی شمار به انسان هر اساسی و اولیه نیازهای از مسکن

 منظزور بزه اخیزر، سزال چنزد انزد  طزیداده انجزا  درآمدکم طبقات ویژه به مختلف اقشار مسکن تأمین زمینه در جامعی

 در را مهزر مسزکن احزدا  سیاست دولت درآمد،کم اقشار برای مسکن زمینه در عرفی و قانونی انتظارات به پاسخگویی

هزد  رو از ایزن .اسزت جریان در داریدامنه مباحث محیطی بعد از وصخص به سیاست این اجرایدر.است گرفته پیش

 روش، نظزر از حاضزر پزژوهش باشزد مزیی در شهر ایذه طیمح بعد بر تأکید با مهر مسکن یابیمکان یابیارزپژوهش این 

 یاسناد و یاکتابخانه مطالعات از استفاده با ازیموردن یهاداده  است یکاربرد -یاتوسعه تیماه یدارا و یلیتحل -یفیتوص

اراضی ، فاصله از شزک  زمزین، فاصزله از فاصله از شیب زمین، کاربری یارهایمع قالب در اریمع 1 تعداد  دیگرد یگردآور

بزرای تجزیزه و تحلیز    گرفتند قراری بررس مورد قیتحق در مؤثرگس ، فاصله از رودخانه؛ فرسایش خاک، ژئوموفولوژی 

 ( در محززی 1-4بزر پایزه نظرسزنجی از کارشناسزان و تعیزین وزن معیارهزا در بزازه   AHPFUZZY هزا از تکنیز داده

ArcGIS ، با استفادهFUZZY OVERLAY   و عملگرGAMMA از  نتایج حزاکی از آن اسزت  استبهره گرفته شده

مهر ایذه مزی  همچنین مکانیابی مسکنقرار گرفته است   یمتوسط تیدر وضع ذهیمسکن مهر شهر ا یابیمکان یطیلحاظ مح

 توانست در جای بهتری نسبت به جای کنونی از نظر شاخص های محیطی باشد 

 GAMMA مهر، مسکن ،مسکن ی،ابی مکان ذه،یا ها:کلیدواژه
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  مقدمه .0

 از فراوانزی مشکلات آن دنبالبه و کرد رشد ایفزاینده طوربه جهان در شهرنشینی فرآیند صنعتی، انقلاب از پس  

 کزه است مسائلی نخستین از واقعی، هایپدیده از یکی عنوانبه مسکن واقع در  آورد وجودبه را مبود مسکنک جمله

 مختلزف جوامزع در نیزاز یز  عنوان( و به04 ، ص 1331گریبان  ملکشاهی و همکاران،  دست به آن با همواره بشر

 جملزه از و مختلزف دنیزا کشزورهای در ور ایزن ( از41 ص  ،1331ممتزاز و همکزاران،  آجیلیزان است بوده مطرح

 ما در کشور  شد ارائه درآمدکم اقشار برای ویژه به مسکن تأمین متنوعی برای هایسیاست توسعه، درحال کشورهای

عنزوان  بزه مهزر مسزکن داشزت، طزرح وجود آن گرانی ویژهو به مسکن کمبود زمینه در که مشکلاتی به توجه با نیز

 مسزکن مشزک  حز  منظور به ملی ترین طرح( پربحث10 ص  ،1331زاده، یی و کمائی رضا سیاست ترینمحوری

های مسکن در ( که از مهمترین سیاست41 ص  ،1331ممتاز و همکاران،  آجیلیان استشده ارائه درآمدکم هایگروه

شهری بزوده کزه  های مسکنترین طرح( و از گسترده131 ص ، 1334رضوانی و کاظمی، دولت نهم و دهم  سعیدی

 منظزوربزه (  ایزن طزرح413 ص  ،1331است یزدانی و همکاران، ریزی مسکن کشور اجرا شدهدر طول تاریخ برنامه

 حاکمیزت نقش تقویت درآمد،کم اقشار ویژهبه و ملت آحاد برای مناسب مسکن تأمین برای بسترسازی و زمینه ایجاد

 "د" بند طبق درآمد؛کم گروهای توانمندسازی و اجتماعی عدالت به حصول راستای در و مسکن امر تأمین در دولت

 اسزتداده قزرار خزود دسزتورکار در را مسزکونی واحد میلیون 1/1 احدا  1311 سال بودجه قانون در شش تبصره

 درآمزد کزم اقشزار برای مسکن تأمین هد  با مهر( در همین راستا؛ طرح مسکن10 ص  ،1333 آروین و همکاران، 

 اختیزار در سزاله 33 ه اجزار صورت به را واحدهای مسکونی و نموده حذ  مسکن قیمت از را زمین قیمت جامعه،

 گونزاگونی در وضزعیت و شرای  با شهرهای میانی و بزرگ شهرهای کلانشهرها، در واحدها این  استداده قرار هاآن

عنزوان کزه بزه مهزر مسزکن مچنزین طزرح(  ه13 ص  ،1333 خلیلی و همکاران،  است گرفته قرار متقاضیان اختیار

است  علاوه بر توجه به قشزر نموده پیدا مسکن عمومی متقاضیان اذهان در را خود جای دولت سیاست ترینمحوری

درآمد جامعه دارای اهدا  خاصی  دیگری از جمله تمرکززدایی شهرهای بزرگ، توجه به نیازها و سرعت افزایش کم

 مسکن پیدایش و استقرارترین عواملی که بر یکی از مهم(  13 ص  ،1331رحمتی، ئد  بهمنی و قا استجمعیت بوده

 حزوزه گزینزی،مکان در طبیعی هایپدیده و عوارض زیرا،  است جغرافیایی موقعیت و شرای  باشدتاثیرگذار می مهر

 بزه گزاه و مثبزت عوامز  وانعن به گاه طبیعی هایپدیده دارند قاطعی اثر شهری مورفولوژی  و فیزیکی توسعه نفوذ،

 توسزعه بزا طبیعزی محزی  و معمولزاً (144ص  ،1334 ،یدریح و انیتق  کنندیم عم  بازدارند و منفی عوام  عنوان

 طبیعزی محزی  ناسزازگاری همزین اثزر بر که تاریخی شهرهای بسیارند  نیست سازگار بشر، هایسکونتگاه و شهرها

 توپزوگرافی، وضزعیت خصوص مسزکن مهزرشهرها، به توسعه بر گذار تأثیر طبیعی عوام  مهمترین  اندشده متروکه

 بزه گزرایش افززایش بزه توجزه که با باشندمی ژئومورفولوژی و هیدرولوژی شناسی، زمین هوا، و آب اراضی، شیب

 یابند، توسعه شهرها که هراندازه  دارند ایگسترده و وسیع هایزمین به نیاز جمعیت، پذیرش برای شهرها شهرنشینی،
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 بایزد  شزودمی زیزادتر آنهزا بزه مربوط موضوعات و ژئومورفولوژی و توپوگرافی گوناگون واحدهای با آنها برخورد

 میزان کمترین شهر، فیزیکی توسعه با همراه که باشد ایگونه به گذارتأثیر عوام  به توجه با فیزیکی توسعه یابیجهت

 یافزت دست نیز شهر جانبه همه پایدار توسعه به زیست محی  حفظ با بتوان و گشته وارد زیست محی  به خسارت

 ( 113  ، ص1331 روستا و همکاران، 

 ادامزه در که است شده انجا  یادیز قاتیتحق مسکن مهر مورد در یخارج و یداخل عرصه در ریاخ یهاسال در

   است شده اشاره نهیزم نیا در گرفته صورت یهاپژوهش از یتعداد به

 شزهر کالبزدی - فضزایی توسعه در مهر طرح مسکن آثار ارزیابی و ( در مقاله خود به بررسی1334ت  پورسعاد

 دهدمی نشان مهر مسکن سایت سطح در هاکاربری وضعیت با ارتباط است که  نتایج نشان داد که درگمیشان پرداخته

 نامتعادل و نبوده منطبق شهرسازی معیارهای و اصول و علمی ضواب  و استانداردها با موجود هاکاربری از بسیاری که

  است

 -کالبزدی کزردیرو بزا مهزر مسزکن هزایپزروژه یابیزمکان یابیزارز( در مقاله خزود 1331  همکاران و ینیمشک

 یابیزمکانها نشزان داد کزه آن اند که  نتایج پژوهشپرداخته زدی استان مراتب سلسله مدل از استفاده با ،یطمحیستیز

 اریبسز ارهزایمع تمزا  به همزمان ییپاسخگو مسلما که دارد وجود زین ینواقص البته و بوده مذکور های پروژه مناسب

 یابیزمکان امکزان عزد  بزه منتج اریمع  ی به ییپاسخگو شده مطرح های تیاولو به توجه با مواردی در است دشوار

  گرددیم مناسب

 اسزتان در مهزر مسزکن طرح از ساکنان یمندتیرضا سطح یابیارز( در مقاله خود به 1331  همکاران و یروزیف

 نیبز درهزا نشزان داد کزه آن نتزایج پزژوهش اند کهپرداخته هیدیام شهرستان یرو داریپا مسکن بر دیتأک با خوزستان

 هزابخش ریسزا از شتریب یکالبد یهاشاخص در مهر مسکن طرح ساکنان یمندتیرضا زانیم مختلف، یهاشاخص

 یاجتماع شاخص که است یحال در نیا دارد، قرار یاقتصاد شاخص بعدازآن و دو  رتبه در ینگفره شاخص و بوده

 مؤثرتر گرید اهدا  نسبت به یکالبد اهدا  که گفت توانیم نیبنابرا است؛ بوده دارا را یمندتیرضا زانیم نیترکم

 یاقتصاد گاهیپا انیم که دهدیم نشان تایفرض آزمون جینتا نیچنهم  است قرارگرفته ساکنان نظر مطلوب و شدهواقع

  دارد وجود معنادار رابطه داریپا مسکن یهاشاخص از یمندتیرضا زانیم و افراد یاجتماع –

 مناسب هایپهنه تعیین و ایلا  مهر مسکن هایمجتمع مکانی ارزیابی( در مقاله خود به 1331ی  جهان و یآزادخان

 درها نشزان داد کزه آن اند که نتایج پژوهشپرداخته محیطیزیست و کالبدی کردروی با مطلوب الگوی ارائه منظور به

دیگر  هااست  وضعیت مکانی و سرانهمحیطی رعایت نشدههای زیستگزینی مساکن مهر در شهر ایلا  شاخصمکان

مناسب به  هایهای مسکن مهر شهر ایلا  مناسب نیست و در نهایت مشخص شد که مکانها مرتب  با مجتمعکاربری

هزا بزه قسزمتن های مسکن مهر بیشتر در قسمت غرب و جنوب غرب منطقه قرار دارند  در ایزمنظور ایجاد مجتمع

های مسکن مهر مجتمع دلی  شیب کم، احتمال وقوع سی  و خطر فرسایش کم بوده و مح  های مناسبی جهت ایجاد

  باشند می
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 منظزور بزه مناسزب هایپهنه تعیین و ایلا  مهر مسکن هایمجتمع نیمکا ارزیابی( در مقاله خود به 1331قنبری  

 پهنزه 1وی نشزان داد کزه  است کزه نتزایج پزژوهشپرداخته محیطیزیست و کالبدی رویکرد با مطلوب الگوی ارائه

 یبزرا را  یشرا نیبهتر یبررس مورد یارهایمع به توجه با که دارد وجود زیتبر شهر یلومتریک 14 محدوده در مناسب

 مناسب که دهد یم نشان یبند رتبه یها مدل یها یبررس نیچن هم باشند، یم دارا مهر مسکن یها مجتمع ساخت

 حاضزر قیزتحق جینتزا نیچنز هم  دارد قرار مراغه - زیتبر جاده  ینزد در مهر مسکن طرح ییجانما یبرا پهنه نیتر

 علزت کزه ن،یزم تمل  بحث و یاقتصاد  یمسا از تیتبع بر علاوه زیتبر شهر در مهر مسکن طرح که دهد یم نشان

 مکزان زیتبر شهر به  ینزد محدوده  ی در بهتر، یطیمح  یشرا  ی در توانست یم بوده، طرح مکان انتخاب یاصل

 جزادیا عوامز  از مناسزب حفاظزت و یطزیمح  یشرا مهر، مسکن ساکنان از یاقتصاد تیحما بر علاوه تا شده یابی

  ردیبگ ظرن در را یعیطب یایبلا

 مناسزب مسکنِ یفیک و یکم یارهایمع لحاظ به مهر مسکن طرح یابیارز( در مقاله خود به 1331  کهن و ینورائ

 و محیطزی زیسزت اجتمزاعی، اقتصزادی، ها نشان داد کزه بعزدآن اند که نتایج پژوهشپرداخته شهرضا مهر مسکن ،

 وضزعیت اقتصزادی بعزد بنزابراین  انزدکزرده دریافت را 11/4 و 03/4 ،14/4 ،11/4 نمره ترتیب به 1 نمره از کالبدی

 نسزبتأ وضزعیت کالبزدی بعزد و متوسز  وضعیت محیطی زیست بعد مناسب، نسبتأ وضعیت اجتماعی بعد مناسب،

   دارد را مناسب

 در سزنند  شهر مهر مسکن هایپروژه زیرساختی مشکلات بررسی( در مقاله خود به 1333  همکاران و یساعد

 فرهنگی آموزشی و سبز فضای پروژه این در ها نشان داد کهآن اند که نتایج پژوهشپرداختهبهاران  مهر مسکن پروژه

  دهنزززده نشزززان کلزززی نتزززایج بنزززابراین  اسزززت اختصاصزززی پارکینززز  همچنزززین و نشزززده احزززدا 

 ایزن انسزاکن زنزدگی سزطح ارتقزا بزرای و اسزت بهاران مهر مسکن پروژه احدا  و طراحی در اساسی هایضعف

  است آموزشی و رفاهی امکانات و ساخت زیر تقویت و احدا  نیازمند شهرک،

 یبزرا یوجهز چنزد و یدائمز یچالشز: فرانسزه در یاجتمزاع مسکن( در مقاله خود به 4411  همکاران و وان 

 و یدگیزچیپ ابز مقابله منظور به که دیجد یمال و یفن اقدامات پژوهش، نیا جینتااند که ی پرداختهعموم هایاستیس

  دباشیم زیبرانگ چالش فرانسه یپارلمان هایاستیس در زین و است دهیگرد ارائه یاجتماع مسکن یگستردگ

 نشزان جینتزانیجریه پرداخزت   لاگوس در عمومی مسکن کیفیت از ساکنان ( در مقاله خود به درک4411  بابالولا

 بدرو، یکش میس همچون مختلف هایسیسرو یجا که است زاین اما دارند یکاف یجا هاخانه نیا چه اگر که دهدیم

  شوند میترس ساختمان یکروک یرو مشخص صورت به ساختمان گرید یفضاها نیهمچن و آب یکش لوله

 پزول، فاکتور سه نیب جینتای پرداخت که اجتماع مسکن هایتیاولو بر مؤثر عوام ( در مقاله خود 4411  ناتوتن

 مسزکن در یسزرگرم و یزنزدگ مکزان فزاکتور دو و دارد وجود یقو رابطه یاجتماع کنمس در یذهن اریمع و مکان

-یمز دهید فیضع صورت به یاجتماع هایمسکن در موارد نیا یعنی  ستین ار برخورد یچندان تیاهم از یاجتماع
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 وسزال سزن و لاتیتحصز درآمزد، تفزاوت چند هر انیمشتر یبرا فاکتورها نیا کندیم مشخص یلیتکم جینتا(  شود

  ستین برخوردار یچندان اختلا  از باشند داشته

 شده مطرح و اجتماعی اقتصادی توسعه ریزیبرنامه هایبخش تریناساسی و ترینحساس زمره در مسکن امروزه

 اسزتفاده جامعزه سزاخت تکنیز  و معیشتی اقتصادی، اقلیمی، فرهنگی، شرای  و عوام  تابع آن گیری و شک  است

 به دسترسی میزان و سرپناه فقدان به مسکن، به نیاز کمی بعد در  دارد کیفی و بعد کمی دو مسکن به زنیا  است کننده

 تنز  بدمسزکنی و مسزکنی، بزی بزه کزه شوندمی مطرح هاییپدیده و مسائ  کیفی بعد در و شودمی مسکن مربوط

  دارد وجود ریزیبرنامه به آن، نیاز محی  ارتقای و تأمین برای که است پیچیده سیستم ی  مسکن  اندمربوط مسکنی

 آبزادانی و توسعه در اجتماعی- اقتصادی ریزیارکان برنامه تریناساسی از یکی عنوانبه مسکن ریزیبرنامه رو این از

 (13 ص  ،1331 برزگزر و قربزانی،  اسزت نقش حساسزی دارای پایدار شهری توسعه نیز و اجتماعی عدالت کشور،

 مدیریت ضعف کافی، منابع فقدان  است جمله ایران از توسعه درحال کشورهای حاد مسائ  زا یکی مسکنهمچنین؛ 

 کشزورها قبیز  ایزن اقتصادی هایدر زیرساخت که هایینارسایی سایر و مسکن جامع ریزیبرنامه اقتصادی، نداشتن

 مشکلی به را کشورها این رسرپناه د تأمین دیگر، سوی از شهرنشین جمعیت شتابان افزایش سو و ی  از دارد وجود

 و دشزوار ایمسزلله آن نیز وضعیت اصلاح است، چندبعدی ایمقوله مسکن که از آنجا  است کرده تبدی  بعدی چند

مساله بی خانمانی و نداشزتن سزرپناه توان گفت که میطوری(  به34 ص  ،1333اشد خلیلی و همکاران، بمی پیچیده

تلف نیز با چنزین جوامع کشورهای مخدر حال حاضر و  (1 ص  ،4441 ،1لوکک و لبور یم  ی  مشک  جهانی است

که ساختاری کالبدی باشزد نهزادی مسکن بیش از آن(  11 ، ص 4443، همکاران و 4گالنت مسایلی دست به گریبانند

 ،3نور یکزال  است با عملکرد چند بعدی شام  ابعاد مکانی، کالبدی، معماری، فیزیکی، اقتصزادی، اجتمزاعی و غیزره

 (   111 ص  ،1331

 از مشزک  ایزن تعزدی  یا و رفع جهت در هاییطرح کشور، در مسکن مشک  مداو  تشدید با اخیر، هایسال در

 جامعزه مختلزف اقشزار بزرای مسزکن تأمین هد  با که کشور هایسیاست ترینعمده  استارائه شده دولت سوی

 اجتمزاعی، مسزکن سیاسزت شزهری، زمین قانون شهری، زمین زیساآماده سیاست :از اندعبارت است، هاتخاذگردید

 ص  ،1311 پورمحمزدی،  اسزتیجاری مسزکن سیاست و سازیسازی، آپارتمانکوچ  سازی،انبوه حمایتی، مسکن

 از بزیش مهزر، مسکن به موسو  طرح  است مهر طرح مسکن در ایران مسکن تأمین گسترده هایطرح از (، یکی130

 در مسزکن تهیزه بزه قزادر کزه شزهری بویژه کم درآمد، هایگروه برای قیمت ارزان مسکن مینتأ جهت در چیز، هر

 یزنجیزره از ایحلقزه مهزر، مسزکنهمچنین (  11 ،ص 1311راد،  مسعودی است یافته موجودیت اند،نبوده شهرها

 پزائین بزه متمای  و حال میانه اراقش مسکن به نیاز گوییپاسخ برای گذشته، هایسال در که شده گرفته نظر در اقداماتی

 مسکن شعار بوده، مسکن مسلله به گرایانهجامعه پی پاسخگویی در همواره که اقداماتی .است گرفته شک  ایرانی جامعه

                                                                 
1. Milbourme & Cloke 

2. Gallent  

3. Cullingworth 
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 تقاضای به بتوانند که داشتند را آرزو این یا اندبوده باور این بر اقدامات همه این اندداشته خود کار دستور در را اجتماعی

 و حال میانه اقشار سوی از عمدتأ که تقاضایی .دهند منطقی پاسخی است، آمده جمعیت حاص  رشد اثر در که سکنم

 محمزودزاده، و بیزدابادیان(اسزت یافتزه متفزاوت آهنگی ضرب خانوار، شک  دگرگونی با دارد، جامعه وجود فرودست

ها را در قالزب توان آناست که مین همواره بودههای گوناگودرآمد همواره با سیاستمسکن اقشار کم ( 4 ص  ،1394

 ( 430 ص  ،1331 قنبری، زمین حمایتی و سیاست مسکن حمایتی مطرح کرد دو رویکرد کلی  سیاست

کزم  اقشار بویژه و ملت آحاد برای مناسب مسکن تأمین برای بسترسازی و زمینه ایجاد هد  با مهر مسکندر واقع 

 گروه و توانمندسازی اجتماعی عدالت به حصول راستای در و مسکن تامین امر در ولتد حکمیتی نقش تقویت درآمد،

 مزدیریت حصزول نهادهزای حمزایتی، و سزاز مسزکن خیزرین مسکن، های تعاونی تقویت رویکرد با درآمد کم های

 می نجا ا سازی انبوه هدایت و و حمایت مسکونی واحد ی شده تما  قیمت در زمین سهم کاهش منسجم، و یکپارچه

 پایین فاقد مسکن، مرد  شدن دار خانه نهایتأ و اجرا به بخشی سرعت شام  مهر مسکن طرح در مهم هد  چند.پذیرد

 از زیزادی بخش دیگر از طر  .باشد می ساز و ساخت فرآیند از زمین قیمت هد  نهایتا و ساخت های هزینه آوردن

 ص  ،1313 ،همکزاران و حبیبی( باشد می طراحی و العاتمط بخش در ها گذاری سیاست با مرتب  ساخت های هزینه

 ریتاث بوده و تحت ریفراگ یهاتیموظف به انجا  مسلول و ریمتفاوت درگ ینهادهاو همچنین در اجرای این پروژه  ( 1

 ساز  مرد  و  مهندسزین مشزاور( و نهادهزایکه این نهادها به دو گروه نهادهای تصمیمطرح بزرگ قرار گرفتند   نیا

،ص  1334نزاظمی و درودی،   شزوندها، وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری( تقسیم می  سایر ارگانگیرتصمیم

41) 

 اصزلی طزرح هزای دسزتگاه عنزوان به تعاون و شهرسازی و مسکن ی وزارتخانه دو فوق، اهدا  تحقق منظور به

 شورای غالب را در تسهی  و ها ساخت زیر نتأمی نقش نیز، رب  ذی های دستگاه و ها وزارتخانه دیگر .شدند مشخص

 را طزرح اجزرای رونزد و هماهن  دقیق صورت به جمهور، رئیس مستقیم مسلولیت با و گرفتند برعهده مسکن، عالی

 در هزا آن یابیمکان که موضوع این و مهر مسکن شدن مطرح بعد به 1381 سال از ایران در .نمودند پیگیری و مدیریت

بزه  مقولزه دو ایزن پیوستگی هم به باعث گردد، می جدید شهرهای ایجاد به منجر یا و پذیرفته صورت شهرهای جدید

 بزر علزاوه .سزازد می ضروری را جدید شهرهای گیری شک  اهدا  و جدید شهرهای شناخت و است شده یکدیگر

 شزهرهای ایجزاد رتبه صزو کلانشهر از خار  در جمعیت سرریز انتقال مهر، مسکن اهدا  از یکی شده، ذکر اهدا 

 است  بوده آنان اطرا  در جدید

 راژیزت در مسزکن سزاخت، لاز  یها استاندارد تیرعا نیع در یساز ارزان همچون   مزایاییاز  مهر مسکن طرح

 کم اقشار در شدن دار خانه به دیام شیافزایی، گرا تجم  از زیپره، متر هر در ثابت یها نهیهز سهم آمدن نییپا و بالا

 مربوط مشکلاتو معایب همچون   (متیق ارزان لاتیتسه از استفاده ازیامتو  نیزم یدائم تیمالک عد ، امعهج درآمد

 یشهرها در یزریبرنامهی، تیریمد حوزه مشکلات، کوچ  یشهرها در یفرهنگ مشکلاتسازی، آماده و یابیمکان به
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 بزرداریبهزره و اجزرا ( دراهزرساختیز ودکمبو  (یفرهنگ مختلف هایپیت یفرهنگ  یشرا نگرفتن نظر در، دیجد

 (1ص   ،1313حبیبی و همکاران،  ؛31 ص  ،1331 نوده، باشد حبیبیبرخوردار می

 هزا، هدفمندسازی یارانه قانون اجرای از پیش مهر، مسکن طرح نبود صورت در که دارند عقیده محققین از بعضی

 را مناسبی بستر در عم ، گذشته سال طی مهر مسکن رونق .یدانجام می شکست به و شد نمی اجرا موفقیت با قانون این

 شزدن اجرایی و موفقیت این شرط تدوا  و است کرده مهیا ها یارانه هدفمندسازی قانون آمیز موفقیت اجرای منظور به

 تزرین مشزکلات و ابعزادیکی از مهزم ( 31 ص  ،1331است حبیبی نوده،  مهر مسکن رونق تداو  گرو در قانون کام 

تواند باعث بروز مشکلات پنهان این طزرح کزه پنهان طرح مسکن مهر که در صورت عد  مدیریت این مشکلات می

تواند باعث بروز مشکلات بسیاری به ساکنان این مساکن و همچنین از بین در صورت عد  مدیریت این مشکلات می

یزابی مناسزب مکان ( 11 ،ص 1311همکاران،   قنواتی و باشدیابی این مساکن میرفتن این مساکن شود، بحث مکان

گزینزی، انتخزاب مکزان توان گفتکه میطوریبهام  ایجاد مسکن است وترین عزمین در توسعه شهری یکی از مهم

وری را در راسزتای بهترین مکان برای انجا  ی  فعالیت است که بتواند با استفاده از امکانات موجزود بیشزترین بهزره

هزای موجزود نیازمنزد شزناخت و شده تأمین نماید  انتخاب ی  موقعیت مکانی از بزین گزینزهعییناهدا  از پیش ت

گزینزی سزعی دارنزد بزا ارایزه های مکزانباشد، تلوریها و ابزارهای مناسب میارزیابی دقیق مناطق با استفاده از مدل

هزای منطقزی، حز گیزری و بیزان راهمیممعیارها و زیر معیارهای پیشنهادیشان و همچنین تعیین عوام  مؤثر بزر تصز

 ،1331 مشزکینی و همکزاران،  های مناسب یزاری نماینزدریزان را در انتخاب مکان یا مکانگیرندگان و برنامهتصمیم

 ( 11 ص 

های مبتنی بزر روش نظریه -1 شوند:یابی به سه دسته تقسیم میهای مکاناز لحاظ نگرش و تحلی  مسای ، نظریه

 تأکیزد کزه بیشزتر  های مبتنی بر روش تجزیه و تحلی  دسترسزینظریه -4؛  لانهارد، وبر، هوور( هزینهحداق  کردن 

هزای مبتنزی بزر نظریه -3؛ ی اگوست لوش( نظریه برتقاضا و عام  بازار دارد و حداکثر کردن درآمد مورد نظر است

 یزارد، گرین هارت(   والتر ا روش کسب حداکثر سود و در واقع نتیجه منطقی دو روش بالاست

-شوند، به مدلکار گرفته میهای بهینه یا طراحی بهینه بهمنظور یافتن مکانهای مکانی بهجایی که بیشتر مدلاز آن

ها، یافتن بهترین مکان برای یز  فعالیزت یابی موسو  هستند  هد  از این مدلهای مکانهای انتخاب سایت یا مدل

  یا استقرار است

یکی از عوام  مهم در تحلیز  یابی مسکن مهر تأثیر گذار است توپوگرافی است که اردی که در مکاناز جمله مو

مسطح باشد، توپوگرافی بر موقعیت و جانمایی ساختمان تاثیر نزدارد  امزا در  مسکناست  اگر  یابی مسکن مهرمکان

ر دسترسی به نور آفتزاب و چشزم دار باشد، توپوگرافی عام  مهمی است  شیب مح  یا شیب مح  مجاومح  شیب

 امزر در را ایعمزده نقش تواندمی منطقه هر طبیعی هایویژگی شناخت و بررسی .دهداندازها را تحت تاثیر قرار می

 توانزدمی طرفی از و کند  ایفا شهری تاسیسات و هاساختمان استقرار و توسعه جهت مناسب یابیمکان و ریزیبرنامه

  (31،ص 1333 سرور و همکاران،  برساند حداق  به را محیطی مخاطرات
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است که در زیزر بزه ها و نظریات مهمی ارائه شدهجهان  دیدگاه در درآمدکم هایگروه مسکن و در زمینه مسکن

 است  دو دیدگاه مهم در این زمینه پرداخته شده

ی شهری را مح  تنازع بقا و و صحنهبر پایه نظریات مکتب شیکاگ دیدگاه این :شناختی یا اکولوژیدیدگاه بو  -1

ی چنزین کند  در نتیجه ساخت مناطق مسکونی متغییزر وابسزتهگیری مناسب در بهترین فضای شهری تحلی  میجای

آید که متغییر وابسته آن طبقه اجتماعی است  تضاد نهفته در بطن جامعه و طبزع آن بزر زنزدگی تنازعی به حساب می

سازد و هر چه از طبقات بالای جامعزه بزه سزمت مختلف مختلف را از هم متمایز میشهری مناطق مسکونی طبقات 

ها و عناصر شود و فضای زیستی، کیفیت کالبدی، ابعاد و اندازهتر میطبقات پایین حرکت شود، معض  مسکن جدی

اگرد مراکز تجزاری شزهر رسد که گردشود تا به گذار میتر میرن نهد و کمو نمادهای زیبا شناختی رو به نقصان می

هزای اسزت کزه در گیری فضای شهر ارنست برگس، منطقهی گذار، حداق  در مدل شک است  منطقهرا احاطه کرده

باره فرو ریزد و به مرکز تجاری شهر افزوده پوسد تا به ی انتظار توسعه آتی مرکز تجاری شهر به تدریج از درون می

 ( 33، ص 1314یران،  پآوربه کف آوردشودو قیمتی سرسا 

ی ارزش مصر  و ارزش مبادله مورد تجزیزه و تحلیز  از نظر این دیدگاه مسکن بر پایه :دیدگاه کلاسی  نو -4

داری که ارزش مبادله حاکم است بازار و ساز و کارهای آن قیمت تمزامی گیرد  بر این اساس در نظا  سرمایهقرار می

کند  ثروت خانوار و درآمد آن نیز جایگاه هر فرد را در بازار رقابتی مشزخص میانواع کالا و از جمله مسکن را تعیین 

شزود  اگزر کنندگان مسکن است  در این رابطه ایاب و ذهاب نیز وارد مزیی انتخاب مصر سازد و محدود کنندهمی

های ایاب و ذهاب افزایش قیمت مسزکن ی شهرها هزینههای گران قیمت مجزا شوند  از مرکز به سمت حاشیهحومه

 ( 3 ص  ،1330 خانی و رحیمی، آزاد یابدو اجاره بهایش کاهش می

دهد کزه مسزکن درآمد طی سه دهه گذشته در ایران نشان میهای مسکن کمها و برنامهمروری بر پیشینه سیاست

ماننزد  یزذهشزهر ااین قائده مستثنی نیسزت  است و مسکن مهر ایذه نیز از مهر همواره با مشکلات فراوانی روبرو بوده

ای کزه جمعیزت گونزهاست، بهی اخیر داشتهآوری را طی چند دههبسیاری از شهرهای استان خوزستان، رشد سرسا 

پزس از اتمزا  جنز  آور، ایزن اسزت کزه دلی  این رشد سرسزا  نفر رسیده است  113333به  31این شهر در سال 

کزه  یشزهر یبترت ینشهر مواجهه شد و بد یناز مهاجرت از روستاها به ا یروشان ناشخ ی با سشهر ایذه  یلی،تحم

کیفیزت خود باعث  یناکه باشد درآمد میکمبود مسکن برای اقشار کماش یشد، مشک  اصل یپس از جن  تصور م

بزوده ه در شزهر ایزذ هزاپایین ساخت مسکن، نامناسب بودن و ضعف خدمات شهری و مصالح ساختمانی سکونتگاه

 یدهبه موضع انفعزال کشزان یذهدر شهر اینی شهرنش یادعجولانه، سرعت و حجم ز یماتتصم ی،فقدان خ  مش است 

-مسکن برای اقشار کزم ینتدو یمناسب برا ییتواند، به عنوان راهنما یم مسکن مهر یتوضعبررسی  یناست  بنابرا

 تأکید با مهر مسکن یابیمکان ارزیابیپژوهش حاضر  هد  باشد  یذهدر شهر ا یتکاهش فقر و محروم یبرادرآمد و 

 یمتعزدد یو اقتصزاد یاجتماع یطی،مح یستز ی،با مشکلات کالبد مهرمسکن  که  باشدیم یذهشهر امحیطی  بعد بر

اسزت  سزپس بزا پرداختزه شزده مسکن مهردرباره  یها و الگوها یدگاهد یروبرو است  در مقاله حاضر ابتدا به بررس
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پرداخته شده است  با توجه بر بعد محیطی  مسکن مهر با تأکیدبه ارائه مسائ  و مشکلات  یذهشهر امهر مسکن یمعرف

تحزول بزه سزمت  یرشپذ یدر راستا یجد ییراتبه تغ یازن یذهشهر ا مسکن مهردر  یاد شدهها و مسائ  ضرورتبه

 یزذهدر شزهر ا ینهزم یندر ا یو پژوهش یققتح یچتاکنون ه ینکهبا توجه به ا  بافت وجود دارد ینا یو نوساز یبهساز

 ین،حس گردد  بنابرا یشازپشیب ی،معض  اجتماع یناست تا ضرورت توجه به ا یدهصورت نگرفته است، باعث گرد

 پرداخته شود یذهشهر امحیطی  بعد بر تأکید با مهر مسکن یابیمکان ارزیابیاست به  یدهگرد یدر مطالعه حاضر سع

 . روش شناسی3

 روش تحقیق  .0. 3

های مورد بررسی، رویکرد حاکم بزر پژوهش حاضر از لحاظ هد  کاربردی و باتوجه به ماهیت موضوع و مؤلفه

آوری اطلاعزات و داده هزا بزه دو صزورت اسزت  جمزع« تحلیلزی  -توصیفی»های پژوهش، ترکیبی از روش فرآیند

بر پایه نظرسنجی از  AHPFUZZY ها از تکنی دادهانجا  پذیرفته است  برای تجزیه و تحلی  « اسنادی و پیمایشی»

و عملگزر   FUZZY OVERLAY از ، با اسزتفادهArcGIS ( در محی 1-4کارشناسان و تعیین وزن معیارها در بازه  

GAMMA است اجرای پژوهش آمده فرآیند( 1  است  در شک بهره گرفته شده 
 

 
 اجرای پژوهش فرآیند . 0شکل 

 

 ارگرفته شده در پژوهشکهای بهروش. 3. 3

مراتبی روشی منعطف، قوی و ساده است که سلسله فرآینداین  :(FAHP) الف( روش تحلیل سلسله مراتب فازی

 شود  ها را با مشک  مواجه کند، استفاده میگیری در شرایطی که معیارهای متضاد، انتخاب بین گزینهبرای تصمیم

: گزا  دو  ها نسزبت بزه معیارهزا؛رها و گزینهگا  اول: تعیین اوزان معیا مراح  انجا  این مدل به شرح زیر است:

گا  چهزار : و  و  برای بدست آوردن اوزان نهایی؛های اول و دگا  سو : تلفیق گا  گیرندگان؛تصمیم هایتعیین وزن

 ( 140: 1313 عطایی، بندی گزینه هارتبه
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 اختصاص ی  تا صفر بین مقداری فاکتور شک  هر در ها پیکس از ی  هر به فازی مدل درب( روش گامای فازی: 

 عضزویت توابزع تعریزف به زیادی حد تا مختلف کاربردهای در فازی ریاضیات بکارگیری موفقیت در شو د می داده

 در مکانیزابی مسزکن مهزر  در مختلف عوام  تأثیر به توجه با ( 113: 1313همکاران،و فر دارد بهشتی بستگی مناسب

 نزوع تزابع:شزود می گرفته نظر در عضویت تابع نوع دو هاآن به مربوط موجود هایداده وضعیت نیز و هرش ی  سطح

 صزورت بزه تناسزب درجزه آنهزا در که شود، می استفاده فاکتوری هایشک  تهیه در تابع این از تکه(: چند اول خطی

 موجزود، هزای داده نیزز و عوامز  از برخی اهیتم به توجه با دو  غیرخطی(: نوع یابد تابعمی تغییر پیوسته و تدریجی

 .نزدارد وجزود آنهزا به مربوط فاکتور های شک  در مختلف های مکان مناسبت درجه تدریجی تغییرات بررسی امکان

(  113-131، ص  1331 همکاران، و نیا  فاض  شد خواهد مشخص ای میله صورت به عضویت تابع عوام  این برای

 AND OR ,عبارتند از: عملگزر که شوند می خلاصه عملگر 5 در فازی منطق شیوه به تحلی  برای فازی عمده عملگر

،Sum ،Product  وGama عملگر در Gamaمقدار آن برای شده بیان رابطه فازی و 𝛿 بین صفر تا ی  متغیر هست اگر

 Product δ عملگزر هبز شزود انتخاب صفر اگر و می گردد فازی Sum  مقدار ی  انتخاب شود تبدی  به ی  عملگر

 می گردد  تبدی 
 ها و متغیرهای مورد استفاده در پژوهششاخص .2 .3

های انجا  شده در این زمینه ، و از آنجا که عام  طبیعی نقش بسزیار مهمزی با توجه به ادبیات پژوهش و پژوهش

هزای ایزن ین شزاخصتزرخصوص مسکن مهر ایذه دارد در این قسمت به بررسزی مهزمیابی مسکن مهر بهدر مکان

 است ها پرداخته شدهبه بررسی این شاخص 1است که در جدول موضوع پذداخته شده

 

 پژوهش در استفاده مورد یرهایمتغ و هاشاخص. 0جدول 

 ها شاخص

 رودخانه از فاصله، شیفرسا، خاکی، ژئوموفولوژ، نیزم یکاربر،نیزم شک ، بیش، گس  از فاصله

 نیزم یکاربر، نیزم  شک، بیش،  گس  از فاصله

 رودخانه از فاصله خاک، ن،یزم یکاربر ب،یش گس ، از فاصله

 (31، ص  1331، یجهان و یآزادخان؛ 431، ص  1331قنبری،   مأخذ:

 

 مطالعه مورد ةمحدود. 0. 3

 کیلومتر مربع، در دشتی بیضی شک  واقع شده است که در شمال شرقی 1/4343شهرستان ایذه با پهنه ای حدود 

استان خوزستان قرار دارد  شهرستان ایذه بین استان چهارمحال و بختیاری و استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان 

های مسجد سلیمان و باغمل  قرار دارد  دارای سه بخش دهدز، مرکزی و سوسن و دارای ده دهستان اسزت  شزهر 

شهر ایذه مرکز سیاسی شهرسزتان ایزذه بزا مختصزات  ایذه، مرکز شهرستان ایذه و بزرگترین شهر شهرستان می باشد 

دقیقه عرض شمالی در شمال شرقی استان خوزسزتان  14درجه و  31دقیقه طول شرقی و  14درجه و  03جغرافیایی 
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های جمعیتی و رشد فیزیکی شهر ایذه، از جمله شهرهایی است که رشزد فزاینزده و قرار گرفته است در زمینه ویژگی

بزه   31در سزال برابزر و  1/13سزاله، جمعیزت آن  13ی تجربه کرده است  این شهر در ی  دورهسریع جمعیتی را 

 ( 4 شک  رسیده است  1133( و مساحت آن به 1331 مرکز آمار ایران، نفر  113333
 

  
 مطالعه مورد محدوده .3شکل 

  هایافته .2

پس از بررسی عوام  مؤثر و تعیین اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز، معیارهای مورد نظر بزه منظزور بررسزی 

اراضی ، فاصله از شزک  لایه فاصله از شیب زمین، کاربری 1یابی مسکن مهر در شهر ایذه تهیه گردید  که شام  مکان

 GISهای فوق در سیستم باشند  شاخص، فاصله از گس ، فاصله از رودخانه؛ فرسایش خاک، ژئوموفولوژی میزمین

با توجه بزه رویکزرد حزاکم تهیزه دست آمده است  ها به تفکی  بهخطر پذیری آن شک اند و در نهایت تحلی  شده

هزای لایزهبنزدی اسزت  انتخزاب و دسزته عنوان گا  نخست این نوشزتارهای پژوهش بهبریربان  داده و تفکی  کا

خطی پزژوهش  فرآیندراستای اهدا  مورد نظر در کاری زمان بر و نیازمند دقت است   استاندر سطح ی   اطلاعاتی

 های مطالعه عبارت است از:در غالب گا 

هزای شزک تهیزه ا و هزتصحیح و تغییر لایه گا  دو :ایذه/ گا  اول: تهیه لایه کاربری های مورد نیاز از سطح شهر 

نهزایی  شک های فاکتور و تهیه  شک تلفیق گا  چهار : / های معیار شک استانداردسازی  گا  سو :/ فواص  اقلیدسی

در مسزکن مهزر ایزذه گا  پنجم: تحلی  و ارزیابی سطح مطلوبیت یا عد  مطلوبیت  /GAMMAبا استفاده از عملگر 
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مورد بررسی و تفکی  شده  و  با توجزه بزه اطلاعزات  شهر ایذهطح در س معیارهای مسکن مهر مربوطهاین پژوهش 

اند  که در ادامه به تفکی  هر کدا  از معیارهای مشخص گردیده ریزی شهریبرنامهاز منظر  های اطلاعاتیلایهموجود  

شده اسزت  ایزن ( هر لایه اطلاعاتی آورده 14 تا 3 های استاندارد شده  شمارهشک است  در مهر پرداخته شدهمسکن

 لایه های اطلاعاتی عبارتند از:

 

 
 فاصله از رودخانه .0شکل کاربری اراضی                                  . 2شکل 

 
 فاصله شیب  .0شکل ژئوموفولوژی                                        .5شکل 

 
 فرسایش خاک .8شکل        فاصله از گسل                                 .1شکل 
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 فرسایش خاک .06 شکلفاصله از شکل زمین                           .9شکل 

 

با توجه به ارزش هر لایه نسبت به لایه های دیگر، اقدا  به وزن دهی لایه ها اطلاعاتی شده است  برای این امزر از 

 ای هر لایه اطلاعاتی آورده شده است ( وزن ه4استفاده گردیده است  در جدول شماره   FAHPروش 

 

 FAHPهای اطلاعاتی با استفاده از روش گذاری لایه وزن .3جدول  

 431111/4 ژئوموفولوژی 411410/4 فاصله از گسل 

 414430/4 خاک 444110/4 شیب

 403111/4 فرسایش 110311/4 شکل زمین

 43313/4 فاصله از رودخانه 140011/4 کاربری زمین

 (1333،  یافته های پژوهش: مأخذ

 

( اقدا  به تهیه لایه همپوشانی نهایی گردیزد کزه 3در ادامه بعد از وزن گذاری متغیر ها در قالب وزن های جدول  

اسزتفاده شزده  ArcGISدر قالب نر  افززار  GAMAAبه روش  Weighted Overlayبرای این کار از جعبه تحلیلی 

  است
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   GAMAAحاصل از تلفیق لایه ها با عملگر نهایی  شکل .00 شکل

 

 
 پوشانی وزن دار با روش هم هانهایی حاصل از تلفیق لایه شکل .03 شکل  

 

با استفاده از روش هم پوشانی وزن دار  (GIS در نتیجه ترکیب لایه های اطلاعاتی در سیستم اطلاعات جغرافیایی 

دید که از لحاظ زیست محیطی مکانیابی مسکن مهزر شزهر مشخص گر  GAMMAو همچنین با استفاده از عملگر 

رن  زرد نشان دهنده این وضعیت است  در صورتی  11شماره  شک ایذه در وضعیت متوسطی قرار گرفته است  در 

که مسکن مهر می توانست در شرق شهر ایجاد گردد که مکان مناسبتری برای احدا  بود  در قسزمت شزمالی شزهر 

در آنجا ایجاد شده است از لحاظ خطرات محیطی می توان به نزدی  بودن این مکزان بزه گسز  ایذه که مسکن مهر 

نهایی حاص  از ترکیب لایه های اطلاعاتی بهترین مکان را برای  شک اشاره کرد  در صورتی که در قسمت قرمز رن  

 احدا  مسکن مهر است  
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 بحث .0

 رد،یزگ قزرار دیاک توجه مورد یابیمکان هرگونه در یستیبا هک است یاصول نیتریادیبن و نیمهمتر از یطیمح بعد

 بزه توجزه لززو  داریزپا توسزعه یهزااسزتیس گرفتن نظر در با علاوه به  شوند یم واقع غفلت مورد موارد اغلب در

 یهزاپزروژه مت،یق ارزان مسکن نیتام و دولت یهااستیس یاجرا یراستا در  گرددیم دوچندان یطیمح یارهایمع

 یابیزمکزان نحزوه یبررسز و مطالعزه جهت میعظ یامجموعه هستند؛ انجا  دست در کشور سطح در که مهر مسکن

 قزرار یبررسز مزورد شهر ایزذه مهر مسکن یاراض یابیمکان مطالعه نیا در انیم نیا از  باشندیم یمسکون یهاتیسا

کند  اهمیت بیشتر این پزژوهش مایز میهای پیشین متدر همین راستا آنچه پژوهش حاضر را از پژوهش  است گرفته

بعزد محیطزی و مکانیزابی  بزین مسزتقیمی ارتباط پژوهش که در اینتوان گفت؛ طور که میبه بعد محیطی است همان

 از امنیت بیشتری مرد  باشد، ترمناسب بعد محیطی برای انتخاب مسکن مهر هرچه که طوریبه .دارد وجود مسکن مهر

، قنبری (1331 ، مشکینی و همکاران (1331 آزادخانی و جهانی نتایج با های این پژوهش، افتههمچنین ی برخوردارند 

یزابی مسزکن بعد محیطی بر مکان بر مبنای اثرگذاری (4411 داویس  ( و4411  ناتوتن، (4411  یل و امایز، (1331 

، برزگزر و قنبزری (1333 هزای سزاعدی و همکزاران با پزژوهش را حاضر پژوهش   همچنین آنچههمسو است مهر

متفزاوت  از فارغ کندمی متفاوت های( و سایر پژوهش4411 بابالو و همکاران  ( و4411همکاران   و ، وان (1331 

 های دیگر بر مسکن مهزربعد محیطی و شاخص اثرگذاری بر هااین پژوهش که این است مطالعه نمونه موردی بودن

 مزورد مکانیزابی مسزکن مهزر اثرپذیری در بعد محیطی تنها نقش پژوهش در این که حالی در اندپرداخته کلی طوربه

  است گرفته قرار تأکید

 گیرینتیجه .5

 تیریضزعف مزد ،یاست  فقزدان منزابع کزاف رانیا درحال توسعه از جمله یاز مسائ  حاد کشورها یکیمسکن 

کشزورها   یزقب نیزا یاقتصاد یهاترساخیز که در ییهایینارسا ریجامع مسکن و سا یزیربرنامه نداشتن ،یاقتصاد

 یکشورها را به مشکل نیا در سرپناه نیتأم گر،ید یاز سو نیشهرنش تیشتابان جمع شیافزا و سو  یوجود دارد از 

ریززی ، دارای اهمیت زیادی در نظا  برنامزهاست یچندبعد یاکه مسکن مقوله جاآن است  ازکرده  یتبد یچند بعد

 یمسکن از سو یتبهبود وضع یدر راستا یراخ هایدر سالکه  مسکن هایترین سیاستمهمی از یکباشد  می کشور

طرح مسکن مهر نه تنها  است جامعه درآمد مسکن مهر برای اقشار کمساخت بحث ، دولت در دستور کار قرار گرفته

 ری مطزابق اسزتانداردهایفیزت زنزدگی شزهکیارتقای  باعث بخشد بلکهیرا به شدت بهبود م یشهر نیزم یوربهره

مناسبی برای و مکانصورت کام  به درون شهر هدایت کرد  به شود  اگر با تهمیداتی بتوان این طرح رایم شهرسازی

 شزهری هزای فرسزودهموجود در درون شهرها به ویژه بافزت هایو از ظرفیتاین پروژه در داخ  شهر تعیین گردد 

لزذا آگزاهی و تسزل   وری زمین شهری را ارتقا خواهزد بخشزید بهره شاخصاستفاده نمود به نحو بارزتری متوس  

ریزان بر مکانیابی مسکن مهر شهر ایذه ، بر ساختار گذشته و حال شهرها به منظور شهرسازان و سیاستگزاران و برنامه
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استفاده از عملگر با بعد محیطی  امروزه که گفت نیچن توانیمهمین راستا  در  سازدساماندهی مسکن را ضروری می

 رهایمتغ بلکه ست؛ین انتخاب مکانیابی مسکن مهر یاحتمالی امدهایپ و اثرات گرنییتب ییتنها به آن یکل حالت درگاما 

 عوامز  نیزا خود که هستند رگذاریتأث زین های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و غیرهشاخص جمله از یگرید عوام  و

پزژوهش حاضزر بزه ارزیزابی   دارند قرار یمکان تفاوت مانند لگریتعد ای و یااسطهو عوام  و رهایمتغ ریتأث تحت زین

جهزت  FAHPپردازد  همچنین در ایزن پزژوهش از مزدل بر بعد محیطی شهر ایذه می تأکیدیابی مسکن مهر با مکان

شزده لعزات انجا بزر اسزاس نتزایج مطااسزت  باشد استفاده شدههای مد نظر کارشناسان میرسیدن به مهمترین مؤلفه

های بهبزود است، لذا هد  از ارائه ایزن تجربزه تبیزین قزد تاکنون در این زمینه پژوهش در شهر ایذه صورت نگرفته

در  و ریزی شهری، شهر ایذه است رنامهکارگیری آن در سیستم مدیریت و بسازی و بهاجرای مسکن مهر جهت پیاده

 کزه  تزوان مشزخص کزردمیایه های اطلاعاتی با استفاده از عملگر گاما و ترکیب ل FAHPبا استفاده از روش نهایت 

نتیجه این پزژوهش حزاکی از  ها از اهمیت بیشتری برخوردار است  همچنینشاخص محیطی نسبت به سایر شاخص

آن است که اگر در قسمت شرق و جنوب شرق شهر مکانیابی صورت می پذیرفت کمترین خطر را متوجزه مسزکن 

 داشت ته شده میمهرهای ساخ

 کتاب نامه

-برنامزه در سکونتی رضایتمندی متغیرهای و ابعاد (  اصول،1331آجیلیان ممتاز، ش ، رفیعیان،   ، و آقاصفری، ع    1

  41-31(، 13 1، فصلنامه مطالعات شهریمهرگان(   شهرک: موردی مهر مطالعه مسکن ریزی

 مهزر مسکن هایطرح در جمعیت ماندگاری بر سکونتی یتمندیرضا (  تأثیر1333آروین،   ، فرجی، ا ، و آژند،      4

  13-31(، 01 11ریزی شهری،فصلنامه پژوهش و برنامهبهبهان   شهر

(  تحلی  نقش طرح مسکن مهر در توسعه مسزکن شزهر ایلزا  بزا تأکیزد بزر 1330آزاد خانی ، پ ، و رحیمی، ر     3

 رافیا و توسعه پایدار، موسسه سفیران فرهنگی مبین المللی جغدومین کنگره بین های کالبدی  تهران:شاخص

 بزه مناسزب هزایپهنه  تعیین و ایلا  مهر مسکن هایمجتمع مکانی (  ارزیابی1331آزادخانی، پ ، و جهانی،       0

  43-01(، 0 3 ،شهری نواحی مطالعاتمحیطی  زیست و کالبدی رویکرد با مطلوب الگوی ارائه منظور

: مطالعاتی اجتماعی نمونه منظر پایداری از مهر مسکن پروژه رضایتمندی (  واکاوی1331   برزگر،ص ، و قربانی،ع  1

 14- 14(، 1 1 شناسی مسائ  اجتماعی ایران،فصلنامه جامعهگرگان   مهر شهر مسکن

 بزه GIS محی  در فازی منطق از (  استفاده1313زو ،     ، و کریمی،      ولدان س ، فر، س ، مسگری،   بهشتی  1

   131-113 (،0 00 برداری،نشریه مهندسی عمران و شک  گازی  هاینیروگاه یابیمکان منظور

هزای کیفزی مسزکن مناسزب  نمونزه (  ارزیابی مسکن مهر از نظزر شزاخص1331بهمنی، ا ، و قائدرحمتی، ص     1

  01-11(، 41 10 ای،ی ناحیهی جغرافیا و توسعهمجلهبهمن شهر زنجان(   44موردی: مسکن مهر 

 المللزیبزین مهر کنفرانس مسکن طرح اجتماعی و اقتصادی شناسیآسیب ( 1330زاده، ا    و محمود ه ، بیدابادیان،  1
 شهرسازی  و معماری راهبردی مطالعات مرکز تبریز:  شهر و عمران معماری، انسان،



  113                                           یطیبر بعد مح دیمسکن مهر با تأک یابیمکان یابیارز                                ل نهم         سا   

 

زابز :   یشانالبدی شهر گمک - ییآثار طرح مسکن مهر در توسعه فضا یابیو ارز یبررس(  1334پورسعادت، ک     3

 ادبیات و علو  انسانی، دانشگاه زاب   نامه کارشناسی ارشد، دانشکدهپایان

 سمت  انتشارات: چهار ، تهران چاپ  مسکن ریزیبرنامه(  1311  ر    ، پورمحمدی  14

 ناسی ایران،شمجلة جامعهرسمی،  غیر اسکان: ایران در شهری مسکن از شناختی جامعه (  تحلی 1314پیران، پ     11

1 1 ،)01-41  

 اسزتفاده یاسو  با شهر فیزیکی توسعه ژئومورفولوژیکی موانع و ها (، پتانسی 1334تقیان،ع ، و غلا  حیدری، ح     14

  33-111(، 4 1، ایران کاربردی ژئومورفولوژی یفصلنامه دو  AHPمدل  از

: موردی مطالعه اجتماعی، به پایداری تیابیدس جهت مهر مسکن هایقابلیت فضایی تحلی (  1331حبیبی نوده، ز     13
 محیطی، دانشگاه سبزوار   علو  و جغرافیا نامه کارشناسی ارشد، دانشکده  سبزوار: پایانگلبهار جدید شهر

 عملیاتی ریزیبرنامه و گذاریسیاست شناسی آسیب و (  نقد1313 و  و محکی، حبیبی، ک ، بهزادفر،   ، ترابی،ک ،  10

   1-13(  13 44، فصلنامه شهرسازی و معماریان  ایر در مهر مسکن

ارائزه  و ایزران در مهزر مسزکن هزایسیاسزت (  ارزیزابی1333خلیلی،ا ، نورالهی،ح ، رشزیدی،ن ، و رحمزانی،      11

  13-34(، 13 0 پژوهش مطالعات شهری،فصلنامه علمیآن   بهبود برای راهکارهایی

 مطالعزه  مهزر مسزکن یها مجتمع از ساکنان یمند تیرضا زانیم یابیارز ( 1331زاده، ی   رضایی،   ر ، و کمائی  11

  41-13 ،(1 4 ،یشهر مطالعات فصلنامه(  زدی شهر هیفاطم مهر مسکن تیسا: یمورد

 و شزیراز شهر فیزیکی توسعه روند (، ارزیابی1331مروتی،     فلاحتی،  ، و روستا،ز ، منوری، س   ، درویشی،  ،  11

(، 1 40 ریززی محیطزی،فصلنامه جغرافیا و برنامهاراضی   کاربری تغییرات روند روی بر فیزیوگرافی  شرای  تأثیر

444-113  

 سزنند  شزهر مهزر مسزکن هزای پزروژه زیرسزاختی مشکلات (  بررسی1333و نجفیان، س ی ز        ، ساعدی،  11

 های یافته المللی بین نسکنفرا و فناوری توسعه مجمع تهران: چهارمین  (بهاران مهر مسکن پروژه: موردی مطالعه 

 کنفرانس  دائمی دبیرخانه چمران، شهید سالن فنی دانشکده- ایران، ساختمان صنعت و معماری عمران نوین

 بهینزه فیزیکزی توسزعه سنجی امکان در محیطی عوام  (  نقش1333     پور،لاله   ، و آروق، زادهخیری سرور،ه ،   13

  110-31 ( ،11 1، شهری ریزی برنامه و هشپژو پژوهشی - علمی فصلنامهملکان   شهر

 یهااسزتیس نقزد بزا تناسزب در زادرون توسعه چارچوب یبازشناس(  1334رضوانی، ن ، و کاظمی، د   سعیدی   44

  134-113 (،11 03، یانسان یایجغراف یهاپژوهش  نطنز شهر: یمورد نمونه( مهر مسکن  مسکن توسعه یجار

  شاهرود صنعتی دانشگاه چاپ اول، شاهرود: انتشارات  معیاره فازی چند یگیرتصمیم(  1313     عطائی،   41

-ریززیدر برنامزهGIS کزاربری  هایمدل جامع راهنمای(  1331ی    و بلیان، س ی ، دوست،حکیم ق ، نیا،فاض   44

   تهران: نشرآزادپیما  محیطی و روستایی شهری،های

سزاکنان از طزرح مسزکن مهزر در  یمنزدتیسطح رضا یابیارز(  1331ن    پور،فیروزی،   ع ، نعمتی،   ، و داری   43

 یسزکونتگاهها یزیزرمطالعات برنامه(  هیدی: شهرستان امیمطالعه مورد  داریتأکید بر مسکن پا با استان خوزستان
  13-11(، 30 11 ،یانسان
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 جغرافیززا و  پژوهشززی- نشززریه علمززی  تحلیلززی بززر مکانیززابی مسززکن مهززر شززهر تبریززز(  1331   قنبززری، ا   40
  410-443(، 11 44ریزی، برنامه

(   توانمندسازی مدیریت بحران شهری در جهت کاهش بلایزای طبیعزی 1311قنواتی، ع ، قلمی،ش ، و عبدلی، ا      41

  11-40(، 0 1 فصلنامه جغرافیایی طبیعی،آباد   زلزله( نمونه موردی شهر خر 

ایزران   در شزهری ریززیجدید برنامزه شهرهای در دو  نس  اییجغرافی تحلی  و (  تجزیه1311     راد،مسعودی   41
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 _های مسکن مهر با رویکرد کالبدییابی پروژهارزیابی مکان ( 1331   زاده، س ن ، و ضابطیان، امشکینی، ا ، الیاس   41

-11 ،(4 1 مطالعزات شزهری، نمونه موردی: استان یزد(   AHP یست محیطی، با استفاده از مدل سلسله مراتبز

14  

 مسزکن هزای مجتمع از کنان سا مندی رضایت میزان (  مقایسه1331ملکشاهی، غ ر ،  نیکپور، ع ، و حبیبی، س      41

   14-01 ،(41 1پژوهش مطالعات شهری،فصلنامه علمیخودمال    دولتی و مهر

های کیفیزت مسزکن مناسزب در طزرح مسزکن مهزر  نمونزه (  بررسی شاخص1334ناظمی، ا ، و درودی،   ر      43
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