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 تحلیلی بر نابرابري مسکن روستایی در استان لرستان

  
  ***  احمد تقدیسی**، سید اسکندر صیدائی *، رضا غالمی علی  

   
  09/07/1393                                                                                                                                                  تاریخ دریافت مقاله:

  08/06/1394                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

  چکیده
نشـینی در   مسـکنی و تکـوین و گسـترش نـواحی حاشـیه     توان در ظهور بدمسـکنی، بـی   ن روستایی را میتجلی و نمود نابرابري در مسک

کالنشهرها دانست که در صورت عدم پیشگیري در مبدأ یعنی روستاها روز به روز بر مشکالت و ابعاد بد آن در مقصد یعنی کالنشـهرها  
 -صورت کمـی  باشد. پژوهش حاضر به هاي مسکن می کن استفاده از شاخصهاي نشان دادن وضعیت نابرابر مسخواهد افزود. یکی از راه

شاخص) بـه سـنجش    17هاي کمی و کیفی ( تکنیکی با استفاده از مدل ویکور و شاخص ویلیامسون بر پایه مجموعه شاخص -تحلیلی 
گـردآوري   ها و اطالعـات ستفاده از دادههاي استان لرستان با ا اي در بین شهرستاننابرابري مسکن روستایی و بررسی شکاف درون منطقه

د ایـن  اننمایهاي تحقیق حاضر به ما میپرداخته است. آنچه که یافته 1390 اسالمی در سال انقالب مسکن بنیاد و ایران آمار مرکز شده از
درصد  8/2شهري و درصد مسکن  8/1داراي سهم  1390درصدي از مسکن کل کشور در سال  1/2است که استان لرستان با داشتن سهم 

واحد بوده که نسبت بـه   145091برابر با  1390مسکن روستایی بوده است. تعداد واحدهاي مسکونی روستایی در استان لرستان در سال 
کارگیري مدل ویکور جهت بررسی  نتایج حاصل از به درصدي بوده است. 15/5  واحد مسکونی داراي رشد سالیانه 210622با  1385سال 

داراي  0,767و  0,781، 1آباد به ترتیب با هاي دورود، بروجرد و خرم دهد که مسکن روستایی در شهرستان ي مسکن نشان میها شاخص
) داراي 0) و دوره چگنـی( 0,025)، پلـدختر( 0,147هـاي کوهدشـت(   و شهرسـتان  هاي اول تا سوم قرار گرفتـه  در رتبه Qiباالترین مقدار 

کارگیري شاخص ویلیامسون جهت بررسی شکاف درون  اند. نتایج حاصل از به اي هشتم تا دهم قرار گرفتههدر رتبه Qiترین مقدار  پایین
هاي  در بین شهرستان 1390تا  1385هاي استان حاکی از وجود نوسانات زیاد شاخص ویلیامسون در طی دوره  اي در بین شهرستانمنطقه

  اند. لحاظ شاخص ویلیامسون از یکدیگر فاصله گرفته ر طی این دوره بههاي استان د باشد، بدین معنا که شهرستان استان می
  
  

   .مسکن روستایی، مدل ویکور، شاخص ویلیامسون، استان لرستان نابرابري،: واژگان کلیدي

 . ریزي روستایی دانشگاه اصفهان دانشجوي دکتراي جغرافیا و برنامه *
  s.seidsiyl@tr.ui.ac.ir. زي روستایی دانشگاه اصفهانری عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه** 

  .ریزي روستایی دانشگاه اصفهان عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ***
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 مقدمه    
  

 -منظور تضمین اسـتحکام اقتصـادي   در هر کشوري به
اجتماعی جامعه در راستاي ارتقـاي توسـعه ملـی، تهیـه     

 رود مـی شـمار   اي اساسـی بـه  براي عمـوم مقولـه    مسکن
رســی بــه  ) و دست91: 1387(مشــکینی و میرکمــالی ، 

امکانات و خدمات مسکن در بـین طبقـات درآمـدي از    
هاي توانمندسـازي و ایجـاد شـرایط مسـاعد رفـاه      زمینه

منـدي و افـزایش تـوان    اقتصادي و اجتماعی براي بهـره 
ها هاي آموزشی، بهداشتی، و مانند ایناستفاده از فرصت

). 72: 1386در جهت رشد سرمایه انسانی است (پیمـان، 
ن یکـی از نیازهـاي اساسـی بـراي بقـا و      عنـوا  مسکن به

که ساختاري کالبدي داشته باشـد،  آن وجود بشر، بیش از
)، 25: 1382(براتـی،  نهادي است با عملکرد چند بعـدي 

کــه داراي ابعــاد مختلــف مکــانی معمــاري، کالبــدي و  
ــالی، روانشــناختی و   فیزیکــی، اقتصــادي، اجتمــاعی، م

ــت ــکی اس در  (Culling Worth,1997: 166). پزش
چارچوب تأمین فضاي مورد نیاز براي آسـایش انسـان،   

وجودي مادي و کیفیتی فضایی است که تـأمین   ؛مسکن
ــر   ــان را بـ ــی آدمیـ ــی و روانـ ــاي روحـ ــده  نیازهـ عهـ

ــور، دارد(ســرتیپی ــازمان  25: 1383پ ــد س ــه تأکی ــا ب ). بن
ــانی   ــت جه ــل   (WHO)بهداش ــرین عام ــکن مهمت مس

د به زندگی  محیطی مرتبط با شرایط بیماري و امیزیست
ــژاد،  ــی از 562: 1375اســت(هدایت ن ــین یک ) و همچن

یافتگی از نظر فیزیکـی یـا   هاي توسعه مهمترین شاخص
). در دومـین  34:1379آیـد(رفیعی،  شـمار مـی   کالبدي بـه 

) کـه در اسـتانبول   1996اجالس اسکان بشـر در سـال (  
برگزار شد مسکن مناسب چنـین تعریـف شـده اسـت:     

معناي وجود یـک سـقف بـاالي     سرپناه مناسب تنها به«
سر هر شخص نیسـت، سـرپناه مناسـب یعنـی آسـایش      
مناسـب، فضـاي مناســب، دسترسـی فیزیکـی و امنیــت     

ــازه   ــداري و دوام س ــت، پای ــت مالکی ــب، امنی اي، مناس

هاي  روشنایی، تهویه، سیستم گرمایی مناسب، زیرساخت
اولیه از قبیل آبرسانی مناسب، بهداشت و آموزش، دفـع  

محیطـی، عوامـل بهداشـتی    یفیت مناسب زیسـت زباله، ک
مناسب، مکان مناسـب و قابـل دسـترس از نظـر کـار و      
تسهیالت اولیه که همـه ایـن مـوارد بایـد بـا توجـه بـه        

  ).4-3: 1379(پورمحمدي،» استطاعت مردم تأمین شود
ــابرابري مســکن یکــی از موضــوعات محــوري در    ن

و  )Huang & Jiang, 2009: 937(مطالعات اجتمـاعی  
ترین ابعـاد ملمـوس نـابرابري اجتمـاعی     نیز یکی از مهم

اکنــون ). هــم35: 1390؛ قنبــري، Huang,2005(اســت 
عنـوان یـک امـر جهـانی      خانمانی بـه مسئله مسکن و بی

 Gallent(باشـد   گیر کشورهاي مختلف جهان می گریبان
et al.,2003:15; Milboume & Cloke,2006: 1،( 

ه آمریکـا، بـا وجـود تسـلط     که در ایاالت متحد طوري به
مسکن خصوصی، نابرابري مسکن غلبه دارد که این امـر  

اجتمـاعی   -ناشی از یک گروه عوامل و شرایط اقتصادي
ــت   ــژادي اسـ ــر تبعـــیض نـ . در )Galster,1988(نظیـ

کشــورهاي سوسیالیســتی نیــز بــه رغــم تســلط مســکن 
شـمار  عمومی، مسـئله نـابرابري مسـکن امـري مهـم بـه      

ــی ــري،Szeleny,1983( رود م ). همــین 35: 1390؛ قنب
مسئله در کشورهاي در حـال توسـعه بـه شـکل حـادتر      

کند و عالوه بر مشکالت کمی، مشکالت کیفی بروز می
کـه در کشـورهاي در حـال     طوري دنبال دارد. به را نیز به

توسعه، معدودي از جامعه امکـان دسترسـی بـه مسـکن     
هاي یژه گروهو مناسب را دارا بوده و بقیه اقشار جامعه به

درآمد از داشتن یک سکونتگاه مناسب در رنج هستند کم
). مســئله و 35: 1390؛ قنبــري،1370، حبیبــی(اهــري و 

ــه   ــل از ده ــران قب ــدان  1330مشــکل مســکن در ای چن
نبوده است. تجلی و نمود نابرابري در مسـکن   ساز مسئله

مسـکنی و  بـی  ،توان در ظهور بدمسـکنی  روستایی را می
نشـینان در کالنشـهرها   ترش نواحی حاشیهتکوین و گس

دانست که در صـورت عـدم پیشـگیري در مبـدأ یعنـی      
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روســتاها روز بــه روز بــر مشــکالت و ابعــاد بــد آن در 
با وجود آنکه پـس  مقصد یعنی کالنشهرها خواهد افزود. 

زدایـی و  هایی در زمینـه محرومیـت  از انقالب اسالمی تالش
توســط نهادهــاي  بهبــود کمــی و کیفــی مســکن روســتاییان

انقالبــی همچــون بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی و جهــاد  
ـ  سازندگی صـورت گرفتـه اسـت ولـی تـا      حـال توفیـق     هب
ادامـه چنـین    و بـا چندانی در این زمینه حاصل نشده اسـت  

وضعیتی عدالت اقتصادي و اجتماعی و در نهایـت پایـداري   
  ).   35: 1390نواحی زیر سوال خواهد رفت (قنبري،

اي کـه بـه دالیـل متعـددي نظیـر      هاي توسعهينابرابر
دالیل تاریخی، طبیعی، دموگرافیکی، اجتماعی، اقتصادي 

رشد ناهمگون و  گردند موجب میو سیاسی و ... ایجاد 
). 4: 1375شود(منصــوري، مــی  نامتعــادل میــان نــواحی

ها سبب گردیده کـه شـکاف توسـعه    وجود این نابرابري
وم روز به روز بیشتر شده یافته و محر بین نواحی توسعه

و عدالت اقتصادي و اجتماعی مفهوم خـود را از دسـت   
بدهد، محرومیت نواحی محـروم تـداوم یابـد و نـواحی     
ــد(زیاري و   ــز کنن ــات را در خــود متمرک ــزي امکان مرک

). مسکن روسـتایی هـم در مباحـث    76: 1389دیگران، 
گسترده سیاسـی و هـم در مباحـث مربـوط بـه مسـائل       

علت قائل شدن اولویت بیشتر براي نیازهاي  روستایی، به
صـورت   مسکن شهري نسبت بـه مسـکن روسـتایی، بـه    

که مسکن براي رفاه و  در حالی ،اي در آمده استحاشیه
اي امنیت اجتماعی خانوارهاي روستایی یـک نیـاز پایـه   

باشد. در مقایسه با نواحی شهري، نـواحی روسـتایی    می
برند. معمـوالً  ی رنج میبیشتر از تمرکز فقر در این نواح

بسیاري از خانوارهاي روستایی با درآمد کمتر نسبت بـه  
نواحی شـهري دسـتیابی بـه مسـکن مطلـوب را امـري       

. تجربه نشـان  )Tiwari, 2007: 247( پندارندمیمشکل 
توجهی دهد در مناطقی که روستاها مورد غفلت و بی می

طقی بیشتر و در منا ،روستایی -اند مشکالت شهريبوده

انـد نابسـامانی   که از عمران و آبادانی بهتر برخوردار بوده
گـرفتن و  همین دلیل نادیده بوده است. به  کمتر ،اي منطقه

تـوجهی نسـبت بـه مسـکن و     رها نمودن روستاها و بی
گـرفتن شـرایط آسـایش بـراي      ضمن نادیـده  ،بافت آن

بخش قابل توجهی از جمعیت کشور؛ برهم زدن تعـادل  
قتصادي و کالبدي مناطق و متعاقب آن بـروز  اجتماعی، ا

دنبال خواهـد   نابسامانی در نظام سکونتگاهی کشور را به
  ).  49، 1385پور،داشت (سرتیپی

که هدف کلـی توسـعه، رشـد و تعـالی همـه        از آنجا 
بـراي    ریـزي  در فرایند برنامه  جانبه جوامع انسانی است، 

، شـناخت و  دستیابی به توسعه و قرارگیري در مسیر آن
درك شرایط و مقتضیات جوامع انسانی و نیازهاي آنـان  
در ابعاد مختلـف، از جملـه اقـدامات ضـروري در ایـن      

باشـد. در ایـن راسـتا بـا بررسـی و شـناخت        زمینه مـی 
هـا، مـی تـوان    وضعیت نواحی و قابلیت و تنگناهاي آن

هـا کاسـت.   ها را شـناخت و از شـدت نـابرابري   اولویت
نقاط قـوت و ضـعف نـواحی، جهـت      امروزه آگاهی از

ها ضروري بوده، گذاريها و سیاستها، برنامهارائه طرح
ــه ــه ب ــاخص گون ــتفاده از ش ــه اس ــادي،  اي ک ــاي اقتص ه

توانـد   اجتماعی، فرهنگـی، کالبـدي، بهداشـتی و ... مـی    
معیاري مناسب براي تعیین جایگاه نواحی و عاملی مهم 

د در راه هـاي موجـو  در جهت رفع مشکالت و نارسایی
ــتا      ــین راس ــد. در هم ــدار باش ــعه پای ــه توس ــیدن ب رس

اي، با نگاهی عمیـق و همـه جانبـه بـه     ریزي ناحیه برنامه
هـاي زیسـتی در   اي، در پـی انتظـام کـانون   مسائل ناحیه

دنبال فـراهم سـاختن مهمتـرین     و نیز به اي منطقهفضاي 
هاي زیسـتی  شرایط زیست و ارتباط مناسب میان کانون

). بـا در نظـر   70: 1391حقیقـی و دیگـران،   است (ذاکـر 
ــه    ــکن ب ــه مس ــرض ک ــن ف ــرفتن ای ــی از   گ ــوان یک عن

اي با ابعاد مختلـف  هاي اصلی توسعه و مقوله زیرساخت
زیستی، اجتماعی و اقتصـادي، نیازمنـد مطالعـه دقیـق و     
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توان این گونه بیـان کـرد کـه میـزان      جانبه است، می همه
نقـش   یافتگی بخـش مسـکن، عـاملی اسـت کـه      توسعه

کنـد  پایـدار ایفـا مـی    یافتگی و توسـعه  بسزایی در توسعه
مقالـه حاضـر بـا    ). 70: 1391حقیقـی و دیگـران،   (ذاکـر 

هــاي کمــی و کیفــی مســکن  بررســی وضــعیت شــاخص
در پـی تحلیـل شـناخت موقعیـت و چگـونگی       ،روستایی

هـا در نقـاط روسـتایی    توزیع امکانات توسـعه و نـابرابري  
و تعیین نیازهـاي سـکونتی آن   هاي استان لرستان  شهرستان

و همچنین ایجاد ذهنیتی کلی از وضعیت مسکن روسـتایی  
روسـتاهاي   بندي رتبهو تحوالت آن در چند سال گذشته و 

هاي استان از نظر وضعیت کمی و کیفـی مسـکن    شهرستان
ریـزي اجرایـی    بندي بـراي برنامـه  روستایی جهت اولویت

  باشد. مسکن در سطح استان لرستان می
  االت تحقیقسو
هاي استان لرستان  مسکن روستایی در بین شهرستان -

هاي استاندارد (کمی و کیفـی) در چـه    از لحاظ شاخص
 وضعیتی قرار دارد؟ 

لحـاظ   آیا میـان نقـاط روسـتایی اسـتان لرسـتان بـه       -
هــاي کمــی و کیفــی مســکن   برخــورداري از شــاخص

 روستایی تفاوت معناداري وجود دارد؟
مســکن روســتایی در بــین  اي همنطقــشـکاف درون   -

 هاي استان در چه وضعیتی قرار دارد؟ شهرستان
  پیشینه تحقیق

مسکن روستایی و مسـائل مربـوط بـه آن همیشـه بـه      
نوعی در زیر سایه مسکن شهري قـرار داشـته و حـدود    

  در پژوهشـی دربـاره   1سی سال پیش فیلیـپس و ویلیـام  
بــه )، 1982: 3وضــعیت مســکن روســتایی در بریتانیــا (

نادیده گرفتن بحث مسـکن روسـتایی در طـی دو دهـه     
هـاي مربـوط بـه مسـکن اشـاره      ویـژه در کتـاب   اخیر به

نادیده  «جاي واژه  هو امروزه ممکن است افراد ب اند کرده
منظـور   بـه  »3به حاشیه رانده شـده «از واژه  »2گرفته شده

هـاي آن در  تشریح وضعیت مسکن روستایی و نابرابري
  . )Cloke et al., 2006: 426(ده کند انگلستان استفا

در جستجوي « اي با عنوان ) در مقاله2007( 4چاگولی
» پایـدار  هایی بـراي پشـتیبانی از توسـعه مسـکن    سیاست

معتقد است که معیارهاي خاصی بـراي پایـداري وجـود    
نشینی و دارد که شامل الزام به کاهش فقر، کاهش حاشیه

ه عـدم بهبـود در   باشـد. البتـ   محیطی مـی حفاظت زیست
هاي اشتغال و درآمدها به احتمال زیاد منجـر بـه   فرصت

  شود.نتایج ناامید کننده می
وضعیت « اي با عنوان ) در مقاله2008( 5سونگ کیوها

» مسکن اجتماعی و توسعه پایدار جامعه در کره جنـوبی 
ها و مشکالت مسکن و بررسی مسائل به تشریح ویژگی

ره جنوبی پرداخته است. نتایج توسعه پایدار جامعه در ک
دهد که الزامی بـه ارائـه یـک راه حـل      نشان می  پژوهش

باشد و دولـت، بخـش خصوصـی و جامعـه      خاص نمی
مدنی باید در راستاي مشارکت نزدیک جهت ارائه یـک  

  برنامه جامع مسکن با همدیگر همکاري داشته باشند.
ي نـابرابر «اي با عنوان ) در مقاله2009( 6سی مینگ لی

بـه  » 2005و  1996مسکن در گـوانگژو چـین در سـال    
بررسی تغییـرات در میـزان و ماهیـت نـابرابري مسـکن      
شهري در چین در نتیجه قطع تخصیص اعتبـار بـه ایـن    

پـردازد. نتـایج نشـان    بخش در آغـاز هـزاره جدیـد مـی    
 کامالًدهد که سطح کلی نابرابري مسکن در گوانگژو  می

ی همچون سطح درآمـد و  های ثابت باقی مانده و شاخص
گذار تأثیرهاي اجتماعی در دسترسی به مسکن قشربندي

  بوده است.
بـه سـوي یـک    « اي با عنوان ) در مقاله2012( 7آسفور

استراتژي مؤثر براي مقابله بـا کمبـود زمـین مسـکن در     
بـا هـدف   » عنوان یک اولویت توسعه پایدار  نوار غزه به

منظـور   بـه  برجسته کردن نقـش افـزایش تـراکم مسـکن    
مواجه با مشکل کمبود زمین مسکن بـه بررسـی مشـکل    
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کمبود زمین مسکن در نوار غزه با توجه به جمعیـت در  
پــردازد. نتــایج حـال رشــد فزاینــده در ایــن منطقــه مــی 

هـایی در  حـل دهد که اساسـاً ارائـه راه   پژوهش نشان می
جهت برقرار کردن توازن بین الگوهاي مسکن متراکم و 

  باشد. مورد نیاز می ،شهريمحیط مناسب 
) در 2013مرکز اقتصاد روستایی دانشـگاه نیوکاسـل (  

مسکن مطلوب و نابرابري در منـاطق  «پژوهشی با عنوان 
ــتان ــتایی انگلس ــکن  » روس ــود مس ــه کمب ــد دارد ک تأکی

هـاي  را افـزایش داده و افـراد جـوان و گـروه     هـا  قیمت
 انـد. ایـن  درآمدي متوسط از دسترسی بـه آن بـاز مانـده   

دهد که شاخص افزایش قیمـت بـراي    پژوهش نشان می
درصد بیشتر از مناطق شهري بـوده   25مسکن روستایی 

  را براي افراد سخت کرده است.  و همین امر خرید آن
تحلیلـی بـر   « اي بـا عنـوان   ) در مطالعه1390بهرامی (

ضـعف  » وضعیت مسکن روستایی در اسـتان کرمانشـاه   
لح کـم دوام و کـم   سـاز، وجـود مصـا    و تکنیکی سـاخت 
سـازي مسـکن روسـتایی در اسـتان را     توجهی به مقـاوم 

گـذار بـر وضـعیت نابسـامان مسـکن      تأثیرعوامل اصلی 
منظـور پیشـگیري از    کند. همچنـین بـه  روستایی ذکر می

بالیاي طبیعی و بهبود وضع مسکن روسـتایی ضـرورت   
اجــراي طــرح جــامع مســکن روســتایی را کــه تــدوین 

  قرار داده است.، مورد توجه   گردیده
  

ــري ( ــه )1390قنب ــر  در مقال ــی ب ــوان تحلیل ــا عن اي ب
هـاي اسـتان    هـاي مسـکن روسـتایی شهرسـتان     نابرابري

بـا اسـتفاده از تلفیــق    1387آذربایجـان شـرقی در سـال    
هــاي تحلیــل عــاملی و شــاخص ترکیــب توســعه  روش

هاي امتیاز استاندارد، تاکسونومی عـددي   انسانی با روش
ــ ــهو تاپســیس و همچن ــانگین رتب ــک از ین می اي هــر ی

عنـوان   رسـد کـه تبریـز بـه    ها بـه ایـن نتیجـه مـی     روش
ــه   ــان ب ــتایی و ورزق ــاط روس ــوان  برخــوردارترین نق عن

ــتان   ــتایی شهرس ــاط روس ــرین نق ــتان   محرومت ــاي اس ه

شـوند. همچنـین نتـایج    آذربایجان شـرقی شـناخته مـی   
دهد که تقریباً بیشتر  اي نشان میحاصل از تحلیل خوشه

یافته روستایی در مرکز استان و یا در اطراف  ط توسعهنقا
هاي استان از جمله تبریز یا مراغـه   نقاط مسلط شهرستان

اند کـه ایـن امـر ناشـی از تبعیـت از الگـوي        قرار گرفته
  باشد. پیرامون می -مرکز

اي بــا عنــوان ) در مقالــه1390مشــکینی و همکــاران (
بـا اسـتفاده از    برآورد نابرابري مسکن در استان هرمزگان

اند که وضعیت مسکن ضریب جینی به این نتیجه رسیده
در ایـن اسـتان بـه     1357درآمد از سال هاي کمدر گروه

که عدم توانایی تأمین بعد در حال بدتر شدن است و این
ــا دهــکمســکن مناســب از  ــه ســمت  3و  2و  1ي ه ب

  نیز کشیده شده است. 5و  4ي ها دهک
اي با عنـوان تحلیلـی   در مقاله )1391پرهیز و همکاران (

ــتفاده از     ــا اس ــتان ب ــتان لرس ــکن در اس ــعیت مس ــر وض ب
هـــاي تحلیـــل عـــاملی (تاکســـونومی عـــددي و   مـــدل

 بنـدي  رتبـه ویلیامسون) به تعیین نیازهاي سکونتی استان و 
هـاي تحقیـق نشـان    پـردازد. یافتـه  هاي استان می شهرستان

سـتان  دهد که میزان نرخ تخریـب مسـکن در اسـتان لر    می
ــاطق  4/2درصــد، در منــاطق شــهري  7/2 درصــد و در من

درصـد اسـت. همچنـین در بـین شــهرهاي      2/3روسـتایی  
داراي  دختـر  پـل مورد مطالعه دلفان، کوهدشت، سلسـله و  

ــدترین وضــعیت مســکن و خــرم ــاد و بروجــرد داراي ب آب
 باشند.   بهترین وضعیت مسکن در استان می

   مبانی نظري
 دهنـده  ین عنصـر تشـکیل  تـر عنوان کوچـک  مسکن به

 ؛1374و نمایانگر توسـعه کالبـدي (تولـون،    هاسکونتگاه
  خانوارهاي سراسر جهـان بـه   )، براي بیشتر1379رفیعی،

 تـرین و ارزشـمندترین دارایـی محسـوب    منزله پرهزینه
ــردد مــی ــا   گ ــراي بخــش اعظــم خانواره ــین ب و همچن

تهیه مسـکن  ترین عامل کیفیت زندگی است.  کننده تعیین
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کشورهاي پیشرفته و شماري از اقتصادهاي بـازاري   اکثر رد
 ;Stren&White,1989)  اسـت  مطلـوب  حـال ظهـور   در

Khoury,1996:19) .ــه ــزي مســکن از  مســکن و برنام ری
هاي مختلف مورد بررسی و تحلیـل قـرار گرفتـه    دیدگاه

است. نظریات توسـعه و قطـب رشـد، مشـکالت حـاد      
هـاي توسـعه   رنامـه مسکن را امري گذرا و از ملزومات ب

). به اعتقاد راپـاپورت، عامـل   10:1385(شفاعت، داند می
ها از جهان و حیات نقش مـؤثري  فرهنگ و درك انسان

در مسکن و سازمان تقسیمات فضـایی آن داشـته اسـت    
.(Rapoport, 1969: 47) به دیدگاه لوکوربوزیه هـر  بنا 

ــا    ــد ب دو وجــه نیازهــاي جســمی و روحــی انســان بای
فضایی خانه پاسـخ داده شـود. همچنـین او     سازماندهی

معتقد است نهادهاي اجتماعی بیرون خانه مکمـل نهـاد   
بایست شرایط مناسبی را براي حیـات  خانه هستند و می

. به اعتقاد )Yagi,1987:18(جامعه شهري فراهم سازند 
فلچر خانه، مکان پارادوکس عطوفت و خشونت اسـت.  

 شاعرانه فضا، خانه راگاستن باشالرد نیز در کتاب جنبه 
لقـــب داده اســـت کـــه در آن  "فضـــاي خوشـــبختی"

استراحت، خودیابی، آرامش و مـادرگرایی اهمیـت پیـدا    
  ). 164: 1378کند (توسلی،می

  

گذار بر میزان تمایل روسـتاییان بـه   تأثیریکی از دالیل 
باشد. آخـرین آمـار    ساز روستایی مسئله فقر می و ساخت

نشـانگر آن اسـت کـه جوامـع     از وضعیت فقر در ایران 
روستایی به نسبت بیشتري از جوامع شـهري بـا پدیـده    

رغم ) تا جایی که علی8: 1385فقر روبرو هستند (غفار، 
درصد از وسعت کشـور و حـدود    60اختصاص حدود 

درصد از جمعیت آن به مناطق روستایی، روسـتاییان   30
در زمینه اقتصادي نـه فقـط قـدرت اقتصـادي چنـدانی      

اي کننـده  ند، بلکه در اقتصاد پولی نیـز نقـش تعیـین   ندار
نداشــته و بســیاري از روســتاییان در شــرایط اقتصــادي  

کننـد. بنـابراین   نامطلوب و زیـر خـط فقـر زنـدگی مـی     

ساز روستاییان پاسخگوي نیاز شدید به  و سرعت ساخت
-116: 1390باشـد (بیتـی،   مسکن مقاوم روسـتایی نمـی  

دهنـده بافـت    تشـکیل  ). مسکن از مهمترین عوامـل 117
ثر از عوامل طبیعی و انسانی بـوده،  أروستایی است که مت

بنابراین هرگونه تغییر در شـرایط طبیعـی و انسـانی، بـه     
یابـد (سـعیدي و امینـی،    طرق مختلف در آن تجلی مـی 

ــان     32: 1389 ــعه، امک ــه توس ــوط ب ــات مرب ). در ادبی
دسترسی به نیازهاي اساسی زیستی هدف اولیـه توسـعه   

قی شده و میزان فقر افراد را میزان محرومیـت از ایـن   تل
نیازها تعریف می کنند. یکـی از کاالهـاي مهـم در ایـن     
خصوص مسکن اسـت. محرومیـت از مسـکن مناسـب     

توان از اقـدام بـه توسـعه     یعنی فقیر بودن،  بنابراین نمی
طور جدي براي مسئله مسکن  سخن گفت بدون اینکه به

). از نظـر  1379:77مـدي،  تدبیري نشـده باشـد (پورمح  
ــواحی   بســیاري از محققــان نبــود مســکن مناســب در ن

هاي زنـدگی سـالم در ایـن     روستایی بر بسیاري از مؤلفه
شـود، در برخـی مـوارد نامسـاعد     نواحی مؤثر واقع مـی 

هــاي بــودن مســکن از عوامــل اصــلی بــروز مهــاجرت 
 ،(Herrmann,2009: 4)آیـد  حسـاب مـی    روستایی بـه 

ــابراب ــزایش ن ــه رياف ــاعی را ب ــاي اجتم ــته  ه ــال داش دنب
(WHO,2010: 5)،     سالمت روان افـراد سـاکن در ایـن

و  (Howell , 2005: 8)  مســاکن را دچــار اخــتالل
هـا و تغذیـه ضـعیف را    افزایش خطر ابـتال بـه بیمـاري   

   (Ruel,2010: 54).دنبال دارد  به
  روش پژوهش
 کـاربردي و روش بررسـی  -بنیـادي حاضر نوع تحقیق 

-رفتـه در آن کمـی   کـار  هـاي بـه   توجه بـه مؤلفـه  با  آن
تکنیکی اسـت. محـدوده جغرافیـایی پـژوهش     -تحلیلی

 1390اداري اســتان لرســتان در ســال  -حــوزه سیاســی
هـا و اطالعـات مـورد نیـاز بـا      آوري دادهباشد. جمع می

ها و اطالعات مرکـز آمـار ایـران و بنیـاد     استفاده از داده
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گرفتـه اسـت کـه     صورت 1390مسکن انقالب اسالمی 
مــورد  EXLLو  SPSSآوري در محــیط پــس از جمــع

هاي اند. جهت پاسخگویی به پرسش پردازش قرار گرفته
موجـــود در ایـــن تحقیـــق از مـــدل ویکـــور و روش 

  ویلیامسون استفاده شده است. 
  هاي مورد استفاده در تحقیق شاخص

تحلیل مسائل کمی و کیفی مسکن با استفاده از ابزاري 
  صــورت متغیرهــایی بــه نــام گیــرد کــه بــه صــورت مــی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  9مدل ویکور
ــی از روش   ــور یک ــدل ویک ــمیم  م ــاي تص ــري ه گی

چندمعیاره کاربردي اسـت کـه کـارایی بـاالیی در حـل      
هـاي تـوافقی ارائـه     اساس روش مسائل گسسته دارد و بر

هاي موجـه را کـه بـه    حلحل توافقی، راهشده است. راه
عنـوان توافـق ایجـاد شـده      ه بهآل نزدیک بودحل ایدهراه

کنـد  گیرندگان تعیین میاي تصمیمتوسط اعتبارات ویژه
)Opricovic,S, Tzeng H. 2004:447 بـــدري و؛ 

و  بنـدي  رتبـه ). تأکیـد ایـن روش بـر    7: 1391همکاران،
هاي توافقی حلاي گزینه و تعیین راهانتخاب از مجموعه

 &Chen(باشـد  براي مسـئله بـا معیارهـاي متضـاد مـی     

Wang, 2009:234،مـدل  . )7: 1391؛ بدري و همکاران
  هـاي مشـابه ماننـد تاپسـیس و     ویکور نسـبت بـه مـدل   

  

هاي مسکن مطرح بوده و بیانگر ابعاد مختلف  شاخص
اقتصادي، اجتماعی، فرهنگـی و کالبـدي مسـکن اسـت     

که آمارهـاي اولیـه و خـام      ). از آنجا28: 1383(عزیزي،
دست آمده  هاي عمومی بهمورد نیاز تحقیق از سرشماري

باشـند کـه    است، لذا داراي روایی و پایایی مناسـب مـی  
محقق با توجه به نیاز خود و اطالعات در دسترس اقدام 

هاي مورد نظـر تحقیـق کـرده اسـت       به ساخت شاخص
  ).1 شماره (جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

باشـد.   هایی مـی ها و تفاوتتاکسونومی داراي شباهت
حاسبه فاصـله نسـبت بـه شـرایط     شباهت هر سه مدل م

تعیـین    ها در نحـوه باشد اما تفاوت اساسی آن آل میایده
ــده راه ــل ای ــه   ح ــت. از جمل ــله اس ــبه فاص آل و محاس

هـا،   شـاخص  دهی وزن توان به  ي این روش میها مزیت
هاي غیر هم جهـت و اسـتفاده    امکان استفاده از شاخص

ویکـور  باشد. مزیت اساسـی روش   هاي کیفی میاز داده
هاي مشابه توجـه بـه توافـق گروهـی و      نسبت به روش

هـاي   اساس شاخص باشد که بر ها می اکثریت در شاخص
Q, R, S اساس شـاخص   و میزان توافق گروهی و برV 

وزن و حداکثر مطلوبیت گروهی سنجیده و در واقع یک 
: 1391بدري و همکـاران، ( شودآستانه براي آن لحاظ می

صورت هفت مرحله بـوده   روش به . مراحل انجام این)7

  شاخص شاخص
 X10 8مالکیتنسبت برخورداري واحد مسکونی از اسناد  X1 بعد خانوار  (معکوس)

 X11  نسبت مساکن بادوام X2 تراکم خانوار در واحد مسکونی (معکوس)
 X12 درصد واحدهاي مسکونی داراي تلفن ثابت X3 متوسط اتاق در واحد مسکونی

 X13 کشیدرصد واحدهاي مسکونی داراي آب لوله X4 تراکم نفر در واحد مسکونی (معکوس)
 X14 کشید واحدهاي مسکونی داراي گاز لولهدرص X5 تراکم نفر در اتاق (معکوس)
 X15 درصد واحدهاي مسکونی داراي آشپزخانه X6 متوسط اتاق براي هر خانوار

 X16 درصد واحدهاي مسکونی داراي حمام X7  درصد کمبود واحد مسکونی (معکوس)
 X17 درصد واحدهاي مسکونی داراي توالت X8 متوسط سطح زیربنا

 X9 نی به سال (معکوس)متوسط عمر واحد مسکو

  
  .هاي کمی و کیفی مسکن روستایی در تحقیق شاخص. 1 ج
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که در مقاله حاضر جهت پرهیز از تکرار سـعی گردیـده   
   هاي تحقیق ذکر گردد.هر یک از مراحل همراه با یافته

  شاخص ویلیامسون
ــکاف درون      روش ــرآورد ش ــراي ب ــاوتی ب ــاي متف ه

و بحث نابرابري وجـود دارد کـه از آن جملـه     اي منطقه
ریب تغییـرات و  تـوان بـه شـاخص ویلیامسـون، ضـ      می

هـاي مـورد    شاخص شانون اشاره کرد. یکی از شـاخص 
اسـتفاده از   اي منطقههاي درون منظور سنجش نابرابري به

توسـط   1965باشد کـه در سـال    شاخص ویلیامسون می
ویلیامسون مطرح گردید. ویلیامسون عقیـده داشـت کـه    

در ابتدا به افزایش سـطح توسـعه    اي منطقههاي نابرابري
و در نهایـت کـاهش سـطح توسـعه اقتصـادي       اقتصادي

 اي منطقـه هـاي  نظر او دگرگـونی نـابرابري   انجامد. به می
اي از سرریزهاي مرتبط با مراحل مختلف پیامد مجموعه

توسعه اقتصـادي از جملـه مهـاجرت، جریـان سـرمایه،      
باشـد.   المللـی مـی  هـاي دولـت و تجـارت بـین    سیاست

)Tadjoeddin, 2003: 28-29.(  ص در واقـع  این شـاخ
یک ضریب وزنی و بدون بعـد   با نوعی ضریب تغییرات

 اسـاس رابطـه زیـر شـکاف بـین      تواند بر باشد که می می
  انتخـابی در  مناطق مختلف را بـا هـم از نظـر شـاخص    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي زمانی مورد بررسی قرار دهد.طول دوره 
     
  )1رابطه (

   

رانه شـاخص مـورد   سـ  Xiتعداد مناطق،  nکه در آن، 
سرانه شاخص مورد نظر در کل  i ،Xnنظر در شهرستان 

جمعیـت کـل     Nو  iجمعیـت منطقـه   Piهـا،   شهرستان
  مناطق است.

  

  شناخت محدوده مورد مطالعه
دقیقه  50درجه و 46استان لرستان در غرب ایران بین 

دقیقـه طـول شـرقی از نصـف      2درجـه و   50شرقی تا 
  درجـه و  34دقیقـه تـا    38درجـه و  32النهار گرینویچ و

دقیقه عرض شمالی واقع شده است. ایـن اسـتان بـا     22
کیلومتر مربع در غـرب ایـران    5/28559مساحتی بالغ بر 

  در بخش کوهسـتانی از سلسـله جبـال زاگـرس قـرار       و
  درصد از سـطح مسـاحت کـل کشـور     8/1دارد و حدود 

اسـاس آخـرین    بر ).1را شامل می گردد (تصویر شماره 
، 1390در سـال   ت دولتئت کشوري مصوب هیتقسیما

ــتان داراي   ــتان لرس ــتان،  10اس ــش و  27شهرس    23بخ
ــهر ، ــتان 84 ش ــادي  2750، دهس ــد  145091و  آب واح

 .باشد مسکونی می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .موقعیت استان لرستان نسبت به ایران. 1 ت
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  هاي تحقیقیافته
مقایسه وضعیت مسکن روستایی در استان لرستان بـا  

  سطح ملی
لرسـتان از  سهم اسـتان   1390و  1385طبق آمار سال 

 1/2و  2/0کل موجودي مسکن کشور به ترتیب برابر بـا  
 8/1سهم استان از مسکن شهري  1385که در سال  بوده

 8/1برابـر بـا    1390و در سـال   5/2و مسکن روسـتایی  
درصـد مسـکن روسـتایی     8/2درصد مسکن شـهري و  

ــماره    ــدول ش ــت. در ج ــوده اس ــکن   2ب ــعیت مس   وض
ــتان در دو د  ــتایی اس ــهري و روس  1390و  1385رره ش

  آورده شده است.
  
هاي استان  مسکن روستایی در بین شهرستان بندي رتبه

  اساس مدل ویکور لرستان بر
ها و اطالعات مورد نیاز جهـت  آوري دادهپس از جمع

مسـکن روسـتایی در بـین     بنـدي  رتبـه هـا و  تحلیل داده
هاي استان لرسـتان اقـدام بـه اسـتفاده از مـدل       شهرستان

ید که مراحل آن به شـرح زیـر توضـیح داده    گرد ویکور
  :شده است

  مرحله اول: تشکیل ماتریس تصمیم مکانی
  هـاي مـورد نیـاز    در این مرحله پس از گـردآوري داده 

 هاي کمی اقدام به تعریف مـاتریس ها به دادهو تبدیل آن
 ها گردید. این مـاتریس  هاي خام هر یک از شاخصداده

ــري متشــکل از تصــمیم ــ mگی ــیت  nه و گزین   خصوص
ها وجود  اي از شاخصاست که براي هر گزینه مجموعه

شـود،  نشـان داده مـی   Xijصـورت   دارد که مقدار آن بـه 
  مقـدار خصوصـیت  مقـدار خصوصـیت     Xijعبـارتی   به
j هـا (سـطرها) شـامل    در این ماتریس گزینه باشد. ام می

 17هـا شـامل    هاي اسـتان لرسـتان و شـاخص    شهرستان
ــتف   ــورد اس ــاخص م ــا  X1اده (ش ) در تحقیــق X17ت

  مـاتریس تصـمیم مکــانی    3 شــماره جـدول  باشـند.  مـی 

  دهـد   هاي استان لرستان را نشان مـی  مربوط به شهرستان
    هــاي اســتفاده شــده در حــوزه    کــه در آن شــاخص 

  هــا در  سـنجش نــابرابري مسـکن در ســطر و شهرسـتان   
  بـراي مثـال شـاخص     انـد. ستون ماتریس فهرست شـده 

بـراي شـهر الیگـودرز مقـدار      x1معکوس)بعد خانوار (
هـا   دهد که نسبت بـه دیگـر شهرسـتان    را نشان می 4,41

  حجم باالي جداول محاسـبه شـده بـراي     باشد. باالتر می
  هــر کــدام از مراحــل مــدل ویکــور، نویســندگان را بــر  
  آن داشت که در بعضـی مراحـل محاسـبات مربـوط بـه      

ـ  ان نتیجـه  پنج شاخص اول را در جداول آورده و در پای
هـا مـورد    شهرسـتان  بنـدي  رتبـه هاي جهت  کل شاخص

  استفاده قرار گیرد.
  مرحله دوم: محاسبه مقادیر نرمال شده 

هـاي چنـد   گیـري یک نکته مهم در مـاتریس تصـمیم  
ــاخص  ــود ش ــه، وج ــا    شاخص ــی ب ــت و منف ــاي مثب ه

باشد. لـذا بـراي    ي مختلف در یک ماتریس میها مقیاس
دیگر، الزم است از طریـق  ها با یک امکان مقایسه شاخص

هاي بهنجارسازي قابلیـت مقایسـه را بـا هـم پیـدا       روش
عنـوان   بـه ). Jin,2005:86 ;32: 1389کنند (پورطـاهري، 

گیـري  شاخصی با جهت (X1) بعد خانوار مثال شاخص
منفی است که از طریق بهنجارسازي امکـان مقایسـه آن   

در مرحلـه دوم  . گـردد  مـی هـا فـراهم    با دیگر شـاخص 
 ي گوناگون با استفاده از رابطـه ها مقیاسمنظور تطبیق  به
هـاي   هاي براي شاخصسازي نورم دادهاقدام به نرمال 2

  گردید. )X1-X17( مختلف
  

   )2(رابطه 
  
  
   

مقدار نرمال شده گزینه  fijمقدار اولیه و  Xij که در آن
i  ام و بعدj باشند ام می.  
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 ها مرحله سوم: محاسبه وزن شاخص
گیـري چنـد شاخصـه، تعیـین وزن     در فرایند تصـمیم 

ها از اهمیت اساسی برخوردار است که این امـر   شاخص
، Linampهــاي مختلــف از جملــه  بــا اســتفاده از روش

AHP ،ANP، گیـرد   آنتروپی شانون و مانند آن انجام می
هـا   ه شـاخص دهی ب وزن). 102-67: 1398(پورطاهري، 

از طریـق مـدل آنتروپـی صـورت گرفتـه      در این تحقیق 
(اکبري  است که ساختار مدل آنتروپی به شرح زیر است

  ):46-48، 1387و زاهدي، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )                             3رابطه( 
  

هـا   در مرحله بعدي مقدار آنتروپی هر یک از شاخص 
  گردد: میمحاسبه 

  )     4رابطه(
   
  

ها مقـداري بـین صـفر     مقدار آنتروپی هر یک از شاخص 
و یک است. بعد از محاسبه آنتروپـی هـر شـاخص، درجـه     

  گردد: انحراف هر شاخص از طریق رابطه زیر محاسبه می

  
  موجودي مسکن

  سهم استان (درصد)  استان لرستان  کشور
 روستایی شهري کل روستایی شهري کل  روستایی  شهري  کل

1385  15859925  11431880  4428045  324215  211351  112864  2/0  8/1  5/2  
1390  19954708  14782114  5172594  420962  275871  145091  1/2  8/1  8/2  

  -  -  -  54/2  69/2  64/2  56/1  60/2  32/2    13851390درصد رشد ساالنه 
  

  ها شهرستان
 کوهدشت سلسله درود دوره چگنی دلفان آبادخرم پلدختر بروجرد الیگودرز ازنا  شاخص

X1  3,62  4,41 3,53 3,96 4,1 4,02 4 3,97 4,03 4,23 

X2 1,11 1,08 1,12 1,26 1,14 1,25 1,24 1,07 1,15 1,26 

X3 2,92 2,54 2,45 2,98 2,87 2,72 2,75 2,55 2,48 2,77 

X4 4,02 6,68 3,97 4,97 4,7 5,04 5 4,26 4,67 5,33 

X5 1,35 2,63 1,6 1,66 1,63 1,85 1,81 1,66 1,87 1,92 

X6 2,66 2,33 2,18 2,35 2,5 2,16 2,2 2,38 2,14 2,2 

X7 10,04 8,05 11,09 21,06 12,8 20,28 19,98 6,74 13,68 20,66 

X8 92,36 82,9 84,07 93,26 104,52 84,97 84,89 87,16 91,25 97,88 

X9 16,48 19,41 13,87 15,72 14,64 15 14,91 12,13 14,11 15,6 

X10  58,36 72,98 99,32 33,99 38,69 28,84 38,69 67,56 98,4 75,41 

X11  39,12 14,71 60,27 28,71 47,51 35,91 18,23 64,73 38,37 20,87 

X12  51,34 37,66 61,68 56,87 56,03 51,2 50,88 48,63 62,5 60,59 

X13  98,54 79,88 97,98 75,9 92,71 75,97 91,9 98,87 93,84 58,53 

X14  40,75 25,44 36,94 1,97 44,33 14,69 2,54 56,57 36,1 8,64 

X15  98,27 76,27 98,45 76,18 95,31 94,06 63,12 99,16 95,38 93,7 

X16  97,23 69,06 92,35 74,56 88,14 58,6 58,34 95,44 82,23 61,22 

X17  99,44 93,48 99,21 98,29 99,03 99,01 99,65 99,25 98,89 99,06 

  

ـ   . 1385-90سهم استان لرستان از مسکن موجود کشـور و تغییـرات آن در دوره   . 2 ج ومی مأخـذ: سرشـماري عم
  .1390و  1385نفوس و مسکن 

  .1393هاي خام. منبع: محاسبات نگارندگان، ماتریس تصمیم مکانی داده. 3 ج
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                 ) 5رابطه(
) محاسبه 4محاسبه وزن هر شاخص از طریق رابطه ( 
    گردد: می
  )               6رابطه(

هـا در   نتایج مربوط به وزن نسبی هر یـک از شـاخص  
  آورده شده است. 4جدول شماره 

X1 0,005  X10 0,129  
X2 0,005 X11 0,154  
X3 0,005 X12 0,019  
X4 0,019  X13 0,020  
X5 0,025  X14 0,428  
X6 0,006  X15 0,017  
X7 0,110  X16 0,030  
X8 0,006  

X17 0,002  
X9 0,013  

  

  
  مرحله چهارم: محاسبه ماتریس نرمال وزنی

دار کـــردن هـــر یـــک از در ایـــن مرحلـــه جهـــت وزن
هـا   ها، مقادیر ماتریس نرمال شده هر یـک از گزینـه   شاخص

ها (محاسـبه شـده از طریـق روش آنتروپـی      بر وزن شاخص
ماتریس نرمـال شـده   تا از این طریق  گردد میشانون) ضرب 

محاسـبات مربـوط    5دست آید. در جـدول شـماره    وزنی به
  به پنج شاخص نخست در این مرحله آورده شده است.

  

  شاخص     
 شهرستان

X1 X2  X3  X4  X5  

 0,0059 0,0051 0,0020 0,0016  0,0015 ازنا

 0,0116 0,0085 0,0017 0,0015 0,0018 الیگودرز

 0,0070 0,0050 0,0016 0,0016 0,0015 بروجرد

 0,0073 0,0063 0,0020 0,0018 0,0016 پلدختر

 0,0071 0,0054 0,0019 0,0016 0,0017 خرم آباد

  0,0081  0,0054  0,0018  0,0018 0,0017 دلفان
  0,0079  0,0063 0,0018 0,0015  0,0017 دوره چگنی

  0,0073  0,0054 0,0017 0,0016  0,0016  دورود
  0,0082  0,0059  0,0017  0,0018 0,0017 سلسله

  0,0084  0,0067 0,0019 0,0015  0,0018 کوهدشت

  

ترین مقدار بـراي  مرحله پنجم: تعیین باالترین و پایین
   ها همه توابع شاخص

 7اسـاس رابطـه    صورت مثبت باشد بـر  اگر شاخص به
شـود و اگـر   تـرین محاسـبه مـی   مقادیر باالترین و پایین

مقـادیر   8ساس رابطـه  ا صورت منفی باشد بر شاخص به
  شود.ترین محاسبه میباالترین و پایین

  

  )7 رابطه(
  

   )8 رابطه(
  

تـوان بـاالترین و    الـذکر مـی  هاي فوقاساس فرمول بر 
ها مشخص  ترین مقادیر را براي هر یک از شاخص پایین

  *fمقـدار  هاي مثبـت   نمود. در این مرحله براي شاخص

ترین مقـدار در  پایین -fر شاخص و باالترین مقدار در ه
ــی  ــا در شــاخص  هــر شــاخص م ــی  باشــد ام هــاي منف

 -fتــرین مقـدار در هــر شــاخص و  پــایین *f(معکـوس)  
. بـراي مثـال در   باشـد  باالترین مقدار در هر شاخص می

نسبت برخـورداري واحـد مسـکونی از اسـناد     شاخص 
بــاالترین ارزش شاخصــی مربــوط بــه  (X10) مالکیــت

ــ ــتان بروج ــایینشهرس ــه  رد و پ ــوط ب ــرین ارزش مرب ت
   ).6باشد (جدول شماره  شهرستان دلفان می

هـا بـا   مرحله ششم: محاسبه مقادیر فاصـله گزینـه  
  آلحل ایده راه

آل مثبـت  حـل ایـده  در این مرحله فاصله هـر گزینـه از راه  
 9رابطـه  فرمول  اساس ها برمحاسبه شده و سپس تجمع آن

: 1389همکـاران،  بار وشود (فرجـی سـبک  محاسبه می 10و 
پـس از محاسـبه    Rj و Sjعبارت دیگـر، محاسـبه    ). به137

و  *fو اسـتخراج   دارماتریس نرمالیزه شده و مـاتریس وزن 
f-  شـاخص ویکـور    منظـور محاسـبه   براي هر شاخص بـه
  گیرد. ها صورت میبندي گزینهمنظور رتبه به

  

  )9 رابطه(
  

  )10رابطه(

  .اساس روش آنتروپی ها بر وزن شاخص. 4 ج
  

  .ماتریس نرمال شده وزنی. 5 ج
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آل حل ایـده نسبت به راه i فاصله از گزینه Sjکه در آن 
آل  حل ایدهاز راه i فاصله گزینه Rjها) و (ترکیب بهترین

اساس  بندي عالی بررتبه باشد. منفی (ترکیب بدترین) می
Sj  اساس  بندي بد برو رتبهRj    انجام خواهد شـد.  بـراي

(تراکم خانوار)  X2براي شاخص  Sمثال محاسبه مقدار 
  باشد: ت زیر میصور در شهرستان ازنا به

  
  

نهـایی   بنـدي رتبـه و  Qiقدار محاسبه ممرحله هفتم: 
   هاگزینه

در این مرحله شاخص ویکور که همان امتیـاز نهـایی   
رابطـه   اساس بر Qiمقدار هر گزینه است محاسبه شده و 

 17بیــانگر رتبــه نهــایی هــر شهرســتان از مجمــوع   11
تـا   باشد و مقدار آن بین صـفر  شاخص مورد مطالعه می
  :)7یک است (جدول شماره 

  )11 رابطه(
  

  

  که در آن:
  )12 رابطه(
  )13 رابطه(

  

V  0.5= عدد ثابت 
Sj  مجموع مقدار =S براي هر گزینه 
S- ترین عدد شاخص  = بزرگS براي هر گزینه 
S* ترین عدد شاخص  = کوچکS براي هر گزینه 
Rj  مجموع مقدار =R براي هر گزینه 
R- شاخص  ترین عدد = بزرگR براي هر گزینه 

R* ترین عدد شاخص  = کوچکR براي هر گزینه  
    .باشد می

   

V     ــداکثر ــا ح ــا) ی ــت معیاره ــتراتژي (اکثری وزن اس
حـل  میـزان فاصـله از راه           مطلوبیت کروهی است. 

  عبــارتی دهــد. بــه ام را نشــان مــیiآل مثبــت گزینــه ایــده
  

آل منفـی بـراي   حـل ایـده  هنده فاصله از راهد نشان       
  ام است.iگزینه 

حـداکثر  Qi اسـت، شـاخص    5/0بزرگتر از  Vزمانی که 
باشــد،  5/0کــوچکتر از  Vتوافــق را دارد. زمــانی کــه   

دهنده حداکثر نگرش منفی است. براي مثال محاسـبه   نشان
  باشد: ر میصورت زی براي شهرستان ازنا بهQi مقدار 

  
  

بـراي هـر    Qi، محاسبه مقدار 7بر طبق جدول شماره 
شــاخص موجــود در تحقیــق  17شهرســتان از مجمــوع 

 Qiمقدار هایی که  باشد که شهرستان حاکی از این امر می
گیرنـد و  ها بیشتر است، در اولویت باالتر قرار میدر آن

 هـا در  به معناي قرار گرفتن شهرستان Qiتر مقادیر پایین
اسـاس نتـایج ایـن جـدول      بـر  تـر اسـت.  هاي پایینرتبه

آبـاد بـا داشـتن    هـاي دورود، بروجـرد و خـرم    شهرستان
هاي یک تا سه و کوهدشـت،  در رتبه Qiقدار بیشترین م

هـاي  در رتبه Qiو دوره چگنی با کمترین مقدار  دختر پل
تـوان گفـت کـه     عبارتی می به اند. هشت تا ده قرار گرفته

بـاالتري دارنـد در مجمـوع     Qiکه مقدار هایی  شهرستان
هاي انتخابی داراي وضعیت بهتـري نسـبت بـه     شاخص

  باشند. ها می دیگر شهرستان
   اي منطقهبررسی شکاف درون 

 اي منطقـه در این تحقیق جهت بررسی شـکاف درون  
 واحـد  در نفـر  هاي انتخابی تراکم مسکن از نظر شاخص

ــط  اتاق، در نفر تراکم مسکونی، ــطح متوس ــا و   س زیربن
از  1390و  1385هـاي  بادوام بـراي سـال   مساکن نسبت

اسـتفاده   1اسـاس رابطـه شـماره     شاخص ویلیامسون بر
هـاي   گردیده است که نتایج حاصل از آن براي شهرستان

  .آورده شده است 8مختلف استان در جدول شماره 
 7اساس نتایج شاخص ویلیامسون در جدول شماره  بر
  هـا را از نظـر   یـک از شهرسـتان  توان شکاف بـین هر  می
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  دهـد   هاي مسکن مشاهده کرد، که نشـان مـی   شاخص
   1385هـا در طـی دوره    در اکثر مـوارد از نظـر شـاخص   

درصد تغییرات افزایش یافته است. بـدین معنـا    1390تا 
  لحـاظ  هـاي اسـتان در طـی ایـن دوره بـه      که شهرسـتان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــد و  یگر فاصــله گرفتــهشــاخص ویلیامســون از یکــد   ان
طور کلی نوسانات زیاد شاخص ویلیامسون دلیلی بـر   به

هـاي   در بـین شهرسـتان   اي منطقـه وجود شـکاف درون  
  باشد.  استان می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 X1 X2  X3  X4  X5  X6  X7  X8  X9  
f* 0,0015 0,0015 0,0020 0,0050 0,0059 0,0022 0,0153 0,0023 0,0033 

f- 0,0018 0,0018 0,0016 0,0089 0,011 0,0017 0,0479 0,0018 0,0052 

  X10  X11  X12  X13  X14  X15  X16  X17  
f* 0,0616 0,0783 0,0074 0,0071 0,2370 0,0099 0,0117 0,0008 

f- 0,0178 0,0178 0,0042 0,0042 0,0082 0,0037 0,0070 0,0008 

  

  رتبه Si  Ri  Q  ها شهرستان
 4  0,736  0,124 0,330 ازنا

 6  0,428  0,244 0,601 الیگودرز
 2  0,781  0,154 0,238 بروجرد
 9  0,025  0,428 0,845 پلدختر
 3  0,767  0,111 0,352 خرم آباد

  7  0,219  0,328  0,752 دلفان
  10  0,000  0,423  0,885 دوره چگنی

  1  1  0,58  0,098  دورود
  5  0,696  0,161  0,357 سلسله

  8  0,147  0,376  0,764 کوهدشت
  

  شاخص               
  

            شهرستان

 نسبت مساکن بادوام متوسط سطح زیربنا تراکم نفر در اتاق تراکم نفر در واحد مسکونی

1385  1390  1385  1390  1385  1390  1385  1390  

 0,1890 0,1982 0,1889 0,1907 4,3027 0,1953 4,2622 0,1945 ازنا

 0,3139 0,2708 0,2945 0,2567 2,5546 0,2541 2,5838 0,2567 الیگودرز

 0,3087 0,2476 0,3351 0,3127 2,4121 0,3218 2,4335 0,3220 بروجرد

 0,2336 0,2450 0,2257 0,2297 3,2257 0,2270 3,4786 0,2273 پلدختر

 0,3869 0,4629 0,3909 0,4467 2,0061 0,4522 1,9907 0,4467 آباد-خرم

 0,3163 0,3271 0,3161 0,3078 2,5101 0,3013 2,5071 0,3007 دلفان

 0,2903 0,1954 0,2737 0,2553 2,9287 0,2566 2,9452 0,5292 دورود

 0,2006 0,2414 0,2190 0,2219 3,5874 0,2174 3,6224 0,2197 سلسله

 0,3588 0,3874 0,3551 0,3554 2,1844 0,3535 2,1760 0,3485 کوهدشت

  

.1393منبع: محاسبات نگارندگان، . ترین ارزش ماتریس نرمال وزنیتعیین مقادیر باالترین و پایین. 6 ج  

 .آلحل ایدهاساس میزان فاصله نسبت به راه ها بر بندي شهرستانو رتبه Qiمحاسبه مقدار . 7 ج

   .10هاي استان لرستان هاي انتخابی در بین شهرستان شاخص ویلیامسون براي شاخص. 8 ج
  .1393منبع: محاسبات نگارندگان، 
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  نتیجه  
سنجش نـابرابري مسـکن    منظور بهدر پژوهش حاضر 

 ا و اطالعاتهي استان دادهها شهرستانروستایی در بین 
 آمـار  مرکـز  هـا و اطالعـات  داده اسـتفاده از با  نیاز مورد
با اسـتفاده از   1390 اسالمی انقالب مسکن بنیاد و ایران

 و SPSSتکنیکی در محـیط   -تحلیلی  -ي کمیها روش
EXLL     مورد پردازش قرار گرفت و بـر پایـه مجموعـه
شاخص) در چـارچوب   17ي کمی و کیفی (ها شاخص

و  هـا  شهرسـتان دام به سنجش فاصله بین مدل ویکور اق
 ،ي مـورد بررسـی  هـا  شـاخص ها از لحـاظ  آن بندي رتبه

ـ نمایهاي تحقیق حاضر به ما میگردید. آنچه که یافته د ان
درصـدي از   1/2این است که لرسـتان بـا داشـتن سـهم     

درصـد   8/1داراي سهم  1390مسکن کل کشور در سال 
وده است. درصد مسکن روستایی ب 8/2مسکن شهري و 

تعداد واحدهاي مسکونی روستایی در استان لرسـتان در  
واحد بـوده کـه نسـبت بـه      145091برابر با  1390سال 

ــا  1385ســال  شــد رواحــد مســکونی داراي  210622ب
درصــدي بــوده اســت. نتــایج حاصــل از  15/5  ســالیانه

شـاخص   17محاسبه امتیاز نهـایی شـاخص ویکـور در    
 روسـتایی  مسـکن  يهـا  شـاخص جهت بررسی انتخابی 

ي دورود، هـا  شهرستانهد مسکن روستایی در د مینشان 
 0,767و  0,781، 1آبـاد بـه ترتیـب بــا    بروجـرد و خـرم  

ي اول تـا سـوم قـرار    ها رتبهدر  Qiداراي باالترین مقدار 
و دوره  دختـر  پـل ي کوهدشـت،  ها شهرستانو  اند گرفته

ن تـری داراي پایین 0و  0,025، 0,147چگنی به ترتیب با 
. انـد  گرفتـه هاي هشـتم تـا دهـم قـرار     در رتبه Qiمقدار 

داراي بهتــرین  Qiشهرســتان دورود بــا بــاالترین مقــدار 
ي انتخابی بوده و شهرستان ها شاخصوضعیت از لحاظ 

دوره چگنی با کمتـرین مقـدار داراي بـدترین وضـعیت     
و  هـا  شهرستانهد که بین رتبه د مینتایج نشان . باشد می

ها ارتبـاط معنـاداري وجـود دارد    یی آنموقعیت جغرافیا

هـاي نخسـت در   ي داراي رتبـه هـا  شهرستان که طوري به
هــاي ي داراي رتبـه هــا شهرسـتان مجـاورت همــدیگر و  

ــایین ــرار    پ ــم ق ــاورت ه ــز در مج ــر نی ــهت ــد. گرفت  ان
ي واقع در نیمه غربی و جنوب غربی اسـتان  ها شهرستان

ر نیمـه  ي واقـع د هـا  شهرسـتان تـر و   هاي پاییندر رتبه
هـاي بـاالتر واقـع    شرقی و شمال شرقی استان در رتبـه 

رجـوع   7 شـماره  و جـدول  1 تصویر شماره(به  اندشده
توان معلول شـرایطی از   وجود این وضعیت را می شود).

قبیل سطح توسعه اقتصادي، دسترسی به مراکـز توسـعه،   
هاي سیاسی و غیره دانست که خود مستلزم گیريتصمیم

   باشد.  در این زمینه می هاي آتیپژوهش
  

ــکاف درون    ــی ش ــت بررس ــهجه ــاظ  اي منطق از لح
ي اسـتان از  هـا  شهرسـتان ي انتخـابی در بـین   ها شاخص

شاخص ویلیامسون استفاده گردید کـه نتـایج حـاکی از    
وجود نوسانات زیاد شاخص ویلیامسـون در طـی دوره   

، باشـد  مـی ي اسـتان  هـا  شهرستاندر بین  1390تا  1385
ي اسـتان در طـی ایـن دوره    هـا  شهرسـتان که بدین معنا 

انـد   گرفتهشاخص ویلیامسون از یکدیگر فاصله  لحاظ به
در بــین  اي منطقــهگیــري شــکاف درون و باعــث شــکل

 . )8 شماره (جدول هاي استان شده است شهرستان
حاکی از سطح باالتر توسعه مسـکن  مطالعه این نتایج 

شـمال   مرکـز و   حـوزه  هـاي  روستایی در بین شهرسـتان 
ي مورد مطالعـه و  ها شاخصشرقی استان لرستان از نظر 

ي حوزه ها شهرستان تر توسعه مسکن در بینسطح پایین
باشد و وجود نابرابري و شـکاف را در   استان میجنوبی 

ــاخص  ــین ش ــن    ب ــین ای ــتایی در ب ــکن روس ــاي مس ه
توان گفـت کـه مـا     کند. بنابراین میها تأیید می شهرستان

قطـب شـمال و جنـوب در بـین      گیـري دو شاهد شکل
ــتان ــی  شهرس ــا م ــیمه ــر  .باش ــن ام ــز  ای ــتر تمرک بیش

. البتـه  طلبدرا میجنوبی استان   حوزهدر   هاسیاستگذاري
هـا   عدم توجه به دیگـر شهرسـتان  این امر نباید منجر به 
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در جهـت نیـل بـه    ایجاد بسـترهاي مناسـب   گردد، بلکه 
ـ  مستلزم توجه همـه روستایی پایداري مسکن  ه بـه  جانب

 .باشد میتمام مناطق 
  

  نوشت پی
1. Philips & Williams 
2. neglected 
3. marginalized 
4. Choguill 
5. Seong-Kyu Ha 
6. Si-ming Li 
7. Asfour 
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استان لرسـتان اسـتفاده    1387هاي مسکن روستایی آمارگیري ویژگی

  .دیده استگر
9. Vlse Kriterijumska Optimizacija Kompromisno 
Resenje 

علت نبود اطالعات  . الزم به ذکر است که شهرستان دوره چگنی به10
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ت مسکن شناسی مشکال آسیب ، )1383پور، محسن. (سرتیپی -
 .39شماره ،صفه نشریه علمی پژوهشی در ایران
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، ناپایداري سـکونتگاهی   )1389عیدي، عباس؛ فریبا امینی. (س -

و تحول کارکردي مسکن روسـتایی، فصـلنامه جغرافیـا، سـال     
  .29-44، صص 27هشتم، شماره 

هـاي تـأمین   ، بررسـی سیاسـت   )1385شفاعت، محمدرضا. ( -
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