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 نیارفع  يبان بوده و در تالش برایهمواره با ان دست به گر ها انساناست که  یمسائل نیتر مهممسکن از جمله 

ابزار در برنامه  نیتر يدیکلو  نیتر مهممسکن شاید  يها شاخص. اند بودهآن  يمناسب و معقول برا یافتن پاسخیو  مسئله

شیوه هاي شناخت  يها شاخص. ریزي مسکن باشند د یممسکن به شمار  يها یژگیواجتماعی مسکن یکی از وسایل و   رون

پارامترهاي موثر در امر مسکن را شناخت و هر گونه برنامه ریزي و تصمیم صحیح براي مسکن  ها آنبه کمک  توان یمکه 

 باشد یمد شهر بجنورد یم و جدیمسکن در بافت قد یاجتماع يها شاخص یقیتطب ین مقاله بررسیهدف ا .را تسهیل نمود

ه انتخاب  يکو ین بررسین انجام ایا يکه برا ز نوع تحلیروش تحق. اند شدهمعلم و ساربان محل و  باشد یم یفیو توص یلیق ا

ت یاست که وضع مسئله نیااز  یپژوهش حاک يافته های. بهره گرفته شده است) AHP( یل سلسله مراتبیاز روش تحل

  . نسبت به ساربان محله قرار دارد يتر مطلوبط یمعلم در شرا يمسکن در کو

  

دیم، محالت جدی، محالت قدیاجتماع يها شاخصمسکن،   

 
 

 نیارفع  يبان بوده و در تالش برایهمواره با ان دست به گر ها انساناست که  یمسائل نیتر مهممسکن از جمله 

 یکی یطبق اصل چهل و سوم قانون اساس). 89: 1367، ياهر( اند بودهآن  يمناسب و معقول برا یافتن پاسخیو  مسئله

ز ن از، حق هر فرد و یکم داشتن مسکن متناسب با نیو  یهر فردو خانواده مسکن بوده و طبق اصل س یاساس يازهایا

 ینگهدار فرهنگ اجتماع نیتر مهمن کننده تمدن و یتام نیتر مهممعتقد است که مسکن  یلیدزراا. است یرانیخانواده ا

                                                             
  ، دانشگاه تهرانيو منطقه ا يشهر يزیارشد برنامه ر یکارشناس يدانشجو 1

  ، دانشگاه تهرانيو منطقه ا يشهر يزیارشد برنامه ر یکارشناس يدانشجو 2
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، یطیط محیبهبود شرا ،یش ثبات اجتماعی، افزايت مسکن و خدمات شهرین صورت که بهبود وضعیبد. جامعه است

  .)1385ستارزاده، ( ارکت در اجتماع را به دنبال داردزه مشیو انگ یت زندگیفیک یبهبود کل

عالوه بر . را تحت الشعاع خود قرار داده است یانسان یزندگ ياز جنبه ها ياریامروز، مسکن و سرپناه بس يایدر دن

و  یج روانیاز نتا ياریبس دهد یمانه خانوار را به خود اختصاص یاز درآمد ماه يمسکن که مقدار ياقتصاد يجنبه ها

 يها یدگرگونت و آرامش روان را فراهم کرده و موجب یکه احساس امن ي، به طورشود یمز به آن مرتبط ین یاجتماع

اجات در یو احت ها خواستک از یکمبود هر ) 371: 1374، یفرهنگ. (گردد یمره یو غ ینه روابط اجتماعیدر زم یاساس

و  یک واحد مسکونیدر  یاجتماع یستم زندگیدر کل س یباعث بوجود امدن بحران و ناهماهنگ یک واحد مسکونی

  ).614: 1375، یرسول(د ن و رشد سالم خانواده خواهد بوفرم گرفت يبرا یفقدان مسکن مانع

: 1375، يزیعز(د ابزار در برنامه ریزي مسکن باشن نیتر يدیکلو  نیتر مهممسکن شاید  يها شاخص

 توان یمکه  روند یممسکن به شمار  يها یژگیواجتماعی مسکن یکی از وسایل و شیوه هاي شناخت  يها شاخص).112

پارامترهاي موثر در امر مسکن را شناخت و هر گونه برنامه ریزي و تصمیم صحیح براي مسکن را  ها آنبه کمک 

 يریابزار اندازه گ نیتر مناسب یاجتماع يها شاخصمسکن،  يها شاخصان یدر م).54: 1354ا،یارجمندن(د تسهیل نمو

ه سطوح از یکل توان یم ها شاخصن یکه با استفاده از ا يبه طور روند یمبه شمار  یکل يها هدفشرفت و تحقق یپ

  ).33: 1388، یملک(قرار داد  یابیرا مورد ارز یو جمع یتا مل يفرد

 یاجتماع يها شاخصشده است که  ین مقاله سعیمسکن، در ا يها استیسو  ها شاخصن با در نظر گرفتن ابعاد، یبنابرا

  .ک مشخص شودیسه قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت هرید مورد مقایک و جدیمسکن در دو محله با بافت ارگان

 -   

ق یو تحق یابیاز به ارزیاست که اثبات صحت آن ن یموقت يده این ایتدو يبه معنا یه به طور کلیمفهوم فرض

ش ید پییا تایل رد یه بوده و دالیو تجز یقابل بررس یه علمیکه بر پان کرد ید تدویبا يرا به گونه ا ها هیفرض. دارد یعلم

با توجه به مطالب عنوان شده، موضوع  .مطرح شده باشد یفیو ک یکم يارهایه با معیقابل توج ستیبا یم ها ینیب

  :ن نمودیر را تدویه زیفرض توان یمت موجود در دو محله یوضع ي مشاهدهپژوهش و 

 .گر متفاوت استیکدیمعلم با  يمسکن در ساربان محله و کو یاجتماع يها شاخص رسد یمبه نظر  �

 .نسبت به ساربان محله قرار دارد يتر مطلوبت یمعلم در وضع يدر کو یاجتماع يها شاخص رسد یمبه نظر  �

  

 

سه کردن آن یا مقایقابل فهم  يک مفهوم برای يکه به مدل ساز يریاست قابل اندازه گ يریشاخص متغ

ق یم از طریب مفاهین ترتیبد. دینما یمار کمک یل به مفهوم و معیا مطلوب هر نیزان موجود یو به شناخت م پردازد یم
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شاخص نه تنها به عنوان ). 133 :1384داوود پور، (هستند  ییو شناسا يریقابل اندازه گ ینیع يا نشانه های ها شاخص

ط در روند تحول به ارها و ضوابیسنجش مع يمناسب برا ي، بلکه ابزارپردازد یمان وضع موجود یبه ب یفیتوص يابزار

ز ین یاتی، خصوصها شاخصذکر شده در ارتباط با  يف و کارکردهایبا توجه به تعار. )32 :1383، يزیعز( روند یمشمار 

ت یابلق ،ابل فهم بودنق ،عمنطبق بر موضو: ن قرار استیشاخص کارا بد يها یژگیو. در نظر گرفت ها آن يبرا توان یم

 کردن یابل کمق ،یسقابل دستر يه داده هایر پاب ،، قابل اجرا»علت و معلول« يریمل بر اندازه گمشت اتکا و اعتماد،

 ).1387، یشکوه(

  

ف جامع و یتعر توان ینمبرخوردار است، لذا  یده دارد که از ابعاد متنوعیچیگسترده و پ یمقوله مسکن مفهوم

ن یدر ا. دیآ یمخانوار به حساب  یه و اساسیو سرپناه اول یکیزیک مکان فیمسکن به عنوان . از آن ارائه نمود يواحد

ط یو خالصه شرا يط جویا فرد، همچون خواب، استراحت، حفاظت در برابر شرایه خانوار یلوا يازهایاز ن یسرپناه برخ

ف مسکن به یدر حال توسعه معتقدند که تعر يشتر کشورهایب).7: 1367، ياهر( شود یمن یعت تامیدر مقابل طبست یز

سات یه خدمات و تاسیه شامل کلک. ردیگ یمرا در بر  یط مسکونیح، بلکه کل مشود ینممحدود  یک واحد مسکونی

افراد  یاشتغال، آموزش و تندرست يها طرحخانواده و  یستیبهز ياز برایمورد ن يضرور یالت عمومیو تسه یاجتماع

: ف کردین تعرینه را چنیمسکن مناسب و به توان یمف مسکن در ابعاد مختلف، یبا توجه به تعار).18: 1363مخبر،(است 

من یش، دسترسیکه آسا یمناسب یسکونت يمسکن مناسب عبارت است از، فضا ، يو دوام سازه ا يداریت، پایمناسب، ا

ست سالم، مکان یط زی، بهداشت و آموزش، محیآبرسان: لیه مناسب از قبیاول يها ساختر یه و زیتهو، یکاف ییروشنا

ارتباط (خانواده  ين اعضایت روابط بینه رشد و تقوین زمیه و همچنیالت اولیاز نظر کار و تسه یمناسب و قابل دسترس

خانوار  یاز همه متناسب با توان مال تر مهمد و ساکنانش فراهم آور يرا برا) يارتباط عمود( یگیو روابط همسا) یافق

  ).62: 1382،یملک(باشد 

 
  

 يها شاخصبه نام  ییرهایکه به صورت متغ ردیگ یمصورت  يق ابزاریمسکن از طر یفیو ک یل مسائل کمیتحل

مختلف فوق الذکر بوده و از ت مسکن در ابعاد یک سو ابزار شناخت وضعیمسکن از  يها شاخص. مسکن مطرح هستند

 يها شاخص).26: 1384،يزیعز( دآن هستن يزینده مسکن و برنامه ریم چشم انداز آیترس يبرا يدیگر، ابزار کلید يسو

، ی، فرهنگی، اجتماعيان ابعاد مختلف اقتصادیب يبرا يضرور يک برنامه جامع و ابزاری یمسکن به عنوان شالوده اصل

مسکن نه  يها شاخص. مسکن برخوردار هستند يزیدر امر برنامه ر يژه ایگاه ویمسکن، از جا يو کالبد یطیست محیز
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 يز براین ی، بلکه ابزار مناسبپردازند یمان وضع موجود مسکن از ابعاد مختلف یبه ب یفیتوص يتنها به عنوان ابزار

است گزاران کالن بخش مسکن یس به ها شاخصن یا. روند یمارهاو ضوابط در روند تحول مسکن به شمار یسنجش مع

 يو راهبردها ها استیسنده داشته و یط مسکن در گذشته، حال و آیاز شرا يتر روشنر یتا تصو کنند یمز کمک ین

در  ها آنمسکن و نقش  يها شاخصو تنوع  یدگیچیو پ یگستردگ).32: 1382، يزیعز(ند ینده اتخاذ نمایدر آ یمتناسب

رنامه ر  و يکالبد يها شاخص، ياقتصاد يها شاخصدر سه دسته،  يها شاخصن یتا ا کند یمجاب یمسکن ا يزیب

  .رندیقرار گ یبررسمورد  یاجتماع يها شاخص

  

از اهداف  یکیبه مسکن به عنوان  یدسترس. ز استیع نیوس یو فرهنگ یابعاد اجتماع يامروزه مسکن دارا

ا یازها یبر ن یتوسعه مل يدر برنامه ها یاجتماع يها هدف. گردد یممطرح  يهمواره و در هر جامعه ا یاجتماع

ت یفیف کیاگرچه تعر. شوند یممردم  یاجتماع یستیو بهز یت زندگیفیاشاره دارد که موجب بهبود ک ییها خواست

  ).29: 1363مخبر، (ک کشور مختلف است یدر مناطق  یمختلف و حت يدر کشورها یزندگ

، که رود یممسکن به شمار  يها یژگیوشناخت  يوه هایاز وسائل و ش یکیمسکن  یاجتماع يها شاخص یبررس

رنامه ر يبه کمک آن پارامترها توان یم ح مسکن را یم صحیو تصم يزیموثر در امر مسکن را شناخت و هر گونه ب

از به مسکن و کمبود یزان نیم: باشند یمن موارد یمسکن شامل ا یاجتماع يها شاخص )54: 1354ارجمند، ( دل نمویتسه

 يو الگو ینوع مصالح ساختمانر بنا، یربنا، سرانه زیسطح ز، ینینسبت شهرنش، بعد خانوار تعداد خانوار و نرخ رشد،، آن

نفر تراکم ، یتعداد اتاق در واحد مسکون، یتراکم خانوار در واحد مسکون، یبه خدمات مسکون یزان و دسترسیم، ساخت

 یبد مسکن، یمسکن یب، ینحوه تصرف واحد مسکون، یتراکم نفر در واحد مسکون، در اتاق

ان شده، با توجه به اطالعات موجود و در دسترس؛ پنج یب یاجتماع يها شاخصان یو از م ينظر یبا توجه به مبان

به  یزان دسترسی، میواحد مسکون ير بنای، سطح زیمسکون، تراکم نفر در واحد یشاخص تراکم خانوار در واحد مسکون

انتخاب شده در هر دو دسته  يها شاخصده است تا یتالش گرد. خدمات و نسبت مساکن بادوام انتخاب شدند

  .رندیمسکن قرار گ یاجتماع یفیو ک یکم يها شاخص

  

 

ز نوع مقا یلیو تحل یفی، توصیبودن موضوع مورد بررس يل چند بعدیق در پژوهش حاضر، به دلیروش تحق سه یو ا

س پ. گردد یماستفاده )  AHP( یل سلسله مراتبیند تحلیاز روش فرا یل کمیجهت تحل و ؛است ينمونه مورد یقیتطب

ت یاهم بین ضراییقضاوت در تع يمبنا یساعت یتیاس نه کمیمورد استفاده، مق یاجتماع يها شاخصن ییاز تع
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و  ت هر شاخص محاسبه شدهیب اهمیضر Expert Choiceدر نظر گرفته شده، سپس با کمک نرم افزار  ها شاخص

مت  .پرداخته شده است ها آن یقیتطب یدر دو محله، به بررس ها شاخصک از یبه هر یازدهیبا ا

 يو مطالعات اسناد ينظر یدر ارتباط با مبان يق مطالعات کتابخانه ایاز از طریالزم به ذکر است اطالعات مورد ن

 . ده استیه گردیته يدر ارتباط با شناخت نمونه مورد

م به عنوان بافت جد يدو محله کو  باشد یمن شهر یا یمید شهر بجنورد و ساربان محله که از محالت قدیمعل

مرتفع و در بخش  يتپه ا يبر رواربان محله س. تمسکن انتخاب شده اس یاجتماع يها شاخص یقیتطب یجهت بررس

محله و  یفشردگ. باشد یمک یکامال ارگان یبافت ين محله دارایا. م شهر قرار داردیشهر و شمال شرق بافت قد یشمال

 يالزم را برا ي، حداقل فضااند گرفتهن قرار یزم یعیبستر طب ين محله، که بر رویگر در ایکدیبا  ها ساختمانب یترک

ن محله در یا. باشد یمن محله یا يها یژگیوسواره از  يریعبور و مرور فراهم آورده و عرض کم معابر و عدم نفوذ پذ

ابان باعث گسست معابر و گذرها شده است و ساختار یلکه و خفچون  يرد به علت اضافه شدن عناصرم بجنویبافت قد

، براساس گرفته استافته و شکل یر توسعه یسال اخ 30معلم در طول  يکواما .ر کرده استییمحله و مراکز محله تغ

است و  - یلیمستط- کسان و به شکل متعارف معاصری، اندازه قطعات به وجود آمده یشطرنجشده  یطراح يالگوها

 .اند شدهک یتفک یدولت يها ارگانو  ها سازمانعمدتا توسط 
]13[بجنورد، در شهر  یت محالت مورد بررسیموقع:  1نقشه شماره   

 

معلم يکو  

ساربان 

 محله
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ه ذکر است دو محله مورد مطالعه جز البته آنچه توسط مردم به عنوان . باشند یمشهر بجنورد  یء محالت عرفالزم ب

شهر در طرح  يمات کالبدیاست که در تقس ياز محدوده ا تر کوچک یمعلم شناخته شده است اندک يساربان محله و کو

  . گرفته شده استر در نظر یجامع اخ

  

 

م تعداد خانوارها به یاست که از تقس یدر واحد مسکون مسکن مناسب، تراکم خانوار يها شاخص نیتر مهماز  یکی

، در واقع بازگو کننده درجه باشد یمکه تابع ابعاد خانوار  صشاخ نیا .)1389، يموسو( دیآ یمبدست  یتعداد واحد مسکون

 باشد یمت مسکن یعمده سنجش وضع ياز پارامترها یکیک جامعه است و یست در یط زیجه شرایشرفت و در نتیپ

 یت بهتر مسکن از لحاظ کمیوضع ي دهندهباشد نشان  تر کوچکن شاخص یهرچه اندازه ا).1354:58ا، یارجمندن(

مقدار  یست، از طرفیفاقد مسکن ن يچ خانواریاست ه ین معنیباشد، بد» کی«ن شاخص یکه اگر ا يبه طور. باشد یم

ن صورت به یاست که در ا یشتر خانوار در واحد مسکونیتراکم ب ي دهندهشتر باشد نشان یب» کی«ن شاخص هرچه از یا

ه نقل از خوش فر،  یملک( شود یمد یاز به مسکن شدیزان نیهمان م   ).1388ب

ساکن هستند و  یخانوار معمول 791ر شهر بجنورد، در ساربان محله یبا توجه به اطالعات موجود در طرح جامع اخ

 100از آن است که در هر  ین ارقام حاکیو ا باشد یمواحد  646موجود  یمسکون ياست که تعداد واحد ها ین در حالیا

وجود  یواحد مسکون 965خانوار ساکن، تنها  1290 يمعلم به ازا يدر کو و کنند؛ یم یخانوار زندگ 122 یواحد مسکون

ن شاخص در در ساربان محله نسبت به یجه ایدر نت. خانوار سکونت دارند 133 یواحد مسکون 100در هر  یعنی. دارد

  . قرار دارد يتر مطلوبت یمعلم در وضع يکو

  
]11[، 1385در دو محله، سال  یاکم خانوار در واحد مسکونشاخص تر: 1جدول شماره   

 یخانوار در واحد مسکون تراکم یتعداد واحد مسکون تعداد خانوار محله

 1,2 646 791 ساربان محله

 1,3 965 1290 معلم يکو

  

ساربان محله  یمسکون ين گونه تصور شود که تعداد واحدهاین دو محله، این ایسه بید در ابتدا، با انجام مقایشا

ا اندک باشد یمرا دارا  يط بهتریمعلم شرا يسه با کویت آن در مقاینسبت به جمع  یکیان کرد که یب توان یمتامل  یاما ب

ن یو کم دوام است؛ که ا یبیتخر یمسکون ين موضوع بافت فرسوده ساربان محله و باال بودن تعداد واحدهایاز علل ا

  .آن شده است يریت پذین محله با توجه به توان جمعیت کم ایجمع ن مساکن ویماندن ا یامر موجب خال
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ها از نظر ت رفاه خانوارین وضعیو مب شود یمحاصل  یت بر تعداد واحد مسکونیم تعداد جمعین شاخص از تقسیا

ت یفیک ياز جنبه ها یکیگر شاخص تراکم افراد ساکن در خانه به عنوان یبه عبارت د. باشد یم یمسکون يفضاها

. شود یمافراد ساکن در خانه محسوب  یو حقوق ی، روانیکیزیف يتداخل عرصه ها یمسکن و از عوامل مهم در چگونگ

و تحول در  رییتغ). 57: 1354ا، یارجمندن(است  يتر مطلوبت یوضع ي دهندهن شاخص هرچه کمتر باشد نشان یاندازه ا

د و رسوم ین باورها وعقایو همچن يط اقتصادیت خانواده و اوضاع و شرایکنترل جمع يها استیسبه  ین شاخص بستگیا

  ).1389، يموسو( تک جامعه اسی

. باشد یم ینفر در واحد مسکون 5,1معلم  يو در کو باشد یم ینفر در واحد مسکون 5,3ن شاخص در ساربان محله یا

ن شاخص یجه ایدر نت. باشد یممعلم  يکو یمسکون ياطالعات موجود نشان دهنده تراکم کمتر افراد در واحدهاارقام و 

. د در باال بودن بعد خانوار در ساربان محله جستجو کردین امر را بایل ایلد. دقرار دار يتر مطلوبت یمعلم در وضع يدر کو

  .باشد یمساکن در محله  يخانوارها یو اجتماع یت فرهنگیباال بودن بعد خانوار خود معلول وضع

  
]11[در دو محله،  یشاخص تراکم نفر در واحد مسکون:  2جدول شماره   

  

 

از به ین یفرهنگ يباشد و الگو یو فرهنگ یاجتماع يها شاخص نیتر عمدهاز  تواند یمن شاخص ین شاخص ایا

، ير عوامل اقتصادینظ يگریبه عوامل مختلف د یواحد مسکون يربناین شاخص سطح زیعالوه برا. مسکن را بازگو کند

، شود یمکه از مسکن  یفیبنا به تعر).35: 1383، يزیعز(دارد  ین بستگیعرضه زم يها استیسخانوارها و  یتوان مال

خانواده اعم از کوچک و بزرگ فراهم آورد  يک از اعضایهر  يرشد فرد يط الزم را براید بتواند شرایبا یمسکون يفضا

برنامه  یمسکون یاز اندازه و پرازدحام، توام با نواح تر کوچک یمسکون يواحدها یاثرات منف). 215: 1375، یرسول(

کار  يرویه سالمندان و بزرگساالن و نیو روح یکودکان، زندگ یو روان یدر مشکالت جسم توان یمنشده را  يزیر

  ).42: 1388، یملک( دمالحظه کر

 یتراکم نفر در واحد مسکون یتعداد واحد مسکون بعد خانوار تعداد خانوار تیجمعتعداد  محله

ه  5,3 646 4,3 791 3411 ساربان محل

 5,1 965 3,8 1290 4899 معلم يکو



 

٨ 
 

در دو  یمسکون يواحدها يربنای، مساحت ز1385براساس آمار و اطالعات استخراج شده از مرکز آمار در سال 

 81ساربان محله در بازه  یمسکون ين درصد واحدهایشتریب شود یمهمانطور که مشاهده . اند شدهک ارائه یمحله به تفک

ربنا یمتر ز 100کمتر از  يدارا یمسکون يدرصد از واحدها 80,73 یقرار گرفته است و به طور کل يمتر 100تا 

م شهر یبافت قد یزدانگین رین آمار مبیا. ار اندک استیمتر بس 200ش از یب يربنایبا ز يبعالوه تعداد واحدها. باشند یم

را به خود  یمسکون ين درصد واحدهایشتریمتر، ب 50کمتر از  يربنایمعلم سطح ز يگر، در کوید ياز سو. باشد یم

  . متر دارند 100کمتر از  يربنایز یمسکون يدرصد از مجموع واحدها 59,78اختصاص داده است و 
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]11[، 85در سال  هر بنا در دو محلیبرحسب سطح ز یمسکون يتعداد و درصد واحدها: 3جدول شماره   

 

با توجه . متر محاسبه شده است 117معلم  يمتر و در کو 78ساربان محله  يبرا یمسکون يربنایمتوسط سطح ز

معلم  يکمتر از کو یمسکون يواحدها يربنایو ز تر شیب، در ساربان محله ینکه شاخص تراکم نفر در واحد مسکونیبه ا

خانوار  ياعضا يرشد فرد يرا برا يتر مطلوبط یو شرا یکاف يمعلم فضا يگفت که مساکن کو توان یم باشد یم

نسبت به ساربان محله قرار  يت بهتریمعلم در وضع يدر کو یمسکون يربنایجه شاخص سطح زیدرنت. کنند یمفراهم 

  .دارد

  

 

حدود . ردیگ یمز در بر یرا ن یش اجتماعیاز رفاه و آسا يگرید يمسکن عالوه بر جنبه سرپناه بودن آن جنبه ها

 یابیارز يبرا يدیخود به صورت شاخص جد یزندگ يزات ضروریالت و تجهیاز تسه یمسکون يواحدها يبرخوردار

 يها شاخص نیتر مهماز  یکین شاخص به صورت یا). 165: 1371، یزنجان( دیآ یمدر  یمسکون يوضع واحدها

 ير فضاهاینظ یبه خدمات یدسترس. کند یمدا یپ یمسکن بستگ یرامونیط پیط موجود در محیمسکن، به شرا یاجتماع

  ).35: 1383، يزیعز( گردند یمت سکونت را موجب یفیسبز ارتقاء ک يو فضا ی، فرهنگی، ورزشی، درمانیآموزش

و  ی، ورزشی، درمانیدبستان، مذهب یآموزش: شامل یخدمات يبه پنج کاربر ین شاخص، دسترسیا یبررس يبرا

سپس دو . م شده استیدر شهر ترس ها يکاربرن یک از ایهر  یسبز در نظر گرفته شده است و شعاع دسترس يفضا

  .رندیگ یمسه قرار یبه خدمات مورد مقا یزان دسترسیلحاظ م محله از

ا . متر باشد 700تا  500 یبا شعاع دسترس ییبا عنصر شاخص مدرسه ابتدا یخدمات آموزش يد دارایابتدا محله با ب

  . باشند یمدبستان برخوردار  یآموزش ياز پوشش مناسب کاربر محله ، هر دوتوجه به مطالعات صورت گرفته

از مرکز شهر را تحت پوشش قرار  يمحدود يها بخشمتر بوده است و تنها  750 یخدمات درمان يعملکردشعاع 

رون از شعاع ی، بدهد یمل یک سوم مساحت محله را تشکیک به یساربان محله که نزد یشمال يها بخش. داده است

ریمتر و ب 501 301-500 201-300 151-200 150-101 81-100 76-80 51-75 متر وکمتر 50  ربنایز سطح  شت

ن 
ربا

سا

له
ح

م
 

 0 1 2 25 101 156 107 137 141  تعداد

  0  0,14  0,29  3,73  15,07  23,28  15,97  20,44  21,04  درصد

کو
 ي

لم
مع

 

 14 41 65 91 177 130 62 186 199  تعداد

  1,45  4,24  6,73  9,43  18,34  13,47  6,42  19,27  20,62  درصد
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به طور  یول. قرار دارد یطین شرایچن ز دریمعلم ن ياز کو یعالوه مساحت اندک. قرار دارد یبه خدمات درمان یدسترس

  .قرار دارد يت نسبتا بهتریدر وضع یاز خدمات درمان يمعلم از نظر برخوردار يگفت کو توان یم یکل

هر دو محله به . کنند یم یه خدمات رسانیمتر در سطح محله و ناح 750 يسبز با شعاع عملکرد يپارک و فضا

  . به آن دارند یمناسب یقرار گرفته و دسترس یخدمات ين کاربریا يطور کامل در شعاع عملکرد

ن عنصر یا. برخوردار است يادیار زیت بسیمحله از اهم یتیو هو یوجود مسجد به عنوان عنصر شاخص فرهنگ

متر  500ف شده، یآن تعر يکه برا يشعاع عملکرد. د در مرکز محله قرار داشته باشدیز باین یشاخص از لحاظ طراح

 یمعلم به مسجد و حت يکو يها بخشتمام  ی، عدم دسترسیخدمات ين کاربریقابل توجه در ارتباط با انکته . باشد یم

ل یدل. قرار گرفته است یکه ساربان محله تحت پوشش کامل خدمات مذهب یدر حال. باشد یم یمذهب يها يکاربرر یسا

کثر مساجد شهر در بخش مرکز يرین امر قرارگیا ار به ساخت مساجد در یشهر و توجه بس یمیقد يها بافتو  يا

  .باشد یمگذشته، در محالت 

با یتقر. از شهر را به خود اختصاص داده است يمحدود يمتر، پهنه ها 500 يبا شعاع عملکرد یورزش يکاربر

معلم کامال خارج از شعاع  يکو یول اند گرفتهقرار  یخدمات ورزش یاز مساحت ساربان محله در شعاع دسترس یمین

 يو مرکز یمیقد يها بافتنکه ساربان محله در یل ایگفت به دل توان یم یبه طورکل. باشد یمن خدمات یا یسترسد

  .معلم قرار دارد ينسبت به کو يتر مطلوبت یبه خدمات در وضع یزان دسترسیشهر قرار دارد از نظر شاخص م

  

 

. داردر یار تاثیبس ها آنت و دوام یفیکه در ک باشد یماز عناصر عمده در ساخت مسکن مصالح مورد استفاده  یکی

 یمسکون يآن در احداث واحدها يد مصالح و کسب معماریت تولیو وضع یمیانتخاب مصالح با توجه به اوضاع اقل

 یسرپناه يبه معنا یط سکونتیسب با حداقل شرامسکن منا).42: 1388، یبه نقل از فرهنگ یملک(دارند  ییت بسزایاهم

و  یمیط اقلیامده و با توجه به آب و هوا و شراید آن نسبت به مصالح به کار رفته به سر نیاست که عمر مف یامن، مسکن

  ).42: 1388، یملک(از مصالح بادوام ساخته شده باشند  یعیطب يایدر برابر بال ینسب یمنیا

مه یمصالح بادوام، مصالح ن از نظر دوام به چهار دسته یر شهر بجنورد مصالح ساختمانیدر مطالعات طرح جامع اخ

  .اند شدهم یدوامتقس یبادوام، مصالح کم دوام و مصالح ب

معلم از مصالح بادوام ساخته  يکو یمسکون ياز واحد ها یین اساس طبق اطالعات طرح جامع درصد باالیبرا

د نداردن میدوام در ا یو مصالح ب اند شده  یکم دوام و ب یمسکون يکه در ساربان محله سهم واحدها یدر حال. حله وجو

 یبه طور کل. باشد یممعلم  ين امر بافت فرسوده ساربان محله و در مقابل نوساز بودن کویعلت ا. شتر استیدوام ب

  .باشد یماز ساربان محله  تر مطلوبمعلم  يو دوام در کو یت مساکن از نظر مصالح ساختمانیوضع
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AHP

ل و از ی، به تحلیاجتماع يها شاخصمعلم از نظر  يت مسکن در ساربان محله و کویوضع یقیتطب یپس از بررس

ز طر ها آن یابیارز ت یو اولو ییبا شناسا یل سلسله مراتبیند تحلیفرا. شود یمپرداخته  یل سلسله مراتبیند تحلیق فرایا

 یاحتمال ينه هایو گز ها مشخصها یارها، ی، معها هدف: ن عناصر شامل یا. شود یمشروع  يریم گیعناصر تصم يبند

ه ا ها انن یعناصر و ارتباط ب ییند شناسایفرا. شوند یمبه کار گرفته  يت بندیکه در اولو شود یم ک یجاد یکه منجر ب

  ). 15: 1380زبردست، ( شود یمده ینام» ساختن سلسله مراتب«، شود یم یساختار سلسله مراتب
ل شدهیتشک یساختار سلسله مراتب: 1نمودار شماره   

  

  

  

  

سه یمقا باهم دو به دو ها شاخصاستفادهشده و  یساعت یتیکم 9از جدول شاخص هات یب اهمیمحاسبه ضرا يبرا

ت یب اهمیمحاسبه ضر يبرا. شود یم نییتع j اریمعنسبت به  iار یمع ي، شدت برتریکه با توجه به هدف بررس. شوند یم

د معادل یسه گانه با يارهایب در معیمجموع ضرا. شوند یمزه یسبه و سپس نرمالامح ها آن ین هندسیانگیارها ابتدا میمع

  )15: 1380زبردست، . (ارهاستیت معیبودن اهم ین نشان دهنده نسبیباشد که ا 1

محاسبه شده  Expert Choiceتوسط نرم افزار  ها آنت یب اهمیسه شده و ضریگر مقایکدیبا  ها شاخص 5ک از یهر

 .است

مسکن یاجتماع يها شاخصت یب اهمین ضرییتع: 2نمودار شماره 

  

مسکن یاجتماع يها شاخص  

یتراکم نفر در واحد مسکون یمسکون يدوام واحدها  به خدمات یدسترس  ربنایسطح ز  یتراکم نفر در واحد مسکون   
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ن یدر ا. رفته استیانجام پذ یارها با استفاده از روش ساعتیت معیب اهمیس، محاسبه ضریل ماتریتشک پس از

؛ پس از انجام ندینما یمزه یرا نرمال ها آنس مذکور محاسبه شده و سپس یماتر يها فیرد ین هندسیانگیروش ابتدا م

  )14: 1384زبردست، ( اند شده یبررس ها قضاوت یمنطق ين مرحله سازگاریا

داده داده خواهد شد و سپس  يازیانجام شده امت يها یبررسدر دو محله با توجه به  ها شاخصک از یدرادامه به هر

  .از حاصله ضرب خواهد شدیار در امتیت معیب اهمیار، ضریبه طور مجزا در هر مع یاز کلیمحاسبه امت يبرا

ک محالتیبه تفک یاجتماع يها شاخصحاصله از  ییاز نهایمحاسبه امت: 4جدول شماره   

  اریحاصله از هر مع یاز کلیامت  ازاتیامت  تیب اهمیضر  ارهایمع

  معلم يکو  ساربان محله  معلم يکو  ساربان محله

 0,0347 0,1042  0,25  0,75  0,139  یتراکم خانوار در واحد مسکون

 0,0749 0,0150  0,833  0,167  0,090  یتراکم نفر در واحد مسکون

 0,0533 0,0106  0,833  0,167  0,064  ربنایسطح ز

 0,102 0,306  0,25  0,75  0,408  به خدمات یزان دسترسیم

 0,2616 0,3737  0,875  0,125  0,299  یمسکون يو دوام واحدها یمصالح ساختمان

 0,5266 0,4733  -  -  1  جمع

معلم که در بافت  يمسکن در کو یاجتماع يها شاخصد که یجه رسین نتیبه ا توان یمبا توجه به جدول باال 

و  تر مطلوبت یدر وضع باشد یممحالت شهر  نیتر یمیقدد شهر قرار گرفته است نسبت به ساربان محله که از یجد

 يل برترین به دلیگر ندارند و ایکدیبا  یازات کسب شده توسط دو محله اختالف چندانیالبته امت. قرار دارد يبهتر

  .برخوردار است ییار باالیت بسیب اهمیکه از ضر باشد یم يمناسب به خدمات شهر یساربان محله در دسترس

  

م شهر و در یمسکن در در ساربان محله که در بافت قد یاجتماع يها شاخصت مسکن از نظر ین مقاله، وضعیدر ا

 يبه گونه ا ها شاخص. قرار گرفت یقیتطب یبجنورد قرار دارند، مورد بررسد شهر یجد يها بافتمعلم که در  يکو

پژوهش  يافته های. قرار دهند یابیمورد ارز یفیو چه از نظر ک یانتخاب شدند که بتوانند وضع مسکن را چه از نظر کم

  . نسبت به ساربان محله قرار دارد يتر مطلوبط یمعلم در شرا يت مسکن در کوین مساله است که وضعیاز ا یحاک

ن شاخص به یبرخوردار است و تفاوت دو محله در ا یمعلم از تراکم کمتر افراد در واحد مسکون يمساکن کو

از توان  یشتر است که ناشین محله بیز در این یمسکون يواحدها يربنایسطح ز. گردد یبازم ها آن یفرهنگ يها تفاوت

ر یسال اخ 30و توسعه در  يریل شکل گین به دلیعالوه برا. باشد یم یل فرهنگیحله و مسان میا يبهتر خانوارها یمال

به  یو دسترس ين محله از نظر برخورداریاما ا. اند شدهل یاز مصالح بادوام و اغلب از جنس بتن آرمه و آجر و آهن تشک



 

١٣ 
 

ن خدمات در یتام يمناسب برا يزیبرنامه رن امر ینسبت به ساربان محله قرار دارد که ا يتر نامطلوبط یخدمات در شرا

  .طلبد یمع آن در همه محالت را یتمام نقاط شهر و توز

  :نه ارائه کردین زمیرا در ا یشنهاداتیپ توان یممسکن  یاجتماع يها شاخصت یوضع یج بررسیبراساس نتا

 یمینوساز و قد ت محالتیمناسب با توجه به تعداد جمع یجاد تعداد واحد مسکونیمسکن و ا ین کمیتام �

جهت استفاده درست از  يزیو برنامه ر یمیمحالت قد يریت پذیت جمعیو ظرف ها لیپتانساستفاده از  �

 ن مسکنیفرسوده جهت تام يها بافت

میبا توجه به ابعاد خانوارها از طر یمسکون يبهبود ابعاد واحدها �  ن مسکن در زمان و مکان مناسبیق تا

 شده يزیع مناسب آن به خصوص در محالت نوساز و برنامه ریو توز یخدمات ين فضاهایتالش در جهت تام �

  ها آن يو استفاده از مصالح بادوام برا یمیمساکن موجود در بافت قد يکالبد يو بهساز یسامانده �
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