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 چکیده

آوری تتا . جامعته اتتتهتای بتاارزد در فضتای و فرصتت عدالت فضایی به معنی توزیع عادلانه منابع

 ریتبتر عتدالت فراگ یمبتن داریبه توتعة پا یابیعناصر و عوامل دتت نتریاز مهم یکی ینومسکهای شاخص

 زیتو ن یدر مطالعات اجتمتاع یاز موضوعات محور یکی ینومسکهای شاخص عیدر توز عدالتییب. اتت

-آوری شتاخصتتا هدف این پژوهش نیز تحلیل  اتت. فضایی یعدالتیابعاد ملموس ب نیتراز مهم یکی

پژوهش حاضر بر اتتاس هتدف اتت. با رویکرد عدالت فضایی  شهرقائمهای شهر در محلهونی مسکهای 

و  یامطالعات کتابخانه قیاطلاعات از طر یگردآوراتت. ترکیبی و بر اتاس رود از نوع  یاز نوع کاربرد

 شتهرقائمهای آمتاری شتهر بلوکاز  ینوهای مسکشاخصمربوط به ی هاصورت گرفته اتت. داده یاتناد

ثبت و  Excelافزار در تطح محله در محیط نرم ینوهای مسکشاخصاتتخراج شده اتت.  5231در تال 

از  های مستکونیآوری شاخصتا از مدل آنتروپی و برای تحلیل مسکونی های دهی به شاخصبرای وزن

هتای شتهر در تتطح محلته ونیمسکهای آوری شاخصتا تپس نقشة اتتفاده شده اتت. واتپاس مدل 

 7ترتیم شده اتت. نتایج مدل واتپاس نمایان کرده اتت کته محلتة  Arc gisافزار نرم در محیط شهرقائم

. همچنتین اندبه خود اختصاص دادهرا  ینوهای مسکشاخصآوری تا رین میزان کمت 53محلة بیشترین و 

بر اتتاس  دارد. متوتطیآوری تا  ینوهای مسکنیز به لحاظ شاخص شهرقائمتایج نشان داد که کل شهر ن

 شتهرقائمشتهر  هتایمحلته در ونیمسکهای آوری شاخصتا فضایی در  یعدالتبی، نقشة ترتیم شده نیز
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، 59، 57، 53های شامل محله شهرقائممحلة شهر  30محله از  50که طوریمشخص شده اتت، به وضوحبه

 برند.رنج می ونیمسکهای آوری شاخصتا عدالتی در از بی 55و  50، 5، 30، 9، 53، 8

 .شهرقائم، شهر ینومسک هایآوری، شاخصتا عدالت فضایی،  :هاکلیدواژه

 مقدمه -0

تحولتات مستکن ، بترای مستکن تقاضاو افزایش  رشد شتابان شهرها ویژهبه با تحولات جمعیتی در تطح جهان و

زیتران و همکتاران، ) مستکن را بته وجتود آورد کمبتود ازجملته یمشکلات فراوان و ای گرفته اتتتابقهنیز شتا  بی

در زنتدگی از اهمیتت خاصتی  ، داشتتن یتس تترپناه مناتت تحولات در ابعاد کمی و کیفی مستکن جهیدرنت (.5238

هتر شتهر  در هعرص نیترو حساس نیترمهم عنوانبه یکونمس یکاربر(. 5238حیدری مقدم و همکاران، برخوردار شد )

انستانی و ...(  تتراکم) یکیزفی ریو غ یکیزفی طیو با داشتن شرا یشهری هایدرصد از تطح کاربر 10با متوتط حدود 

 شتتریامتروزه ب(. 5237پوراحمتد و همکتاران، اتت ) کنندهنییتع اریبس زیآممخاطرهیی دادهایرو یامدهایحاکم بر آن در پ

-تفشتریل پیتدل هبت ایو  یعیمعرض وقوع انواع توانح طب اند که دربنا شده ییهادر مکان یشهرها و جوامع تکونتگاه

در هتای مستکونی آوری شتاخصتتا  هب هتوج ،بنابراین .هستند تاختانسانمعرض انواع توانح  در ژیتکنولو یها

 تیتاهم یاحتمتال تدر مواجه با حوادث و مخاطرا هااین شاخص آن بهبود تبعبهآوری و میزان تا  شناتاییشهرها و 

 بانیگربهدتتت اتتت کته بشتر بتا آن یمستائل ازجمله مسکن هامروزه مسئل(. 5237پوراحمد و همکاران، ) دارد یاریبس

 (.3001، 5کینت  و همکتاران) انستان دارد یدر ترقت ینقش مهمحل این مسئله و  (5239مکاران، و ه محمدی یگانه)بوده 

، 3تتان  و ونت ) ، گرفتار تاخته اتتتطشانیشرامشکل مسکن موضوعی اتت که امروزه همة کشورها را متنات  با 

تترین نیازهتای کشتورهای یکتی از کلیتدی عنوانبتهگزارد نهایی کمیسیون برانت، آشکارا بخش مستکن را  (.3003

وضتعیت ، توتتعهدرحال یکشتورهااکثتر در  هتای مستکن(. شاخص5231، کمانداریو  رهنماشناخت ) توتعهدرحال

-یدر نظتر گرفتته مت یجهان یموضوعات عنوانبهمسکن و موضوعات مرتبط با آن  امروزه(. 5338، 2بول) مناتبی ندارند

، 1بتاکلی و جتری)مشکلات مربتوط بته آن هستتند  حلی پ مختلف در یکشورها گذاراناتتیو ت زانیرو برنامه شود،

مجتد و لاابو) اتتت  درآمتده یحاد و بحرانت یصورتبهمسئله  نی، اایل مختلفدل به توتعهدرحال یدر کشورها(. 3001

و  گسترد شهرنشتینی تتریع(، با 5239، و همکاران فنی) توتعهدر ایران مانند تایر کشورهای درحال(. 3052، 1همکاران

نیازهتای جمعیتتی شتهری تبتدیل  تترین، نیاز به مسکن به یکی از مهمهاشهر ها بهروتتا تی ازمهاجر لیت خصوصبه

 بر عامل مستکن اثتر گذاشتته اتتت رونیاز درون و ب یعوامل متعدد رانیدر ا(. 5239میرکتولی و آریان کیا، شده اتت )
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دشتتی و یکی از معضتلات مهتم کشتور مطترح بتوده اتتت ) عنوانبهبخش مسکن در ایران همواره  (.3003، 5اتتفان)

مستاکن و بالتابودن  یفرتتودگ دوامکتممصتالح  کتاربرد رینظ یبا معضلات رانیمسکن در ا(. مقوله 5238ی، زاده بافقملس

مسکن مهتر، کتم شتدن نقتش  یواحدها از یاریبسبودن  ناقص ،ییو روتتا یفرتوده در بافت شهر یتعداد واحدها

( و مستکن و 5237و همکتاران،  یمتراد)مواجته شتده  مسکن تیمردم به مالک شتریب لیتما و دولت در تاختار مسکن

در ایتن شترایط . (5231شمس و گمتار، شده اتت ) یحساس و اثرگذار معرفی عامل عنوانبهآن،  یفیو ک یکم تیوضع

شتهرها تشتدید واحدهای مستکونی تواند معضلات و مشکلات نامبرده را در زلزله و تیل می از قبیلمخاطراتی طبیعی 

 شتهرقائمشتهر  رتد.ونی در تطح شهرها ضروری به نظر میهای مسکشاخص وریآتنجش میزان تا  روازاینکند. 

مهتاجرت روزافتزون از روتتتاهای اطتراف بته شتهر نیز طی چند دهه گذشته با رشد شتابان جمعیت مواجه بتوده و 

، هتای حاشتیه شتهرهای مسکونی در محلهآوری پایین شاخصو تا  منات ، علاوه بر مشکل کمبود مسکن شهرقائم

ریزی نشتینی، فقتدان برنامتهگیری پدیتد  حاشتیهاطراف شهر در اثر شکل حاصلخیزهای کشاورزی زمینموج  زوال 

از  یو عمتوم یشتناخت کلت شده اتت. برای اینکهی رشد پراکنده و افسارگسیخته شهر و اصولی جهت تأمین مسکن

حاصتل شتود و  یشتهر زانیترو برنامته رانیمتد یبترا شتهرقائمشتهر  در ینومسکهای آوری شاخصتا  تیوضع

قترار  تیتو در اولو ییشناتتا یزیترلحاظ برنامته به تیاولو یو دارا ترپایین مسکونی آوریتا با  هایمحله همچنین

هتای آوری شتاخصتتا هتدف ایتن پتژوهش نیتز تحلیتل  بنتابراینکند. د، انجام این پژوهش ضرورت پیدا میرنیگ

عدالتی در توزیتع ایتن ولان و مدیران این شهر ضمن آگاهی لازم از بیاتت تا مسئ شهرقائمهای شهر در محلهمسکونی 

هتای شتهر، اقتدام بته در محلته ینوهای مسکها، بتوانند در راتتای تاماندهی و توزیع فضایی عادلانه شاخصشاخص

 شتهرقائم: وضتعیت شتهر اتت تؤالاتگویی به این پژوهش حاضر در پی پاتخ روازاین ریزی کاربردی نمایند؛برنامه

-تتا عتدالتی در از بتی شتهرقائمهای شهر از محله یسکدامچگونه اتت؟ های مسکونی آوری شاخصتا به لحاظ 

 برند؟رنج میهای مسکونی آوری شاخص

عتدالت  (.3008، 3تتوجا) های باارزد در فضای جامعه اتتتو فرصت عدالت فضایی به معنی توزیع عادلانه منابع

 ،ییعتدالت فضتاشتود. نیز محسو  متی شهری یزیربرنامه یاتت که مرکز اصل یدالت اجتماعاز ع یاشاخه ،ییفضا

و  یز اجتمتاع یمختلتف اقتصتادهای وضعیت محلات را از نظر شیو  توزیع خدمات و میزان برخورداری از شاخص

فضاهای گونتاگون تتکونتگاهی، عدالت فضایی بر این باور اتت که (. 5231تابعی و همکاران، ) کندیم یبررت ییربنایز

-بوروکراتیتس، نظتام ها، نهادهای مختلف تیاتی و اجتماعی و نظامانسانة آگاهانه یا ناآگاهان  و فضایی اراد نمود عینی

ای کته عدالت فضایی طبق ایتده. ای اتتمنطقه های کلان ملی، مدیریت محلی وگذاریهای اجرایی و قانونی، تیاتت

برابتر  طوربته کننتد،فته شده اتت به این معناتت که باید تاکنینی در هر جایی که زنتدگی متیاجتماعی گر از عدالت
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 تاتت یعتدالت اجتمتاع ینتینمتود ع تبه صتور ییمفهوم عدالت فضا(. 5233روتتایی و علیزاده یوالاری، ) رفتار شود

عتدالت  (.3008، 5دافتاکس) تتتو فضا یدهنتد  عتدالت اجتمتاع طارتبا ییبه زبان تاده، عدالت فضا (.3050تتوجا، )

شتود. عتدالتی در فضتا نمایتان متیفضایی نقطة تلاقی فضا و عدالت اجتماعی اتت؛ در نتیجه هتم عتدالت و هتم بتی

هتای های اجتماعی و چگونگی تنظتیم تیاتتتعدالتیکنش بین فضا و اجتماع در فهم بیهمبر وتحلیلتجزیه، روازاین

 دنیرتت یمبنا ییعدالت فضا ن،یبنابرا(. 5235مشکینی و همکاران، ها ضروری اتت )نریزی برای کاهش یا حل آبرنامه

تتابعی و ) اتتت یبته عتدالت اجتمتاع دنیرتت دیگرعبارتبتهو  یو اقتصتاد یعدالت اجتماع یعنیتر بزرگ یبه هدف

 (.5231همکاران، 

 نتهیبتودن، بتادوام و پرهز یاهیبودن، ترما نیگزیجا رقابلیمانند غیی هایژگیو لیها به دللاکا ریمسکن نسبت به تا

آوری تتا  (.3055، 3گلنتت و رابینستون) اتتت، یکی از معیارهای اصلی تنجش عدالت فضایی بودن رمنقولیبودن و غ

 اتتت ریتعدالت فراگ بری مبتن داریبه توتعة پا یابیعناصر و عوامل دتت نیتراز مهم یکیمسکن های مسکونی شاخص

محوری در مطالعات اجتماعی و نیتز یکتی از  موضوعاتعدالتی در توزیع مسکن یکی از بی (.5231همکاران، زیاری و )

-یتهت ،توتتعهدرحال یکشتورها شتریدر ب (.3003، 2هوان  و جیان ) اتتعدالتی اجتماعی ین ابعاد ملموس بیترمهم

از بتازار  رونیتبته ب شوند،یم و مسکن مجبور نیبه زم یابیدتت یمتوتط، برا با درآمد یهاو اغل  گروه یشهر دتتان

هتای ضتعیف آید که مسکن با تازهعدالتی در توزیع مسکن هنگامی پدید می(. بی5283فنی و بشیری، ) گام نهند یرتم

های نامنات ، زیر اتتاندارد و فاقد خدمات و امکانتات اتاتتی، ماننتد آ ، چادر و تاختمان مثالعنوانبهتاخته شود، 

مستئله مستکن عمتدتا   روازایتن (.3001، 1هتا) جمعیت باشد ازحدشیبو همچنین دارای تراکم  فاضلا و تیستم برق 

مستکن بتر بودجته  بالتای هتاینتهیهز لیتحم منجر به شود ومیدرآمد و با درآمد متوتط اقشار و طبقات کم ریگدامن

 (.5232و همکاران،  یوندیشاه)شود میخانوارهای شهری 

هتای مستکن در تتطح پتایینی قترار دارنتد و شتاخص داردها وتتتانهای شهری از لحاظ بستیاری از اتکونتگاه

یزدانتی و ریتزی دارد )در امتر برنامتهای اهمیتت ویتژه ها و دتترتی به خدمات اتاتی شتهری،شاخص شناتایی این

و  طیمستکن را در شترا فتىیک ها و ابعاد کمى وو با وضوح کافى جنبه یتادگبهمسکن  یها(. شاخص5238همکاران، 

(. 5237حستینی و همکتاران، ) دهنتدیکته متدنظر باشتد، نشتان مت گرىید طیدر هر مقطع و شرا ایموجود و  تیوضع

 کتهیطتوربه ،تاکنان اتت یتکونت طیها، بالا بردن تطح اطلاعات موجود و شناخت شراشاخصاین کاربرد  نیترمهم

همکتاران،  و یمتراد) کنند نییو تع یابیتر و بهتر ارزقیدق صورتبهتاکنان  یمسکن را بر زندگ ریبتوانند تأث رانیگمیتصم

ا کشتور تغییتر یتتوانند بر اتاس شرایط گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه های مسکن میشاخص (.5237
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زیربنتای واحتد  و تتطح تصترف واحتد مستکونی، مستاحت  نحتوهایی مثتل شاخص (.3059، 5لی و همکاران) کنند

گیرنتد های مهم مستکن قترار متیواحد مسکونی در زمر  شاخص مالکیت و مسکونی، اتکلت تاختمان، نوع مصالح

زلزلته، تتیل، طوفتان و ... موجت  تشتدید ناکارآمتدی واحتدهای  ازجملهوجود مخاطراتی  (.5238بهراد و همکاران، )

 یآمتادگ ،یشتهر تیتجمع شیبا رونتد افتزا(. 5237پوراحمد و همکاران، اهد شد )مسکونی فرتوده و غیراتتاندارد خو

 نیتتراز مهتم یکتیعنتوان در حوز  مسکن به ویژهی بهآور تا شیو افزا یعیدر برخورد با توانح طب یشهر تیریمد

-از مهتم یمسکن در جوامتع شتهر یآور موضوع تااتت. امروزه  برخوردار یاریبس تیاز اهم یآور تا یهاحوزه

اختصتاص  یمستکون یاز شتهرها بته کتاربر یتوجهقابلتطح ، زیرا شودمحسو  میآوری شهری ترین مباحث تا 

 را یادیتز تیتو بتالطبع جمع ختوردهگرهمرتبط با آن  یهاتیمردم با مسکن و فعال یزندگ تاکثر تاعا ،همچنین. دارد

نتوع مستکن، جتنس مصتالح، های مستکونی از قبیتل شاخص (.5233و همکاران، ی وندیشاه) دهدیقرار م ریتحت تأث

آوری مستکن و ... در میزان تتا  تاخته شده طیتراکم مح ،وتازتاختنوع  ت،یمالکبنا،  فیت و قدمتکیمقاومت بنا، 

چندین پتژوهش انجتام شتده  ینوهای مسکشاخصآوری تا در زمینة تحلیل  (.5233رضایی و همکاران، هستند ) مؤثر

پتژوهش حاضتر  ینتوآور ارائته شتده اتتت. 5خلاصه در جدول شمار   طوربهها ترین آناز مهم اتت که چند مورد

-در محلته هتای مستکونیشاخص آوریتا برای تحلیل  واتپاس مدلمطالعات انجام شده، اتتفاده از  رینسبت به تا

 .اتت شهرقائمهای شهر 
 

 ینومسکهای شاخص لیتحل نةیخلاصة مطالعات انجام گرفته در زم -0جدول 

 نتیجه سال مطالعه

 نتخا  شده اتت.ا حومه اندونزی در داریپا یمسکون یزیربرنامه یبرا اعتمادقابل و معتبر شاخص 11 3053 پیتری و همکاران

 کامل در دتترس همگان قرار ندارد. طوربه منات مسکن  هیجرین ولادر منطقة ی 3057 و موزو یاُکتا

 معرفی کردند. تنامیودر  یاجتماع مسکن تحلیل کیفیت را برای شاخص 11 3059 لی و همکاران

 های مرکزی ایالت آکور نیجریه فاقد اتتانداردهای اولیه اتت.درصد از مساکن محله 12 3052 لیاوگون

 پایین اتت. درآمدهاکم یهامسکن گروه تیفیک 3052 امانوئل

 پراکنده دارای بدمسکنی در شهر بابل هستند.محلات با فرم میانی و  5233 پور و همکاراننیس

 در شهر ارومیه نمایان اتت. ینوهای مسکشاخص ی ازوردارخو تفاوت در بر ییفضا یدوگانگ 5233 زادهروتتایی و علی

 های شهر تبریز نمایان اتت.در محله ینوهای مسکفاصلة طبقاتی و دوگانگی فضایی در شاخص 5233 محمودزاده و همکاران

 در وضعیت نامتعادل قرار دارند. ینوهای مسکدرصد از محلات شهر مراغه به لحاظ شاخص 13 5233 تامی و کرباتی

 آوری پایینی دارند.کالبدی تا  هایمؤلفهدرصد از بافت مرکزی شهر همدان به لحاظ  71 5237 ناپوراحمد و همکار

 عدالتی فضایی اتت.، دچار بیشهر بنا  یهامحلهدر  های مسکونیتوزیع شاخص 5231 مشکینی و خلیجی

 5233منبع: تلخیص نگارندگان، 

                                                           
1 Le et al 
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 هامواد و روش -4

 موردمطالعهمنطقه  تیموقع -4-0

شتهر از  نیتااتتت.  رانیتاتتان مازندران در شتمال ا یاز شهرها یکو ی شهرقائممرکز شهرتتان  در شهرقائمشهر 

از تتمت غتر  بته  ،شتمالی تتوادکوه، از تمت جنو  به شهرتتان تیمرغو  باریجو هایتمت شمال به شهرتتان

و  شتد سیتأتت 5251در تتال  شتهرقائم یشتهردار .محدود اتت یشهرتتان بابل و از تمت شرق به شهرتتان تار

 (.5233زاده، پور و حسنعلینیس) نفر بوده اتت 301312برابر  5231شهر در تال  نیا تی. جمعداردمحله  30 اکنون

 

 
 شهرقائمشهر  ییایقلمرو جغراف -0 شکل

 5233منبع: ترتیم نگارندگان، 

 روش انجام پژوهش -4-4

 -رویکترد پتژوهش حاضتر نیتز توصتیفی  اتت. یبر اتاس هدف از نوع کاربردترکیبی و پژوهش حاضر رود 

 یاات کتابخانتهمطالعت قیاطلاعات از طر یگردآور. اتت شهرقائمهای شهر جامعة آماری پژوهش، محله تحلیلی اتت.

با اتتفاده از مطالعة پیشینه پتژوهش و مطتابق اطلاعتات موجتود  ینوهای مسکشاخصصورت گرفته اتت.  یو اتناد

هتای تمتامی بته روز بتودن داده منظوربتهانتخا  شده اتت. بنابراین  5231در تال  شهرقائمهای آماری شهر در بلوک
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موجود نبوده اتت، اجتنتا  شتده  5231های آماری تال آن در بلوکهایی که اطلاعات ها، از انتخا  شاخصشاخص

 ارائه شده اتت. 3شمار   در جدولها انتخا  شده اتت. شاخص
 

 های به کار رفته در پژوهششاخص -4جدول 
 آوریتاب جهت کد شاخص نام شاخص

 - C1 یتراکم خانوار در واحد مسکون

 - C2 یتراکم نفر در واحد مسکون

 + C3 هر هزار نفر جمعیت یبه ازا یواحد مسکونتعداد 

 + C4 یملکبا تصرف  یمسکون یدرصد واحدها

 - C5 با تصرف رهن یا اجاره یمسکون یدرصد واحدها

 - C6 رایگان(-)در برابر خدمت ریتا تصرفبا  یمسکون یدرصد واحدها

 + C7 یآپارتمان یمسکون هایدرصد واحد

 + C8 یآپارتمان ریغ یمسکون هایدرصد واحد

 - C9 چادر، کپر، آلونس، زاغه و.. یمسکون هایدرصد واحد

 - C10 متر مربع 500با مساحت کمتر از  یمسکون یدرصد واحدها

 + C11 متر مربع 505-200با مساحت  یمسکون یدرصد واحدها

 + C12 متر مربع 205از  شتریبا مساحت ب یمسکون یدرصد واحدها

 + C13 یبا نوع اتکلت فلز یمسکون یدرصد واحدها

 + C14 با نوع اتکلت بتون آرمه یمسکون یدرصد واحدها

 - C15 ی و ...(چوب) ریبا نوع اتکلت تا یمسکون یدرصد واحدها

 + C16 ( آجر و آهنبادوام )با مصالح  یمسکون یدرصد واحدها

 ایتمام آجر ی،  مانیبلوک ت،  آجر و چو نیمه بادوام )با مصالح  یمسکون یدرصد واحدها

 (تمام چو ،  تن  و آجر
C17 + 

 - C18 (خشت و گل، خشت و چو ) دوامکمبا مصالح  یمسکون یدرصد واحدها

 5231ی، جیخلمشکینی و ؛ 5233زاده، و علی روتتایی؛ 5233پور و همکاران، منبع: نیس
 

هتا، از به شتاخص یدهوزن یبراشده اتت. ثبت  Excelافزار در تطح محله در محیط نرم ینوهای مسکشاخص

اتتفاده شده اتت. تتپس نقشتة  واتپاس از مدل ینومسکهای شاخص آوریتا برای تحلیل  وشانون  یرود آنتروپ

 .ه اتتشدترتیم  Arc gisافزار نرم در محیط شهرقائمهای شهر در تطح محلههای مسکونی آوری شاخصتا 
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 0واسپاسمدل  -4-9

 نیتدقتت ا زانیتم ردیگ مورد توجه قرار ارهیمع چند رییگمیدر انتخا  رود تصم تواندیکه م ییاز پارامترها یکی

دقتت  زانیتم. دقتت آن را بالتا ببترد زانیتم تواندیم دو مدل  یترک کنندیم شنهادیمحققان پ نیا نی. همچناتتها مدل

شتناخته شتده اتتت.  یختوب نسبتا  بته 2و مدل تولید وزنی 3ة مدل جمع وزنیشاخصچند رییگمیتصم هایمدل جینتا

 دییتمحققتان تأ هاییبررت جیقرار گرفته اتت. نتا لیتحل توتط محققان مورد زین یبیهای ترکدقت مدل زانیم نیهمچن

بالتاتر اتتت.  یلتیشتدن خ  یتها قبل از ترکمدل نیدقت ا زانیبا م سهیدر مقا یبیترک هایدقت مدل زانیکرده اتت م

 دهیتچیمستائل پ در تواندیمدل م نی. اباشدیم( واتپاسی )تجمع یوزن دیتول یابیمدل ارز یبیهای ترکمدل نیاز ا یکی

تتتاوند و ) برختوردار باشتند ییدقت بالتا مدل از نیحاصل از ا جینتا نیداشته باشد و همچن ییبالا ییکارا رییگمیتصم

 (.3053، 1زاودتکاس و همکاران) اتت ریز ترتی مدل به  ندیفرا (.5238همکاران، 

و  5معیارهتای مثبتت بتا اتتتفاده از رابطتة شتمار   م؛یتصتم سیگام اول، به دتت آوردن و اتتاندارد کردن متاتر

 .شوداتتاندارد می 3معیارهای منفی با اتتفاده از رابطة شمار  

  (5)  �̅�𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑖 𝑥𝑖𝑗
   

  (3)  �̅�𝑖𝑗 =
𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑥𝑖𝑗

𝑋𝑖𝑗
  

 :شودیاتتفاده م ریز روابطکار از  نیا یشانون اتت؛ برا آنتروپی رود با هاگام دوم، محاتبه وزن شاخص

(2)   𝐸 = −k ∑ 𝑝𝑖 × 𝐿𝑛
𝑛

𝑗=1
𝑝𝑖  

(1)   K =
1

Ln N
  

  (1)  𝑑𝑗 = 1 − 𝐸𝑗    

  (9)  𝑤𝑗 =
𝑑𝑗

Σ 𝑑𝑗
   

 نیتدر واقتع ااتتت.  7 رابطتة شتمار  قیتاز طر WSMها بر اتاس رود نهیگز ینسب تیمحاتبه اهمگام توم، 

 .ضر  شده اتت ارهاینرمال در وزن مع سیهست که ماتر داروزن سیرابطه همان ماتر

  (7)  Qi
(1)

= ∑ X̅ijwj

n

j=1
   

 زیترابطته ن نایت اتتت. 8  شماررابطة  قیاز طر WPMها بر اتاس رود نهیگز ینسب تیمحاتبه اهمگام چهارم، 

 .برتد ارهایبه توان وزن مع دینرمال با سیکند که ماتریم انیب

                                                           
1 WASPAS 

2 WSM 

3 WPS 

4 Zavadskas et al 



 532                          ....       یشهر یدر فضاها یمسکون های شاخص آوری تا  لیتحل                              دهم تال

     

  (8)  Qi
(2)

= ∏ (X̅ij)
wjn

j=1    

 :شودمی نییام، تع i نهیکل گز ینسب تیاهم زیر رابطة باگام  نیمشترک: در ا اریمحاتبه معگام پنجم، 

(3)   Qi =  λ Qi
(1)

+ (1 − λ) Qi
(2)

=  λ ∑ X̅ijwj

n

j=1
+ (1 − λ) ∏ (X̅ij)

win
j=1  

 :شودیم اتتفاده ریز روابطاز  ارهایانحراف مع یبر مبنا نهیبه یمحاتبه لاندا یبرا

(50)   λ =
σ2(Qi

(2)
)

σ2(Qi
(1)

)+σ2(Qi
(2)

)
   

  (55) σ2(Qi
(1)

) = ∑ wj
2σ2(X̅ij)

n

j=1
   

  (53) σ2(Qi
(2)

) = ∑  n
j=1 (

∏ (X̅ij)
win

j=1 wj

(X̅ij)
wj(X̅ij)

(1-wj) 
)

2

σ2(X̅ij)    

  (52)  σ2(X̅ij) = (0.05X̅ij)
2 

 بحث و نتایج -9

بته شترح لیتل اتتتفاده  واتپاساز مدل  شهرقائمشهر های محلهدر  های مسکونیآوری شاخصتا  لیتحلبرای 

 .ه اتتشد لتشکی هامحلهو  ینومسک هایشامل شاخص هیاول سیماتر 2مطابق جدول  شده اتت. در ابتدا

 

 شهرقائمشهر های محلهدر  مسکونی هایشاخصآوری تاب ریمقاد ةیاول سیماتر -9جدول 
 شاخص

 محله
C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7 C8  C9  

 02/0 93 28 37/1 91/33 93/91 73/221 38/3 05/5 5محله 

 0 39/33 71/70 53/1 11/21 85/13 58/220 02/2 05/5 3محله 

 0 39/23 71/97 01/9 15/22 90/90 73/220 03/2 05/5 2محله 

 0 17/33 12/70 55/1 23/20 91/91 53/223 05/2 05/5 1محله 

 0 05/11 33/11 15/9 72/33 03/91 37/223 2 05/5 1محله 

 02/0 85/39 53/72 57/9 85/33 83/92 77/211 83/3 05/5 9محله 

 0 12/32 17/79 13/1 05/25 80/91 38/221 33/3 05/5 7محله 

 01/0 01/77 31/33 81/1 87/37 90/99 90/258 51/2 03/5 8محله 

 0 11/90 19/23 18/1 51/23 92/93 53/235 55/2 03/5 3محله 

 0 18/70 13/33 7/7 03/37 90/91 87/257 51/2 05/5 50محله 

 0 13/21 15/91 17/7 75/21 55/17 88/233 02/2 05/5 55محله 

 09/0 32/75 77/38 33/9 22/33 23/91 08/230 53/2 03/5 53محله 

 0 77/12 32/19 19/1 10/25 21/92 19/239 09/2 05/5 52محله 
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 شاخص

 محله
C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7 C8  C9  

 0 15/11 13/11 93/9 13/23 88/90 77/238 01/2 05/5 51محله 

 0 81/25 51/98 33/1 83/21 73/13 11/227 39/3 05/5 51محله 

 08/0 75/12 33/19 31/7 73/38 13/91 80/223 2 05/5 59محله 

 08/0 98/18 23/15 08/1 31/38 71/98 81/237 01/2 03/5 57محله 

 0 22/80 97/53 91/9 33/31 11/98 18/251 58/2 05/5 58محله 

 0 07/13 32/17 13/9 31/38 82/91 53/210 31/3 05/5 53محله 

 02/0 08/85 33/58 13/1 73/39 11/98 80/232 03/2 03/5 30محله 

 شاخص

 محله
C10  C11  C12  C13  C14  C15  C16  C17  C18  

 07/5 51/37 33/52 13/12 08/11 27/53 12/0 18/21 83/91 5محله 

 31/0 50/8 81/9 83/51 87/71 23/8 99/0 85/22 23/91 3محله 

 29/0 77/9 11/3 17/57 57/93 21/52 13/0 53/29 37/92 2محله 

 2/0 19/53 35/3 93/33 83/93 19/7 82/0 13/28 17/90 1محله 

 17/0 03/58 92/53 12/23 39/18 01/3 21/0 22/27 01/93 1محله 

 33/0 13/55 71/1 81/58 32/73 33/8 88/0 87/21 31/92 9محله 

 35/0 21/3 33/1 57/59 98/71 51/3 19/0 82/27 18/95 7محله 

 09/5 31/38 33/57 99/18 12/21 78/59 15/0 28/37 59/73 8محله 

 99/0 88/51 1/52 53/25 88/11 33/52 21/0 73/27 32/95 3محله 

 5 95/37 32/7 17/27 27/12 02/3 23/0 98/20 3/98 50محله 

 38/0 81/7 78/8 22/53 18/70 53/50 21/0 11/21 57/91 55محله 

 79/5 18/31 31/33 11/15 32/28 31/50 23/0 89/39 7/73 53محله 

 99/0 01/59 32/8 12/39 32/91 95/8 90/0 87/21 12/91 52محله 

 02/5 29/59 39/50 5/33 87/18 53 10/0 07/21 15/91 51محله 

 13/0 73/53 53/1 19/53 35/72 12/9 10/0 21/27 08/93 51محله 

 38/5 35/30 19/51 73/27 70/15 19/50 77/0 58/38 75 59محله 

 79/0 95/57 37/51 08/21 23/19 12/53 87/0 05/37 59/73 57محله 

 01/5 07/31 33/53 5/17 33/25 13/35 31/0 12/37 35/73 58محله 

 99/5 51/33 09/55 13/21 59/11 37/3 72/0 27/25 81/97 53محله 

 3/0 98/33 82/22 71/18 07/25 55/50 28/0 79/22 21/91 30محله 

 5233پژوهش،  یهاافتهیمنبع: 
 

بترای  3 های مثبتت و رابطتة شتمار برای شاخص 5با اتتفاده از رابطة شمار   1مطابق جدول تپس این ماتریس، 

    .ه اتتشداتتاندارد  های منفیشاخص
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 شهرقائمشهر های محلهدر  مسکونی هایشاخصآوری تاب ریاستاندارد شده مقاد سیماتر -0جدول 
 صخشا

 محله
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

 92/0 79/0 1/0 77/0 81/0 31/0 37/0 37/0 33/0 5محله 

 5 29/0 33/0 8/0 75/0 87/0 31/0 31/0 5 3محله 

 5 1/0 88/0 97/0 71/0 88/0 39/0 39/0 5 2محله 

 5 29/0 33/0 8/0 82/0 31/0 39/0 39/0 5 1محله 

 5 11/0 72/0 92/0 81/0 32/0 39/0 39/0 5 1محله 

 91/0 22/0 39/0 99/0 81/0 32/0 5 5 5 9محله 

 5 33/0 5 35/0 83/0 31/0 37/0 37/0 5 7محله 

 22/0 31/0 2/0 7/0 35/0 37/0 33/0 33/0 33/0 8محله 

 5 71/0 13/0 72/0 73/0 35/0 32/0 32/0 38/0 3محله 

 5 87/0 28/0 12/0 32/0 31/0 33/0 33/0 33/0 50محله 

 5 11/0 81/0 11/0 75/0 82/0 31/0 31/0 33/0 55محله 

 32/0 88/0 28/0 99/0 89/0 31/0 32/0 32/0 33/0 53محله 

 5 11/0 72/0 72/0 8/0 33/0 31/0 31/0 33/0 52محله 

 5 19/0 75/0 95/0 78/0 83/0 31/0 31/0 33/0 51محله 

 5 23/0 83/0 93/0 73/0 87/0 38/0 38/0 33/0 51محله 

 0 99/0 9/0 19/0 88/0 31/0 39/0 39/0 33/0 59محله 

 05/0 73/0 11/0 5 3/0 5 31/0 31/0 38/0 57محله 

 5 33/0 39/0 95/0 5 5 35/0 35/0 33/0 58محله 

 5 91/0 92/0 92/0 3/0 39/0 38/0 38/0 33/0 53محله 

 11/0 5 31/0 71/0 31/0 5 31/0 31/0 33/0 30محله 

 شاخص

 محله
C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 

 53/0 31/0 15/0 29/0 18/0 18/0 90/0 3/0 32/0 5محله 

 89/0 38/0 3/0 5 5 23/0 71/0 88/0 32/0 3محله 

 17/0 32/0 38/0 35/0 35/0 93/0 11/0 31/0 39/0 2محله 

 7/0 12/0 37/0 7/0 33/0 21/0 31/0 5 5 1محله 

 11/0 93/0 27/0 13/0 77/0 13/0 10/0 37/0 38/0 1محله 

 35/0 23/0 57/0 81/0 31/0 15/0 5 32/0 39/0 9محله 

 5 23/0 58/0 38/0 38/0 12/0 91/0 38/0 38/0 7محله 

 3/0 5 15/0 22/0 19/0 78/0 17/0 75/0 81/0 8محله 

 25/0 11/0 1/0 15/0 73/0 91/0 1/0 38/0 38/0 3محله 

 35/0 31/0 32/0 13/0 7/0 13/0 11/0 8/0 88/0 50محله 
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 35/0 37/0 39/0 83/0 32/0 17/0 1/0 33/0 31/0 55محله 

 53/0 88/0 99/0 25/0 1/0 18/0 27/0 7/0 82/0 53محله 

 25/0 11/0 39/0 9/0 89/0 1/0 93/0 35/0 31/0 52محله 

 3/0 17/0 23/0 11/0 78/0 19/0 19/0 35/0 31/0 51محله 

 1/0 11/0 51/0 85/0 37/0 2/0 11/0 37/0 38/0 51محله 

 59/0 73/0 12/0 13/0 98/0 13/0 87/0 72/0 81/0 59محله 

 37/0 95/0 11/0 19/0 95/0 35/0 33/0 7/0 81/0 57محله 

 3/0 87/0 13/0 21/0 15/0 5 38/0 75/0 81/0 58محله 

 53/0 77/0 22/0 11/0 72/0 12/0 83/0 83/0 83/0 53محله 

 32/0 78/0 5 37/0 15/0 17/0 12/0 88/0 32/0 30محله 

 5233پژوهش،  یهاافتهیمنبع: 

 

شتانون مطتابق  یبتا رود آنتروپت هستند آمار فضاییبر  یکه مبتننیا با توجه ینومسک هایدر مرحله بعد، شاخص

مطتابق  ارائته شتده اتتت. 1  رشما در جدول ینوهای مسکوزن شاخص .اندشدهدهی وزن 9و  1، 1، 2روابط شمار  

بتا وزن  (گتل و خشتت چتو ، و خشتت) دوامبتا مصتالح کتم یمسکون یدرصد واحدهاهای این جدول، شاخص

بتا مصتالح  یمستکون یدرصد واحدهاو  595/0با وزن  چادر، کپر، آلونس، زاغه و.. یمسکون یدرصد واحدها، 351/0

 اند.به ترتی  بیشترین وزن را به خود اختصاص داده 531/0( با وزن  آجر و آهنبادوام )
 

 ینومسک هایوزن شاخص -5جدول 
 شاخص

 وزن
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

Wj 00005/0 0002/0 0002/0 005/0 001/0 051/0 078/0 075/0 595/0 

 شاخص

 وزن
C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 

Wj 003/0 007/0 099/0 011/0 029/0 083/0 531/0 081/0 351/0 

 5233های پژوهش، منبع: یافته

 

𝑄𝑖مقادیر تپس 
(1) ،𝑄𝑖

(2) ،  و 𝑄𝑖
محاتتبه و در انتهتا رتبته  52و  53، 55، 50، 3، 8، 7با اتتفاده از روابط شمار   

ارائته شتده اتتت.  هتامحله مقادیر و رتبه، این 9. در جدول شده اتتمشخص  iQها بر اتاس مقادیر هر یس از محله

-تتا تترین میتزان کتم 15/0برابتر  iQبا مقدار  35محلة بیشترین و  98/0برابر  iQبا مقدار  7مطابق این جدول، محلة 

 نیتز شتهرقائممحلته شتهر  30در تتطح  iQ. میانگین مقتدار اندبه خود اختصاص دادهرا  ینوهای مسکشاخصآوری 

 دارد. متوتطی آوریتا  ینوهای مسکبه لحاظ شاخص شهرقائمدهد شهر که نشان می اتت 12/0 برابر
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𝑸𝒊مقادیر محاسبه شده -6جدول 
(𝟏) ،𝑸𝒊

(𝟐)  ،  ،iQ هامحله و رتبه 
 شاخص

𝑸𝒊 محله
(𝟏)

𝑸𝒊
(𝟐)

 𝑸𝒊
 رتبه  

 51 1/0 71/0 19/0 15/0 5محله 

 3 99/0 13/0 95/0 7/0 3محله 

 1 95/0 91/0 17/0 92/0 2محله 

 2 91/0 93/0 93/0 98/0 1محله 

 1 18/0 98/0 11/0 13/0 1محله 

 59 13/0 71/0 13/0 15/0 9محله 

 5 98/0 19/0 93/0 72/0 7محله 

 57 19/0 78/0 15/0 17/0 8محله 

 9 19/0 93/0 13/0 17/0 3محله 

 52 15/0 98/0 11/0 11/0 50محله 

 51 1/0 93/0 11/0 12/0 55محله 

 30 15/0 73/0 21/0 13/0 53محله 

 7 19/0 98/0 13/0 17/0 52محله 

 50 13/0 93/0 17/0 11/0 51محله 

 8 11/0 97/0 13/0 17/0 51محله 

 58 13/0 78/0 18/0 15/0 59محله 

 53 15/0 78/0 31/0 19/0 57محله 

 3 11/0 99/0 18/0 18/0 58محله 

 55 15/0 97/0 11/0 11/0 53محله 

 53 15/0 75/0 19/0 12/0 30محله 

 5233های پژوهش، منبع: یافته

 

هتای شتهر محلته در ینومستک هتایشتاخص آوریتتا  هنقشت،  isgArcافتزار ها به نرممحله iQبا انتقال مقادیر 

 هتایشتاخص آوریتتا فضایی در  یعدالتبیارائه شده اتت. مطابق این شکل،  3در شکل شمار   ترتیم و شهرقائم

 نیشتتریب اختصتاص بتا 1و  3، 7 یهامحله کهطوریهب. اتتمشخص  وضوحبه شهرقائمشهر  هایمحله در ینومسک

 شتمالیدر قستمت  هااین محله د.نباشمی بالاییبسیار  آوریتا ، دارای ی به خودمسکون یاهشاخص آوریتا  میزان

قترار دارنتد.  هتاهای شهید دهقان، شهید طبری، کوی شتهید چمتران در ایتن محلتهمحدوده همچنیند. نشهر قرار دار

را بته  یمستکون هتایشتاخص آوریتا بیشترین میزان نیز در قسمت شمال شهر  1و  2 هایبه ترتی  محله بعدازآن

مطتابق مقتررات  کاملتا  وتازهای جدیتدتاختدر این دو محله . هستند آوری بالاتا اند و دارای خود اختصاص داده
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در قستمت شتمال  3 محلهبعد از آن د. نوضعیت کالبدی مناتبی دار و نامه تاختمانی انجام شده اتتشهرداری و آیین

 متوتتط آوریتتا دارای در قسمت جنو  شرق شهر  58در غر  شهر و محله  51 و 51 ،52های غربی شهر، محله

 50هتای در شرق شتهر و محلته 5و  30 هایدر بافت میانی شهر، محله 9و  53های محلهشامل محله  ششاما هستند. 

 9 محلتة و 53ماننتد محلتة  یهتای. محلتهدارنتدپتایینی  آوریتا  ینوهای مسکبه لحاظ شاخصدر غر  شهر  55و 

 چهتار تیتدرنهان اتتت. ها پاییمسکن در این محله آوریتا باشند، بنابراین دارای بافت فرتوده و قدیمی زیادی می

بته لحتاظ  در قسمت حاشیه جنوبی شهر 53و  57، 59 هایدر قسمت حاشیه شمالی شهر و محله 8 محلةشامل محله 

انتد. در های مستکن شتدهشاخص آوریتا عدالتی در و دچار بی دارند پایینیبسیار  آوریتا  ینومسک هایشاخص

در  8 ةانتد. همچنتین در محلتمسکونی با کیفیتت ضتعیف تتاخته شتدههای ، عمد  تاختمان53و  57، 59های محله

ای کته محلته چهتارهای مسکونی فاقد اتتانداردهای لازم هستند. در مجموع هر شهر نیز عمد  تاختمان حاشیه شمالی

دی از ای شهر که دارای تعتداد زیتااند، در نواحی حاشیهعدالتی شدهدچار بی ینوهای مسکشاخص آوریلحاظ تا  به

های مستکونی ایتن نتواحی اند. بنابراین عمد  تاختمانباشند، قرار گرفتههای صنعتی میها و شرکتها، کارگاهکارخانه

 شده اتت. تاختهاند، های میانی شهر نبودهدرآمدی که قادر به خرید زمین یا مسکن در محلهتوتط اقشار کم

 

 
 شهرقائمشهر  هایدر محله ینومسک هایشاخص آوریتاب -4شکل 

 5233پژوهش،  یهاافتهیمنبع: 
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 بندیجمع -0

همچنتین یکتی از معیارهتای اصتلی مستکن شتود. ریزی شهری محسو  میبرنامه هایمقولهترین مهم مسکن از

عدالتی اجتماعی دارد که این امتر در مستکن نیتز نمتود عدالتی فضایی ریشه در بیبیباشد. تنجش عدالت فضایی می

گیتری بافتت فرتتوده، منتاطق هتا و شتکلعدالتی فضایی موج  توزیع نتابرابر فرصتتبی دیگرعبارتبهکند. پیدا می

با وجود مخاطرات طبیعی از قبیل زلزله و تتیل و ... در فضتاهای شتهری، فضتاهای  شود.نشین و فقیرنشین میحاشیه

ث دچار وضعیت بغرنجی خواهنتد شتد. های مسکونی در صورت وقوع حوادآوری پایین به لحاظ شاخصدارای تا 

 هتایشتاخص آوریتتا دارد، در ایتن پتژوهش  آوری شتهریتا در ایجاد  کاربری مسکونیبا توجه به اهمیتی که 

کتارگیری متدل واتتپاس تحلیل شده اتت. ابتدا، بتا بتهبا رویکرد عدالت فضایی  شهرقائمهای شهر در محله یمسکون

حاصتل از  iQبنتدی شتدند. میتانگین مقتدار رتبته ینوهای مستکشاخصآوری تا به لحاظ  شهرقائمهای شهر محله

-به لحتاظ شتاخص شهرقائمدهد شهر که نشان می اتت 12/0برابر با  شهرقائممحله شهر  30رود واتپاس در تطح 

. یتر اتتتغمت 7محلة در  98/0تا  35در محلة  15/0از  iQدارد. همچنین دامنة مقدار  متوتطیآوری تا  ینوهای مسک

نقشته ،  isgArcافتزار هتا بته نترممحلته iQ، با انتقال مقادیر یمسکون یهاشاخص یآورتا برای ترتیم نقشة تپس 

فضتایی  یعتدالتبتیبر اتاس نقشه ترتیم شتده،  ترتیم شده اتت. شهرقائمدر شهر ی مسکون یهاشاخص یآورتا 

هتای همحلتکه طوریمشخص شده اتت، به وضوحبه شهرقائمشهر  هایمحله دری مسکون یهاشاخص یآورتا در 

دارای   58و  51 51، 52، 3 هتای، محلتهآوری بالتادارای تتا  1و  2هتای ، محلتهآوری بسیار بالادارای تا  1و  3، 7

 53و  57، 59، 8هتای محلته تیتدرنهاو  آوری پتاییندارای تا  55و  50، 5، 30، 9، 53 هایمتوتط، محله آوریتا 

-شتاخص یآورتتا عدالتی در از بی شهرقائممحلة شهر  30محله از  50. بنابراین هستند پایینبسیار آوری تا  دارای

بتا ی مستکون یهتاشتاخص یآورتا عدالتی در بیلحاظ از  پژوهش حاضر جینتا روازاین برند.رنج میی مسکون یها

و  ینیمشتک( 5233)محمتودزاده و همکتاران (، 5233) تتامی و کرباتتی، (5233زاده )یو عل ییروتتانتایج پژوهش 

هتای شتاخصآوری تتا  کنواختتی عیتدر توز ییعتدالت فضتا یبرقترار یدر راتتامطابقت دارد.  (5231ی )جیخل

 :شودیارائه م ریز یشنهادهایپ شهرقائمهای شهر محلهدر تطح  ینومسک

 53و  57، 59، 8هتای در محلتهویژه به ینومسک هایشاخصآوری تا های راهبردی جهت بهبود تدوین برنامه -

 .هستند آوری مسکونی بسیار پایینیتا  دارایکه 

نشتین ای و زاغتههتای حاشتیههای زراعی حاشیة شتهر و ایجتاد محلتهجلوگیری از توتعة شهر به تمت زمین -

 جدید.

هتای مرکتزی و در محلته مناتت افزا جهت ایجاد واحدهای مسکونی با کیفیت کارگیری رویکرد توتعة میانبه -

 .53و  9های محله ازجمله شهرقائممیانی شهر 
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 ها.آن یو نوتاز یو بهساز میفرتوده در بافت قد یفضاها شیاز افزا یریجلوگ -

 .شهرقائمهای داخلی شهر های فرتوده و محدودهدر بافت یتاخت مسکن اجتماع -

هتای هتای واقتع در محلتهی و کیفی واحدهای مسکونیات بانکی ویژه جهت ارتقای تطح کمتخصیص تسهیل -

 .شهرقائمحاشیة شهر 

 تتازیهای مسکنپروژهبه مشارکت در بیشتر بخش خصوصی تشویق برای  مالیاتی قانونی و، موانع اجرایی رفع -

 .شهرقائمدر تطح شهر 

 کتابنامه

 یهامسکن مهر از نظر شاخص یفیک یهامؤلفه یابیو ارز نیی. تع5238 ؛حهیمل ،یاحمد ؛زیپرو ،یاکبر ؛رضایبهراد، عل

، 9 . دورهیتوتعه کالبد یزیربرنامه .کرمان( ینمونه مورد)  TOPSIS-AHPمسکن با اتتفاده از رود یکالبد

 .31-28، صص 52شماره 

 یهامؤلفه ییفضا لی. تنجش و تحل5237 ؛تارا ،پور یالله قل ؛رضایعل ی،صادق؛ عقو ی ی،ابدال ؛احمد ،پوراحمد

توتعه  یزیربرنامه .موران ییفضا یشهر همدان با اتتفاده از خودهمبستگ یدر بافت مرکز یکالبد یآورتا 
 .32-509، صص 5، شماره 1 . تالیکالبد

 یشهر تیریدر مد یینقش عدالت فضا یبررت .5231 ی؛موت ،یکمانرود ؛نیمیت ،ییتولا ی؛موحد، عل ؛نادر ،یتابع

 .32-29، صص 3، شماره 9 . دوره(ای)جغراف ییفضا یزیربرنامه .تهران( 9 ةمطالعه: محلات منطق  )محدود

با  یمرز یهامسکن در اتتان یبندو تطح لی. تحل5237 ی؛دعلیت ،ینیحس ؛عسکر ،یخداداد ؛محمد دیت ،ینیحس

 .313-398، صص 2شماره  8 . دوره(یامنطقه یزیر)برنامه ایجغراف. ارهیچندمع یریگمیتصم یهااتتفاده از مدل

 یهااتتیت یابیو ارز ی. بررت5238 ؛پوراحمد، احمد ؛نیحس نژاد،حاتمی الله؛کرامت ،یاریز ی؛مقدم، مصطف یدریح

 . دوره(یامنطقه یزیر)برنامه ایجغراف .تاکنان )مورد شهر خرم آباد( تیدر کس  رضا ریپذ یآت یهامسکن گروه

 .523-511، صص 3، شماره 3

مسکن مهر در شهر  یهامشکلات پروژه یبندتیو اولو یی. شناتا5237 ؛رضایعل ،یزاده بافقملس ی؛محمدعل ،یدشت

 .332-312، صص 5، شماره 7 . دورهیابانیمناطق ب ییایجغراف یهاکاودی. عامل لیتحل سیبا اتتفاده از تکن زدی

 و هاو شاخص «آوریتا »مفهوم  لیو تحل نیی. تب5231 ؛ریام ا،نیی؛ بسطامنیمحمدحس ،یمحمدرضا؛ ترائ ،ییرضا 

 .23-19، صص 5، شماره 9. دوره و مدیریت بحران یریشگیدانش پی. عیآن در توانح طب هایچارچو 

اتتان  یهاشهرتتان نیدر ب یخدمات عموم یی. تنجش عدالت فضا5233 ؛وایش ،یوالاری زادهیعل ؛وریشهر ،ییروتتا

 .515-575، صص 75، شماره 31 . دورهیزیرو برنامه ایجغراف .یغرب جانیآلربا

 HOT با اتتفاده از رود هیمسکن در شهر اروم تیفیک ییفضا لی. تحل5233 ؛وایش زاده،یعل ؛وریشهر ،ییروتتا

SPOT .505-557، صص 57، شماره 1. دوره یتوتعه کالبد یزیربرنامه. 
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در شهر  یمسکون طیمح تیفیاز ک نیتاکن یمندتیرضا زانی. تنجش م5231 ؛محسن ،یکماندار ؛میرهنما، محمدرح

، صص 5، شماره 3 ، دورهیشهر یاجتماع یایجغراف ،: پروژه مسکن مهر شهرک مهرگان(یکرمان )مطالعه مورد

13-23. 

درآمد کم یهامسکن گروه یزیر. برنامه5231 ؛اکبر ،یمحمد ؛نیحس نژاد،حاتمی احمد؛ پوراحمد، الله؛کرامت ،یاریز

 یایجغراف یهاپژوهش .اتتان کردتتان( یشهر تیو خط فقر مسکن )جمع یمال یبر توانمند دیبا تأک یشهر
 .355-339، صص 3، شماره 18 . دورهیانسان

 یشاخص معن یریرپذیتأث ی. بررت5238 ی؛سیپوررمضان، ع ؛موریآمار، ت ؛محمدباتط ناآباد،یم یقرش ؛دیحم ران،یز

 ایجغراف .بخش تنگر شهرتتان رشت( ییروتتا یهاتکونتگاه ی)مطالعه مورد از تحولات مسکن یطیمح تیفیک

 .202-239، صص 1، شماره 3 . دوره(یامنطقه یزیر)برنامه

 جغرافیا مراغه.ارزیابی وضعیت کمی و کیفی روند توتعه مسکن در شهر . 5233 ؛کرباتی، پوران ؛تامی، ابراهیم

 .232-109، صص 3، شماره 50 . دورهای(ریزی منطقه)برنامه

از منظر عدالت  رازیش یمناطق شهر ییفضا ی. واکاو5238 ؛نیحس ،یغفوری ؛فاضل زاده،یحاج هادی؛تتاوند، محمد

 .575-533 صص ،13 ه، شمار53 دوره .ییایعلوم جغراف یکاربرد قاتیتحق ی.بر خدمات عموم دیبا تأک یاجتماع

اصفهان با  8مسکن در منطقه  یآورتا  ینگارندهی. آ5233 ؛لوفرین ،قلمراتت ؛مسعود ی،قاتم ؛احمد ی،وندیشاه

، شماره 7 . دورهیمطالعات تاختار و کارکرد شهر .اثرات متقاطع لیو تحل یوپردازیتنار یقیاتتفاده از رود تلف

 .512-525، صص 33

مسکن براتاس امکانات و  تیوضع ی. بررت5232 ؛اعظم ،شاهیمزرعه یعبات ؛محمود ،یمحمد ؛احمد ،یوندیشاه

 .12-91، صص 1، شماره 1 . دوره(ای)جغراف ییفضا یزیربرنامه. رانیا یهادر اتتان هیاول لاتیتسه

بر اقشار کم  دیمسکن در اتتان همدان )با تأک یفیو ک یکم یهاشاخص یابی. ارز5231 ؛گمار، منا ؛دیشمس، مج

 .98-11، صص 30، شماره 1 . دورهیامنطقه یزیربرنامه .درآمد(

شهر، شهرتتان  می: نسیمطالعه موردی رتم ریو اتکان غ نیزم یرتم ری. اقتصاد غ5283 ؛جواد ،یریبش ؛زهره ،یفن

 .15-13، صص 8، شماره 5 . دورهنیدانش زم یهاپژوهش. رباط کریم

مسکن در نظام  یهایتعاون گاهیجا لی. تحل5239 ؛زاده، اکبرتلطان ؛نوبخت ،یتبحان؛ میمر رانوندزاده،یب ؛زهره ،یفن

 .73-39، صص 51، شماره 8 . دورهیشهر یبوم شنات یهاپژوهش .رانیمسکن در ا یزیربرنامه

 شتیمسکن در مع یتازاثرات اعتبارات مقاوم لی. تحل5239 ؛لایل ،یاتلام ی؛مهد ،یچراغ ؛بهروز گانه،ی یمحمد

، 7 . دوره(یامنطقه یزیر)برنامه ایجغراف. : دهستان معجزات، شهرتتان زنجانیمطالعه مورد ؛ییروتتا یخانوارها

 .7-30، صص 3شماره 

. تصویرتازی تنجش پایداری مسکن از دیدگاه عدالت 5233 ؛مهدی ،هریسچیان ؛نیر ،آقازاده؛ حسن ،محمودزاده

شهر فضایی با ترکی  رود معادلات تاختاری و تحلیل چندمتغیر  فازی نمونة پژوهش: منطقة یس کلان

 .99-81، صص 1، شماره 50. دوره ریزی فضایی )جغرافیا(برنامه .تبریز
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 یمسکن نقاط شهر یهاتحول شاخص ریت یقیتطب یابیارز .5237 ؛خضرنژاد، پخشان ؛تحر ،ینیگلچ ؛اتکندر ،یمراد

 .15-99، صص 20، شماره 8 . دورهیامنطقه یزیربرنامه .(5211-5230دوره ) یط رانیاتتان کردتتان و کشور ا

 لیشهر بنا  با اتتفاده از تحل یهامسکن در محله تیوضع یابی. ارز5231 ی؛محمدعل ،یجیخل ؛ابوالفضل ،ینیمشک

 .957-933، صص 1، شماره 18 . دورهیانسان یایجغراف یهاپژوهش ی.اخوشه

ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در عدالت  .5235 ؛فرزانه ،ییایکردآت یاحمد ؛قهیصد ،یلطف ؛ابوالفضل ،ینیمشک

، صص 3، شماره 58. دوره ریزی و آمایش فضابرنامه(. شهرقائمفضایی میان نواحی شهری )مطالعه موردی: شهر 

571-512. 

  دگایاز د یکالبد مسکن شهر یریگدر شکل رگذاریتأث یهامؤلفه ی. بررت5239 ی؛مصطف ا،یک انیآر ؛جعفر ،یرکتولیم

 .یشهر یاجتماع یایجغراف. : شهر گرگان(یو تعداد طبقات )مطالعه مورد یبر تراکم تاختمان دیبا تأک یشناتگونه

 .525-518، صص 5، شماره 1دوره 

فقر )مطالعه  یهابا پهنه یبافت فرتود  شهر یهاانطباق پهنه زانیم لی. تحل5233 ؛لادیم زاده،یعامر و حسنعل پور،سین

 .11-90، صص 57، شماره 7. دوره یتوتعه کالبد یزیربرنامه. (شهرقائم: شهر یمورد

های مسکن با رویکرد فرم . تحلیل فضایی شاخص5233 ؛علی اصغر ،ملاحسینی ؛فاطمه ،پورقاتم ؛عامر ،پورنیس

 .15-18، صص 3، شماره 7. دوره جغرافیای اجتماعی شهری .شهری پایدار )مطالعة موردی: شهر بابل(

مسکن  یو کالبد یابعاد اجتماع ییفضا لی. تحل5238 رضا؛ آباد،معصوم هاشمی تحر؛ پور،حسن ؛محمدحسن ،یزدانی

 .15-99، صص 51، شماره 9 دوره .یتوتعه کالبد یزیربرنامه .در مناطق شهر اهواز
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