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مقدمه

 هرگونه شروعة نقط عنوان به زمین (.44 :1388 )سرایی، است آنة توسع محور و بستر و شهر ةیسرما ینتر بزرگ ن،یزم

 و انحصاری دلیل  به، شهری زمین قطعه هر ودارد  وانافر اهمیت خدماتو  صنعت مسکن، از اعم شهریة توسع

 :1379 زاده،  هاشم) است ارزشمند بسیار، عرضه محدودیت علت  به یطورکل به و قطعات سایردر مقایسه با  بودن  استثنایی

ها سبب   آن وجود کهدارد  گوناگونی های یژگیو و است طبیعی منابع از عظیمی قسمتۀ یرنددربرگ زمین. (414

 یتمام و است یکیزیف سرپناه یک از شیب یزیچ مسکن .دشو یم آن اهمیت حال یندرع و شدنیزمتما و بودن  خاص

 و یطوالن نسبتاً تصرف حق دیبا . همچنینشود یم شامل انسان ستنیبهترز یبرا را الزم یعموم التیتسه و خدمات

 است آرامش و سکون محل یامعن  به لغت در مسکن (.35 :1982 کناپ،) باشد فراهم از آن کننده استفاده یبرا مطمئن

 :1384 شیعه،) رود  شمار می  به سالم و امن خانوادگی محیط یک ساز ینهزم، ایران در مسکونی فضای و (1362 معین،)

 ییوهوا  آب طیشرا و (155 :1384 مقدم، اصغری) یطیمح طیشرا هنوز ارتباطات، و یفناور توسعة رغم به امروزه (.368

 تقاضا عامل دو ةپای بر مسکن های یاستس ،ایران در .است رگذاریتأث ها انسان یزندگ بر مناسب، مسکن و فضا جادیا یبرا

 مسکن تولید برای مختلفی های یاستس ها دولت یا دوره هر در ،انقالب از پس دوران در است. شده یزیر برنامه عرضه و

 این است، گذاشته اثر مسکن عامل بر رونیب و درون از متعدد عوامل آنجاکه از ،گذشته ةده چند طی .اند  کرده اعمال

 و رشد درحال یساز ساختمان های یتفعال هک یعوامل لیتحل و هیتجز ،نیبنابرا ؛است هدش بحران دچار کشور از بخش

 از شهرها سریع رشد (.909 :2009 استفان،) است باارزش ،کند یم تیهدا مؤثر یروند یسو به را نهیزم نیا در شنهادهایپ

 گذار یاستس دولت و ساخت مطرح شهری خاص ةمسئل یک عنوان به را سکونت یعنی انسانی نیاز ترین یاساس ،1340 ةده

 تقاضای و شهرنشینی افزایش (.48 :1390 ران،دیگ و مشکینی) کند یشیاند چاره آن برای که دکر وادار را مجری و

 نیازهای به توجه اما ،کند یم جلب شهروندان مسکن نیاز رفع به را ریزان  برنامه و مسئوالن بیشتر توجه ،مسکن رشد  روبه

 تأکید آن رب علمی جوامع در که است مباحثی ترین یضرور از ،فعلی نیازهای کردن  برطرف عین در ،آینده یها نسل

 شامل مختلفی مراحل باید انسان زندگی برای مناسب فضای ایجاد و مسکونی واحد هر یریگ شکل اما ،شود یم

 ،مورد یک حتی صحیح دادن  انجام در کوتاهی یا آن اصول به یتوجه  بی که کند طی را ساخت و طراحی یزیر برنامه

 عدالت ،یاقتصاد ییکارا ۀکنند ینتضم هک  یا گونه به ،نیزم از نهیبه یریگ بهره .شود یم مختلف مشکالتبروز  سبب

 ،مواجهند مسکن کمبود با که کشورهاییدر  است. جامعه داریپا ةتوسع شرط ،شود ستیز طیمح حفظ و یاجتماع

 ،دیاب یم کاهش مسکن مشکالت که یجتدر به اما ،دارند مهمی بسیار نقش کیفی و کمی نظر از ،دولتی مسکونی واحدهای

 کاربری بنابراین،؛ (63 :1385 شکرگزار،) یردگ یم رونق خصوصی بخش ةیلوس به ،مسکن تولید و خصوصی های یتمالک

در مقایسه  ی دارد. مسکنمختلف ابعاد که است مردم نیاز ترین یاساس تأمین برای شهر فضای بخش ترین مهم ،مسکونی

 شیرانی،) کند  می یجادادر انسان  اقتصادی حتی و اجتماعی ابعاد در بیشتری خاطر تعلق حس ،شهریبا فضای عمومی 

1382: 25.) 

؛ برای است فتهگر انجام ها محله و مناطق یافتگی توسعه و مسکن وضعیت مورددر یاریبس یها پژوهش و مطالعات

 به دستیابی هدف با «بابل شهر مسکن کیفی و کمی یها شاخص تطبیقی ةمقایس» در (1389) راندیگ و زیاری مثال،

و به این  کردند بررسی بابل شهر در را مسکن کیفی و کمی یتوضع ،مسکونی واحد احداث در سالم شهر عملی ضوابط

 راندیگ و حقیقی اکرذ .ددارن یمناسب شرایطشهر سالم  ، در مقایسه باایران در یشهر مسکن بخش که نتیجه رسیدند

 کمی، های ینهزم در شاخص 21 با ،یا خوشه روش هب «همدان استان جنوب مسکن یافتگی توسعه ارزیابی» در (1391)

 سطح بهترین دارای مالیر شهرستان کهو دریافتند  پرداختند همدان شهردر  مسکن بررسی به کالبدی، و اقتصادی کیفی،

 بخش یافتگی توسعه ارزیابی» در راندیگ و شمس .ددار قرار توسعه سطح ترین یینپا در زنگنه شهر و است یافتگی توسعه
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 در مسکن بخش یافتگی توسعه تحلیل به SPSS افزار نرم آماری های تکنیک از یریگ بهره با ،«ای یهناح سطوح در مسکن

 ها شاخص از نیمی از بیش در ،همدان شهر که و به این نتیجه رسیدند پرداختند همدان استان میانی ناحیة شهرهای

 استفاده با کهاشاره کرد  (2007) الحسن پژوهش به توان یم یافتگی توسعه درمورد همچنین .دارد متوسط از باالتر وضعیت

 غنا رکشو ،ترکیبی شاخص براساس و پرداخت غنا کشور در یا منطقه های ینابرابر بررسی به ،عاملی و ای  هخوش تحلیل از

 .کرد تقسیم محروم و برخوردار  نیمه برخوردار، ةمنطق سه بهرا 

 صورت به ،المش سمت از تبریز شهرستان و شرق سمت از مراغه یها شهرستان سمت  به اخیر سال چند در بناب شهر

 جوار هم یها استان و بناب اطراف یها شهرستان از زیادی مهاجران به همین دلیل، است. یافته توسعه و رشد ای یندهفزا

 های ینابسامان و شد شهر در زمین قیمت افزایش و مسکونی یواحدها کمبود این امر سبب .آورند روی شهر این به

 ،روست  هروب آن با مسکن ةمقول در بناب شهر که یا مسئله ینتر مهم ،بنابراینایجاد کرد؛  شهر های محله در متعددی

 های محله توسعة رب مؤثر عوامل نییتع و ها شاخص لیتحل هدف با ،حاضر پژوهش .است کیفی و کمی نیافتگی  توسعه

 یتجرب شواهد به یکوتاه ۀاشار از پس ،منظور  نیدب .است گرفته صورت ها محله از کیهر یبند سطح و بناب شهر

 .شود می پرداخته بناب شهر های محله در مسکن وضعیت بندی رتبه به ،ای خوشه تحلیل از استفاده با موضوع،

 

نظریمبانی

 یبرا ،بشر انکاس ارک دستور نیاول شد، برگزار اناداک ورکون در 1976 سال در هک بشر انکاس نفرانسک نینخست در

 آن تیامن و بشر انکاس ةمسئل به یجهان توجه هک بود نفرانسک نیا در شد. مطرح المللی ینب سطح در بار نینخست

 یتاهم انکاس ةمسئل زین یلم یها برنامه در .بود نشده پرداخته یجد صورت به مسئله نیا به ،زمان آن تا و شد معطوف

 نیدوم در اما ه باشد،داشت عهدهبر را مهم نیا تیمسئول نبود که ای یرسم ارگان شورها،ک شتریب در یحت و داشت یمترک

 ةتوسع» و «همه یبرا مناسب سرپناه نیتأم» موضوع دو طرح ه،کیتر استانبول در (1996) بشر انکاس یجهان نفرانسک

 یینها سند .رفت  شمار می  به نفرانسک نیا بزرگ هدف دو است، ینیشهرنش به رو هک یجهان در «یشهر انکاس داریپا

 و یمل یها تالش تیهدا یراستا در را یاقدامات و ها یاستس -شود یم دهینام 1بشر انکاس ارک دستور هک -نفرانسک نیا

 ینتر مهم از یکی (.35 :1376 زبردست،) ردک شنهادیپ فوق ۀعمد هدف دو به لین یبرا نده،یآ ةده دو در ،المللی ینب

 ،مسکن یزیر برنامه اساسی هدف .ددار ها یکاربر سایر در مقایسه با یمهم سهم که است مسکونی کاربری ،ها یکاربر

 امکانات و منابع های یتمحدود به توجه با سکونت تر مطلوب وضعیت منظور به ،انسانی های یتفعال فضایی نیازهای تأمین

 سو یک از که  یا گونه به ؛است مطلوب و بهینه عملکردداشتن  ،مسکن سیاست نهایی هدف ،دیگر سوی از است.

 صورت گیرد اجتماعی و اقتصادی کالن اهداف پیگیری ،دیگر سوی از و شود برآورده مختلف اقشار یها خواسته

 گورانی، و مستوفی) است اصلی های یکاربر تعیین ،شهر هر کاربری یزیر برنامه در گام اولین (.27 :1385 )پورمحمدی،

 رفع یبرا (3 :1382 پورمحمدی،) هدفمند های یتفعال از یا مجموعه ،شهری زمین کاربری یزیر برنامه (.84 :1388

 یرو انسان های یتفعال ییفضا یانکم یسامانده را نیزم یاربرک توان یم ،درواقع .است انسان یفرهنگ و یماد یازهاین

 زمین کاربری ،گیرد یم تعلق آن به که را کارکردی و زمین از استفاده ۀنحو .(13 :1382 ا،یدنیسع) گرفت درنظر نیزم ۀرک

 ،اساس همین بر باشد. شهر و انسانی یها سکونتگاه مقیاس در یا منطقه مقیاس در است ممکن کارکرد این گویند.  می

 .کنند یم یبند دسته جامعه و محیط محل بر آن آثار و کاربرد میزان نظر از را زمین معموالً ریزان  برنامه

 

                                                                                                                                                                                                      
1. Unhabitat 
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شهریاراضیکاربرییاههنظری.1جدول

هدفنظریه

 امنیت و آسایش در اجتماعی نقش و ارزش نظر از زمین تأثیر زمین اجتماعی نقش ةنظری
 مسکن و زمین بازار میان ارتباط زمین اقتصادی نقش ةنظری

 تعلق احساس و هویت زمین،میان  ارتباط کالبدی نقش ةنظری
 فضا و زمین از بهینه و منطقی ۀاستفاد ضرورت کارکردگرایی ةنظری

 معماری به صرف توجه و گذشته با ارتباط قطع مدرنیسم ةنظری
 مادیات بر فرهنگ تقدم و معنوی محورهای بر تأکید گرایی  فرهنگ ةنظری

 فراغت منظور به طبیعت و انسانمیان  تباطرا گرایی طبیعت ةظرین
 شهرها وساز ساخت در متعالی هنر و بومی هنر مفاهیم با سنتی و جدید عناصر از ترکیبی مدرنیسماپس ةنظری

 زمین از بهینه ۀاستفاد طریق از آینده و حال برای منابع نگهداری زمین کاربری پایدار ةتوسع نظریه

1381زیاری،منبع:

 

پژوهشروش

 های  جهت در بناب های محله بررسی و مشاهده به میدانی روش هب ،آن در که است تحلیلی -توصیفی حاضر پژوهش

 براساس همچنین .شود  پرداخته می آن موانع و ها یتمحدود همچنین و توسعه های یتظرف شناسایی با همراه مختلف

 اطالعات و آمار .(1 شکل) دوش  میبررسی  بناب های محله در مسکن یتوضع ،اقتصادی و کالبدی جمعیتی، یها شاخص

 و گردآوری از پس شد. حاصل آماری مراکز و شهرسازی و راه شهرداری، یها سازمان به مراجعه باپژوهش  مورد نیاز

 بناب شهر های محله مسکن وضعیت ،یا خوشه تحلیل روش به SPSS محیط در نیاز مورد یها داده و اطالعات پردازش

 .شد یبند طبقه همگن یها گروه به

 مسکن یها شاخص نام به متغیرهایی صورت به که گیرد یم صورت ابزاری با ،مسکن کیفی و کمی مسائل تحلیل

 یک از ،مسکن یها شاخص .دهد  را نشان می مسکن کالبدی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، مختلف ابعاد و است مطرح

 ۀآیند انداز چشم ترسیم برای کلیدی یابزار ،دیگر سوی از و ندالذکر فوق مختلف ابعاد در مسکن وضعیت شناخت ابزار سو

 منظور به دیبکال و جمعیتی اقتصادی، شاخص چهارده از ،پژوهش این در .روند  شمار می  به آن برای یزیر برنامه و مسکن

 است. شده استفاده بناب شهر های محله در مسکن وضعیت ارزیابی
 

 
پژوهشدراستفادهموردیهاشاخص.1شکل



 
پژوهشفرایند.2شکل
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 شامل و (172 :1382 استعالجی، و آسایش) همگن یها خوشه ای ها گروه نییتع یبرا یآمار یروش ،یا خوشه تحلیل

 :2006 هلند،) ستها داده مجموعة در مشابه اقالم از یگروه افتنی یبرا شده  یطراح های یکتکن از یا گسترده ةمجموع

 یکدیگر به گروه هر مشاهدات در آن، که است متجانس یها گروه به مشاهدات تقسیم ،یا خوشه تحلیل از منظور .(2

 (.130 :1382 فرید، حکمتی) باشند داشته با یکدیگر را شباهت کمترین ،مختلف یها گروه مشاهدات و باشند شبیه

 در هک رهاستیمتغ به مربوط اطالعات دادن  سازمان دنبال  به هک است رهیچندمتغ یلیتحل ،یا خوشه لیتحل عبارت دیگر،  به

 و پور  حاجی) ندارند یشباهت گرید خوشةاعضای  هب خوشه هر یاعضا و هستند هیشب هم به خوشه هر یاجزا ،آن

 یعامل یازهایامت نظر از را یهمانند نیشتریب هک یمناطقترتیب،   بدین (.338 :1387 کالنتری، ؛10 :1384 ،زبردست

 به مشاهدات میتقس ،یا خوشه لیتحل گر،ید عبارت  به .(67 :1388 ،ملکی) شوند یم یبند دسته خوشه یک در ،دارند

 هب را شباهت نیمترک مختلف یها گروه مشاهدات و باشد هیشب گریدیک به گروه هر مشاهدات تا است متجانس یها گروه

 به ها داده از یا مجموعه کیکتف ای نیز  تحلیل خوشه هدف .(369 :1380 ران،دیگ و گلدسته) باشد داشتهیکدیگر 

 یلیپروفا لیتحل یا خوشه لیتحل است، وستهیپ رهایمتغ رابطة که یهنگام .است کمشتر های  ویژگی با گسسته یها خوشه

 .(2002 ماگیدسون، و ورمانت) شود یم دهینام نونکم

 

مطالعهموردةمحدود

 کوچک یها شهرستان از یکی ،درواقع و دارد را استان مساحت کل از درصد 7/1 ،یلومترمربعک 75/778 وسعت با بناب

 و درجه 37 تا دقیقه 11 و درجه 37 شمالی عرض در جغرافیایی مختصات نظر از ،شهرستان این .شود  محسوب می استان

 شهرستان با شمال از .است گرفته قرار دقیقه 10 و درجه 46 تا دقیقه 45 و درجه 45 شرقی طول در و دقیقه 32

 استان با غربی جنوب از و ملکان با شرقی جنوب از ،مراغه شهرستان با شرق از ،ارومیه ةدریاچ با غرب از ،یرش عجب

 دهستان سه و )بناب( بخش یک دارای شهرستان این ،کشوری تقسیمات آخرین براساس .است جوار هم غربی آذربایجان

 است. شده یمتقس محله 13 و ناحیه 4 به شهر سکونتی فضاهای .است (غربی بناجوی و شرقی بناجوی ،شمالی بناجوی)

 7/61 یساختمان تراکم درصد و هکتار 378 شهر در مسکونی مساحت کل که شد مشخص شهر ةنقش براساس همحاسب با

 آمار مرکز) است هکتار در نفر 8/205 حدود در مسکونی خالص تراکم و هکتار در نفر 8/64 شهری ناخالص تراکم .است

 .(3 )شکل (1390 -1385 ایران،


بنابهایمحلهوشهرموقعیت.3شکل
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هایافتهبحثو

 شناسایی شده  انتخاب خصوصیات براساس ،متغیرها یا موردها از همگن نسبتاً یها گروه ،یا خوشه تحلیل مدلدر 

 را ها خوشه و کند یم آغاز را کار جداگانه یا خوشه در ،مورد هر با که دشو یم استفاده الگوریتمی از ،روند ایندر  .دنشو  می

 واقع یها مکان ،یا خوشه تحلیل روش به ها مکان یبند سطح در .بماند باقی خوشه یک تنها که کند یم ترکیب جایی تا

 در اینکه به توجه با .دارند دیگر سطوح یها مکان با زیادی های  تفاوت و دیگریک با بسیار های  شباهت ،سطح یک در

 مساحت میزان ینماگرها امتیاز مقیاس اختالف رفع یبرا شود، استفاده استانداردشده یها داده از باید یا خوشه تحلیل

 اختالف و دشو  می حفظ ها آن واقعی ارزش ،ها داده یاستانداردسازبا  زیرا کار رفت؛  به Z-Score روش مسکونی، کاربری

 سهولت  به ،ها مکان سایر با مشابه یها مکان بین تفاوت تشخیص امکان ،درواقع شود.  می مشخص بهتر ها مکان نایم

 نماگرها، استانداردکردن برای .یابد یم کاهش ممکن حداقل به ها مکان یبند سطح در محقق یخطا و دشو یم یرپذ امکان

 شود:  می محاسبه زیر فرمول از استفاده با ستون هر میانگین ،اول ةمرحل در

(1 ) 
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 :کنیم یم محاسبه زیر فرمول از استفاده با 2 جدول از را ستون هر معیار انحراف ،بعد ةمرحل در
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 :است شده تشکیل Z جدول زیر فرمول از استفاده با 2 جدول از ستون هر معیار انحراف و میانگین داشتن  دردست با
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 :شود یم محاسبه زیر ةرابط براساس و اقلیدسی روش به مشاهدات میانگین بین ةفاصل ،بعد ةمرحل در

(4 )   ijd j ij kjX X  

 روی ام j مقدار 𝑋𝑘𝑗 ام، i مسکونی یها مساحت روی ام j مقدار 𝑋𝑖𝑗 هاست.  هگرو تعداد k و ستون j ،یفرد i،فوق فرمول در

𝑑𝑖𝑗و ام k مسکونی یها مساحت  (.208 :1389 ران،دیگ و )ضرابی است ام j از ام i مسکونی یها مساحت اقلیدسی ةفاصل  


بنابشهرگسترشیهاشاخص.2جدول

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14هامحله

 3/65 1/64 86/15 5/85 5/85 823 502 158 43/30 7000 64/328 68/81 7/85 3/21 یک
 7/72 5/69 54/5 96/76 35 330 278 116 4/96 4004 73/103 47/56 9/70 6/38 دو
 7/68 7/65 68/1 3/83 84 436 376 176 11/47 5116 28/212 95/120 3/42 1/24 سه

 5/64 6/62 36/2 06/89 63 527 408 192 91/44 5789 65/222 42/262 06/22 26 چهار
 6/66 64 51/1 35/85 63 394 410 173 9/38 5244 06/257 68/91 2/57 4/20 پنج
 7/65 2/63 05/3 12/86 146 558 630 350 75/39 8026 6/251 33/53 5/150 9/31 شش
 5/77 6/72 37/5 32/76 46 262 266 86 68/68 3509 6/145 89/30 6/113 1/24 هفت
 7/61 8/60 67/5 94/89 86 594 634 206 96/10 8665 11/912 92/57 6/149 5/9 هشت

 8/50 1/50 27/3 41/96 21 243 331 187 35/53 4049 45/187 02/78 9/51 6/21 نه
 6/63 5/61 35/1 14/88 82 410 387 222 1/47 5563 33/212 5/93 5/59 2/62 ده

 2/46 46 98/3 17/96 34 617 482 433 44/15 7643 71/647 05/151 6/50 8/11 ازدهی
 2/49 49 94/2 23/97 34 470 521 277 71/30 5894 64/325 7/62 94 1/18 دوازده

 6/52 54 8/8 77/92 15 932 369 262 19/41 6798 79/242 45/214 7/31 28 زدهیس
 51 36/62 56/9 35/84 13 364 823 125 03/106 3216 31/94 41/39 6/81 1/34 چهارده
 3/49 8/59 26/5 26/81 58 425 365 89 25/52 4632 4/191 16/52 8/88 2/24 پانزده
 6/49 2/60 32/4 36/84 67 4365 248 169 59/50 6444 67/197 59/57 9/111 6/32 شانزده

ارندگاننگو1387-1385بناب،شهرتفصیلیطرحنتایج:منبع
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)مجاورت(همسایگیماتریس.3جدول

شانزدهپانزدهچهاردهزدهیسدوازدهازدهیدهنههشتهفتششپنجچهارسهدو یکهامحله
 75/1 94/0 44/3 46/1 44/0 54/1 06/1 14/1 15/2 67/1 93/1 68/0 86/2 16/1 47/3 0 یک
 15/2 59/2 73/0 71/2 76/3 76/4 55/2 82/2 32/5 34/2 91/2 30/3 01/4 78/2 0 47/3 دو
 79/1 96/0 79/2 59/0 46/1 04/2 44/0 45/0 22/3 68/1 43/2 5/0 62/3 0 78/2 16/1 سه

 37/2 7/2 87/3 84/3 82/2 08/4 27/3 48/0 91/2 38/2 62/1 40/3 0 62/3 01/4 86/2 چهار
 98/1 96/0 24/3 11/1 86/0 46/1 82/0 60/0 6/2 71/1 41/2 0 40/3 655/0 30/3 68/0 پنج
 9/0 67/1 3 46/2 15/2 44/3 01/2 46/2 12/3 70/1 0 41/2 62/1 43/2 91/2 93/1 شش
 31/1 82/0 07/2 05/2 74/1 94/2 42/1 43/1 07/3 0 70/1 71/1 38/2 68/1 34/2 67/1 هفت
 47/3 8/2 14/5 59/3 77/1 03/2 17/3 04/3 0 07/3 12/3 6/2 91/2 22/3 32/5 15/2 هشت

 87/1 82/0 72/2 04/1 32/1 97/1 66/0 0 04/3 43/1 46/2 60/0 48/3 45/0 82/2 14/1 نه
 35/1 68/0 6/2 65/0 42/1 26/2 0 65/0 17/3 42/1 01/2 82/0 27/3 44/0 55/2 06/1 ده

 28/3 31/2 66/4 36/2 34/1 0 26/2 97/1 03/2 94/2 44/3 46/1 08/4 04/2 76/4 54/1 ازدهی
 07/2 17/1 65/3 84/1 0 34/1 42/1 32/1 77/1 74/1 15/2 86/0 82/2 46/1 76/3 44/0 دوازده

 77/1 33/1 88/2 0 84/1 36/2 65/0 04/1 59/3 05/2 46/2 11/1 84/3 59/0 71/2 46/1 زدهیس
 3/2 50/2 0 88/2 65/3 66/4 60/2 72/2 14/5 07/2 3 24/3 87/3 79/2 73/0 44/3 چهارده
 18/1 0 50/2 33/1 17/1 31/2 68/0 82/0 80/2 82/0 67/1 96/0 7/2 96/0 59/2 94/0 پانزده
 0 18/1 3/2 77/1 07/2 28/3 35/1 87/1 47/3 31/1 9/0 98/1 37/2 79/1 15/2 75/1 شانزده

نگارندگان:نبعم

 

 مشابهت میزان بیانگر ،جدول این در تر کوچک مقادیر است. آمده بعدی ةمحل تا محله هر اقلیدسی ةفاصل 3 جدول در

 موارد به مربوط شباهت ماتریس مقدار ،ها محله بین ناهمگنی افزایش با .است عدد آن به مربوط شهرستان دو همگنی یا

 گرفته انجام متوسط پیوند ةمحاسب طریق از که  دهد یم نشان را ها خوشه تراکمی ترکیب 4 جدول .یابد یم افزایش فوق

 یا حداقل مقادیر براساس نه یبند طبقه معیار ،روش این در .دور یم کار  به SPSS در گزیده  پیش صورت به ،روش این است.

 شود،  میمشاهده  3 جدول در طورکه همان .گیرد یم انجام خوشه اعضای یتمام متوسط مقادیر براساس بلکه ،حداکثر

 های  محله اول ةمرحل در دهد یم نشان 4 جدول سوم و دوم یها ستون است. گرفته انجام مرحله 15 در یبند خوشه فرایند

 ةمرحل در ،5 و 3 های  محله چهارم ةمرحل در ،9 و 3 های  محله سوم ةمرحل در ،12 و 1 های  محله دوم ةمرحل در ،10 و 3

 پانزدهم ةمرحلدر  و... و 13 و 3 های  محله هفتم ةمرحل در ،15 و 7 های  محله ششم ةمرحل در ،14 و 2 های  محله پنجم

 .اند شده یبند خوشه 2 و 1 های  محله
 

هاخوشهتراکمیترکیب.4جدول

مرحله
هاخوشهترکیب

 ضریب
هاخوشهمراحل

بعدةمرحل  
1ةخوش 2ةخوش  1ةخوش  2ةخوش 

1 3 10 44/0 0 0 3 
2 1 12 44/0 0 0 9 
3 3 9 55/0 1 0 4 
4 3 5 69/0 3 0 7 
5 2 14 73/0 0 0 15 
6 7 15 82/0 0 0 10 
7 3 13 85/0 4 0 9 
8 6 16 9/0 0 0 11 
9 1 3 24/1 2 7 10 
10 1 7 33/1 9 6 11 
11 1 6 91/1 10 8 13 
12 8 11 03/2 0 0 13 
13 1 8 59/2 11 12 14 
14 1 4 03/0 13 0 15 
15 1 2 23/3 14 5 0 

نگارندگان:نبعم
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هاخوشهاعضای.5جدول

 خوشهششهامحله

1 1 
2 2 
3 1 
4 3 
5 1 
6 1 
7 1 
8 4 
9 1 
10 1 
11 4 
12 1 
13 1 
14 2 
15 1 
16 1 

نگارندگان:منبع

 

 ترسیم شده است. 4ها در نمودار درختی شکل  ی محلهبند خوشهروند 

 
بنابشهرهایمحلهدرختینمودار.4شکل

 

 شهر های محله ،یبند خوشه جدول قالب در هیستوگرام و درختی نمودار و 4 و 3 ،2 جداول های  داده و ها یافتهمطابق 

 .(6 جدول و 5 شکل) اند  شده داده نمایش مسکن وضعیت لحاظ  بهی و بند رتبه بناب

 
یاخوشهروشبهمسکنوضعیتظلحابهبنابشهرهایمحلهیبندخوشه.6دولج

هامحلهناموضعیت
 13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 مطلوب

 15 ،14 ،2 مطلوب نسبتاً
 4 نامطلوب نسبتاً

 8 نامطلوب
نگارندگان:منبع
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بنابشهرهایمحلهدرمسکنوضعیتیبندرتبه.5شکل

 

گیرینتیجه

 ۀوجودآورند  به و ها سکونتگاه ۀدهند یلتشک عنصر ترین کوچک ،انسان زندگی نیازهای ترین مهم یکی از عنوان به مسکن

 در مسکن بحران و توسعه درحال کشورهای در شهرنشینی شتابان روند .رود می شمار  به جغرافیایی های پدیده از یکی

 ةارائ نیز و مناسب سرپناه آوردن  فراهم است. شده شهرها این ربیشت در غیررسمی اسکان و ها زاغه گسترش ، سببشهرها

 گیگسترد کشورهاست. این رشد  روبه شهری جمعیت مشکالت ترین عمده از حاضر درحال ،شهری امکانات و خدمات

 اری،ممع جمله از گوناگون های دیدگاه از این مقوله، است تا هشد سبب آن برای ریزی برنامه و مسکن مطالعات قلمرو

 در نکمس بخش .شود بررسی ...و مسکن اعتبارات ساختمان، و زمین ةهزین مسکونی، بناهای تأسیسات بنا، احداث فنون

 ،ما کشور در مسکن وضعیت است. تیفکی لیدل  به هم و تیمک لیدل  به هم ،ای یدهعد صینقا و ها ضعف یدارا ،بناب شهر

 بخش نداشتن  تمایل ،ینگینقد مبودک لکمش شهرسازی، نادرست های سیاست ،اخیر ۀسد در شهرسازی تحوالت علت  به

 نبود ن،کمس و نیزم بخش در متعدد یها رانت وجود ،درآمد کم یها گروه نکمس یبرا گذاری یهسرما در یخصوص

 شرایط بدون و کیفیت یب های  نکمس یباال درصد ن،کمس و نیزم ررکم معامالت ۀمحدودکنند ۀژیو نیقوان و ها یاستس

ریزی  برنامه ای گونه به باید ،بنابراین ؛است بوده بناب شهر در بخش نیا التکمش گسترش و بروز ساز ینهزم استاندارد،

 مسکن ریزی برنامه و شهری و ای منطقه ملی ریزی برنامه روند در بنابراین، ؛شوندتبدیل  فرصت به تهدیدها این که شود



 1395زمستان،4شمارة،48دورة،یانسانیایجغرافیهاپژوهش626

 عوامل نییتع و ها شاخص لیتحل هدف با ،حاضر پژوهش شود. توجهکافی  حد  به مسکن ةمقول به باید زمین کاربری و

 ریاخ یها دهه در بناب شهر در است. گرفته صورت ها محله از کیهر یبند سطح و بناب شهر های محله توسعة در مؤثر

 است شده سبب نیزم یواگذار در یمحور و واحد تیریمد نبود .خورد یم چشم به هایی یزدگ شتاب ،نیزم یواگذار امر در

 هک دنشو واگذار مختلف نیعناو با ،ای یهحاش یها شهرک بلقا دروسیعی  یشهر های ینزم بار،  وقت یک هرچند تا

 نیزم یفراوان دلیل  به ان،یم نیا در یگاه .دوش  دنبال یگرید اهداف ،یشهر های یبردار بهره امر در نیزم ینتأم بر  عالوه

 شاهد هامروز هکچنان شود؛ یم فراهم ادیز شتاب با بناب شهر گسترش ةنیزم ،جامع یها طرح یاستحفاظ ۀمحدود در

 در مسکن بخش در متعدد مشکالتبروز  ،آن حاصل که هستیم بناب شهر اطراف یروستاها همراه  به شهر ةتوسع

 .است جدید های محله و ها شهرک

 بوده تأثیرگذار بسیار مهم ةنکت چند ،شهر این در مسکن وضعیت ارزیابی در دهد  می نشان یا خوشه تحلیل نتایج

 صورت به فامیلی و قومی یجوار هم قالب در شهری و روستایی های  ویژگی و اجتماعی بافت حفظ نکته، اولین .است

 با شهر ةتوسع و رشد نکته، دومین .اند  هشد احداث یواحد تک صورت به منازل بیشتر ،آن در که است یا محله پیوندهای

 این نباید هرچند .گیرد یم صورت شرایط همین به توجه با است که متصل صورت به مسکونی واحدهای تعداد افزایش

 .ندریگ  می شکل زمین طبیعی و محیطی شرایط همسازی درصورت ،عوامل این یتمام که گرفت نادیده را مهم مسئلة

 آن ارتباطی موقعیت و دسترسی ویژه  به ،شهر این در یرطبیعیغ عناصر از برخی و طبیعی و محیطی عوامل نکته، سومین

 این اتصال ةنقط است و استان مرکز ورودی ۀدرواز در تبریز به کشور غرب شمال اتصال در کانونی قطةن است. بناب

 ییها بخش در شهر ناساکن اسکان در زمینه و عالقه ایجاد درآید. این موقعیت،   شمار می  نیز به پایتخت به منطقه

 ها محله ،مسکونی مساحت ةمحاسب با ،دیگر سوی از است. داشته یمؤثر نقش آن شمال و شرق در دشتی و شیب  کم

قرار  اول ةخوش در ها محله بیشتر که دهد  نشان می ها یافته تحلیل .ندشد بندی یتاولوی ا خوشهتحلیل براساس  وتفکیک 

 نسبتاً وضعیت دوم ةخوش در 15 و 14 ،2 یها محله .(یافته توسعه) نددار را مسکن مطلوبیت وضعیت باالترین یعنی دارند؛

 و دارند نامطلوب نسبتاً وضعیت چهارم خوشة در 8 ةمحل و نامطلوب نسبتاً وضعیت سوم ةخوش در 4 ةمحل مطلوب،

 شهرستان سمت  به شهر شمال از بناب شهر ةتوسع در را امر این علت توان یم .ندارند مطلوبی وضعیت 8 و 4 های  محله

 ندارند. مناسبی شرایط ها محله شهر، اسپرال و ناموزون گسترش علت  به ،اخیر یها دهه در کهچرا ؛ستناد تبریز



 پیشنهادها

 حفظ را مطلوب یتوضع ی دارایها محله توان می بناب شهر های محله در زیر راهکارهای درنظرگرفتن با ،ها یافته مطابق

 :کرد هدایت آن مطلوب شکل به ،نیستند مساعدی شرایط در مسکن لحاظ  به کهرا  یهای محله و کرد

 ؛بناب شهر های محله در مسکن نیازهای و کمبودها میزان از آگاهی درجهت جغرافیایی اطالعات ةسامان از استفاده 

 ؛درآمد کم اقشار برای نیاز مورد مسکن تأمین درجهت ربط ذی های سازمان و شهرداری حمایت 

 روزافزون نیاز به توجه با مسکن بیشتر هرچه تأمین برای خصوصی بخش به الزم های معافیت و تسهیالت ةارائ 

 ؛سازی انبوه تشویق راستای در جمعیت

 ؛مسکونی قطعات ۀانداز در تعادل ایجاد و یک عدد به مسکونی واحد در خانوار تراکم افزایش 

 اقماری صورت به که بناب شهر شرقی و شمالی های محله در ویژه  هب شهر قوارگی بی رشد ۀپدید از جلوگیری 

 .اند کرده پیدا گسترش





 627 ایخوشهتحلیلازاستفادهبابنابشهرهایمحلهدرمسکنوضعیتارزیابی

 

 منابع

 اول، ، چاپفنونوهاروشها،ایمدلریزیناحیهبرنامههایروشواصول، 1382حسین و علیرضا استعالجی،  آسایش، .1

 شهرری، شهرری. واحد اسالمی آزاد دانشگاه انتشارات

انتشارات سازمان مسکن و شهرسازی استتان   شرقی،آذربایجانطرحجامعمسکناستان، 1388 مهندسین مشاور نقش محیط،  .2

 شرقی. آذربایجان

مجلتة   بررسی،تحلیلوارائةالگوییبراینظاامشاهریاساتانخوزساتان،، 1384پور، خلیل و اسفندیار زبردست،  حاجی .3

 .14 -5، 23هنرهای زیبا دانشگاه تهران، شمارۀ 

 ، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات حامی مرکز فرهنگی، تهران.راهنمایکاربرانSPSS 6 ،1390گلدسته، اکبر،  .4

، مجموعه مقاالت همایش زمین و توستعة شتهری، چتاپ    کاالیاثروتهمگانی شهری،زمین، 1379زاده همایونی، مهرداد،   هاشم .5

 اول، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

هایکشوربااهایتوسعهدراستانهاوتعییناولویتبندیشاخصتحلیلوطبقه، 1388ملکی، سعید و حجت، شیخی،  .6

 .61-86، 29، شماره ریزیای،نشریةجغرافیاوبرنامهاستفادهازروشتحلیلعاملیوتحلیلخوشه

 ن.، چاپ پنجم، انتشارات امیرکبیر، تهرافرهنگفارسی، 1362معین، محمد،  .7

هایواگذاریزمینومساکندولتایدرگساترشتأثیرسیاست، 1390مشکینی، ابوالفضل، ژیال، سجادی و اکرم تفکری،  .8

 .67-47، صص 23جغرافیا و توسعه، شمارۀ  کالبدیشهرهایایران)نمونةموردی:شهرکرمانشاه(،

 فرنهاد، تهران. مشاور مهندس ،یدارپاتوسعةازدیدگاهزمینکاربریریزیبرنامه، 1379جواد،  زاده،  مهدی .9

ستازمان متدیریت و    ،، چاپ اولاستانآذربایجانشرقیازنظرتوسعههایشهرستانبندیرتبه، 1382 صمد، فرید، حکمتی .10

 .آذربایجان شرقی، تبریز ریزی برنامه

 تهران.، انتشارات سمت چاپ اول، ،کاربریاراضیشهریریزیبرنامه، 1382پورمحمدی، محمدرضا،  .11

بررسیعواملمؤثربرکاربریاراضیمساکونیدرشاهرقشامباا، 1388الممالکی، رضا و ابراهیم رستم گورانی،  مستوفی .12

، 13، شتماره  ها،مجلةجغرافیااوتوساعةناحیاهبندیمؤلفهاستفادهازالگوهایفرایندتحلیلسلسلهمراتبیودرجه

 .107 -81صص 

 چاپ دوم، انتشارات مؤمنی. ،گیریچندشاخصههایتصمیمافزارهاونرممدل، 1391، علیرضا شریفی سلیممؤمنی منصور و  .13

گیریبهرهباایناحیهبخشمسکندرسطوحیافتگیتوسعهارزیابی، 1394، عبداهلل مسلسل وامیر  ،رحمانی ,مجید ،شمس .14

، صص 3 ، شمارۀ47، سال جغرافیای انسانی های ، پژوهشمیانیاستانهمدانناحیة:موردیمطالعةازمدلتحلیلعاملی

493- 505. 

، مجلته مطالعتات و   بررسیعللرهاماندناراضیواگذاریباکاربریمسکونیدرشهریازد، 1388سرایی، محمدحستین،   .15

 .70 -43، 3ای، شمارۀ  های شهر و منطقه پژوهش

 ، تهران.کشور های ی، چاپ دوم، انتشارت سازمان شهردارکتابسبزشهری، 1382سعیدنیا، احمد،  .16

 چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران.  ،ریزیمسکنبرنامه، 1385حمدرضا، پورمحمدی م .17

 تبریز. شرقی، شرقی، آذربایجان ، سالنامة آماری استان آذربایجانسرشماریعمومینفوسومسکن،، 1390 -1385مرکز آمار ایران،  .18

بخشمسکندرمناطقجنوبییافتگیتوسعهرزیابیسطوحا، 1391رحمانی،  امیر و عبداله ،مسلسل ،کیانوش ،حقیقی ذاکر .19

 .79 -69، صص 6ای، شمارۀ  منطقه ریزی برنامه ای،خوشهاستانهمدانبااستفادهازروشتحلیل

کمیوکیفایمساکنهایشاخصتطبیقیةمقایس، 1389، بابانژاد طتوری   جان محمدحسین و اله، قرخلو، مهدی  کرامت ،زیاری .20

 .116 -83، صص 97، شمارۀ 25تحقیقات جغرافیایی، سال  ،برشهرسالمتأکیدرباشهربابلبانقاطشهریکشو

 ، یزد.، دانشگاه یزدکاربریاراضیشهریریزیبرنامه، 1381، اله  کرامتزیاری،  .21

اکوتوریسمفضاییتحلیلدرایخوشهتحلیلمدلکاربرد، 1389، نسب  حمیدرضا رخشانیو  سعید، موحدی، اصغر ،ضرابی .22

 .220 -203، صص 4، نشریة علوم محیطی، شمارۀ )مطالعةموردی:اکوتوریسمسیستان(

http://www.booksite.ir/bo1.php?nasher=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85


 1395زمستان،4شمارة،48دورة،یانسانیایجغرافیهاپژوهش628

 .تهران آفرین، شهر  چاپ دوم، انتشارات دانش  ساماندهیمکان،، 1386حسین،   شیرانی، .23

 شرقی. انتشارات بنیاد مسکن استان آذربایجان طرحهادیروستایزاوشت،، 1387  مهندسین مشاور فضا طرح ایلیا، .24

 سرا، انتشارات اول، چاپ ،ییروستاریزیبرنامهدریعیطبعواملمطالعاتگاهیجابریدرآمد ،1384 محمدرضا، مقدم،  یاصغر .25

 تهران.

26. Asghari Moghaddam, M.R., 2005, An Introduction to the Role of Natural Factors in Rural 

Planning, Sara. (In Persian) 

27. Asayesh, H. and Estelaji, A, R., 2003, Principles and Methods of Regional Planning Models, 

Methods and Techniques, 1
st
 Edition, Islamic Azad University, Shahre Rey. (In Persian) 

28. Comprehensive Housing Plan Consulting Engineers, 2009, Tehran, Ministry of Roads and Urban 

Planning, East Azarbaijan. (In Persian) 

29. Faza Tarh Ilia Consulting Engineers, 2008, Project Conductor Zavosht Village, Housing 

Foundation of Islamic Revolution East Azarbaijan. (In Persian) 

30. Goldasteh, A., 2011, SPSS 6 User Guide, Vol. II, 3
rd

 Edition, Cultural Center, Tehran. (In Persian) 

31. Hajipour, K. and Zebardast, E., 2005, Review, Analyze and Provide a Model for Urban System in 

the Province of Khuzestan, Journal of Fine Arts of Tehran University, No. 23, PP. 5-14. (In Persian) 

32. Hashemzadeh Homayouni, M., 2000, Urban Land, Public Good or Wealth, Presented in 

conference on urban development, Iranian Architecture and Urban Studies. (In Persian) 

33. Hekmati Farid, S., 2003, Ranking in East Azerbaijan Province in Terms of Development, 

Planning and Management of , East Azerbaijan, Tabriz. (In Persian) 

34. Holand, S. M., 2006, Cluster Analysis, University of Georgia, and Athens. 

35. Kalantari, K., 2008, Processing and Analysis of Data on Social, Economic, Farhng Saba, Tehran. 

(In Persian) 

36. Knapp, E., 1982, Hosing Problems in Third World, University of Stuttgart. 

37. Maleki, S. and Sheikh, H., 2009, Analysis and Classification of the Indicators and Determining 

Development Priorities of the Country's Provinces Account of Factor Analysis and Cluster 

Analysis, Geography and Planning, No. 29, PP. 86-61. (In Persian) 

38. Mehdizadeh, J., 2000, Land Use Planning from the Perspective of Sustainable Development, 

Consulting Engineer of Frnahad, Tehran. (In Persian) 

39. Meshkini, A., Sajjad, G. and Tafakori, A., 2011, Impact of Government Policies on Land Tenure, 

Housing and The Physical Expansion of Cities (Case Study: Kermanshah City), Geography and 

Development, No. 23, PP. 67-47. (In Persian) 

40. Moein, M., 1983, Persian Culture, 5
th

 Edition, Amir Kabir, Tehran. (In Persian) 

41. Momeni, M. and Salim, A., 2002, MADM Models and Applications, 2
nd

 Edition, Momeni, Tehran. 

(In Persian) 

42. Mostofialmamleki, R. and Gorani, E.R., 2009. Factors Affecting Residential Land in Qeshm Using 

Analytic Hierarchy Process Patterns and Ranking Components, Geography and Regional 

Development, No. 13, PP. 81-107. (In Persian) 

43. Pourmohamadi, M.R, 2003, Urban Land Use Planning, Samt, Tehran. (In Persian) 

44. Pourmohamadi, M.R, 2006, Housing Planning, Samt, Tehran. (In Persian) 

45. Ramatu M. Al-Hassan, 2007, Regional Disparities in Ghana: Policy Options and Public 

Investment Implications, IFPRI Discussion Paper, No. 693. 

46. Saeednia, A., 2003, Urban Green Book, 2
nd

 Edition, Municipalities Publications, Tehran. (In 

Persian) 

47. Sarai, M.H., 2009, Investigate the Reasons for the Transfer of land Being Abandoned 

Residential Users in Yazd, City and Regional Studies and Research, No. 3, PP. 43-70. (In Persian) 



 629 ایخوشهتحلیلازاستفادهبابنابشهرهایمحلهدرمسکنوضعیتارزیابی

 

48. Shams, M., Rahmani, A. and Mosalsal, A., 2015, Assessment of Housing Sector Development at 

the Regional Level Using Factor Analysis (Case Study: Middle Region of Hamadan Province), 

Human Geography Research, Vol. 47, No. 3, PP. 493-505. 

49. Shia, I., 2005, New Residential Context of the Crisis in Iran's Major Cities, Social Welfare, No. 

16, PP. 365-380. 

50. Shirani, H., 2007, Accounting Place, 2
nd

 Edition, Daneshafarin Publication, Tehran. (In Persian) 

51. Shokrgozar A., 2006, Urban Housing Development in Iran, Grateful, Tehran. (In Persian) 

52. Statistical Center of Iran, 2006-2011, Census of Population and Housing, East Azerbaijan Province 

Statistical Yearbook, Tabriz. (In Persian) 

53. Stefan, M., 2009, Institutional Causes of Urban and Rural Sprawl in Switzerland, Land Use 

Policy, No. 4, PP. 919-924. 

54. Vermunt, J.K. and Magidson, J., 2002, Latent Class Cluster Analysis, In Hagenaars, J. A. and 

McCutcheon, A. L. (Eds), Advances in Latent Class Analysis, Cambridge University Press. 

55. Zakerhaghigi, K., Mosalsal, A. and Rahmani, A., 2012, Assess the Levels of Development of the 

Housing Sector in Southern Regions of the Province Using Cluster Analysis, Regional Planning, 

No. 6, PP. 69-79. (In Persian) 

56. Zarabi, A., Movahedi, S. and Rakhshaninasab, H.R., 2010, Application of Cluster Analysis in the 

Space of Ecotourism (Ecotourism: A Case Study of Sistan), Environmental Sciences, No. 4, PP. 

220-203. (In Persian) 

57. Ziari, K., 2002, Urban Land Use Planning, Yazd University, Yazd. (In Persian) 

58. Ziari, K., Gharakhlou, M. and Janbabanejad, M.H., 2010, Comparative Comparison of the 

Quantitative and Qualitative Indices of Babol City Domicile Problem with all Cities of the 

Country Emphasizing on Healthful City, Geographical Research, Vol. 25, No. 97, PP. 83-116. (In 

Persian) 

 


