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 دهیچک

یی را هـا  اسـت یسدر جهت تأمین آن  ها دولتمسکن یکی از نیازهای اساسی بشر بوده و همواره 

های اتخاذشده در بازار مسکن اکثـراً در   تجربیات جهانی در بررسی نتایج سیاست. اند کردهتدوین 

ـ ر برنامـه عنـوان   بـازار مسـکن بـه   حوزه اول دخالت دولـت در  : سه حوزه کلی زیر بوده است و  زی

ی از زمـین بـه   بـردار  بهـره ، حوزه دوم اتخاذ سیاست زمـین صـفر و واگـذاری حـق     گذار استیس

بر اساس . های تخصیص وام ساخت به متقاضیان مسکن متقاضیان مسکن و حوزه سوم سیاست

ن، در های کـالن دولـت در بخـش مسـک     و بر اساس سیاست 8316قانون بودجه سال  6تبصره 

یی، موفقیـت و بـه   هـا  چـالش جهت احداث مساکن مهر در ارومیه اقداماتی شده است، ولی هنوز 

هـدف ایـن   . الشعاع قرار داده و آن را با مشکالتی مواجه سـاخته اسـت   هدف رسیدن آن را تحت

 Topsisسـایت مسـکن مهـر ارومیـه بـر اسـاس مـدل         3های موجود در  تحقیق بررسی چالش

نفـر از   30ی موردنظر از جامعه آماری که شـامل  ها شاخصحقیق جهت تعیین در این ت. باشد می

شـده،   آمده و پس از بررسی نظرات ارائه عمل شود مصاحبه به نخبگان استان آذربایجان غربی می

آمـده   دسـت  به( گلمان، طرزیلو، ایثار و گلشهر)شاخص اصلی و عمده برای هر چهار محدوده  80

های نخبگـان اسـتخراج گردیـده و در     ها نیز از پرسشنامه شاخصهمچنین ضریب اهمیت . است

شده  پرداخته Topsisی موجود بر اساس مدل ها چالشازلحاظ  ها محدودهی بند تیاولونهایت به 

در اولویت دوم محدوده طرزیلو و اولویت سوم محدوده گلشهر و در نهایت محدوده گلمـان   .است

 .باشد یمه دارای بیشترین چالش میان چهار محدوده شد ی کسبها دادهکه بر اساس  باشد یم
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 مقدمه
ها نیز همواره وظیفه  دولت. ی خانوارها بوده استها دغدغهمسکن دومین نیاز بشری پس از غذا است و تهیه آن همواره از 

هـا بـا    دولـت . شندیاند یمو برای انجام این وظیفه نیز غالباً تمهیداتی را  اند رفتهیپذبرای مردم خود را تهیه سرپناه مناسب 

دخالت در بخش مسکن عالوه بر تأمین مسکن مناسب و افزایش رفـاه اقتصـادی جامعـه اهـداف دیگـری را نیـز دنبـال        

وساز آن ارتباط وسیعی با دیگر  ینکه مسکن و ساختبا توجه به ا. ازجمله این اهداف تحریک رشد اقتصادی است. کنند یم

ی اقتصادی کشور سـرایت  ها بخشهای تولیدی و خدماتی اقتصاد دارد، هر حرکتی در بخش مسکن سریعاً به دیگر  بخش

بـه رشـد    تواننـد  یمـ ها بـا اسـتفاده از بخـش مسـکن      رو دولت ازاین. ها بگردد موجب رکود و یا رونق آن تواند یمکرده و 

عالوه بر این بخش مسکن، بخشی مناسب برای برآورده کردن اهداف سیاسی و اجتماعی . ادی کشور شتاب ببخشنداقتص

هـا را در جهـت    ها را به دنبال دارد و آن مندی آن دسترسی اقشار جامعه به مسکن مناسب، افزایش رضایت. ها است دولت

تـرین   یافته مسکن در توسعه (.83: 8310سوری،) کند یمترغیب  اش یاقتصادهمراهی با دولت در تحقق اهداف سیاسی و 

که مسکن  دهد یمآمارها نشان . جوامع نیز به لحاظ اقتصادی، خریدی عمده، مهم و پرهزینه در دوره زندگی هر فرد است

ت همچنـین در تحقیقـات اخیـر قیمـ    . دهد یمطور متوس  نیمی از دارایی خالص افراد را در کشورهای اروپایی تشکیل  به

برابـر در کشـورهای    1یافتـه تـا    برابـر درآمـد سـاالنه افـراد در کشـورهای توسـعه       3طور متوس  از  مسکن متعارف را به

که خرید مسکن برای اکثریت آحاد اقتصادی، تنها بـا گسـترش    دهند یممسائل فوق نشان . کنند یمتوسعه، برآورد  درحال

بدیهی است که در غیـاب  . فاده از ابزارهای تأمین مالی ممکن استی سنگین آن در طول زمان و با استها نهیهزپرداخت 

یک بازار مالی مسـکن یـا عـدم کـارکرد مـؤثر آن، خریـد مسـکن از اسـتطاعت بسـیاری از اقشـار جامعـه خـارج اسـت              

تاً هـر  استفاده در بخش مسکن وجود دارد که قاعـد  تعداد بسیار زیادی راهکارهای بالقوه مؤثر و قابل (.33: 8310درگاهی،)

قبل از هر چیز، بخشـی ارزشـمند در فرآینـد    . ها استفاده نماید از آن تواند یمهای عمومی خود  ی متناسب با ظرفیتا جامعه

، موقعیتی کـه بـرای اجـرا در    ها نهیگزی برای هدایت و تحلیل راهکارهای انتخابی وجود دارد که ضمن ارزیابی زیر برنامه

یابی بـه مسـکن    ی مؤثر برای دستها گام، تحلیل راهکار باید نگاهی به کند یمن سطح جامعه هدف مناسب است را تعیی

هایی نظیر قوانین شهری یا  در این راستا سیستم. قابل استطاعت یا دیگر اهداف قابل حصول در برنامه مسکن داشته باشد

ستند و همچنین ابزارها و منابعی ی اجتماعی به مسکن مؤثر هها گروهاقتضائات اداری که بر میزان دسترسی یا استطاعت 

هـر اسـتراتژی بایـد    . ، باید موردبررسـی و توجـه قـرار گیرنـد    اند استفاده قابلکه برای ارتقاء اهداف بخش مسکن در شهر 

. مـورد ارزیـابی قـرار گیـرد     اش یـی اجراداشته باشد و سهولت یا سختی سازوکارهای  تواند یمی که ا بالقوهواسطه اثرات  به

 (.33: 8310رفیعیان،)حلیل نقاط ضعف و قوت، گام اول در این راستا خواهد بود بنابراین ت

. شـده اسـت   که از ابزارهای مختلفی برای این کار اسـتفاده  دهد یمشده بر روی نظام پرداخت یارانه نشان  مطالعات انجام 

هره بانکی، ساخت و واگذاری واحدهای واگذاری زمین ارزان، پرداخت یارانه کمک ب: برخی از این ابزارها به شرح زیر است

صـورت   هزینـه مسـکن بـه    های کمـک  های مالیاتی، پرداخت یارانه ضمنی انرژی، پرداخت مسکونی ارزان، اعطای تخفیف

وساز حکایت از رشد نسبتاً مطلوب تولید و عرضه مسـکن و در   روند کلی ساخت(. 800: 8310شیراوژن،)باره  مستمر و یک

طـور متـوازن توزیـع     ی کمی و کیفی مسکن دارد، لکن بر اساس آمارهای منتشـره ایـن رشـد بـه    اه شاخصنتیجه بهبود 

ای  گونـه  بلکه شرای  مسکن برای آنان بدتر نیز شده است بـه  اند نشده مند بهرهتنها از آن  درآمد نه ی کمها گروهنگردیده و 

 31/8دهـک اول   3بـوده و در متوسـ     01/8برابـر   8318که تراکم خانوار در واحد مسکونی در متوسـ  شـهری سـال    

در صـد بـوده اسـت کـه      8/13برابر با  8318سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در متوس  شهری در سال . باشد یم

درصـد بـوده    33دهـک   3بوده و متوس   6/38و  3/31، 8/30، 0/86ی اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب ها دهکبرای 

بر اسـاس متوسـ  شـهری در    ( برابر کل هزینه خانوار 8یا )برابر هزینه ساالنه  88نیز بر اساس توان تأمین مسکن . است
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 6/10و  3/11، 1/80، 8/3ی اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیـب  ها دهکمترمربع بوده که برای  3/88برابر با  8318سال 

زمـان انتظـار    مدت. باشد یممترمربع  8/83ان مترمربع یعنی به میز 10دهک اول کمتر از  3مترمربع بوده است و متوس  

ی هـا  دهـک که بـرای   باشد یمسال  0/18برای متوس  شهری  8318متری در سال  08برای تأمین یک واحد مسکونی 

سـال اسـت    83دهـک   3، متوسـ  ایـن   باشـد  یمـ سال  0/30و  8/80، 3/68، 1/831اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب 

  (.3: 8310جهانی،)

ترین اقدام دولت نهم در بخش مسـکن در راسـتای تـأمین مسـکن متناسـب بـا نیـاز         عنوان مهم هر در ایران بهمسکن م

شـده   از سـوی دولـت ارائـه    انـد  بوده بهره یبی پایین درآمدی جامعه که تاکنون از تسهیالت دولتی جهت مسکن ها دهک

تخصیص وام ساخت بوده است، در دولت دهم نیز ی اصلی مسکن مهر که واگذاری حق استفاده از زمین و ها مؤلفه. است

های اتخاذشده در بازار مسکن اکثراً در سه حوزه کلی زیر بـوده   تجربیات جهانی در بررسی نتایج سیاست. ادامه یافته است

، حوزه دوم اتخـاذ سیاسـت زمـین صـفر و     گذار استیسو  زیر برنامهعنوان  حوزه اول دخالت دولت در بازار مسکن به: است

هـای تخصـیص وام سـاخت بـه متقاضـیان       ی از زمین به متقاضیان مسکن و حوزه سوم سیاسـت بردار بهرهواگذاری حق 

اقـدامات   .باشد یمی مسکن، ساخت مسکن و واگذاری آن زیر برنامهدرواقع دخالت دولت در سه سطح کلی شامل . مسکن

بخش آورده شـده اسـت، بیشـتر     6که در  30س ماده دولت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اسا

در نظـر گرفتـه   « مسـکن مهـر  »درآمد در قالب  پذیر و کم های فرسوده و تأمین مسکن برای اقشار آسیب ساماندهی بافت

کار شود و برای اولین بـار   به دولت مصمم شد جهت مهار بحران روند رو به رشد قیمت مسکن دست 8316در سال . است

قـانون بودجـه    6بر اساس تبصره . ی ویژه به موضوع مسکن و ساماندهی آن اختصاص دادا تبصرهی سنواتی ها بودجهدر 

ساله مسکن مهر، موردحمایـت   8ی دار اجارهساله و  33ی بردار بهرهدرآمد جامعه، در قالب طرح حق  اقشار کم 8316سال 

ی حـذف قیمـت زمـین از    ا اجـاره سـاله   33گی طرح زمین ترین ویژ مهم. خانه شوند تا از این طریق صاحب رندیگ یمقرار 

در صدد است تـا بـا کـاهش بخـش عمـده       شود یمشناخته « زمین صفر»این سیاست که با عنوان . شده است قیمت تمام

 .درآمد جامعه ایجاد کند قیمت مسکن توانایی خرید را برای اقشار کم

سـو و درآمـد نـاچیز اکثـر خانوارهـا در مقایسـه        ن مسکن از یکدر شهر ارومیه مانند دیگر شهرهای کشور، قیمت نابساما

طبـق  . دهـد  یمـ باقیمت مسکن از سوی دیگر موضوع استطاعت مالی شهروندان را جهت تأمین مسکن موردتوجـه قـرار   

د خـود  از درآم%( 60بیش از )در برخی مواقع حدود دوسوم  درآمد کمویژه خانوارهای  ی اولیه، برخی از خانوارها بهها یبررس

ـ ر برنامـه این در حالی است که در حال حاضـر یکـی از مشـکالت    . کنند یمرا جهت تأمین مسکن مصرف  ی مسـکن،  زی

انباشت واحدهای مسکونی نوساز است که به دلیل پایین بودن استطاعت مالی خانوارها در شهر ارومیـه، خریـداری بـرای    

یی در جهت احداث مساکن مهـر  ها استیسدر بخش مسکن،  های کالن دولت اگرچه بر اساس سیاست. ها وجود ندارد آن

الشـعاع قـرار داده و آن را بـا     هایی موفقیت و به هدف رسیدن آن را تحـت  در ارومیه اقداماتی شده است، ولی هنوز چالش

عنوان محل احـداث   طورکلی در جهت سیاست مسکن مهر چهار سایت به در شهر ارومیه به. مشکالتی مواجه ساخته است

ی موردنظر ها محدوده. گلشهر -3طرزیلو و  -3ایثار،  -1گلمان،  -8: اند از شده است که عبارت ساکن مهر در نظر گرفتهم

های موجـود در   که در این مقاله به بررسی چالش باشند یمها و مشکالت خاصی  مسکن مهر در شهر ارومیه دارای چالش

در نهایت سایت مناسب مسکن مهـر در شـهر ارومیـه شناسـایی و      شده و هر چهار سایت بر اساس مدل تاپسیس پرداخته

 و میـزان  مسـکن،  به نیاز وسیع ابعاد دارد، وجود که شدیدی کمبود رغم علی. یی اقدام شده استشنهادهایپنسبت به ارائه 

 . یکسان نیست درآمدی مختلف های گروه در نیاز نوع

تسـهیالت   از بیشـتر  برخـورداری  و آن کیفیـت  بهبـود  بـرای  غالباً نمسک مؤثر تقاضای پردرآمد، های گروه در که طوری به

 کمبـود  مشـکل  وقتـی  ترتیـب  بـدین  و دارد وجـود  مسـکنی  بی مشکل درآمد کم های گروه در که درحالی است، مسکونی
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 .نیسـت  یکسـان  درآمـدی  مختلـف  های گروه در مسکن برای تقاضا که کرد توجه باید شود، می مطرح واحدهای مسکونی

 .باشد می Topsisسایت مسکن مهر ارومیه بر اساس مدل  3های موجود در  تاً هدف این تحقیق بررسی چالشنهای

المللـی و ایـران    درآمـد در سـطح بـین    ی کمها گروهتحقیقات زیادی در مورد موضوع مسکن و در زیرمجموعه آن مسکن 

 :شود یمها اشاره  صورت گرفته که در ذیل به برخی از آن

هـای   سیاسـت مسـکن گـروه   : هـای آن  استراتژی توانمندسـازی و نارضـایتی  »، در تحقیقی با عنوان (2016)شنگ یاپ 

تـوان   نمـی را  یدرآمد شـهر  کم تیمشکالت مسکن جمعبه این نتیجه رسیده است که  «های آن در آسیا درآمد و شیوه کم

و مداخلـه دولـت در    یریزی شـهر  برنامه، و این اقدام داشته باشند یدسترس های شهری به زمین فقرا نکهیحل کرد مگر ا

 (.Sheng Yap,2016:166-172)طلبد  ی را میشهر نیبازار زم

به این « بهبود عدالت اجتماعی و کیفیت مکان: درآمد در موریس ارائه مسکن کم»در تحقیقی با عنوان ( 2016)گودینگ 

تمرکـز و  را دارند به دلیـل   ازین بیشترینکه  یکسان یبرا مسکن توس  دولت غالباً لیریزی و تحو برنامهنتیجه رسیده که 

 همچنـین . شـود  ی، بـا شکسـت روبـرو مـی    اسیبه اهداف س دنیرس در جهت لیدر دسترس و تما نیتوس  زم نرانده شد

نوبـه   و بـه  محـی   تیفیک ،شتریب یتواند به عدالت اجتماع ریزی مشترک می برنامه کردیرو کیهمراه با  انمشارکت ساکن

 (.Gooding,2016:502-516)گردد  داریجوامع پا ایجادخود 

ای با عنوان مروری بر برخی از مسائل مهم در تأمین مـالی مسـکن بـا اسـتفاده از روش      ، در مقاله(2010)ریچارد گراور 

درآمـد و در   عنوان ابزاری مهم برای افـراد کـم   تحلیلی به بررسی تأمین مالی در مسکن پرداخته و مسکن را به -توصیفی

 (.30: 8331احد نژاد روشتی و مرادی مفرد،)ها خواهد شد  لندمدت باع  بهبود زندگی آنب

سازی، استطاعت مـالی و شـرای  مسـکن در جمهـوری      خصوصی»ی با عنوان ا مقاله، در (2007)استفن مک و همکاران 

قتصادی در چین همگـام بـا   و با توجه به اینکه رشد ا اند کردهشرای  مسکن را در مناطق شهری چین بررسی « خلق چین

های اقتصـادی ممکـن اسـت بـه      های شرای  زندگی حرکت نکرده است لذا منافع احتمالی که در نتیجه پیشرفت پیشرفت

های حکومت جهـت حـل    خانه شدن و سیاست های صاحب در این مقاله دالیل و محدودیت. دست آید بسیار ضعیف است

رشد جمعیت، رشد اقتصـادی  : اند از های مسکن در چین عبارت وهش چالشدر این پژ. شده است مشکالت مسکن ارزیابی

در نهایـت نقـش حکومـت در عرضـه مسـکن      ... . ، عدم عرضه مسکن کافی در حد تـوان و  (احتکار)خواری  پایدار، زمین

یابی کنـد  طور مرتب و دقیق ارز شده است که حکومت باید تقاضا برای عرضه مسکن را به شده و این نتیجه حاصل بررسی

های مناسبی را جهت ایجاد تعادل بین نوسان عرضه و تقاضا ایجـاد کنـد و شـرایطی را خلـق کنـد کـه بخـش         و فعالیت

 (.Stephen et al,2007:177-192)خصوصی جهت توزیع مسکن بر اساس میزان تقاضا توانمند گردد 

، وضعیت مسـکن را در  «مسکن تجاری در پکن استطاعت مالی»ی با عنوان ا مقاله، در (2006)کا من لو و سی مینق لی 

شده است که  طبقه عمده خالصه 3عامل تأثیر پذیرفته است که این عوامل در  83و قیمت مسکن از  اند کردهپکن بررسی 

 -1هزینه مالکیت زمین، اسکان مجـدد، توسـعه سـایت، سـاختمان، مالیـات، مـدیریت دسـتمزد و سـود          -8: اند از عبارت

هـا، مـدارس،    های عمومی مانند فضای سبز، کودکستان پوشش کل زیرساخت -3وط به تسهیالت امدادی ی مربها نهیهز

در این مقاله نسـبت  (. گاز، آب، گرمایش و فاضالب)تسهیالت تجاری و وجود امکانات اساسی  -3... ادارات زیر محلی و 

گـروه   -8: انـد از  گرفتـه اسـت کـه عبـارت    گروه درآمدی موردبررسـی قرار  8در پکن بین ( PIR)قیمت مسکن به درآمد 

گـروه   -8گروه درآمدی متوس  بـه بـاال    -3گروه درآمدی متوس   -3گروه درآمدی متوس  به پایین  -1درآمدی پایین 

که نسبت قیمت مسکن به درآمد طوری که مسکن در حد اسـتطاعت را خلـق کنـد در     دهد یمنتیجه نشان . درآمدی باال

بوده  16/3ی درآمد باال بهترین حالت را داشته و برابر با ها گروهبرای  1001ویژه سال  و به( 1001تا  8331)دوره پژوهش 

طورکلی کشور  بوده است، ولی به 8/83برابر با  1001ی درآمدی پایین بوده که در سال ها گروهو بدترین شرای  مربوط به 
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 & Lau)سال کاهش داده است  80ن شاخص را طی ی مسکن در حد استطاعت موفق عمل کرده و ایزیر برنامهچین در 

Li,2006: 614-627.) 

هـای تـأمین    در سیاسـت  نقش اسـتراتژی توسـعه شـهری   »ی با عنوان ا مطالعه، در (8313)و  طبع ازگمی  حیدری چیانه

های های مسکن مطالعه شده و سپس خانوار ، ابتدا سیاست«شهر رشت: درآمد شهری، مطالعه موردی ی کمها گروهمسکن 

درآمـد   ی کـم هـا  گـروه هـای تـأمین مسـکن     شرط تملک در شهر رشت که هم سو باسیاست ساکن در واحدهای اجاره به

ها، اشـتغال، بعـد    ها مانند نحوه تأمین منابع مالی و بازپرداخت آن ، موردبررسی قرارگرفته است که برخی از ویژگیباشد یم

که اگرچه  دهد یممورد تحلیل قرارگرفته و نتایج مطالعه نشان ... ونی و خانوار، میزان درآمد، معیارهای انتخاب واحد مسک

درآمد شهری در رشت بوده ولی اغلب ساکنان این  ی کمها گروههدف اصلی احداث این واحدهای مسکونی تأمین مسکن 

 (.83-11: 8313حیدری چیانه و طبع ازگمی،) باشند یمی متوس  و متوس  به باال ها گروهواحدها، 

، سیستم تأمین مالی مسـکن  «بازار رهن و نارسایی تأمین مالی مسکن در ایران»، در پژوهشی با عنوان (8313)ومرثی کی

ی تأمین مالی مسکن بررسی کرده و سپس ها یینارساو عوامل مهم را در  ها تیمحدودرا در ایران موردبررسی قرار داده و 

مالی و بانکی مرور کرده و در مرحله بعد بازار رهن ایران را با کارکرد  تجارب سایر کشورهای جهان را در ارتباط با سیستم

ی موجـود در بـازار مسـکن ایـران را تحلیـل کـرده و       هـا  چـالش و ابزارهای رهن مورد کنکـاش قـرار داده و در نهایـت    

 (.8-16: 8313کیومرثی،) اند دادهپیشنهادهایی برای اصالح سیستم تأمین مالی مسکن در ایران ارائه 

های مسکن مهر شهر ارومیـه بـر    شده را در ارزیابی سایت توان وجه برتری تحقیق انجام شده می با بررسی تحقیقات انجام

 .گانه از دید انتقادی دانست 80های  اساس اصول شهرسازی علمی و نیز شاخص

 

 نظری مبانی

 تعادل ایجاد اهداف با 8316 در سال که باشد یم مهر مسکن طرح ما، کشور در مناسب تأمین مسکن های برنامه از یکی

 از جلوگیری و بضاعت، کنترل بی و درآمد کم اقشار مسکن تأمین زمین، قیمت حذف مسکن با تقاضای و عرضه میان

 های هزینه مسکن، کاهش تولید حجم افزایش و مسکن تولید به بخشی مسکن، رونق و زمین قیمت رویه بی افزایش

 دسترسی عدالت در برقراری و مسکن آتی و انباشتی نیازهای تأمین هزینه خانوار، سبد از) ریدخ و رهن بها، اجاره (مسکن

 ترین دستاورد مهم کارشناسان، اعتقاد به .گردید مطرح جوانان تأمین مسکن و فقر کاهش آن تبع به و مناسب مسکن به

 یابی مکان(. 86: 8338ی و کمائی زاده،رضای)است  درآمدها کم برای اسکان ای زمینه و مسکن قیمت کاهش طرح، این

برنامه  که است موضوعاتی ازجمله مسکونی، ویژه به ها کاربری برای مناسب های مکان تعیین و شهر های پدیده و عناصر

 اهمیت خانوارها مسکن با ارتباط در مسئله و این هستند مواجه آن با شهر در همواره شهری گیرندگان تصمیم و ریزان

 فقیر های خانواده برای گاهی و است درصد 31 حدود خانوار، سبد هزینه در مسکن هزینه ما کشور در چراکه ،دارد خاصی

: 8331سجادی و پارسی پور،)است  درصد 80 از کمتر نسبت این دنیا سطح در که درحالی رسد؛ می نیز درصد 00 تا جامعه

 .هاست سیاسی آن اقتصاد شرای  محصول عموماً توسعه درحال کشورهای در مسکن های سیاست شک اغلب بی(. 11

 نامناسبی رویکردهای یا های مفهوم کاستی از گذشته شهری، درآمد کم های برای گروه مسکن تأمین راهبردهای رو ازاین

 اتخاذ. شوند می محسوب سنتی شهری ریزی برنامه رویکرد نتایج از یکی اند، گرفته نشأت دوگانه شهرها اقتصاد از که

 تنوع گذاری، سیاست تعدد مراکز ها آن ترین مهم که است انجامیده هایی گیری چالش شکل به نهایت در رویکردها گونه این

: 8333وارثی و محمود زاده،)شوند  محسوب می درآمدها کم مسکن بخش در شفافیت و فقدان غیر مؤثر گیری هدف اجرا،
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عقالنیت فقیران را در زمینه وضعیت  به بهترین وجه( 8360و  8363) 3و ترنر( 8360) 1، مانگین(8363) 8آبرامز (.8

 ای با معماری عالی که با نیازها و درآمدهای آنان زندگی افراد فقیر در خانه ترنر معتقد است که. اند مسکن تشریح کرده

: سه نیاز اساسی دارند ها بود که همه خانواده وی دریکی از آثار خود گفته. سازگاری ندارد، چقدر کاری عب  و بیهوده است

 در. درآمدی محدوده شهر میان این سه نیاز گرایش به ایجاد تعادلی متفاوت دارد هر گروه. امنیت، هویت، و امکانات

( هویت)سرپناه با معیاری عالی  یا( امنیت)از مالکیت ( امکانات)زمینه مسکن، برای فقیران نزدیکی به محل کار 

ای با معیارهای امروزی داشته باشد و  دهد که خانه متوس  ترجیح می ای با درآمد انوادهبرخالف آن، خ. ارزشمندتر است

 ریزی مسکن های مربوط به برنامه یکی از دیدگاه (.86:8333،عابدینی و کریمی)کار اهمیت چندانی ندارد  دوری از محل

 مستقیم های یارانه که هایی برنامه -8 :کند یم ارائه را عمده برنامه سه و است درآمد کم های گروه مسکن تأمین به مربوط

 که مالیاتی اعتبارات ساختن فراهم -1 آورند؛ می فراهم مسکونی های مجتمع یا منفرد های برای مسکن را ای اجاره

 طبقات برای مسکن ساخت به مربوط حمایتی های برنامه -3 و است؛ پایین اجاره با مسکونی ایجاد واحدهای آن ماحصل

زیاری )است  همراه ها این مانند و بیمه درازمدت، وام مالیاتی، معافیت قبیل از ابزارهایی با سیاست این. پایین اعتاستط با

 (.3: 8313و همکاران،

 

 پژوهش روش

تحلیلی  -این تحقیق با توجه به هدف آن از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به روش انجام کار، از ماهیتی توصیفی

روش مصـاحبه و پرسشـنامه در دو   ، مقاالت موجود و یا کتابخانه طریق مطالعات از اطالعات گردآوری. باشد یم برخوردار

بوده که از میان مدیران، اساتید دانشگاهی و کارشناسان اسـتان   3نفر 30جامعه آماری موردبررسی . شده است مرحله انجام

در . شده اسـت  استفاده اند داشتهافرادی که در این موضوع تخصص  که درواقع از میان نخبگان و باشد یمآذربایجان غربی 

 80شـده،   آمده و پس از بررسی نظرات ارائه عمل ی موردنظر از جامعه آماری مصاحبه بهها شاخصمرحله اول جهت تعیین 

و امتیـازات  ( 8جدول شـماره  )به دست آمد ( گلمان، طرزیلو، ایثار و گلشهر)شاخص اصلی و عمده برای هر چهار محدوده 

سـپس بـرای هـر یـک از     . شـده اسـت   توس  کارشناسـان داده ( 1)در هر محدوده بر اساس جدول شماره  ها شاخصبین 

شـده برابـر بـا     جمع وزن تعیین)و با نظر جامعه آماری وزن داده شد  شان تیاهمآمده بر اساس درجه  دست ی بهها شاخص

تـدوین و در   محـدوده صورت ماتریس و برای هریک از چهـار   پژوهش بهی ها نامه پرسشدر مرحله بعد (. باشد یم 8عدد 

ی هـا  چـالش ازلحاظ  ها محدودهی بند تیاولوبررسی و سپس به  Topsisبین جامعه آماری توزیع گردید و بر اساس مدل 

 .یی اقدام شده استشنهادهایپموجود پرداخته شد و در نهایت به ارائه 
 

 ی مسکن مهر در شهر ارومیهها شاخصو  ها محدوده .1جدول شماره 

Goals Defect Strategic Goal  (ترین سایت بندی و انتخاب مناسب های مسکن مهر و اولویت ارزیابی چالش)هدف مسئله 

D
et
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m
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ts
 

X1  ی شهریها طرحی و استانداردهای ها سرانهایجاد اختالل در 

X2  ی کیفی مسکنها شاخصعدم توجه به 

X3  ی دسترسیها نهیهزمناسب و افزایش عدم دسترسی 

X4 گسترش بدون برنامه شهر و افزایش محدوده شهری 

X5 به هم خوردن استانداردهای تراکم ساختمانی و جمعیتی 

                                                           
1 . Abrames 

2  . Mangin 

3 . Terner  
ی بودن ا دومرحله ی بوده و همچنینمهندس نظامی دارای صالحیت غرب جانیآذربانفر در رشته شهرسازی در سطح استان  16با توجه به اینکه کالً تعداد  - 3
 .است محدودشدهنفر  30لذا تعداد پرسشنامه به ( پرسشنامه: مصاحبه و مرحله دوم: مرحله اول)
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X6  (تأسیسات شهری)ی خدمات شهری ها نهیهزافزایش 

X7 وجود تضاد اجتماعی و اختالفات طبقاتی با محی  پیرامون 

X8  (شرای  توپوگرافی، وجود مسیل، نوع خاک و )یابی مناسب  مکانعدم توجه به... 

X9 نظر از سایر عوامل مؤثر توجه صرف به دولتی بودن اراضی موردنیاز مسکن مهر و صرف 

X10 به هم خوردن سیما و منظر شهری و عدم تعادل در نظم فضایی 

A
lt
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n

at
iv

es
 

GOLMAN گلمان 

ISAR ایثار 

TARZILOO لوطرزی 

GOLSHAHR گلشهر 

 

ی ا مجموعهکننده از میان  بندی و گزینش یک یا چند تأمین یی هستند که با رتبهها افتیرهی چند شاخصه ها یریگ میتصم

کننـدگان بـر اسـاس     های چند معیاره چارچوب مؤثری را برای مقایسه تأمین گیری تصمیم. کنندگان سروکار دارند از تأمین

عنـوان   بـه  Topsisدر این راسـتا  (. De Boer et al,2001:75- 89) دهند یماوت به دست ارزیابی معیارهای متف

ایـن روش در سـال   . گـردد  یمـ ی محسـوب  بنـد  تیاولوگیری چند شاخصه، روشی ساده ولی کارآمد در  یک روش تصمیم

 Serafim)شـده اسـت    مطـرح  8318در سـال   1بـا ارجـاع بـه کتـاب هوانـگ و یـون       8توس  چـن و هوانـگ   8331

Opricovic,2004:445 .) مسـائل  بررسـی  در معیـاره  چند گیری تصمیم های روش مفیدتریندرواقع روش تاپسیس 

 تاپسـیس  تکنیـک  (.Hwang & Yoon,1981:15) شـد  مطـرح  یـون  و هوآنگ توس  ابتدا که است واقعی جهان

 مختلـف  مفاهیم یبند رتبه در هامروز چندمعیاره، گیری تصمیم های تکنیک یا MCDMخانواده  از اعضای یکی عنوان به

 مشکالت عدم نیز و شفاف و ریاضی منطق توان می را آن دلیل ترین مهم که است یافته یا ژهیو گوناگون جایگاه علوم در

گیری چنـد معیـاره در بررسـی مسـائل      ی تصمیمها روشو از مفیدترین ( 18: 8313زیاری و همکاران،)اجرایی آن دانست 

ـ از ا استفاده برای .است برخوردار توجهی شایان های قابلیت و از( 18: 8311ش شکیب و فضلی،دان)واقعی جهان است   نی

 اسـاس  بـر   .هسـتند  معیارهـا  آن، هـای  ستون و ها نهیگز آن، سطرهای که داریم نیاز گیری تصمیم یک ماتریس به روش

 با سپس و کرده، تعریف را فازی آل دهیا ضد حل و فازی آل دهیا حل معیاره، چند یریگ میتصم مسائل مفاهیم تاپسیس در

 هـر  فاصـله  ،روشاز این  استفاده با .نماییم می را محاسبه فازی عدد دو بین فاصله فازی اعداد یبند رتبه رویکرد به توجه

 گزینـه  هـر  نزدیکـی  ضـریب  شـاخص  نهایـت،  در و کـرده  فازی محاسبه آل دهیا ضد حل و فازی آل دهیا حل از را گزینه

 حـل  خالصـه،  طور به(. 13: 8316ساعتی و همکاران،)گردد  مشخص ها نهیگز یبند رتبه آن اساس بر تا گردد یم محاسبه

ـ ا ضـد  حل که درحالی باشد می دسترس در معیارهای مقادیر تمام بهترین شامل آل دهیا  مقـادیر  بـدترین  از ترکیبـی  آل دهی

 از را فاصـله  بیشـترین  و ایـده آل  حل از فاصله ترین کوتاه که است ای گزینه بهینه، گزینه .باشد می در دسترس معیارهای

بـرای هـر شـاخص     -8: اند از مفروضات زیر بنایی این روش عبارت(. 11: 8316ساعتی و همکاران،)دارد  آل دهیاضد  حل

هـر شـاخص بـا    ، بدتر یا برعکس؛ به این معنی که مطلوبیت تر نییپاهمواره مقادیر باالتر، بهتر باشند و مقادیر  ستیبا یم

ممکن است ( منفی آل دهیایا از ) آل دهیافاصله هر گزینه از  -1و . طور یکنواخت افزایش و یا کاهش یابد افزایش مقدار، به

( معـروف بـه فواصـل بلـوکی    )صورت مجموع قدر مطلـق از فواصـل خطـی     یا به( از توان دوم)صورت فاصله اقلیدسی  به

از  (.161-160: 8331اصـغر پـور،  )هـا دارد   یزان تبادل و جایگزین در بین شـاخص محاسبه گردد، که این امر بستگی به م

و معیارهـای عینـی و ذهنـی اسـتفاده نمـود       هـا  شـاخص از  توان یمزمان  طور هم امتیازات مهم این روش آن است که به

(Affisco,1998:2)و اطالعـات در   هـا  شـاخص کـه تعـداد    که روش تاپسیس در هنگـامی  شود یموجود پیشنهاد  ، بااین

                                                           
1 . Chen & Hwang 

2 . Hwang & Yoon 
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اطمینـان   و مشکل ذاتی تخصیص ترجیحات ذهنی قابل( Felix,2003:8)دسترس محدود است، مورداستفاده قرار گیرد 

محاسن تکنیک تاپسـیس   (.888: 8311عالم تبریز و باقر زاده آذر،)و معتبر به معیارها را باید در این تکنیک در نظر داشت 

را  هـا  نـه یگزترتیـب اولویـت    توانـد  یمـ خروجـی آن   -1؛ ردیگ یمفی را توأماً به کار معیارهای کمی و کی -8: اند از عبارت

ـ گ یمـ را در نظر  ها شاخصتضاد و تطابق بین  -3صورت کمی بیان کند؛  مشخص و این اولویت را به روش کـار،   -3؛ ردی

هـای   امالً منطبـق بـا روش  نتایج حاصل از این مدل ک -6ضرایب اولیه را پذیراست؛  -8ساده و سرعت آن مناسب است؛ 

 (. 63: 8316طاهر خانی،)تجربی است 

 هـا  شاخص بین مبادله این است که بودن جبرانی از منظور. باشد یم MADMدر  جبرانی های روش ازجمله تکنیک این

 در. شـود  جبـران  دیگری شاخص امتیاز توس  است ممکن شاخص یک ضعف مثال طور به یعنی .است مجاز مدل این در

 گرفتـه  نظـر  در هـم  منفی آل دهیا نقطه از آن فاصله ،آل دهیا نقطه از گزینه یک فاصله گرفتن نظر در بر عالوه روش این

 از را فاصـله  دارای بیشترین حال درعین و بوده آل دهیا از فاصله ترین کم دارای باید انتخابی گزینه که معنی بدان .شود می

 بـا  باید نیز کیفی یها شاخص برای و باشیم می کمی یها داده از استفاده نیازمند تکنیک این در. باشد داشته منفی آل دهیا

 . نماییم تبدیل کمی مقادیر به را آن مناسب های مقیاس از استفاده

 گیرنده تصمیم از را ها وزن از یا مجموعهتکنیک تاپسیس  نیستند، برابری اهمیت دارای معیارها تمامی ازآنجاکه همچنین

 ادراک و دانـش  تجربیـات،  از ناشـی  معموالً که ها DMذهنی  ترجیحات یها وزن به یابی ماید، جهت دستن می دریافت

 .شود یماستفاده ... و  AHP ها دادهمراتبی  سلسله تحلیل مانند وزن استخراج های تکنیک از باشد، می مسئله از ایشان

 
 ی کیفی به کمیها شاخصمقیاس تبدیل  .0جدول شماره 

 گزینه

 (شارز)
 تشریح اهمیت

 .نسبت به دیگری، از باالترین امکان اثبات برخوردار است شاخصیک ضعیف بودن  تینها یادعای ب نهایت ضعیف بی 8

 .است ضعیفدیگر بسیار زیاد  شاخصنسبت به  شاخصیک  بسیار ضعیف 1

 .شده است در عمل دیده شاخص ضعفدیگر،  شاخصار زیاد روی یتجربه و قضاوت بس ضعیف 3

 .است ضعیف نسبتاًدیگر  شاخصنسبت به  شاخصیک  نسبتاً ضعیف 3

 .به یک نسبت در دستیابی به هدف مهم هستند شاخصدو  (یکسان)متوس   8

 .است مهم نسبتاًدیگر  شاخصنسبت به  شاخصیک  مهم نسبتاً 6

 .تشده اس در عمل دیده شاخص اهمیتدیگر،  شاخصار زیاد روی یتجربه و قضاوت بس مهم 0

 .دیگر بسیار زیاد مرجح است شاخصنسبت به  شاخصیک  بسیار مهم 1

 .نسبت به دیگری، از باالترین امکان اثبات برخوردار است شاخصیک  تینها یب اهمیتادعای  نهایت مهم بی 3

 

 :شود یم پرداخته Topsisتکنیک  الگوریتم بررسی به ادامه در

 Anو  …و  A2و  A1که در آن . معیار nگزینه و  mبندی، شامل  رای رتبهگیری ب ایجاد یک ماتریس تصمیم -گام اول

رتبه هر  Xijی هستند، ریگ اندازهمعیارهای  Xnو ... و  X2و  X1گیرندگان هستند و  های ممکن در اختیار تصمیم گزینه

 (.861: 8311عالم تبریز و باقر زاده آذر،)گزینه بر اساس هر یک از معیارهاست 
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 و معیارها ها نهیگزبر اساس  Topsisماتریس تکنیک  .9شماره جدول 

 X1 X2 . . Xn 

A1 v11 v12   v1n 

A2 v21 v22   v2n 

. . .    

. . .    

Am vm1 vm2   vmn 

 

عابدینی ) شود یم مقیاس بی اقلیدسی نُرم از استفاده با یریگ میتصم ماتریس :مقیاس بی ماتریس آوردن به دست -گام دوم

 (.81: 8333کریمی،  و

 
 الگوریتم به ورودی عنوان به بردار بودن مفروض با وزین بی مقیاس ماتریس ایجاد: وزین بی مقیاس ماتریس -سوم گام

                w :یعنی
                                                                                                                   W= ND× W n ×n 

 منفی آل دهیا و مثبت آل دهیا گزینه نمودن مشخص -چهارم گام

 :   مثبت آل دهیا گزینه
                                      A+ ={(maxi vij│j∈J), (mini vij│j∈J′)│i=1,2,3,...m}= = { v1+, v2+,…,vn+}     

     :منفی آل دهیا گزینه
                                         A- ={(maxi vij│j∈J), (mini vij│j∈J′)│i=1,2,3,...m}= = { v1-, v2-,…,vn-} 

 سود به مربوط های j=(j=1,2,3,…,n) j که طوری به

 هزینه به مربوط های j=(j=1,2,3,…,n) j که طوری به

 (فاصله) ییجدا اندازه محاسبه -پنجم گام

 :قراراست بدین اقلیدسی روش از استفاده با ها آل دهیا با ام jگزینه  فاصله

 
 :آل دهیا به Aiنسبی  نزدیکی محاسبه -ششم گام

 
دهنده بهتر  بیشتر باشد نشان +Clهر چه مقادیر ( 880-881: 8311مهرگان و دهقان نیری،) ها نهیگز یبند رتبه -هفتم گام

 .داشته باشد آل دهیاحل  سبی بیشتری به راهی است که نزدیکی نا نهیگزبودن آن گزینه است، بهترین گزینه، 
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 محدوده موردمطالعه

 8330در سرشماری عمومی سال . شده است شهرستان ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی است که از پنج بخش تشکیل

 30/3ر همچنین بعد خانوا. شده است عالمدرصد ا 03/1جمعیت  ساالنهنفر و متوس  رشد  660333جمعیت شهر ارومیه 

و  8/38درصد و نرخ اشتغال و بیکاری به ترتیب برابر با  00/16سطح سواد در شهر ارومیه برابر با . شده است نفر گزارش

، ارومیه یک شهر خدماتی است و اکثر شاغلین آن در این بخش فعالیت (8330مرکز آمار ایران، ) باشد یمدرصد  3/1

خانوار  836383این شهر دارای (. 8333شهرداری ارومیه، ) باشد یمهکتار  80831محدوده شهری ارومیه حدود . کنند یم

طورکلی  شهر ارومیه به. خانوار قرا دارد 83/8که در مقابل هر واحد مسکونی  طوری باشد به واحد مسکونی می 801818و 

( 8شکل شماره )ت شده اس عنوان محل احداث مساکن مهر در نظر گرفته در جهت سیاست مسکن مهر چهار محدوده به

ایثار، شمال غرب شهر  -1؛ (محدوده توسعه ناپیوسته گلمان)گلمان، واقع در شرق شهر ارومیه  -8: اند از که عبارت

 .گلشهر، واقع در جنوب غرب شهر ارومیه -3طرزیلو، واقع در غرب شهر ارومیه؛  -3ارومیه؛ 

 

 
 (.1983ان مشاور طرح و آمایش، مهندس: )مأخذ .موقعیت محدوده موردمطالعه .1شکل شماره 

 

 

 ها افتهبحث و ی

ی ها گامی موردمطالعه بر اساس ها محدودهدر این قسمت بر اساس روش تحقیق پژوهش به ارائه مدل موردنظر در 

 :شود یمتحقیق پرداخته  گانه هفت

 :گام اول

شده توس  جامعه آماری، ماتریس  میلی تکها پرسشنامهشده از  ی کمی استخراجها دادهدر این گام بر اساس اطالعات و 

 .شده است درج 3مدل تدوین و نتایج آن به همراه گام دوم در جدول شماره 
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 :گام دوم

 شود یم مقیاس بی اقلیدسی نُرم از استفاده با یریگ میتصم ماتریس. شود یمدر این گام به نرمال کردن معیارها اقدام 

 (.3جدول شماره )
 

 و معیارهای پژوهش ها نهیگزس ماتری .4جدول شماره 

 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

 0 3 6 3 3 3 3 3 1 3 گلمان

 8 3 8 3 0 0 8 6 0 8 ایثار

 1 3 8 3 0 1 3 6 1 0 طرزیلو

 8 3 3 3 3 3 3 6 1 0 گلشهر

(∑X2ij)

1/2 
11/83 81/88 03/83 08/83 81/88 81/86 33/80 31/81 00/81 06/81 

 

 :گام سوم

شده است، آمده است که از  گانه، انتخاب ده یها که توس  جامعه آماری بر اساس اهمیت شاخص( Wj)ین گام وزنی در ا

از همه  X6و  X5و  X10 یها تر بوده و شاخص از همه مهم X7و  X3و  X9گانه به ترتیب  ده یها میان شاخص

گانه در هر چهار محدوده کسب  ده یها ه شاخصسپس هر یک از امتیازاتی را ک(. 8جدول شماره )تر بودند  اهمیت کم

جدول )بر اساس اهمیتشان دارای امتیاز باشند  ها شاخصتا هر یک از  شوند یمضرب  شده کسب( Wj)اند به وزن  کرده

 (.8شماره 

 
 ماتریس ناموزون و موزون .5جدول شماره 

 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

 8313/0 8000/0 3633/0 1110/0 8811/0 8003/0 6863/0 6830/0 8838/0 6308/0 گلمان

 3386/0 8000/0 3163/0 1110/0 3338/0 3338/0 0013/0 3363/0 3803/0 3808/0 ایثار

 6166/0 8000/0 3163/0 1110/0 3338/0 8831/0 6863/0 3363/0 8838/0 3308/0 طرزیلو

 3386/0 8000/0 6363/0 1660/0 8811/0 3338/0 3630/0 3363/0 8838/0 3308/0 گلشهر

Wj 8/0 8/0 818/0 8/0 08/0 08/0 818/0 8/0 88/0 08/0 

 0103/0 0080/0 0363/0 0368/0 3816/0 3330/0 0686/0 0181/0 0888/0 0630/0 گلمان

 0836/0 0080/0 0310/0 0368/0 3186/0 3361/0 0003/0 0836/0 0388/0 0380/0 ایثار

 0383/0 0080/0 0310/0 0368/0 3186/0 3133/0 0686/0 0836/0 0888/0 0330/0 طرزیلو

 0836/0 0080/0 0636/0 8013/0 3816/0 3361/0 0368/0 0836/0 0888/0 0330/0 گلشهر

 

 :گام چهارم

که شامل باالترین مقادیر معیارها باشد و بدترین پاسخ  شود یمی انتخاب ا نهیگزعنوان  به( +A)در این گام بهترین پاسخ 

(A- )(.6جدول شماره ) باشد یمترین مقادیر  امل کوچکش 

 

 مثبت و منفی آل دهیای ها پاسخماتریس  .1جدول شماره 

 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

 0103/0 0080/0 0363/0 0368/0 3816/0 3330/0 0686/0 0181/0 0888/0 0630/0 گلمان

 0836/0 0080/0 0310/0 0368/0 3186/0 3361/0 0006/0 0836/0 0388/0 0380/0 ایثار

 0383/0 0080/0 0310/0 0368/0 3186/0 3133/0 0686/0 0836/0 0888/0 0330/0 طرزیلو



 1931 بهار  ،1، شمارۀ 1، دورۀ شهر پایدارفصلنامه                                                                                                          50

 

 0836/0 0080/0 0636/0 8013/0 3816/0 3361/0 0368/0 0836/0 0888/0 0330/0 گلشهر

A+ 0630/0 0888/0 0181/0 0686/0 3330/0 3816/0 8013/0 0636/0 0080/0 0383/0 

A- 0380/0 0388/0 0836/0 0003/0 3361/0 3186/0 0368/0 0310/0 0080/0 0836/0 

 

 :گام پنجم

جدول شماره )که بیانگر فاصله از بهترین و بدترین  دیآ یمدر این گام محاسبه و تعیین فاصله از روش اقلیدسی به دست 

 .شود یمکسب  ها دادهفاصله است، پاسخ بر اساس موقعیت ( 0
 

 ها پاسخماتریس بهترین و بدترین  .1اره جدول شم

 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 di+ 

 0083361/0 000088/0 00000/0 000831/0 008183/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 گلمان

 8000310/0 000830/0 00000/0 000388/0 008183/0 001633/0 003183/0 003333/0 000030/0 000038/0 000013/0 ایثار

طرزی

 لو
000836/0 00000/0 000030/0 00000/0 001383/0 001633/0 008183/0 000388/0 00000/0 00000/0 8333801/0 

 8080008/0 000830/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 003183/0 000130/0 000030/0 00000/0 000836/0 گلشهر

 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 di- 

 8886886/0 000068/0 00000/0 000388/0 00000/0 001633/0 003183/0 003333/0 000030/0 000038/0 000013/0 گلمان

 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 ایثار

طرزی

 لو
000836/0 000038/0 00000/0 003333/0 001383/0 00000/0 00000/0 08000000 00000/0 000830/0 0010883/0 

 8168101/0 00000/0 00000/0 000388/0 008183/0 001633/0 00000/0 000183/0 00000/0 000038/0 000836/0 گلشهر

 

 :گام ششم و هفتم

فاصله اقلیدسی تا . االتر استب ام i نهیگزباشد، اولویت  تر کینزدبه یک  CLهر چه . بین صفر و یک است CLمقدار 

 .شده است ارائه( 1)ی مختلف در جدول شماره ها نهیگزی بند تیاولوبهترین و بدترین و میزان نزدیکی و نیز 

شده اقدام شده  بر اساس مقادیر کسب ها نهیگزی بند تیاولونسبت به ( +Cli)شده  در گام هفتم بر اساس مقادیر کسب

 .شده است ارائه( 1)ت جدول شماره است که نتایج در ستون اولوی
 

 ها نهیگزو تعیین اولویت  ها پاسخفاصله اقلیدسی تا بهترین و بدترین .8جدول شماره 

 
di+ di- Cli+ اولویت 

 3 33308/0 8886886/0 0083361/0 گلمان

 8 8 00000/0 8000310/0 ایثار

 1 63103/0 0010883/0 8333801/0 طرزیلو

 3 388303/0 8168101/0 8080008/0 گلشهر

 

 گیری نتیجه

های کالن دولت در بخش مسکن، در جهت احداث  و بر اساس سیاست 8316قانون بودجه سال  6بر اساس تبصره 

عنوان محل احداث مساکن مهر در نظر  به( گلمان، طرزیلو، ایثار و گلشهر)مساکن مهر در ارومیه، چهار محدوده 

شده است و ده  ها و مشکالت فراروی آن پرداخته اساس مدل تاپسیس به چالش شده است که در این مقاله بر گرفته

با توجه به مدل تاپسیس، وزنی که . شده و موردبررسی قرارگرفته است ی تحقیق انتخابها شاخصعنوان  شاخص به
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جه صرف به به ترتیب، تو گانه دهی ها شاخصشده است، از میان  ، کسبها شاخصتوس  جامعه آماری بر اساس اهمیت 

ی ها نهیهزنظر از سایر عوامل تأثیرگذار، عدم دسترسی مناسب و افزایش  دولتی بودن اراضی موردنیاز مسکن مهر و صرف

ی به هم ها شاخصبوده و  تر مهمدسترسی و در نهایت وجود تضاد اجتماعی و اختالفات طبقاتی با محی  پیرامون از همه 

در نظم فضایی، به هم خوردن استانداردهای تراکم ساختمانی و جمعیتی و  خوردن سیما و منظر شهری و عدم تعادل

 .تر بودند اهمیت از همه کم( تأسیسات شهری)ی خدمات شهری ها نهیهزهمچنین افزایش 

و  باشد یمکیلومتر از شهر ارومیه  81ی حدوداً ا فاصلهبر اساس نتایج تحقیق، محدوده مسکن مهر گلمان که دارای  

و استانداردهای شهرسازی و  ها سرانهدر ایجاد اختالل در  باشد یمحدوده توسعه ناپیوسته شهر ارومیه مطرح عنوان م به

ی که با شهر اصلی دارد، دارای دسترسی ا فاصلهی کیفی مسکن نقش مهمی داشته و با توجه به ها شاخصعدم توجه به 

عنوان توسعه ناپیوسته شهر  توجه به اینکه محدوده گلمان بهبا . ی دسترسی را افزایش خواهد دادها نهیهزمناسبی نبوده و 

ی خدمات شهری را ها نهیهزدر توسعه و گسترش و افزایش محدوده شهر ارومیه تأثیر زیادی داشته و  باشد یمارومیه 

از  عنوان محدوده مسکن مهر بسیار مؤثر بوده است و افزایش داده و توجه به دولتی بودن اراضی در انتخاب آن به

به عدم وجود تضاد اجتماعی و اختالفات طبقاتی با محی  پیرامون و همچنین لحاظ نمودن  توان یمامتیازات مثبت آن 

  .یابی در آن اشاره کرد برخی عوامل کالبدی مکان

شدن در داخل محدوده شهری دارای دسترسی مناسبی نسبت به  محدوده گلشهر به دلیل نزدیکی و همچنین واقع

لمان بوده و همچنین با توجه به عدم تأثیر آن در گسترش بدون برنامه محدوده شهر و به هم خوردن محدوده گ

وضعیت مشابهی  ها شاخصی شهرسازی نسبت به محدوده گلمان شرای  مناسبی داشته و در بقیه ها تراکماستانداردها و 

ا محی  پیرامون تنها عاملی که در محدوده با محدوده گلمان دارد؛ شاخص وجود تضاد اجتماعی و اختالفات طبقاتی ب

 .گلشهر خیلی مهم و غالب بود

محدوده طرزیلو نقش . ی داشتندتر مناسبی گلمان و گلشهر شرای  ها محدودههر دو محدوده ایثار و طرزیلو نسبت به 

سیما و منظر داشته و همچنین چالش بیشتری در به هم خوردن ( هکتار 30حدود )بیشتری در افزایش محدوده شهری 

 . شهری و عدم تعادل در نظم فضایی به دلیل حالت روستایی داشتن محی  اطراف داشته است

عنوان بهترین محدوده ازلحاظ  ی کمتری بوده بهها چالشدر نهایت بر اساس مدل تاپسیس محدوده ایثار دارای 

محدوده گلشهر و در نهایت محدوده گلمان ی موردنظر انتخاب و در اولویت دوم محدوده طرزیلو و اولویت سوم ها شاخص

 . باشد یمشده دارای بیشترین چالش میان چهار محدوده  ی کسبها دادهکه بر اساس  باشد یم

 :شود در همین راستا پیشنهادهای زیر مطرح می

 استفاده یبند زمان در خصوص جامع برنامه ها و تهیه آن واگذاری عدم و خدمات برای دولتی های زمین از استفاده -

 30شهری چراکه سهم زمین در هزینه تولید مسکن اکثراً باالی  خدمات ارائه و توسعه یها برنامه در دولتی یها نیزم از

 .درصد بوده است

 .درآمد شهر ارومیه ی اکثر خانوارهای کمنینش آپارتمان سابقهنشینی با توجه به عدم  آپارتمان فرهنگ ارتقای -

 .ی اقتصادی ازور بهرهبرای حداکثر  تراکمی سبمنا های تدوین سیاست -

مدیریت و  و زمین سرمایه، کارایی افزایش و وساز ساخت در نوین های فناوری از ارتقای صنعت ساخت و استفاده -

 .افزایش توان تولید مسکن

 .حداکثر استفاده از اراضی محدوده گلمان برای ساخت واحدهای مسکونی موردنیاز -
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ی حمایتی، ها طرحطالعاتی، به دلیل اینکه عدم وجود بانک جامع از خانوارهای تحت پوشش ایجاد بانک ا -

 .کند یمدرآمد سلب  ی الزم را در خصوص خانوارهای نیازمند و کمها یزیر برنامهخصوصاً در بخش مسکن، امکان 

 .در مسکن مهر ارومیه ها در جهت بهبود شاخص ساکنانمندی از نظرات  بهره -

 .در جهت برخورداری از تسهیالت بانکی و دولتی درآمد های کم گروهقرار دادن  اولویت -
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