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 یریگ میسکن با استفاده از مدل تصمم یفیو ک یکم یهاشاخص یرتبه بند

ELECTRE III )نمونه مورد مطالعه محلات شهرکرج( 
 

 

 

 1 پوریعل هیسم

 2ینیابوالفضل مشک

 3یمحسن احدنژاد روشت

 چکیده

مفهوم مسکن مناسب را نه تنها در ابعاد فيزيکي و کالبدي، بلکه در قالب نيازهاي زيستي، 
بعد کمي و کيفي  فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و امنيتي آن بايد جستجو نمود. نياز به مسکن دو

دسترسي مربوط بوده در بعد  ها و اموري که به فقدان سرپناه ودارد، در بعد کمي؛ شناخت پديده
هاي کمي و باشد. هدف پژوهش بررسي شاخصمسکني و تنگ مسکني مرتبط ميبي کيفي نيز با

رتبه بندي محلات کلان شهر کرج  هاي استاندارد وکيفي مسکن شهر کرج منطبق با شاخص
گردآوري اطلاعات با تحليلي است.  وش آن توصيفيو راي توسعه باشد. پژوهش از نوع کاربرديمي

خصوص بخش مسکن  و اطلاعات تفصيلي سرشماري نفوس و مسکن مرکز آمار بهمنابع  بررسي
محله شهر کرج  790محله از مجموع  728جامعه آماري مورد بررسي نيز  باشد.مي 7918سال 

ت آمده در اين مقاله با استفاده از مدل ابزار اندازه گيري و تجزيه و تحليل اطلاعات به دس .باشدمي
با  ELECTRE IIIرتبه بندي  يعني مدل تصميم گيري و نوين و کارآمد به ويژه در حوزه مسکن
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زير شاخص در غالب دو  96و به صورت تلفيق  SANNA بهره گيري از سيستم نرم افزاري
از  2 ، محله2منطقه  از 4دهد که محله باشد. نتايج تحقيق نشان ميشاخص کمي و کيفي مي

باشد. آخرين رتبه مي 77از منطقه  2برتر و محله هاي در رتبه 2از منطقه  2و محله  2منطقه 
يکديگر و  در کناري مناسب و نامناسب هامسکناختلاف مناطق و محلات شهر نشان از تلفيق 

 .باشديمي مسکن هاشاخصيکدست نبودن شهر به لحاظ 

 مدل، MCDMهاي مدل ي کمي و کيفي، محلات، کرج،هاشاخص : کلیدی گانواژ
ELECTRE III 

 

 مقدمه 

درصد از جمعيت  6/21ميلادي ) 7128ميليون نفر در سال  146جمعيت شهرها از 
ميليارد نفر در سال  16/9و به  (درصد 6/46) 2888ميليارد نفر در سال  02/2 جهان( به

حاکي از اين است که جمعيت شهرها  هارسيده است. پيش بيني( درصد 24ميلادي ) 2876
 سال در درصد( 66) به رقم اينو ( درصد 68ميليارد نفر ) 86/2ميلادي به  2898در سال 

 International Guidelines on Urban and,25:2015) خواهد رسيد 2828

Territorial Planning با توجه به روند کنوني رشد جمعيت و همچنين رشد شهرنشيني .)
 از يکي مسکن گيرد. موضوعبه مسکن به عنوان نياز اساسي جمعيت مورد توجه قرار مينياز 

 و خوراک از بعد و بوده روبرو آن با باز دير از شهرنشيني که است مشکلاتي و هاچالش
مسکن بزرگترين  .( 728-791 7901رضازاده، اوتادي ) جامعه افراد نياز سومين پوشاک،

 (. 794:  7919، کرمي، بسياري از خانواده ها مي باشد )روستاييسرمايه و دارائي طول عمر 
 اي، سرمايه جايگزيني غيرقابل همچون هاييويژگي دليل به کالاها ساير به نسبت مسکن
نابرابري بين مردم به شمار  عمده عامل تواندمي بودن منقول غيرقابل و پرهزينه و بادوام

 اساسي قانون يک و سي اصل درGallent and Robinson,2011:398) .)رودمي
 اشاره ايراني خانوار و فرد هر حق متناسب، مسکن داشتن صراحت ايران به اسلامي جمهوري

 داراي کشور، کلان پنجم برنامه مسکن . بخش(6-1: 7902مسکن، جامع طرح) است شده
 خانوارها مالي استطاعت در سالم و امن مسکن تامين، آنها اولين که است کلان هدف پنج
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(. از 42:  7912، )بذرافشان و همکاران( 61:  7919، مسکن و زمين ملي سازمان) باشد مي
 ها مواجه هستند، مسائلهاي ديگري که کشورهاي جهان سوم منجمله ايران با آنچالش
 کيفيت قانوني، غير تصرف حد، از بيش ازدحام نابرابري، قيمت، مسکن، کمبود به مربوط

 باشندمسکن مي خوب کيفيت به رسيدن برابر در هاشهرک و هازاغه رويهيب رشد مسکن،
 و سلامت بر منفي اثرات تواندمي تيفيکيبنامناسب و  مسکن (.708-729 ،7918 فولادي،)

سلامت جسمي و رواني ساکنين را بسيار متزلزل و  جامعه بگذارد و در هاگروه همه براي رفاه
مسکن مناسب مي توان به هاي از ويژگي (.Tyrvainen,1997: 212) سازدنابسامان 

-سکونت،دسترسيقابليت، مالي توان، خدمات به مواردي منجمله: امنيت، مالکيت،دسترسي

 اين از (HABITAT III,2015:31)فرهنگي، اشاره کردشايستگي، مکانيپذيري، موقعيت
 روستايي نواحي در چه و شهري نواحي در چه مسکن مطلوب وضعيت به دستيابي ميزان رو
 محسوب جهان کشورهاي در اجتماعي اقتصادي توسعه هايشاخص از يکي عنوان به

يکي از اين جوانب بررسي وضعيت مسکن ابعاد کمي و  (.Arnott,2008: 11) شودمي
هاي مسکن از يک سو ابزار شناخت وضعيت باشد. شاخصکيفي اين مسئله حياتي مي

آن ريزي ي کليدي براي ترسيم چشم انداز آينده مسکن و برنامهمسکن و از سوي ديگر ابزار
زندگي هاي ترين سرمايه(. از آنجايي که در ايران مسکن از بزرگ9: 7902عزيزي، ) هستند

داشت و بهبود وضعيت آن سبب حفظ کيان خانواده و  نگه شود و امنيت،محسوب مي
شده و وضعيت نامناسب آن تهديدي  وري نيروي کار و همبستگي آن با جامعهافزايش بهره

رود لزوم ارتقاء کيفيت مسکن در کنار توجه به کميت ها به شمار ميبراي زندگي ساکنان آن
 رتبهريزي و طراحي قرار گيرد. گذاري، برنامهترين ابزار سياستآن بايد به عنوان کليدي

 چقدر هر دارد عهده هب موفقريزي برنامه در اصلي نقش که است ابزارهايي از يکي بندي
-برنامه براي را بيشتري جزييات تواند مي پذير صورت تر پايين سطوح در بندي رتبه اين

 براي است شهري سطوح خردترين که محلات بندي رتبه راستا همين در کند مهياريزي 
 وتنوع گذشته دهه درسه رشدشتابان به توجه با کرج شهر.  است  شده انتخاب پژوهش اين

 وشتاب مسکوني محلات وساز ساخت چگونگي در زياد تنوع و شده وارد ينمهاجر
 ودر نبوده موفق چندان شهري اراضي سازي وآماده ساماندهي در برشهرسازي شهرنشيني

 تا ازکاخ متفاوت ساز و ساخت ترکيب با محلاتي همديگر مجاورت ودر شهري مناطق قالب
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 مي کرج شهر اصليهاي شاخص لحاظ هب  محلات اين بندي رتبه. است گرفته شکل کوخ
 اين در مسکن اوضاع بهبود راستاي در  مسکنريزي برنامه  در مهمي و اوليه قدم تواند
 است. داده قرار خود هدف را آن مقاله اين باشدکه  شهر کلان

 مبانی نظری 

برخوردار است که داشتن تعريف اي مسکن به دليل پيچيدگي از ابعاد متنوع و گسترده
 تعريف آرامش و سکون محل معني مسکن به فارسي لغت فرهنگ در .کنداحد را دشوار ميو

 آرامش سکونت، حرکت، از بعد گرفتن آرام معني به سکن از مسکن کلمه است. ريشه شده
 در مستقر افراد خاطر آرامش مسکن کاربري ترينعمده پس. است شده گرفته انس و باطن

اعلاميه  7بند  22ماده آيد، کني حق هر فردي به حساب ميداشتن چنين مس بود. خواهد آن
از استاندارد  منديبهره: همه افراد داراي حق کندميحق مسکن را چنين بيان  ،حقوق بشر

. باشندميخود و خانواده خود  وريبهرهمناسب و کافي زيستي، براي سلامت و 
(www.regardhost.com/articles/human.rights در ) در بشر اسکان اجلاس دومين 

 آسايش و فضا به دسترسي مسکني با: است شده تعريف چنين مناسب مسکن استانبول،
 و تهويه روشنايي سيستم اي، سازه دوام و پايداري مالکيت، تأمين کافي، امنيت مناسب،
 زباله، دفع آموزش، و بهداشت رساني، آب قبيل از اوليه هايزيرساخت مناسب، گرمايش

 تسهيلات و کار نظر از دسترسي قابل و مناسب مکان قبول، قابل محيطي ستزي کيفيت
مسکن مناسب و امن را  7101هاي ( سازمان ملل در سال29: 7912، )ملکي. باشدمي اوليه

حق تأمين مسکن  .کندو حياتي انسان براي ايجاد زندگي انساني مطرح مياي حق پايه
ابتداي قرن بيستم در کشورهاي صنعتي به عنوان يکي مناسب براي آحاد جامعه به تدريج از 

ها تبديل هاي آناز حقوق شهروندي به رسميت شناخته شد و به يکي از وظايف دولت
داشتن مسکن مناسب را حق  97در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اصل  .گشت

ر تأمين اقدام نمايد. در هاي مورد نظر دهر ايراني دانسته که دولت بايستي با اولويت گروه
المللي در سال راستاي توجه ويژه به مسئله مسکن و رسيدگي به مشکلات آن در سطح بين

( با شرح وظايف ارتقاء و Habitatمرکز اجرايي کميسيون اسکان بشر با نام هبيتات ) 7116
قق ها و کمک به پايداري آنان از لحاظ اجتماعي، محيطي و تحبهبود وضعيت سکونتگاه
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راهبرد سرپناه مناسب براي همه تاسيس و نخستين کنفرانس آن در زمينه توسعه شهري و 
هاي غالب در عرصه مسکن و شرايطي فعاليت خود را آغاز کرد که سياست تأمين مسکن در

مسکوني، هاي توسعه شهري در آن زمان عبارت بود از: توليد انبوه و ساخت و ساز مجموعه
هاي هاي بخشي و سياست پاک سازي سکونت گاهو تاکيد بر سياستمداخله مستقيم دولت 

 جامع گزارش يک انتشار با ،«بشر اسکان» جهاني اجلاس سومين 2871 سال غيررسمي. در
را  کشورها همه مرکزي هايدولت مشترک مأموريت دنيا؛ شهرهاي مشترک از؛ بحران

برگزار  «شهري قشر فقيرترين نعنوا به جامعه اول دهک سه براي کيفيت با مسکن تأمين»
 حوزه در خطر زنگ» اينکه بر تاکيد با خود مکتوب گزارش در متحد ملل شد. سازمان

کشورها در اين مسير با  مأموريت«است درآمده صدا به هادولت براي شهري فقر و مسکن
تعريف شده است. « 2898بازگشت مطلوبيت به شهرهاي جهان حداکثر تا سال »هدف 

بايد همه شمول به معناي قابل سکونت براي همه، امن، تاب آور و پايدار  2898شهرهاي 
باشد. طرح جامع مسکن مي تهيه ترين فعاليت در مورد مسکن. در ايران نيز مهمباشند

پس از تصويب برنامه چهارم توسعه آغاز شد که پنج هدف  7909مطالعات اين طرح از سال 
بارتند از  تأمين مسکن امن و سالم و در استطاعت مالي کند عاصلي راهبردي را دنبال مي

کيفي توليد و عرضه مسکن و تعادل  ارتقاء کمي و، خانوارها و بدون تبعيض براي همه
ارتقاء کيفيت زيست و بهبود شرايط سکونتي همه جوامع، حفظ ، مسکن بخشي به بازار

-هماهنگي بين برنامه بهبود مديريت بخش مسکن، ايجاد، فرهنگ و هويت اسلامي و ملي

در اي هاي منطقهکاهش نابرابري، توسعه شهري و روستاييهاي مسکن و برنامههاي 
ها و مسکن و سياستهاي برخورداري از مسکن مناسب و ايجاد هماهنگي بين برنامه

(. در خصوص تأمين 4-9، 7902و اقتصاد مسکن، ريزي آمايشي )دفتر برنامههاي برنامه
شده ريزي وجود دارد شامل اقتصاد بازاري مسکن و اقتصاد برنامه جهاني اهديدگ مسکن دو

(. ديدگاه 76-7:  7912)عبديان،  باشندهاي خاصي از مسکن ميکه هر کدام شامل ويژگي
دوم بر خلاف ديدگاه قبلي به مسئله کيفيت مسکن اهميت بيشتري قائل است و در کنار 

شاخص مسکن  .آوردانوارها به حساب ميرا حق خ کميت، دسترسي به مسکن مناسب
هاي ي مسکن يکي از وسايل و شيوههاشاخصمسکن است بررسي ريزي شالوده برنامه

ارامترهاي ، پبه کمک آن توانيمکه  روديمي مسکن به شمار هايژگيومختلف شناخت 
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را  و تصميم گيري در مورد مسکنريزي موثر در امر مسکن را شناخت و همه گونه برنامه
ابزار  ترينکليديو  ترينمهمبخش مسکن،  هايشاخص (.01، 7900لطفي، د. )تسهيل نمو

 هايشاخص. از طرفي گستردگي، پيچيدگي و تنوع شوندميمسکن محسوب ريزي در برنامه
نقش و  حسب بر هاشاخصتا اين  کندميمسکن ايجاب ريزي در برنامه هاآنمسکن و نقش 

مختلف دسته بندي شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند هاي در گروه هاآنعملکرد 
هاي مسکن، يکي از شاخص در واقع ارزيابي (.17: 7912)هادي زاده زرگر و همکاران، 

به  توانميکه  رودميويژگي مسکن به شمار  يشدهمختلف شناخته هاي ابزارها و شيوه
( 6:  7902(، )ملکي، 71: 7902فيق، موثر در امر مسکن را شناخت )توهاي کمک آن، رويه

ريزي ها در برنامههاي مسکن و نقش آناز طرفي گستردگي، پيچيدگي و تنوع شاخص
مختلف هاي ها در گروهها بر حسب نقش و عملکرد آنکند تا اين شاخصمسکن ايجاب مي

ر سه هاي مسکن ددسته بندي شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. به طور کلي شاخص
هاي کيفي مسکن هاي کمي مسکن؛ شاخصشوندشاخصگروه بزرگ دسته بندي مي

 (.98: 7904( )عزيزي، 776، 7904هاي اقتصادي)حکمت نيا، موسوي، شاخص

 روش شناسی 

تحليلي  يتوصيفآن  ماهيتاهداف تحقيق با توجه به  واي توسعه ينوع تحقيق کاربرد
-محله شهر کرج مي  790محله از  728ق مساکن مورد بررسي تحقي باشد. جامعه آماريمي

و اطلاعات تفصيلي سرشماري منابع و مقالات موجود  باشد. گردآوري اطلاعات از طريق
مطالعات بخشي از  اسناد و و 7918بخش مسکن سال هاي دادهخصوص  نفوس و مسکن به

( تاتهبي) جهاني استاندارد هايشاخص سپس. جمله طرح جامع مسکن انجام پذيرفت
با استفاده از  شده استخراج  هايشاخص نهايتاً و انطباق کرج و ايرانهاي داده با و استخراج

کارشناسان و ، شامل اساتيد  خبره نفر کارشناس 28 اختيار روش پرسشنامه دلفي در
 اهميت باهاي شاخص.نمايند بندي رتبه را ها شاخص مهمترين تا گرفت پژوهشگران قرار

گرديد. بررسي و تجزيه  انتخاب ها شاخص ومهمترين شد گذاشته کنار خبرگان نظر از کمتر
جهت انتخاب يا اولويت بندي  مدل تصميم گيري چندمعياره تحليل اطلاعات با استفاده از و

محله بر اساس  728جهت اولويت بندي و يا رتبه بندي  SANNAمبتني بر سيستم 
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مورد مطالعه تطبيق داده شده مورد تجزيه هاي کمي و کيفي که با وضعيت محدوده شاخص
 که است مبحثي( MCDM) چندگانه معيارهاي با گيري تصميم .و تحليل قرا گرفته است

 يکديگر با متناقض بعضاً و متفاوت معيارهاي حضور در گيري تصميم فرآيندهاي به
 وجود ائلمس تمامي در مشترک مفاهيم آن از استفاده موارد گستردگي رغم علي. پردازدمي

 ممکن معيارها. باشد چندگانه معيارهاي يا چندگانه اهداف داراي تواندمي مسئله هر. دارند
 هايمقياس داراي است ممکن متفاوت معيارهاي و اهداف و بوده هم با تعارض در است
 انواع اتخاذ با چندمعياره هايتکنيک اين (.Colson,1989) باشند متفاوت گيري اندازه

 گيري تصميم تحليل در مناسبي ابزارهاي آنها دهي وزن و کيفي و کمي هايمشخصه
 به کيفيهاي مشخصه تبديل و ارزيابي براي متعددي هايروش از هاتکنيک اين. باشندمي

 اکسل بر مبتني سيستم، SANNA (.770: 7900کاوان، اختر مرادي،) کنندمي استفاده کمي
 و تجزيه و مشکلات حل براي گسترده صفحه بر تنيمب ابزار يک و چندگانه معيارهاي براي

 اين در .باشدمي(MCDM) معيار چند گيري تصميم و( DEA) هاداده پوشش تحليل
 مختلف هايگيريتصميم براي کاربر توسط شده دادههاي گزينه ازاي مجموعه سيستم
 معيار ندچ ارزيابي جهت Sanna سيستم و DEA Excel solver سيستم شوند.مي ارزيابي

 کننده حل از استفاده با را پايه DEA هايمدل تمامي DEA Excel کننده حل ها،گزينه از
 دهد.مي پوشش اکسل MS داخلي سازي بهينه

 

 ارهیچند مع یریگ میروند مدل تصم )1(شکل 
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ي زير به راحتي تنظيم توانند با ماتريکس استاندارد طبق معادلهمي Sannaمسائل حل شده توسط 
تواند با ماتريس استاندارد مي SANNA توسط MCDM حل مسائل ها وارزيابي گزينه  شوند:

 است  ي زير به راحتي تنظيم شوند که به شرح زيرطبق معادله

معيار سنجش هستند و  Y1,Y2, ..., Ykمتغير هستند،  X1,X2, ... , Xnکه در آن جايي 
yij,i=1,2,... n. J= 1,2,... k بهترين متغير يا  ستند. هدف اين آناليز يافتنمقادير سنجش ه

 باشد.تنظيم متغيرها مي

 
 

اي به است. اين سيستم شامل پنج مقياس پايه Excelي سنا يک کاربرد ضميمه1
مطابقت دارد(.  sannaمقياس با يک بخش از  باشد. )هري ابزار کمکي ساده ميعلاوه
متغيري متغيرها  ي براي ارزيابي چنداهاي پايهاز روش Sannaي رايج سيستم نسخه

 ,WSA, TOPSIS, ELECTRE I and IIهاي کند )روشاستفاده مي

PROMETHEE .)  روشWSA  بر اساس ساختار خطي بوده و اين روش کاربرد جهاني
و طبقه بندي  ي مقادير استاندارد متغيرها محاسبهمتغيرها را به عنوان جمع توزيع شده

به  پرومته2هاي روش .دهدها ارائه ميجهاني آنهاي اساس کاربرد کاملي از متغيرها بر

هاي استاندارد و ساختارهاي ارجح استاندارد با پارامترهايشان دانش ماتريکس استاندارد، وزن
هاي متغير با توجه به معيار داده شده، نياز دارند. روش براي اندازه گيري قدرت ارجحيت زوج

PROMETHEE I که روشدي جزئي متغيرها نياز دارد، درحاليبنبه دسته 

PROMETHEEII کند. دسته بندي کامل را بر اساس مقادير جريان شبکه پيشنهاد مي
از اطلاعات ترتيبي براي دسته بندي متغيرها بر اساس چندين پارامتر و حد  9روش اورسته

                                                        
1 Sanna 
2 -Promethee 
3 -Oreste 
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جهاني متغيرها بر ي کاربردهاي تاپسيس بر اساس محاسبه1 روش  کند.آستانه استفاده مي
 TOPSISآل و فاصله از مقادير نزديک است. روش اساس ارتباطشان با مقادير متغير ايده

 MAPPACروش   دهد.دسته بندي کاملي از متغيرها بر اساس کاربرد جهانيشان ارائه مي
ن کند. اين روش متغيرها را به چنديهاي استاندارد کار ميفقط با ماتريکس استاندارد و وزن

هاي تواند در مقايسه با روشکند. ارزيابي متغيرها با اين روش ميگروه ارجح تقسيم مي
بازده اساسي رو . مورد حمايت، براي حل مسائل با تعداد متغيرهاي بيشتر بسيار طولاني باشد

ي گسسته از متغيرهاي کافي و ي متغيرها به دو زيرمجموعهخروجي مجموعه،72الکتر
هاي مقياس، کاربر بايد هماهنگي و جز ماتريکس استاندارد و وزنناکافي است. به 

است  39الکتر ،  ELECTREنظر بگيرد. گستردگي روش  ناهماهنگي مقادير حاشيه را در
تواند با اين سيستم کاربر مي. کند دسته بندي متغيرها را کامل کنندکه به کاربران توصيه مي

کار با سيستم  مقياس ارزيابي حل کند، 28متغير و  788مشکلات چند متغيري را با حداکثر 
Sanna تواند مشکلات بسيار بزرگ را با چند روش در مند ميبسيار ساده است و کاربر علاقه

  (Jablonský , 2009: 32) زمان کم آناليز کند

                                                        
1- Topsis 
2- Electre I 
3- Electre Lll 
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 فرایند اجرای پژوهش ) 2 (شکل

 معرفی محدوده مورد مطالعه

 ي آنلومتريک 92 ۀدر فاصل و تهران شهر يمال غربدر قسمت ش ،رج در استان البرزک
از سطح  يمتر 7988 يالبرز و در بلندا هايکوهرشته  ۀدر دامنشهر کرج  .تگرفته اس ارقر
است که به دليل کوهستاني بودن  متر 7927 شهر. متوسط ارتفاع است شدهواقع  ايدر

شهر کرج بر اساس  .مرکزي متفاوت مي باشد هاي بودن قسمتاي قسمت شمالي و جلگه
 12و بر مبناي سرشماري سال  باشدمحله مي 790منطقه و  72آخرين تقسيمات شامل 

که بر حسب برآوردهاي صورت گرفته  کنندمينفر در آن زندگي  771197418جمعيتي بالغ بر 
 . باشدمي افزايش حال در نيز کماکان که نفر ميليون 2جمعيت فعلي آن حدوداً 
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 عیت جغرافیای شهر کرج در کشور و استان البرزموق (3)شکل 

 
 (www.amar.org) 1331تا  1331روند رشد جمعیت شهر کرج از سال  ( 4 )شکل

 یافته ها و بحث

 با اندگرفته قرار بررسي مورد مطالعه مورد محدوده روي بر پژوهش هايشاخص ابتدا قسمت اين در
 مسکن روي بر را خود گذاري هدف مقاله اين که جايي ان از و بررسي مورد هايشاخص تنوع به توجه

 فرا يک قالب در ايران در شده انجام مطالعات و جهاني هايديدگاه از استفاده با است، نهاده بنا حداقل
 که زير هايشاخص و نموده استانداردسازي هاآن با انطباق در را خود شده بومي هايشاخص تحليل،

 کيفي شاخص زير 71 و کمي شاخص زير 71 نهايت در. است داشته همراه به خود با را فراواني بيشترين
 . گرديد استخراج

 کمی و کیفی مسکن منطبق با  محدوده مورد پژوهش های شاخص  33 (1)جدول 

 

ص
اخ

ش
ی

کم
ی 

ها
 

  شاخص زیر

ص
اخ

ش
ی

یف
 ک

ی
ها

 

 شاخص زیر
 فلزي()اسکلت نوع 7 خانوار بعد  .7

 آهن( و آجر)اسکلت نوع 2 نيمسکو واحد در نفر تراکم  .2

 چوب( و اسکلت )آجر نوع 9 مسکوني خانوار در واحد 7 تراکم  .9
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 ()حرارتي و برودتي تسهيلات 4 واحد مسکوني در خانوار 2تراکم   .4

 آشپزخانه() روبنايي امکانات 2 واحد مسکوني در خانوار +9 تراکم  .2

 روبنايي )حمام( امکانات 6 اتاق( 7مسکوني ) واحد اتاق در تراکم متوسط  .6

 توالت()روبنايي امکانات 1 اتاق( 2مسکوني ) واحد اتاق در تراکم متوسط  .1

 برق() بنايي زير امکانات 0 اتاق( 9) مسکوني واحد اتاق در تراکم متوسط  .0

 )تلفن( بنايي زير امکانات 1 (اتاق 4 مسکوني ) واحد اتاق در تراکم متوسط  .1

 آب()بنايي زير امکانات 78 (اتاق 2مسکوني ) واحد اق درات تراکم متوسط  .78

 گاز()بنايي زير امکانات 77 (اتاق 6مسکوني ) واحد اتاق در تراکم متوسط  .77

 اعيان() مالکيت نوع 72 کمتر( و 28)  مساحت واحد مسکوني  .72

 اعيان( )عرصه و مالکيت نوع 79 (788-28)  واحد مسکوني مساحت  .79

 استيجاري مالکيت نوع 74 (728-787)  مسکونيمساحت واحد   .74

 خدمت برابر در مالکيت نوع 72 (288-727)  مساحت واحد مسکوني  .72

 رايگان مالکيت نوع 76 (988-287)  واحد مسکوني مساحت  .76

 (نسبت)بي مسکني 71 (288-)  واحد مسکوني 987 مساحت  .71

 (نسبت)نشيني اجاره 70   .70

 (نسبت)مالکيت 71   .71

 

 و تحليل و تجزيه جهت پژوهش نظر مورد کيفي و کمي هايشاخص بررسي از بعد
 و بندي رتبه جهت ELECTRE III مدل از کرج شهر محلات بندي اولويت همچنين

 با هانمونه همچنين و هاشاخص تلفيق در زيادي قابليت مدل اين. است شده استفاده ارزيابي
 و کمي مقدار دو هر گسسته معيارهاي با است قادر مدل اين. دارد يکديگر با را بالايي حجم
 غير هايشاخص سازگاري، از روش اين در. نمايد سازي مرتب قالب يک در را کيفي

 روابط براي نمودارهايي هاشاخص اين اساس بر. شودمي استفادهاي آستانه مقادير و انطباقي
 رتبه آوردن دست به براي رارتک روش يک در نمودارها اين و گيردمي شکل ضعيف و قوي
 و شده تعريف( 7-8) محدوده در شاخص اين. شودمي استفاده محلات يا هانمونه بندي

 آزمون يک دهنده نشان و دهدمي ارائه را العادهفوق روابط هر اعتبار ميزان مورد در قضاوت
 . است هاگزينه از يک هر عملکرد بررسي براي
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 اکسل محيط در خام اطلاعات جدول تکميل از بعد مرحله اين ،(2) شماره جدول
 رديف 728 همچنين و کيفي و کميهای شاخص شامل ستون 96 با جدول اين. باشدمي

 کدام هرهای ارزش عددي ميزان نيز جدول انتهاي در است شده تشکيل محله 728 شامل
 در و آوري جمع حوزه اين متخصصين و کارشناسان نظرات بررسي از بعد هاشاخص زير از

  .است شده داده نمايش آن از قسمتي بالا حجم دليل به که. است شده اعمال کار مراحل

 محله 12۱شاخص در  زیر 33مرحله اول ورود اطلاعات به جدول جهت تلفیق اطلاعات  ( 2 )جدول 

 
با ميزان  هاشاخصمرحله بررسي و ارزيابي ميزان عددي  نيترمهم (9ه )جدول شمار

قابليت بالاي آن  ليدل. علت انتخاب اين مدل به باشديم هاآني اختصاص يافته به هاارزش
. بعد باشديمستون  728رديف و  728که شامل  باشديمتعداد زيادي از اطلاعات ق در تلفي
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انجام شده ولي به علت حجم زياد آن و عدم  2و در ادامه جدول شماره  هاارزشاز اعمال 
 حه قسمتي از اين جدول به صورت عکس قرار گرفته استقرار گيري در اين صف

 هاارزشبعد از مرحله اعمال  هادادهمرحله نهایی تلفیق اطلاعات و  (3)جدول 

 
 باشدمي ELECTRE III بندي رتبه مدل از آمده بدست نهايي نتيجه( 4) شماره جدول

 دهنده نشان چپ متس از اولي عدد که منطقه محله ستون سر با محله 728 جدول اين در)
 (.باشدمي محله آن منطقه شماره دهنده نشان آن کناري يا دوم عدد و محله شماره

 ی کمی و کیفی مسکنهاشاخصمحله شهر کرج بر اساس  12۱رتبه بندی نهایی  ( 4 )جدول 

 منطقه / محله رتبه منطقه / محله رتبه منطقه / محله رتبه

72 0-0 782 4-72 49 7-7 

92 0-1 79 2-7 6 7-2 

787 0-78 71 2-2 772 7-4 

10 0-77 29 2-4 02 7-2 

771 0-72 2 2-2 771 7-6 
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29 1-7 78 2-6 21 7-1 

11 1-2 21 2-1 02 7-0 

62 1-4 12 2-0 18 7-1 

42 1-2 08 2-1 69 7-78 

96 1-6 11 2-78 779 7-77 

94 1-1 12 2-77 91 2-7 

04 1-0 780 2-72 9 2-2 

1 1-1 16 6-7 2 2-4 

01 1-78 76 6-2 777 2-2 

00 1-77 21 6-4 19 2-6 

64 1-72 40 6-2 99 2-1 

71 78-7 41 6-6 62 2-0 

41 78-2 06 6-1 66 2-1 

61 78-4 14 6-0 77 2-78 

44 78-2 72 6-1 728 2-77 

26 78-6 24 6-78 27 9-7 

20 78-1 772 6-77 70 9-2 

11 78-0 48 6-72 18 9-4 

07 78-1 42 1-7 0 9-2 

91 78-78 782 1-2 97 9-6 

19 78-77 784 1-4 09 9-1 

22 77-7 4 1-2 12 9-0 

28 77-2 98 1-6 68 9-1 

22 77-4 47 1-1 12 9-78 

67 77-2 17 1-0 788 9-77 

46 77-6 789 1-1 1 4-7 

90 77-1 774 1-78 22 4-2 

786 77-0 01 1-77 20 4-4 

17 77-1 27 1-72 7 4-2 

28 77 -78 74 0-7 14 4-6 

770 77-77 22 0-2 16 4-1 

778 77-72 776 0-4 61 4-0 

21 72-2 60 0-2 781 4-1 

26 72-6 92 0-6 11 4-78 

24 79-2 781 0-1 10 4-77 

از  2و محله  2از منطقه  2اولين رتبه و محلات  2از منطقه  4با توجه به اين جدول محله 
قرار  77از منطقه  2. در انتها نيز محله اندآوردهرا بدست  هاي بعديرتبهبه ترتيب  2منطقه 

محله را در قالب نمايش گرافيکي کنار يکديگر به  728رتبه هاي  2دارد. شکل شماره 
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اختلاف مناطق و محلات از  نشان دهندهو اين تصوير همانند جدول فوق  دهيکشتصوير 
شهر کرج را به لحاظ مشخصات که يکدست نبودن  باشديمهاي مورد بررسي لحاظ شاخص

محلات با سکونتگاه هاي  7. به طور مثال در منطقه دهديمکمي و کيفي مسکن نشان 
بافت فرسوده و غير رسمي از جمله محله اسلام آباد و محله حصار قرار  بعضاً بانامناسب و 

که  اندتهگرف قرارکنار آن با اصول برنامه ريزي محله هاي عظيميه و طالقاني  و دردارند 
جهت دسته بندي اطلاعات در قالب منطقه نيز با تلفيق . دهندتفاوت معناداري را نمايش مي

در بين مناطق در  2منطقه  دهديمبدست آمده که نشان  2مشخصات محلات جدول شماره 
و محلات کلاک با وضعيت  77قرار و در انتها نيز منطقه  7رتبه اول و بعد از آن منطقه 

 کونتي قرار دارد. نامناسب س
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محله 12۱نمایش خطی رتبه در  ( 1 )شکل 
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 رتبه بندی شاخص ها بر اساس مناطق ( 1 )جدول 

 72 77 78 1 0 1 6 2 4 2 7 مناطق

 78 77 6 1 1 2 4 7 0 9 2 رتبه

                  ميانگين 
 رتبه

97.02 92 61.64 21 28.22 21.42 19.96 66.17 66.96 788.96 02 

 قرار مناطق کدام در برتر محلات که باشد مي منطقه تفيک به محلات بندي فوق جمع  جدول
 بين جمع در 2 .منطقه است شده بيان تفکيک به نيز مناطق رتبه ميانگين همچنين گيرند مي

 و اه ويژگي لحاظ به را شرايط ترين وخيم يا رتبه بالاترين 77 منطقه و  دارد را اول رتبه محلاتش
 باشد. مي دارا بررسي موردهاي شاخص

 
 مسکنهای نقشه رتبه بندی محلات بر اساس شاخص ( 3 )شکل
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 نتیجه گیری 

مسائل براي کشورها به خصوص  نيتردهيچيپمسکن از  امروز مسئلهدر دنياي 
. اين مسئله هر روزه با افزايش جمعيت و باشديمکشورهاي در حال توسعه از جمله ايران 

موضوعات چالشي  نيترياز اصلتا جايي که به يکي  شوديمبيشتر  هاساختمانايش عمر افز
مسکن با هر کيفيتي  نيتأم صرفاًکشور تبديل گرديده است. توجه صرف به بخش کمي و 

. توجه به نزديک ساختن شوديمهاي هنگفت بر کشور و شهروندان سبب تحميل هزينه
لزوم بررسي و ارزيابي  رانيو ابه استانداردهاي جهاني کرج  جملهمنکلان شهرهايي  مسکن
که  کنديمي کمي و کيفي مسکن را به وجود آورده است، اين ارزيابي مشخص هاشاخص

يا خير؟ و ه نزديک گرديد رانيو ايا به استانداردهاي جهاني ؟ آوضعيت موجود چگونه است
؟ بررسي باشدير ميا پايدارت رتريپذبيآساينکه کدام محدوده از شهر نسبت به ساير محلات 

حاضر نيز با همين هدف در راستاي مشخص کردن وضعيت مسکن شهر کرج با استفاده از 
ررسي و ت. بيک نرم افزار جديد بوده که در تحقيقات ايران کمتر مورد استفاده قرار گرفته اس

از  4اد که محله محله در نهايت نشان د 728با فرايند مدل و رتبه بندي  هاافتهتحليل ي
از  2محله ي کمي و کيفي قرار دارد در رتبه بعدي هاشاخصدر رتبه اول به لحاظ  2منطقه 
.در باشنديماول تا سوم هاي که رتبه باشديم 2از منطقه  2و در رتبه سوم محله  2منطقه 

گفت  توانيمي کلي بندجمعدر يک . باشدمي 77از منطقه  2انتهاي رتبه بندي نيز محله 
ي مورد استفاده در رتبه بندي تک تک محلات و تلفيق به صورت منطقه اي، هاه شاخصک

حد اطلاعات ايران تدوين  ت( و درهبيتا) يالمللنيبدر يک استاندارد  کمي و کيفيظ به لحا
محلاتِ  در بالاهاي شاخص با محلات تعداد بيشترين که دهديمنشان  جيو نتاگرديده 

 در وهمچنين محسوب کرج قديمي محلات جز تاريخي نظر از اردکهقرارد 2،2،1مناطق
 با محلات اند و بيشترين گرديده واحداث تفکيک ضوابط که کاملاطبق قراردارد محلاتي
 وبه محدوده از خارج در عمدتا قراردارندکه 0،77،4محلاتِ مناطق در پايينهاي شاخص
 همراه به مشکلات را و ومسايل الحاق محدوده به زمان گذر و با تفکيک قانوني غير صورت

 مناسب مساکن توزيع که ميدهد نشان محلات بررسي طرفي از .اند نموده محدوده وارد خود
 در گيري قرار يا و جواريهم نسبت به کرج شهر محلات بين  و مناطق درون در و نامناسب
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 و مناسب هايمسکن با محلات دروني جواريهم از نشان که دارد وجود منطقه يک
 آن از حاکي تحقيقات .باشدمي يکديگر کنار در بررسي مورد هايشاخص لحاظ به نامناسب

از  را آن چهاردهه در کالبدي و مسکوني رشد و بوده پذير مهاجر شهريکلان کرج که  است
 قبل سريع شهرنشيني تحولات در اينرو از نموده تبديل کلانشهر يک به کوچک شهر يک
 از بسياري کالبدي ورشد بوده زياد بسيار آن در رسمي غير وساز وساخت رفتص انقلاب وبعد

 گيري قرار اينرو از.است کشانده امروزشهرهاي محدوده داخل به را محدوده از خارج محلات
 در مسکنهاي شاخص در پايين بسيار کيفيتي با غيررسمي بافت يا فرسوده بافت با محلات

بين محلات شهر  باشد مي بزرگ طبيعي شهر اين البدي،درک مناسب کيفيت با محلاتي کنار
گيري  قراري و يا قرار گيري در يک منطقه وجود دارد. جوارهمکرج اختلاف زيادي به نسبت 

محلات با بافت فرسوده يا غيرمقاوم با کيفيتي بسيار پايين ازلحاظ کالبدي در کنار محلاتي با 
ريزي ن محسوب ميگردد.از اينرو برنامهاصول ساخت و ساز مهندسي از ويژگي خاص آ

يکسان در سطح شهر وحتي منطقه نمي تواند در باز آفريني محلات آن مثمر ثمر واقع گردد. 
 مي تواند درکاهش بدريزي ونگاه خرد در برنامهاي ازاين رو تاکيد در باز آفريني محله

در مقياس  توانديمامر  لانمسئوذا اين مطالعه براي لمسکني در  محلات اين شهرموثر باشد. 
 نوسازي و ايجاد تعادل در محلات باشد.و ي و توانمندسازخرد راهنمايي در شيوه ساماندهي 

 پیشنهادات 

 منطقه يک در محلات ماهوي تفاوتهاي دليل به شهري محلات سطح درريزي برنامه .7

 اهايفض استانداردسازي جهت در کوچک مقياس در قطعات تفکيک از جلوگيري .2
 مسکوني

 ساکن اقشار تمامي براي شهري هايطرح به توجه با مسکوني پايدار زمين عرضه .9
 شهر

 در که افرادي سکونت بهبود و درآمد کم بضاعتبي افراد براي مناسب مسکن تأمين .4
 ندارند جايي مسکن بازار
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 جهت طمرتب هايسازمان و نهادها جانب از تملک شرط به مسکوني واحدهاي احداث .2
 مسکن اوضاع کنترل

  مسکن اصول استاندارسازي هدف با فرسوده هايبافت مسکن بازسازي از حمايت .6

 با ايحرفه و پيشرفته سازي ساختمان جهت در مطلوب هايفناوري اتخاذ .1
  جهاني استانداردهاي

 حمايت و نظارت با مسکن بخش در گزاري سرمايه جهت خصوصي بخش تشويق .0
  دولتي

 کلان گسيخته لجام و رويهبي رشد از جلوگيري و زدايي تمرکز هايسياست اعمال .1
 شهرها

 مختلف اقشار مسکن تأمين در اساسي رويکرد عنوان به سازي آماده هايسياست .78
 مردم
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