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 چکیده

در  یو اقتصاد یاجتماع، فضايی – یکالبدهای شاخص تأثیر زانیاين پژوهش م
و  یکاربرد قینموده است. نوع تحق یرا بررس رجانیدر شهر س داريتحقق مسکن پا

متخصصان و ، نفر از مطلعین 011بوده است.  یلیتحل -یفیآن توص یروش بررس
حجم عنوان بهنفر  531 کهپژوهش را تشکیل داده بودند  نيا یجامعه آمار، رگانخب

تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب  یریگنمونهروش براساس نمونه 
عنوان بهاجتماعی و اقتصادی مسکن در شهر سیرجان ، کالبدی مؤلفه 30اند. شده

کرونباخ با  یآلفا بيضر قيپرسشنامه از طر يیايا. پديمتغیرهای وابسته انتخاب گرد
آمار استنباطی های از روشها . جهت تجزيه و تحلیل دادهديگرد ديیتأ 135/1 زانیم

 یو تحلیل عاملی بهره گرفته شد. نتايج بررسای تك نمونه Tمانند آزمون 
، موجود هایساختمان یسازمقاوم زانینشان داد م یو فضائ یکالبدهای شاخص

 یدر واحدها یمنيا زانیم، یميفرسوده و قد یهابافت یو نوساز یبهساز زانیم
از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده  زاتیتجه تیفیو ک تیهمچنین کم یمسکون

نوآورانه اقدام به همسوسازی  یکرديرواست. در اين راستا اين پژوهش با 
هکارهای تحقق تدوين را منظوربهاجتماعی و اقتصادی ، کالبدیهای شاخص

 مسکن پايدار در شهر سیرجان کرده است.
 

 کلیدي گانواژ
سیرجان.، پايداری اقتصادی، پايداری اجتماعی، پايداری کالبدی، مسکن پايدار

 

Abstract 
  

This study has investigated the impact of physical-spatial, social 
and economic indicators on the realization of sustainable 
housing in the city of Sirjan. The type of alied research and its 
the study method was descriptive-analytical. 600 informants, 
specialists and experts formed the statistical population of this 
study that in which 230 people were selected as the sample size 
based on simple random sampling method using Morgan 
tableTable. 31 physical, social and economic components of 
housing in Sirjan were selected as dependent variables. The 
reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's 
alpha coefficient of 0.832. In order to analyze the data, 
inferential statistical methods such as one-sample t-test and 
factor analysis were used. The results of physical and spatial 
indicators showed that the rate of retrofitting of existing 
buildings, the rate of improvement and renovation of worn and 
old structures, the level of safety in residential units as well as 
the quantity and quality of equipment have not been in a 
favorable condition. In this regard, this study with an innovative 
aroach has attempted to harmonize physical, social and 
economic indicators in order to develop strategies for achieving 
sustainable housing in the city of Sirjan. 
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 مقدمه
(. رشد شتابان اين پديده در قرن حاضر همراه با Chaolin, 2020: 141دارد ) شهری مناطق زندگی افراد در افزايش به ی اشارهشهرنشین

(. 51: 0330، دگرگونی و استحاله ساختار شهری دارد )شعبانی و رفیعیان، نشان از تغییر، انقالب انفورماتیك و سیر صعودی افزايش جمعیت
(. در اين 000: 0330، خود قرار داده است )مدانلو جويباری و میرکتولی تأثیراجتماعی و کالبدی شهرها را تحت ، قتصادیچنین تغییری ابعاد ا

شهری  توسعه و رشد مورد درها ساختمانی نگرانی نامنظمهای فرم و سوخت مصرف، تراکم و ازدحام، آلودگی به مربوط رابطه مسائل
مسکن و ، اين مباحثات ترينمهميکی از  .(Said et al, 2009: 14است ) کرده تبديل جهانی وجدلبحثيك  به را ختهیگسلجام

خواهد  تأثیر انسان بر مستقیم طوربه است که انسان زندگی نزديك به اساسی ضروريات از پايداری آن است. مسکن يکیهای شاخص
 ازجمله مختلفی علوم در ريشه و استای رشته چند لتخص دارای مسکن به مربوط (. مطالعاتYip et al, 2017: 5گذاشت )

 .(Mete; Xue, 2020: 2دارد ) شهری طراحی و ساختمان مهندسی، سیاست مطالعات، فناوری، اقتصاد، شناسیجامعه

 عايتعدم ر قبیل از مشکالتی به منجر زمین مسکونی تأمین کمبود، شهری و در بعد کالبدی طراحی و ساختمان در علم مهندسی
پايداری کالبدی بافت  شدتبهشده که  عدم رعايت سطح اشغال مجاز و پیشروی غیرمجاز، عدم رعايت ارتفاع مجاز، باز مسکونی فضای

 .(Yakob et al, 2012: 581) است قرار داده الشعاعتحتمسکونی را 

گزينی اجتماعی در محالت شهری جر به جدايیمن، انسانی در محالت شهریهای رشد شهرنشینی با برهم زدن بافت، در بعد اجتماعی
، معین )محالت( و عدم تماس با ساير قشرهای شهریهای ويژه شهری با زندگی در محدودههای که قشرها و گروه سانبدينشده است. 

اده مداوم از واحدهای شهری شده است. اين امر در طبقات پايین جامعه منجر به استفهای منجر به افزايش فاصله اجتماعی میان خانواده
خالی شدن محالت ، شده است. نتیجه مستقیم فرسودگیها نآ تربیشنهايت فرسودگی هر چه در و ها نآ مسکونی بدون توجه به نوسازی

تحت  شدتبهاجتماعی مسکن های شاخص، قديمی شهر از ساکنین بومی محله و سکونت مهاجرين با تنوع قومیتی است. در اين رابطه
نماگرهايی هستند که ابعاد مختلف اقتصادی مسکن را به صورت  نیز های اقتصادی مسکنشاخص(. 53: 0335، )شکويی گیردمی قرار تأثیر

بر روی پايداری  شدتبهاقتصادی در سطح کالن های بحران، . در اين رابطهکنندپذير میکمی نشان داده و مقايسه و تحلیل آن را امکان
است.  ضروری پايدار مسکنهای بر شاخص تأکید، پايدار مسکن سیاست اجرای منظوربه، گذاشته است. با اين تفاسیر تأثیرها اين شاخص

 (.Yip et al, 2017: 6است ) غیرممکن پايدار مسکن و ساختمان ايجاد بدون پايدار توسعه چراکه
 راحت اقتصادی و، باکیفیت، دسترس بودن چون درهايی با ويژگی پايدار مسکنرسیم که می با بررسی ابعاد مختلف اهمیت مسکن به اين نتیجه

های استراتژی تدوين برای جهان سراسر درريزی برنامه مقامات وها دولت، در اين خصوص .(Tupenaite et al, 2017: 61شود )می مشخص
تا با  (Gao, 2010: 28دارند ) مسکن توسعه پیچیدههای سیستم داریپاي ارزيابی برای تریجامعهای روش نیاز به آينده مسکنريزی برنامه
های تدوين سیاست، در بعد اقتصادی، (011: 0315، هويت محالت را حفظ کنند )ملکی، جامع بتوانند در بعد اجتماعیهای ريزیبرنامه

 منظوربهکند تا می بورس بازی زمین را کنترل، گذاری در بخش مسکن شده و با تدوين ضوابط و مقرراتتشويقی منجر به افزايش سرمايه
 استفاده مطلوب و حداکثری از زمین گردد. تنها در اين صورت است که اهداف اجتماعی پايداری مسکن نیز محقق، ارتقاء کیفیت زندگی

 تأمینسازی زمین و آماده منظوربهريزی برنامه، کالبدیهای (. در ارتباط با شاخص020: 0331، و همکاران الحسابیعلیگردد )می
تواند رابطه بین مسکن و محیط مسکونی را تعريف کرده و سرپناه را به مسکن واقعی و گسترش شهری را به توسعه شهری می هازيرساخت

 (.30: 0313، تبديل کند )عزيزی
صادی در تحقق مسکن پايدار در شهر سیرجان اجتماعی و اقت، فضايی -کالبدیهای شاخص تأثیربررسی میزان دنبال بهاين پژوهش 

شهری را به خود اختصاص داده و نقش زيادی های که اوال بخش مسکن در اين شهر درصد زيادی از کاربری آنجايیاست. در اين رابطه از 
به مسکن پايدار در اين شهر دستیابی ، مهم در توسعه مسکونی است مؤلفهدر توسعه فیزيکی و تغییر کاربری اراضی دارد و ثانیا زمین 

های رود. در ارتباط با اين ضرورت بايد گفت زمانی که جهت توسعه اين شهر در طرحمی اهمیت و ضرورت اين پژوهش به شمارعنوان به
يش مسکونی در بخش زيادی از باغات و اراضی زراعی داخل و خارج از محدوده شهر افزا وسازهایساخت، توسعه شهری مشخص شد

تر از همه پروانه ساختمانی بودند و همین امر منجر به عدم رعايت ی اغلب فاقد مصوبات تغییر کاربری و مهموسازهايساختيافت. چنین 
تفکیك اراضی به قطعات ريزدانه گرديد که در نهايت منجر به ناپايداری بخش ، پايین بودن کیفیت مصالح ساختمانی، 5111نامه آئین

، اجتماعی و اقتصادی در اين شهر شده است. هدف اين پژوهش بررسی علل و عوامل ناپايداری اين ابعاد، د مختلف کالبدیمسکن در ابعا
بنابراين هدف تحقیق پاسخ به اين موضوع است که آيا ؛ و در نهايت دستیابی به مسکن مطلوب استها نآ ارائه راهکارهای پايداری در

از ری وضعیت مسکن در اين شهر دارد؟ ی بر پايداتأثیرتماعی و اقتصادی وضعیت مسکن در شهر سیرجان اج، کالبدیهای مطالعات شاخص
 -اجتماعیهای کالبدی مسکن دارند و به شاخصهای زيادی بر روی شاخص تأکیدمسکن ريزی برنامهکه مطالعات مربوط به  آنجايی
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در پايداری  مؤثرهای در اين پژوهش با رويکرد نوآورانه اقدام به تدوين همه شاخص .ی نگاه شده استترکمفرهنگی و اقتصادی با اهمیت 
 موضوع تحقیق بررسی گرديد.ها، تر از همه اختصاص وزن همسان به همه شاخصمسکن و مهم

 

 مبانی نظري

 نظریچارچوب 
اين تحوالت و  به دنبالباشد. می محیطی در مناطق شهریيستهای زآلودگی تربیشها حاکی از افزايش هرچه بینیپیش، با تداوم توسعه شهرها

به نقش  با توجهپیش قوت گرفت. در اين میان  از بیش. گرددمی های آخر قرن بیستم بازنظريه توسعه پايدار که پیدايش آن به دهه، هانگرانی
های به اثرات گسترده مسکن بر محیط با توجهراوانی برخوردار گرديده و نظريه توسعه پايدار شهری از اهمیت ف، شهرها در پیدايش ناپايداری پررنگ

 (.52: 0313، عهده دارد )بزی و همکاران برانیمبخش مسکن نقش بسیار مهمی را در اين ، شهری در راستای تحقق اهداف توسعه پايدار شهری
بنا به . بر همین اساس است که شناختی و پزشکی استروان، یمال، اقتصادی، کالبدی و فیزيکی، معماری، مسکن دارای ابعاد مختلف مکانی

ن (. بنابراين آ030: 0333، فضايی مسکن پاسخ داده شود )بسحاق و همکاران دهیسازماننیازهای جسمی و روحی انسان بايد با ، ديدگاه لوکوربوزيه
تی جاذب و ايمـن را الرژی برآورده ساخته و در عین حال محمبنای کارايی منابع طبیعی اننیازهای زيستی نسل کنـونی را بـرنوع مسکنی که 

 (.003: 0331، شود )زياری و همکارانمی مسکن پايدار تلقی، فرهنگـی و اقتصـادی ايجـاد کنـد، ضـمن توجـه بـه مسائل اکولوژيـك
نیاز  يك از آن جهت که يداری مسکنويژه پاپیچیدگی مسائل شهری و به توضیح برای مفهوم نگرش جامع به شهر، اخیرهای دهه در

ای پیچیده سیستم يك شهر، پردازان(. از ديد نظريهKidokoro et al, 2008: 81گرفته شده است ) کار به، است ضروری برای ساکنین
عنوان بهمسکن  هستند. در نتیجه با هم مرتبط، زمان طول در مختلف متقابل ارتباطات قدرت و ماهیت از حیث آنهای سیستم زير که است

 شهرهای در اين ارتباطات شدت. (0دارد )شکل ها يك زيرسیستم جهت رسیدن به پايداری نیاز به برقراری ارتباط متقابل با ساير زيرسیستم
 اهمیت دارای شهر آيا کهاين به اين ارتباطات بسته همچنین .است متفاوت پیشرفته مقايسه با اقتصادهای در توسعه حال در کشورهای

 را حفظ کند و رشد مساعد عوامل بین تعادل حالت پیچیده بايد سیستم يكعنوان به تفاوت دارد. شهر، جهانی است يا و ملی، ایمنطقه
 حققت به دنبال شهرها بايد همواره، اين اساس راهکار باشد. بر به دنبالشناسايی و ، شودمی تهديدات يادعنوان بهعواملی که  همچنین

 (.Benton-Short; Short, 2008: 31فضايی اعمال کنند )های پايدار باشند و اين اصول را در تمام جنبه توسعه اصول

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 شهر يك از متعددهای سیستم -ريزی برنامه فرايند از مفهومی مدل. 1 شکل

 110: 0333باقری کشکولی و همکاران،  :مأخذ           
 

 دايره باشد. سهمی اجتماعی پیشرفت و زيست محیط از حفاظت، اقتصادی بر سه اصل و ابعاد استوار است که شامل رشد پايدار توسعه
، به بشريت که است مسیری پايداری، ديگرعبارتبه .است پايدار و توسعه مشترک منطقه اين اصل و ابعاد؛ دهندهنشان ،5 در شکل متداخل

 (.Adams, 2006: 13) دهدمی زيستی را تنوع طريق از زندگی کیفیت گسترش و حفظ کل اجازه يكعنوان به
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 پايداری ابعاد تالقی محل در پايداری طرح .2شکل  
 Adams, 2006: 13 :مأخذ          

 

اقتصادی و کالبدی ، اجتماعی ،محیطیزيست مساکن شهری ازجمله در کیفیت پايداری عبارت است از بهبود از منظور، مسکن در ارتباط با
پايداری مسکن های شاخص با توان گفت کارمی رعايت گردد.ها نآ پذيری و توزيع عادالنه درتحمل، قابلیت دوامهای مؤلفهکه  ایگونهبه

 ارزيابی چنین .کندمی را فراهم شهرها پیشرفت یارزياب برای اقداماتی در قالب گیریپايدار برای اندازه توسعه ارزش وها آرمان از تفسیرهايی پتانسیل
توسعه و  به پايدار مسیر سمت به شهرها تغییر برای که کندمی فراهمهايی برنامه وها سیاست برای جديد مسیرهای جستجو برای مبنای خود نوبهبه

 (.Leonie, 2005: 103) هستند مهم رشد
(. در ارتباط با Cathal and Joe, 2004: 4است ) مسائل مسکن مرتبط با یمیمفاه نيترمهم از یکي یدارياپها، از ديدگاه تئوريسین

بقاء ، توان وجه وصفی توسعه دانست که در طول زمان تداوممی پايداری را اصوالًمختلفی مطرح شده است. های و نظريهها ديدگاه، پايداری
نظران به عواقب و پیامدهای مخرب و توجه صاحب ارت پايداری پس از بروز بحراندهد. استفاده از عبو شرايط مطلوب آن را کاهش نمی

 قالناشی از آن رواج پیدا کرد. پايداری در معنای وسیع خود به توانايی جامعه يا هر سیستم جاری برای تداوم کارکرد در آينده نامحدود اط
کاربست  مسکنريزی برنامهمختلف مسائل های اين الگو در زمینه، ادايم پايداریرواج پار به دنبال(. 10: 0333، )مضطرزاده و حجتی شودمی

 (.1: 0331، )برزگر و همکاران پايداری کالبدی شکل يافت، پايداری اجتماعی، پیدا کرد و در قالب ترکیباتی چون پايداری اقتصادی
انرژی و طبیعت است که  عمناب، کاهش آسیب آن بر روی محیط هدف از طراحی مساکن پايدار، ان اکولوژی شهریپردازنظريهاز ديدگاه 

رسان بر توسعه محیط طبیعی و حذف يا کاهش مصرف مواد سمی و يا آسیب، ديتجدرقابلیغشامل قوانینی چون کاهش مصرف منابع 
ناسازگاری و مغايرت را با محیط  ينترکمدانند که می خالصه مسکن پايدار را مسکنیطور بهشود. می سازیطبیعت در صنعت ساختمان

 (.053-050: 0311، پرستتر در ارتباط با کل شهر قرار دارد )ملتطبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع
تحقق پايداری  یوعنبهو  با ارائه اصولی چون تنوع مسکن سعی در ايجاد عدالت بین تمام اقشار جامعه، از سوی ديگر نوشهرگرايان

جز چند نمونه اروپايی و کانادايی که به داشتن سطوح معقولی از مسکن عمومی و يا –نوشهرگرايی های ترين پروژهموفق اجتماعی بودند.
در آن داشته ای تواند امیدی به يافتن خانهکه طبقه کارگر نمیاند شده ثروتمندان تبديل بسته به منطقه -کنند می افتخار صرفهبهمقرون

گیری فضاهايی برابر را برای زندگی در اختیار همه اقشار جامعه بگذارد و منجر به شکلهای هرگرايی نتوانست فرصتواقع نوش باشد. در
 (.000: 0330، )قربی و محمدی نشین شد که افراد فقیرتر جامعه از آن دور ماندنداعیان

معضل مسکن ای ريشهند مدعی حل اکه بتوشود ا مییدپتوسعه  حال و يا درپیشرفته ی هارکشودر چه ، ایجامعه ترکمدر حال حاضر 
، نموديمکر ذاليلی که دبه توسعه ی در حال هارکشودر ين معضل اما ا، (03: 0311، يندآبخوو )شفقی د شوآن کیفی و کمی د بعادر ا

ان بحرکه دلیل غلبه چنان .سته اگرفت رگ قراربزل يك تحوز غادر آمسئله مسکن امروزه  رونيازاست. ه امددرآنی ابحرد و حاصورت به
هرچه ، حل معضل مسکنای برکشورهای در حال توسعه نست که هايی داذ سیاستتخادر ابايد آن را کمیت ان کیفیت مسکن بر مسئله بحر

ها دکمبون از ساکنار خود دارند. از پیامدهای اين روند آن است که کار ستورا در دساختن تر ارزانهرچه و تر ساختن کوچك ،تر ساختنسريع
ها نیز خانهين زل اکیفیت ناو لذا  اندمحروميست ای زمناسب بری يك فضا دن درندگی کراز زحقیقت برند و در مینج ری رقص بسیاانوو 

های خانها بها را خانهين اتا  ،مالی هستندنظر  ازمترصد موقعیتی اره هموها نآ نساکناا يرزهد شد. اقعی مسکن نخوی واباعث کاهش تقاضا
هايی بر ضد رفتار دکنندهيتشدو خیز جرم کیفیت و گاهت بیيش محالاباعث پید مسکنشکل از ين ا، يگری دسواز تعويض کنند. تر مناسب

، کالبدیهای اند و پايداری شاخصز شدهنوساهای زاغهتبديل به ه شدسازی های انبوهخانهين احقیقت در هد شد. اجامعه خوهنجارهای 
 تحقق مسکن پايدار دامن زده است.های و به چالش قرار داده تأثیرادی و اجتماعی را تحت اقتص

پذير و مستحکم و از نظر فنی و کالبدی امکان، قبولقابلاز لحاظ اجتماعی ، مسکن پايدار مسکنی است که از لحاظ اقتصادی متناسب
ن نوع مسکنی که نیازهای زيستی نسل کنونی را بر مبنای کارايی منابع طبیعی آمسکن پايدار  ديگرعبارتیبه. سازگار با محیط زيست باشد
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مسکن  ،فرهنگی و اقتصادی ايجاد نمايد، انرژی برآورده ساخته و در عین حال محالتی جاذب و ايمن را ضمن توجه به مسائل اکولوژيکی
حفظ اکوسیستم و  ،استفاده منطقی از منابع ساخت بشر، (آب، یانرژ، زمین)حفظ طبیعی های مسکن پايدار بايد حوزه فرآيندپايدار است. 

 (.01: 0332، گیرد )برقی را دربرامنیت و ايمنی ، سالمتیبینی پیش و هابندیدستهانسان و ، عدالت بین تولیدات، احیای آنهای پتانسیل
 مؤثرهای هروي، کمك آن تـوان بهمی که مسکن پايدار است هایشاخص مختلف شناختهای يکی از ابزارها و شیوه در ارتباط با مسکن پايدار

در سـه ها شـاخصاين  .مسکن هستندريزی برنامهابزار در ترين و کلیدی ترينمهم، مسکنهای شاخص اين . اضافه بردر امر مسکن را شناخت
 .شوندمی یبنددستهاقتصادی و ؛ کیفی کمیهای شاخص گـروه بزرگ
ف متوسط تعداد اتاق مورد تصر، متوسط اتاق در واحد مسکونی، تراکم خانوار در واحد مسکونی، تراکم نفر در اتاقشامل  کمیهای شاخص

نسبت افزايش خانوار به ، کمبود واحد مسکونی، تراکم خانوار در اتاق، تراکم نفـر در اتـاق، ف خانوارمتوسط اتاق مورد تصر، تراکم نفر در اتاق، خانوار
، عمر واحدهای مسکونی، نسبت مسکن مناسبشامل  نیز کیفی مسکنهای شاخصشود و می مساحت زمین واحدهای مسکونی، سکونیواحد م

ـل شـده برحسـب نـوع کمیتهای ساختمانهای سطح زيربنای طبقه، مساحت و سطح زيربنای واحد مسکونی، ف واحـد مسکونیتصـر ةنحو
به تعريف مسکن پايدار و  با توجهتوان نتیجه گرفت می (.030: 0330، شود )حکمت نیامی د برخورداری از تسهیالتواحدهای مسکونی از دي، مصالح

 اقتصادی و کالبدی همراه است، اجتماعی، محیطیزيستدستیابی به مسکن پايدار با چهار بعد ، مختلفهای آن در ابعاد و زمینههای شاخص
 مسکن(. اهمیت 31: 0331، )افصح حسینی شودمی برای آن مشخصريزی برنامهاهمیت ، مشخص شدن اهمیت مسکنبا  (.030: 0332، )ياسوری

، شود. نوسانات قیمت در اين عرصهمی ثروت شخصی محسوب دهندهلیتشکجزء  ترينمهمعنوان بهکشورهای صنعتی تر بیشز نظر اقتصادی در ا
مسکن دارای نقش کلیدی بوده و از ، مختلف اقتصادهای دهد. در میان بخشمی قرار تأثیر ماعی تحتاجت -شرايط جوامع را به لحاظ اقتصادی

 .برخوردار استای جايگاه ويژه
حضور واقعی يا ضمنی ديگران بر افکار و احساسات  تأثیر مطالعة نحوة تعامل مردم با يکديگر و نحوة، شناسی اجتماعیاز نظر اجتماعی اگر روان

نیازمند سطح مطلوبی از ارتباط فردی در برابر تعامالت اجتماعی ، هر الگوی جاری رفتار آدمی در تعامل با مسکن، رفتار و مقاصد مردم تعريف شودو 
با والدين ، نگیرد و خلوت با خود و با همسر و فرزندامی در انزوا و جمع در آن صورت، واسطه با فضابیهای مکانی است که اولین تجربه است. خانه

مسکن بازتاب (. اضافه بر اين 051: 0332، )میرکتولی و همکاران گرددمی ض غیر در آن ممکنتعرو خواهر و برادر و ديگران همه و همه بی
 (.01: 0332، رود )لطیفیمی به شماراز نظر فیزيکی يا کالبدی  یافتگيتوسعههای شاخص ترينمهمکالبدی توسعه است و يکی از 

 

 پیشینه پژوهش
پايداری مسکن در منطقه يك شهر مشهد به اين نتیجه های عنوان تحلیلی بر شاخص خود بادر تحقیق  ،(0330نژاد )نصرآبادی و حاتمی

ر که وضعیت مسکن در منطقه يك در ابعاد اقتصادی و کالبدی دارای شرايط تا حدی پايدار و در بعد اجتماعی در شرايط ناپايدار قراند رسید
 میزان برخورداری از امکانات و ناپايدارترين شاخص روابط همسايگی است.، پايدارترين شاخص مساکن، دارند؛ اضافه بر اين

نشین شهر حاشیههای الگوی مسکن مناسب از منظر ساکنین گروههای پژوهشی با عنوان بررسی شاخص ،(0330فر و جنگی )صابری 
عواملی بودند که بر نوع الگوی  ازجملهسال خريد واحد مسکونی و سن ، تحصیالت، رهايی نظیر تملكتغیانجام دادند و دريافتند ممشهد 

 داشتند. تأثیرمسکن مورد تمايل خانوارها 
 روش در بومی در قبرس به اين نتیجه رسیدند که تغییرهای محیط پايداریهای ای تحت عنوان شاخصدر مطالعه ،(5111) 0اوکتای و دنسیورک

 زمانی کهاين  برعالوهباشند.  تغییر حال در شرايط اين با متناسب توانندنمی بومیهای نظر، خانه اين از نیازها نبايد ناديده گرفته شوند. و گیزند
 .گرددمی تأمینشود، بخش زيادی از نیازهای اساسی در راستای بهبود کیفیت زندگی می ها رعايتفضاهای باز در ساختمان

 به مربوط) محیطی ند که ارزيابی فشارها به اين نتیجه رسیدری ساختماندر پژوهشی با عنوان ارزيابی پايدا ،(5101) 5کا و همکارانبراکان 
 هایهزينه به مربوط) اقتصادیهای جنبه و( اجتماعی مزايای ساير و کاربران یراحتبه مربوط) اجتماعیهای جنبه ،(محیطیزيست اثرات
 .دانندمی هاساختمان از استفاده و وسازهاپايدار ساخت گذار در طراحیتأثیرازجمله عوامل  (زندگی چرخه

 های پايداری مسکن در شهر شفیلد انگلستان را مورد ارزيابی قرار دادند و به اين نتیجه رسیدند کهشاخص، (5105) 3همکاران و والباوم
 .دارند قیمتارزان مسکن های ساختفناوری مطلوبی در تأثیر شاخص بر مبتنی پايداری ارزيابی ابزار

                                                      
1.Oktay & Dincyurek, 2007 

2. Bragança et al, 2010 

3.Wallbaum et al  
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های شاخص شهری در شهر هانوفر آلمان را مطالعه نمودند و به اين نتیجه رسیدند که پايداری محلی اندازهایچشم شاخص، (5103) 0تروکا
 .دارند اجتماعی مسکن بازآفرينیهای پروژه زيادی در ارزيابی تأثیر پايداری گانه 50

چندمعیار به اين  گیریتصمیم روش از استفاده با مسکن صرفهبهمقرون قیمت ( در تحقیق با عنوان ارزيابی5103) 2همکاران و نرمولی
است. براساس اين روش مناطق ( انگلیس) لیورپول در پايدار مسکن ابزار دقیقی در ارزيابی قیمت COPRAS روش نتیجه رسیدند که

استخراج و جهت  صرفهبهمقرونبندی قیمت بندی و در نهايت نقشه پهنهگذار بر قیمت مسکن رتبهتأثیرو مهم های شهری به لحاظ شاخص
 .گذاری شده استو سیاستريزی برنامهرسیدن به يك استاندارد قیمت مطلوب در کل مناطق شهری 

 

 روش انجام پژوهش
اين پژوهش را  متخصصان و خبرگان جامعه آماری، نفر از مطلعین 011تحلیلی بوده است.  –نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی 

 مؤلفه 30حجم نمونه انتخاب گرديد. عنوان بهنفر  531گیری تصادفی ساده و استفاده از جدول مورگان اساس روش نمونهتشکیل دادند که بر
متغیرهای وابسته تحقیق بررسی گرديد. ضريب عنوان بهن در شهر سیرجان ( مسکمؤلفه 1( و اقتصادی )مؤلفه 00اجتماعی )، (مؤلفه 05کالبدی )

 صورت گرفت. Spss افزارنرمبه کمك ها دادهتجزيه و تحلیل بیانگر پايايی پرسشنامه بوده است.  135/1آلفای کرونباخ با میزان 
 

 محدوده مورد مطالعه
 012ين شهرستان در فاصله . است در غرب اين استان قرار گرفته های استان کرمان است کهشهرستان سیرجان يکی از شهرستان

از مشرق به ، از جنوب به استان هرمزگان، شهربابكرفسنجان و شهرستان  شهرستانکیلومتری جنوب غربی کرمان واقع شده و از شمال به 
 .(3)شکل  های بافت و بردسیر و از غرب به استان فارس محدود استشهرستان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 موقعیت جغرافیايی شهر سیرجان در استان و کشور. 3شکل 

 

های شهر لهازجم« شهرخواجو شهر و نجف، بلورد ،هماشهر ،زيدآباد، پاريز»و شش شهر بوده  شهر سیرجان مرکز شهرستان سیرجان
نفر در نقاط  311/500نفر است که  350013ر براب 32سرشماری سال  بر پايهشوند. جمعیت شهرستان می اقماری اين شهرستان محسوب

کنند. سیرجان به لحاظ جمعیت شهری پس از مرکز می صورت غیر ساکن زندگیهنفر ب 313نفر در مناطق روستايی و  112/11شهری و 
 .استان کرمان است تیپرجمعاستان دومین شهر 

 

 

                                                      
4. Turcu 

5. Mulliner et al, 2013 
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 هایافته
 ر شهر سیرجاناجتماعی و اقتصادی مسکن د، كالبدیهای بررسی شاخص

 کیفیت، مسکونی واحدهای سطح در ايمن هایمؤلفهسیرجان از اجتماعی و اقتصادی مسکن در شهر ، کالبدیهای بررسی شاخص منظوربه
 در مسکونی واحدهای نمودن بیمه میزان، مسکونی کاربری با هاکاربری ساير تناسب میزان و مناسب جواریهم، مسکونی واحدهای در مصالح
 واحدهای نمودن بیمه میزان، شهری تجهیزات کیفیت و کمیت، مسکونی کاربری به دسترسی جهت مناسب مراتبسلسله، هابحران با مقابله جهت

 و اجتماعی همگنی میزان، مردم بین همبستگی و اعتماد میزان، مسکونی واحد امکانات و تسهیالت میزان، هابحران با مقابله جهت در مسکونی
 هزينه به مسکن هزينه نسبت، موجود مسکونی ساختمان در سکونت از رضايت میزان، سکونت محل و محله به مکانی تعلق میزان، مردم فرهنگی

 و یشهر فروش کنترل میزان، مسکونی واحد بهااجاره مديريت و کنترل میزان، مسکونی زمین مترمربع هر قیمت مديريت و کنترل میزان، خانوار کل
های بهره گرفته شده است. نتايج بررسی شاخص اقتصادی شرايط به با توجه مسکن وسازساخت الگوهای بهبود میزانو  رداریشه درآمد پايداری

موجود در سطح کم است. همین امر باعث الزامی شدن رعايت استانداردهای  هایساختماندر  سازیدهد میزان مقاومکالبدی و فضائی نشان می
 جديد شده است. وسازهایساختساختمانی در 

جديد های در بافت قديمی شهر دارای الگوی ارگانیك و بافت ...( و ایدايره، شعاعی، شطرنجی) مسکونی بافت ساختار، اضافه بر اين
فته و به قديمی در اين شهر چندان مورد توجه قرار نگر و فرسوده هایبافت نوسازی و بهسازی باشند. میزانمی دارای الگوی شطرنجی

که با وقوع بحران زلزله بخش عظیمی از بافت شهری از بین  ایگونهبهباشد می همین دلیل میزان ايمنی در واحدهای مسکونی پايین
تحقیق کیفیت مصالح به کار گرفته شده در واحدهای مسکونی نامطلوب ارزيابی شده است. در های طبق يافته، خواهد رفت. در اين رابطه

در سطح متوسطی رعايت شده است. تراکم ها سازگاری کاربری، مسکونی کاربری با هاکاربری ساير تناسب میزان و جواریهمخصوص 
مسکونی  کاربری به دسترسی جهت مناسب مراتبسلسله مؤلفهمسکونی در سطح شهر نیز از توزيع متناسبی برخوردار نیست. همچنین 

درصد از واحدهای مسکونی در مواقع بحرانی از  01که حداقل  ایگونهبه .باشدمی ر بسیار نامناسبساختار ارتباطی و شکلی شه تأثیرتحت 
 (.0شوند )جدول می رسانی خارجخدمات

 جويیصرفه هایشاخص رعايت باشد. بررسیمی درصد در سطح خیلی کم 0/33ارزيابی کمیت و کیفیت تجهیزات شهری با میزان 
از مصالح مطلوبی ساخته ها چند ساختماناين نکته بیانگر اين است که هر درصد است. 51نیز در سطح کم و خیلی کم  هاساختمان در انرژی
اند. در نهايت ارزيابی سرمايشی و گرمايشی استفاده کردههای دوجداره و پوششهای از دربها از ساختمان توجهیقابلاما درصد  ،اندنشده
 (.0مسکونی در اين شهر مطلوب ارزيابی نشده است )جدول  هایساختمان نايیخوا و پذيریانعطاف میزان

 

 های کالبدی و فضايی مسکن در شهر سیرجانپايداری شاخصهای های تحقیق به گويهآمار فراوانی پاسخ نمونه. 1جدول 
 واريانس انحراف از میانگین میانگین خیلی كم كم متوسط زياد خیلی زياد هامؤلفه

 13/0 50/0 31/3 31 010 31 02 00 موجود هایساختمان سازیمقاوممیزان 
 13/3 10/0 15/3 001 00 2 1 00 مسکونی بافت ساختار گیریشکل الگوی

 31/0 15/0 20/3 22 11 05 00 05 های فرسودهمیزان بهسازی و نوسازی بافت
 03/5 00/0 30/3 23 10 35 01 23 واحدهای مسکونی سطح در ايمن سايت وجود

 01/5 02/0 33/3 10 03 02 02 01 در واحدهای مسکونی كیفیت مصالح
 03/0 13/0 35/3 21 30 11 23 3 مسکونی كاربری با هاكاربری ساير جواریهم

 31/5 00/0 02/3 33 13 35 52 20 مسکونی هایتراكم متناسب توزيع
 33/5 12/0 21/3 30 03 52 02 21 دسترسی به كاربری مسکونی مراتبسلسله

 00/5 00/0 51/3 22 00 31 52 20 كمیت و كیفیت تجهیزات شهری
 20/5 30/0 30/3 11 21 31 52 01 های شهریكمیت و كیفیت تجهیزات زيرساخت

 13/5 05/0 13/3 03 01 51 00 23 هاساختمانانرژی در  جويیصرفه رعايت
 00/5 31/0 51/3 00 00 00 53 23 مسکونی هایساختمان خوانايی و پذيرینعطافا

 

 .دهدپايداری اجتماعی مسکن نشان میهای نتايج بررسی شاخص، کالبدی در شهر سیرجانهای نامتعادل شاخص تقريباً به وضعیت  با توجه
اند. اضافه بر کرده مسکونی واحدهای نمودن بیمه شهروندان در سطح خیلی زياد اقدام به، ناشی از وقوع بحران در اين شهرهای جبران خسارت منظوربه

 از شهر است.ای مسکونی در اين شهر بسیار پايین است که اين امر بیانگر کیفیت پايین زندگی در بخش گسترده واحد امکانات و تسهیالت اين میزان
ز در سطح سکونت نی محل و محله به مکانی تعلق مردم در سطح متوسط و میزان فرهنگی و اجتماعی همگنی میزان مؤلفهبررسی 

مردم در  بین همبستگی و اعتماد میزان مؤلفهدر بین جمعیت سالخورده اين شهر است. همچنین  تربیشخیلی زياد است که البته اين امر 
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قديمی شهر و استفاده از اراضی خارج از محدوده های باشد که اين نکته نیز بیانگر هجوم افراد با تنوع قومی به بافتمی سطح خیلی کم
 باشد.می مسکن برای جمعیت حاصل از رشد طبیعی جمعیت و مهاجرين تأمین منظوربهقانونی شهر 

دارد که در سطح خیلی کم ارزيابی شده است. در خصوص  30/3میانگینی بالغ بر  مسکونی ساختمان در سکونت از رضايت بررسی میزان
باشد که اين هم بیانگر توزيع نابرابر خدمات می درمانی در سطح پايین تخدما به مسکونی واحد دسترسی میزان، به خدمات شهری دسترسی

فرهنگی و تفريحی نیز در  ،آموزشی خدمات به مسکونی واحد دسترسی میزان، باشد. در اين خصوصمی شهری در بین محالت مختلف شهری
با  مسکونی ساختمان در حضور هنگام روانی و روحی آرامش میزان، 5به اطالعات جدول  با توجهسطح پايین و خیلی پايین ارزيابی شده است. 

 شود.می و در سطح کم ارزيابی 03/3میانگین 
 

 مسکن در شهر سیرجان های اجتماعیپايداری شاخصهای هيبه گو قیهای تحقآمار فراوانی پاسخ نمونه .2جدول 
 واريانس گینانحراف از میان میانگین خیلی كم كم متوسط زياد خیلی زياد هامؤلفه

 5/3 25/0 15/5 05 21 50 53 12 هابرابر بحران در واحدهای مسکونی نمودن بیمه
 11/5 01/0 52/3 13 00 23 01 30 میزان تسهیالت و امکانات واحد مسکونی

 11/0 53/0 11/3 33 00 15 22 53 همگنی اجتماعی و فرهنگی مردم میزان
 11/5 01/0 11/5 01 25 33 33 15 میزان تعلق مکانی به محله و محل سکونت

 31/0 03/0 53/3 11 20 30 52 21 میزان اعتماد و همبستگی بین مردم
 11/0 51/0 30/3 02 35 21 05 00 رضايت از سکونت در ساختمان مسکونی موجود

 02/3 11/0 31/5 25 03 00 03 12 میزان دسترسی واحد مسکونی به خدمات درمانی
 02/3 11/0 53/3 23 10 50 00 05 ه خدمات آموزشیدسترسی واحد مسکونی ب

 12/0 11/0 33/3 11 23 03 01 01 دسترسی واحد مسکونی به خدمات فرهنگی
 02/5 33/0 33/3 02 22 00 31 33 دسترسی واحد مسکونی به خدمات تفريحی
 11/5 13/0 03/3 31 33 00 00 00 آرامش روحی و روانی در ساختمان مسکونی

 
 

به سطح  با توجهخانوار  کل هزينه به مسکن هزينه نسبت دهد که میزانپايداری اقتصادی مسکن نیز نشان میهای خصوص شاخص نتايج در
 مسکونی در سطح شهر مطلوب زمین مترمربع هر قیمت مديريت و کنترل میزانها اقتصادی ساکنین در سطح متوسط ارزيابی شده است. طبق يافته

اخیر قیمت مصالح های که در سال آنجايیناگهانی قیمت زمین مسکونی شده است. از سوی ديگر از  تغییرعدمنجر به باشد و همین امر ممی
 ایگونهبهواحدهای مسکونی گذاشته است  بهایاجارهخود را بر روی میزان  تأثیراين امر  .ساختمانی نسبت به قیمت زمین تغییر زيادی داشته است

 مسکونی در سطح کم بوده است. واحد بهااجاره ديريتم و کنترل که میزان
باشد که همین امر نیز به افزايش می شهرداری در سطح متوسط درآمد پايداری و شهر فروشی کنترل میزان مؤلفهبررسی 

استانداردهای ساختمانی  وسازهایساختتوان گفت در اکثر اين می مسکونی بدون پروانه و برخالف ضابطه دامن زده است. وسازهایساخت
اقتصادی نیز در سطح خیلی کم ارزيابی گرديده که  شرايط به با توجه مسکن وسازساخت الگوهای بهبود میزان مدنظر قرار نگرفته است.

باعث هايی باشد. چنین دگرگونیمی ساختمانی در شهر سیرجانهای اقتصاد کشور بر روی فعالیتهای ات تحوالت و دگرگونیتأثیربیانگر 
دولتی های ارگان فعالیت پايین، اين برعالوهمسکونی در سطح شهر شده است.  واحدهای تقاضای و عرضه بین برهم خوردن تناسب

 (.3باشد )جدول می اين امر مؤيدمسکن  تولید و بهسازی در...(  و اداراتها، بانك)
 

 مسکن در شهر سیرجان های اقتصادیپايداری شاخصای ههيبه گو قیهای تحقآمار فراوانی پاسخ نمونه .3جدول 
 واريانس انحراف از میانگین میانگین خیلی كم كم متوسط زياد خیلی زياد هامؤلفه

 00/5 05/0 25/3 32 00 21 21 00 خانوار كل هزينه به مسکن هزينه نسبت
 13/5 30/0 01/3 00 21 51 05 10 مسکونی زمین مترمربع هر قیمت كنترل میزان
 30/5 13/5 00/3 31 11 3 00 21 مسکونی واحد بهااجاره مديريت و كنترل میزان
 33/0 01/0 51/3 00 02 00 00 31 شهرداری درآمد پايداری و شهر فروشی كنترل
 51/5 31/0 00/3 13 23 31 31 31 اقتصادی شرايط براساس ساخت الگوهای بهبود
 30/5 35/0 10/3 03 00 21 51 21 مسکن تعمیر و ساخت برای خانوار درآمد-هزينه

 01/5 11/0 30/3 10 01 52 3 01 مسکونی واحدهای تقاضای و عرضه بین تناسب
 13/5 03/0 03/3 00 05 05 02 02 مسکن تولید دولتی درهای ارگان فعالیت

 

 كالبدی مسکن در شهر سیرجانهای میزان پايداری شاخص

 هایساختمان سازیمیزان مقاومهای مؤلفه ،دهدمی نشانای تك نمونه tی براساس پارامترهای آماری آزمون فضاي -کالبدی های ارزيابی شاخص
 بافت ساختار گیریشکل الگوی، در بافت جديد( سازیمقاومدر بافت قديم و همچنین افزايش  سازیمقاومبه الزامی بودن رعايت  با توجهموجود )
مسکونی )استفاده از مصالح ساختمانی  واحدهای در مصالح کیفیت، ( )داشتن بافت شطرنجی بافت جديد شهر(... و شعاعی، شطرنجی) مسکونی



 9                               0011مستان  ز، 52 پیاپی، 3 شماره، دوازدهسال ، شهریشناسیهای بومفصلنامه علمی پژوهش             

 

کمیت و کیفیت تجهیزات ، مسکونی کاربری به دسترسی جهت مناسب مراتبسلسله، مسکونی هایتراکم متناسب توزيع، اخیر(های مقاوم در سال
 شهری مسکن شهر سیرجان در وضع موجود از پايداری مناسبی برخوردار بوده است. یهازيرساخت تجهیزات کیفیت و شهری و کمیت

مسکونی نیز  کاربری با هاکاربری ساير میزان تناسب و مناسب جواریهمواحدهای مسکونی و  سطح در ايمن سايت وجودهای شاخص
 شوند.می مطالعات صورت گرفته تا حدی پايدار ارزيابیبراساس 

 

 متغیرهای پايداری کالبدی و فضايی مسکن شهر سیرجانای ج آزمون تی تك نمونهنتاي .4جدول 

 فضايی -های پايداری كالبدی شاخص
 3معیار میانگین = 

 ارزيابی شاخص
 اختالف میانگین سطح معناداری Tمقدار 

 %95فاصله اطمینان 
 حد باال حد پايین

 پايدار 22/3 51/3 30/3 100/1 003/52 موجود هایساختمان سازیمیزان مقاوم
 پايدار 00/0 21/3 15/3 111/1 250/50 مسکونی بافت ساختار گیریشکل الگوی

 ناپايدار -23/3 -533/1 -20/3 001/1 -131/50 های فرسودهبهسازی و نوسازی بافت
 تا حدی پايدار 00/3 13/5 -33/3 121/1 120/50 واحدهای مسکونی در ايمن سايت وجود

 پايدار 05/3 12/3 33/3 111/1 503/52 در واحدهای مسکونی یفیت مصالحك
 تا حدی پايدار 52/3 03/3 -30/3 100/1 135/53 مسکونی كاربری با هاكاربری جواریهم

 پايدار 33/5 20/3 00/3 111/1 032/51 مسکونی هایتراكم متناسب توزيع
 پايدار 03/3 12/5 21/3 111/1 023/55 دسترسی مطلوب به كاربری مسکونی

 پايدار 00/3 15/5 51/3 111/1 051/50 كمیت و كیفیت تجهیزات شهری
 پايدار 00/3 10/3 30/3 111/1 150/55 های شهریكم و كیف تجهیزات زيرساخت

 ناپايدار 03/3 -11/5 -13/3 010/1 -516025 انرژی در ساختمان جويیصرفه رعايت
 ناپايدار -01/3 -32/5 -51/3 011/1 -100/05 سکونیم هایساختمان خوانايی و انعطاف

 

 

 اجتماعی مسکن در شهر سیرجانهای میزان پايداری شاخص

 بیمه اجتماعی میزانهای مؤلفه ،دهدمی نشانای تك نمونه tاجتماعی مسکن براساس پارامترهای آماری آزمون های ارزيابی شاخص
، سکونت محل و محله به مکانی تعلق میزان، مسکونی واحد امکانات و تسهیالت میزان، هارانبح با مقابله جهت در مسکونی واحدهای

درمانی در شهر سیرجان در وضع موجود دارای پايداری تا  خدمات به مسکونی واحد دسترسی میزان، مردم بین همبستگی و اعتماد میزان
 قابل مشاهده است. خوبیبهطمینان نیز مثبت بوده و تفاوت بین آن بوده است که دامنه بین حد باال و پايین فاصله ا %33سطح 

 روانی و روحی آرامش موجود و میزان مسکونی ساختمان در سکونت از رضايت همچون میزانها مؤلفهبرخی از  ،دهدمی همچنین نشانها بررسی
 اجتماعی همگنی بررسی شده در قسمت اجتماعی شامل میزانها شاخص پايداری متوسطی دارند. ساير  %32مسکونی در سطح  ساختمان در حضور هنگام

 به مسکونی واحد دسترسی فرهنگی میزان خدمات به مسکونی واحد دسترسی میزان، آموزشی خدمات به مسکونی واحد دسترسی میزان، مردم فرهنگی و
 (.2ه دامنه پايین و باال آن به صورت منفی بوده است )جدول زيرا حد فاصل .دهدمی تفريحی عدم معناداری يا عدم پايداری را نشان خدمات

 

 متغیرهای پايداری اجتماعی مسکن شهر سیرجانای نتايج آزمون تی تك نمونه .5جدول 
 

 پايداری اجتماعیهای شاخص 

 3معیار میانگین = 

 ارزيابی شاخص
 اختالف میانگین سطح معناداری Tمقدار 

 %95فاصله اطمینان 

حد 

 پايین
 حد باال

 پايدار 53/3 05/5 15/5 )**(113/1 251/03 هابحران با مقابله در واحدهای مسکونی بیمه
 پايدار 13/3 10/3 52/3 )**(101/1 013/55 میزان تسهیالت و امکانات واحد مسکونی

 ناپايدار -11/3 00/5- 02/3 (ns)050/1 -502/50 همگنی اجتماعی و فرهنگی مردم میزان

 پايدار 20/3 01/5 11/5 )**(110/1 113/03 یزان تعلق مکانی به محله و محل سکونتم

 پايدار 01/3 32/5 53/3 )**(113/1 011/50 میزان اعتماد و همبستگی بین مردم

 تا حدی پايدار 20/3 -00/5 30/3 )*(121/1 333/01 رضايت از سکونت در ساختمان مسکونی

 پايدار 12/3 10/5 31/5 )**(103/1 151/50 ت درمانیدسترسی واحد مسکونی به خدما
 ناپايدار -53/3 10/5- 03/3 (ns)035/1 -301/53 دسترسی واحد مسکونی به خدمات آموزشی

 ناپايدار -33/3 33/5- 10/3 (ns)133/1 -101/50 دسترسی واحد مسکونی به خدمات فرهنگی

 ناپايدار -33/3 10/3- 13/3 (ns)052/1 -330/52 دسترسی واحد مسکونی به خدمات تفريحی

 پايدار حدی تا 10/3 -31/5 03/3 )**(103/1 001/03 آرامش روحی و روانی حضور در ساختمان

ns (تا حدی پايدار) %32 سطح معناداری تا)*(  (پايدار) %33 سطح معناداری در)**(  (عدم پايداری)معناداری  عدم 
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 مسکن در شهر سیرجاناقتصادی های میزان پايداری شاخص

 مسکن هزينه اقتصادی نسبتهای مؤلفه ،دهدمی نیز نشانای تك نمونه tاقتصادی براساس پارامترهای آماری آزمون های ارزيابی شاخص
 واحدهای تقاضای و عرضه بین تناسب میزان، اقتصادی شرايط به با توجه مسکن وسازساخت الگوهای بهبود میزان، خانوار کل هزينه به

  %33در وضع موجود دارای پايداری تا سطح  مسکن در شهر سیرجان تعمیر و ساخت برای خانوار سرپرست درآمد کرد مسکونی و هزينه
 قابل مشاهده است. خوبیبهبوده است که دامنه بین حد باال و پايین فاصله اطمینان نیز مثبت بوده و تفاوت بین آن 

 مديريت و کنترل میزان، مسکونی زمین مترمربع هر قیمت مديريت و کنترل میزانهای مؤلفهن دارد که همچنین نشان از ايها بررسی
 در...(  و اداراتها، بانك) دولتیهای ارگان فعالیت میزان، شهرداری درآمد پايداری و فروشی شهر کنترل میزان، مسکونی واحد بهااجاره

 (.0باشند. حد فاصله دامنه پايین و باال آن به صورت منفی بوده است )جدول می ناپايدار، اریمسکن با عدم معناد تولید و بهسازی
 

 متغیرهای پايداری اقتصادی مسکن شهر سیرجانای نتايج آزمون تی تك نمونه .6جدول 

 پايداری اقتصادیهای شاخص

 3معیار میانگین = 

 ارزيابی شاخص
 یناختالف میانگ سطح معناداری Tمقدار 

 %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پايین

 پايدار 01/3 10/5 25/3 )**(113/1 121/53 خانوار كل هزينه به مسکن هزينه نسبت

 ناپايدار -33/5- 10/5- 30/3 (ns)001/1 -323/03 مسکونی زمین مترمربع هر قیمت مديريت و كنترل

 ناپايدار -10/5- 02/5- 51/3 (ns)020/1 -003/50 مسکونی واحد بهااجاره مديريت و كنترل میزان

 ناپايدار -31/3 -33/5 -53/3 )**(112/1 -213/03 شهرداری درآمد پايداری و شهر فروشی كنترل

 پايدار 00/3 31/5 10/3 )**(110/1 200/50 اقتصادی براساس شرايط مسکن ساخت الگوی بهبود

 تا حدی پايدار -13/3 -02/5 -33/5 )*(123/1 131/03 مسکن تعمیر و ساخت برای خانوار درآمد– هزينه

 پايدار 51/3 20/5 313/5 )**(100/1 313/03 مسکونی واحدهای تقاضای و عرضه بین تناسب

 ناپايدار -55/3- 00/5- 00/3 (ns)131/1 -310/53 مسکن تولید و بهسازی دولتی درهای ارگان فعالیت

ns (تا حدی پايدار) %32 سطح معناداری تا)*(  (پايدار) %33 سطح معناداری در )**( (عدم پايداری)معناداری  عدم 
 

 اقتصادی و اجتماعی مسکن با روش تحلیل عاملی، های كالبدیبندی پايداری شاخصاولويت

از  هرکدامتوسط و تعیین مقدار واريانس تبیین شده  سیرجان شهر مسکنهای مؤلفهپايداری  تحلیل و بررسی منظوربه، در اين تحقیق
های مربوط به تشخیص مناسب بودن داده منظوربهاز تحلیل عاملی استفاده شده است. ، بندی شدههای دستهمتغیرها در قالب عامل

درصد و  33اطمینان ن بارتلت در سطح وداری آزم. معنیدبهره گرفته ش KMOاز آزمون بارتلت و شاخص ی مورد تحلیل مجموعه متغیرها
 .(1بود )جدول تحلیل عاملی انجام متغیرها برای بودن  حاکی از همبستگی و مناسب، KMOناسب مقدار م

 

 داریمعنی و آزمون بارتلت و سطح KMOمقدار . 7جدول 
 داریسطح معنی مقدار بارتلت KMOمقدار  مجموعه مورد تحلیل

 115/1 203 021/5100 سیرجان شهر در مسکن اجتماعی، اقتصادی، كالبدیهای مؤلفه پايداری
 

 سیرجان شهر در مسکن اجتماعی، اقتصادی، کالبدیهای مؤلفه پايداریهای عامل درصد واريانس و درصد واريانس تجمعی، مقدار ويژه
ه گرديد و از معیار مقدار پیشین استفاد، هابندی عاملاستخراج و دسته منظوربه. البته الزم به ذکر است که ه شده استئارا، 1جدول در 

 چهارعامل نخست از بین ، نتايج کسب شدهبه  با توجهتر بوده است. از يك بزرگها نآ قرار گرفت که مقدار ويژه مدنظرهايی عامل
واريانس کل مجموعه مورد از درصد  1/53 کنندهنییتب يیتنهابه 032/1 با مقدار ويژه «کالبدی» عامل با عنواناستخراجی  زيرشاخص

در  .را تبیین نمايد کلواريانس  از درصد 2/05توانسته است  030/0 با مقدار ويژه «اجتماعی»عامل عامل دوم با نام ، پس از آن .بودتحلیل 
عامل در  سهاين ، کلیطور بهاند. نمودهواريانس کل را تبیین از  درصد 50/01در حدود  1/00های يژهو مقداربا  «اقتصادی» عامل، نهايت
 استخراج شده دارد.های تبیین شده توسط عامل میزان واريانس باالیکه حاکی از  اندکردهد واريانس کل را تبیین درص ينتربیش

 

 سیرجان شهر در مسکن هایمؤلفه پايداریهای درصد واريانس و درصد واريانس تجمعی عامل، مقدار ويژه .8جدول 
 درصد واريانس تجمعی درصد واريانس مقدار ويژه مقدار ويژه هاعامل رديف

 10/12 1/53 032/1 كالبدی 1

 21/21 2/05 030/0 اجتماعی 2

 50/01 1/00 323/3 اقتصادی 3
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ها به پس از چرخش عامل 2/1تر از راج شده با فرض واقع شدن متغیرهای دارای بار عاملی بزرگخبه عوامل است با توجهوضعیت متغیرها 
 بررسی گرديد. ريماکساروش و

در رتبه يك  113/1مسکونی با بار عاملی  واحدهای در مصالح دهد که براساس تحلیل عاملی؛ کیفیتمی نشان ،3جدول نتايج 
 سطح در ايمن سايت وجود در رتبه دوم؛ 115/1خانوار با  کل هزينه به مسکن هزينه شهر نسبت بافت اجتماعی منزلت ی؛ ارتقایريرپذیتأث

در رتبه چهارم؛  100/1درمانی با بار عاملی  خدمات به مسکونی واحد دسترسی در رتبه سوم؛ میزان 111/1مسکونی با بار عاملی  واحدهای
 در رتبه پنجم قرار گرفته است. 110/1ها با بار عاملی بحران با مقابله جهت در مسکونی واحدهای نمودن بیمه میزان
مردم با بار  فرهنگی و اجتماعی همگنی ، میزان210/1ها بار عاملی بحران با مقابله جهت در مسکونی واحدهای نمودن بیمه میزان عامل ريز

 اند.های آخر قرار گرفتهدر رتبه 015/1تولید با بار عاملی  و بهسازی در...(  و اداراتها، بانك) یدولتهای ارگان فعالیت و میزان 023/1عاملی 
 

 آمده از ماتريس چرخش يافته به دسترهای عاملی متغیرهای مربوط به هر يك از عوامل و میزان با .9جدول 
 اولويت بار عاملی متغیر وابسته هاعامل

 

 كالبدی

 3 105/1 موجود هایساختمان سازیمقاوم میزان

 0 110/1 .و ایدايره، شعاعی، شطرنجی مسکونی بافت ساختار گیریشکل الگوی

 52 000/1 قديمی و فرسوده هایبافت نوسازی و بهسازی میزان

 3 111/1 مسکونی واحدهای سطح در ايمن سايت وجود

 0 113/1 مسکونی واحدهای در مصالح كیفیت

 50 001/1 مسکونی كاربری با هاكاربری ساير تناسب میزان و مناسب جواریهم

 53 210/1 هابحران با مقابله جهت در مسکونی واحدهای نمودن بیمه میزان

 03 130/1 مسکونی كاربری به دسترسی جهت مناسب مراتبسلسله

 1 103/1 شهری تجهیزات كیفیت و كمیت

 00 121/1 شهری هایزيرساخت تجهیزات كیفیت و كمیت

 00 152/1 هاساختمان در انرژی جويیصرفه هایشاخص رعايت میزان

 01 135/1 مسکونی هایساختمان خوانايی و پذيریانعطاف میزان

 اجتماعی

 2 110/1 هابحران با مقابله جهت در مسکونی واحدهای نمودن مهبی میزان

 55 015/1 مسکونی واحد امکانات و تسهیالت میزان

 30 023/1 مردم فرهنگی و اجتماعی همگنی میزان

 53 005/1 سکونت محل و محله به مکانی تعلق میزان

 50 012/1 مردم بین همبستگی و اعتماد میزان

 51 013/1 موجود مسکونی ساختمان در سکونت زا رضايت میزان

 0 121/1 درمانی خدمات به مسکونی واحد دسترسی میزان

 01 100/1 آموزشی خدمات به مسکونی واحد دسترسی میزان

 03 153/1 فرهنگی خدمات به مسکونی واحد دسترسی میزان

 51 152/1 تفريحی خدمات به مسکونی واحد دسترسی میزان

 1 150/1 مسکونی ساختمان در حضور هنگام روانی و روحی آرامش میزان

 

 اقتصادی

 

 5 115/1 خانوار كل هزينه به مسکن هزينه نسبت

 02 103/1 مسکونی زمین مترمربع هر قیمت مديريت و كنترل میزان

 51 005/1 مسکونی واحد بهااجاره مديريت و كنترل میزان

 00 113/1 شهرداری درآمد یپايدار و شهر فروشی كنترل میزان

 50 035/1 اقتصادی شرايط به با توجه مسکن وسازساخت الگوهای بهبود میزان

 01 031/1 مسکن تعمیر و ساخت برای خانوار سرپرست درآمد كرد هزينه

 05 111/1 مسکونی واحدهای تقاضای و عرضه بین تناسب میزان

 31 015/1 مسکن تولید و بهسازی دولتی درهای ارگان فعالیت میزان
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 ارائه مدل تحقق مسکن پايدار در شهر سیرجان

مسکن  تأمین آورسرسامهای مسکن است. در باب اهمیت اين موضوع بايد به هزينه تأمین، يکی از مسائل مهم و حیاتی در ارتباط با سکونت
اخیر های يابد. در سالمی مسکن اختصاص تأمینخانوارها به موضوع های در سبد هزينه خانوارها اشاره کرد. ساالنه بخش زيادی از هزينه

ی از سبد خانوارها را شامل شده است. تربیشمسکن سهم بسیار  تأمینهای هزينه، به بحران اقتصادی و افزايش تورم در کشور با توجهنیز 
مسکن از سوی دولت تحت عنوان مسکن اقدام  تأمین و اقداماتها کالن در خصوص تدوين سیاستهای اين موضوع منجر به اخذ تصمیم
خانوارها را نیز در دستور کار خود قرار داد که  بهایاجارهسوپاپ اجتماعی در حوزه مسکن بخشی از عنوان بهملی گرديد. اضافه بر اين دولت 

 تأمینما آنچه منجر به پايداری مسکن در حوزه منجر به ترمیم سهم کوچکی از تبعات تورم اقتصادی افسارگسیخته در حوزه مسکن گرديد. ا
، استقرار مسکن یابيمکانچون هايی مؤلفهدر  محیطیزيستکالبدی و ، اقتصادی، اجتماعیهای گردد توجه به پايداری شاخصمی

اخت تسهیالت است. آنچه از و تسهیل در روند پرد بلندمدتاختصاص تسهیالت ، کم کردن هزينه آورده متقاضیان، بندی متقاضیانگروه
به سکونت توجه شده است و همین  صرفاًآيد اين است که می مسکن در کشور تحت قالب مسکن مهر بر تأمینهای تجربه اجرای سیاست

 امر مسکن پايداری برای شهروندان تلقی نشده است.
اجتماعی و اقتصادی  -محیطیزيست -مختلف کالبدینیست و در ابعاد  مستثنابررسی مسکن مهر در شهر سیرجان نیز از اين قاعده 

گذاری خود در درصد از برنامه سیاست 1/05دولت در پروژه مسکن مهر سیرجان  ،دهدمی میدانی نشانهای دارای ناپايداری است. بررسی
اند. از دام ملی مسکن ثبت نام کردهاق پروژهمتقاضی جهت وارد شدن به  0301مسکن در اين قالب عقب است و در شرايط فعلی نیز  تأمین

رويه قیمت مصالح ساختمانی در شهر سیرجان به جهت افزايش بیهای اقتصادی فعالیتهای سوی ديگر در بخش خصوص به جهت بحران
 است. دادن به اين رکود کمك کرده سرعتبهقیمت زمین نیز  آورسرسامبرد و افزايش می در حالت رکود به سرها و ساير هزينه

 321واحد مسکونی است که  5511نفری پیشنهاد شده سالی  033110آنچه در طرح اقدام ملی مسکن برای شهر سیرجان با جمعیت 
باشد. با اين حال مشکل اصلی عدم وجود مدل و می غیررسمیهای واحد در سکونتگاه 0121واحد مسکونی در داخل شهر و بافت فرسوده و 

های ای اقشار هدف است. تجربیات مسکن دولتی در شهر سیرجان نشان داده است که نقش دولت در اجرای پروژهمسکن بر تأمینی الگو
باشد که در يك رابطه دوسويه دولت و بخش خصوصی  ایگونهبهبستگی دارد. اگر شیوه مشارکتی  سازانانبوهمسکن به نوع نگاه به  تأمین
 مسکن اقشار هدف خارج تأمیناز سبد حمايتی دولت در  عمالً ديآیدرممالکیت بخش خصوصی  بخشی که به ،گر آورده خود باشندمطالبه

 (.0)شکل  گردد که در شرايط فعلی در بخش مسکن مهر اين شهر وجود داردمی شود و نهايتا منجر به افزايش سوداگری در بخش مسکنمی
ديکته کردن واسطه مديريتی  نوعیبهپردازد که می گذاری و مديريتاين اساس مدل مسکن پايدار پیشنهادی در گام اول به سیاست بر

نیازسنجی از میزان مسکن در اين شهر اقدام به شناسايی براساس باشد. در اين گام دولت می پیمانکارعنوان بهخود بر بخش خصوصی 
زمین و فراهم آوردن  تأمینشود. دولت با می و مذاکره تی وارد گفتگوکمیبا بخش خصوصی با نگاه حا زمانهمنمايد و می متقاضیان مسکن

 زمانهم کهاينمسکن نسبت به بخش خصوصی دارد کما  تأمیندر تری بیشو همچنین آورده متقاضیان سهم  موردنیازتسهیالت 
سازی سنجی و ظرفیتکند. در گام دوم ظرفیتمی مسکن اقشار هدف در اين شهر تشويق تأمینگذاران بخش خصوصی را جهت سرمايه
عدم ، تسهیالت تأمین، زمین در مکان مناسب تأمین به دنبالسازی دولت با تمام توان سنجی و ظرفیتگیرد. در بخش ظرفیتمی صورت

از داخل  موردنیازسازی است. آنچه در اين گام دارای اهمیت است اين خواهد بود که زمین سازی و استانداردبومی، امکان واگذاری به غیر
 (.0)شکل  قواره رشد نکندصورت بیگردد و الحاق اراضی صورت نگیرد تا شهر به تأمینمحدوده شهر 

سیستم يکپارچه اقدام در سطح شهر سیرجان را فراهم کند  .حسنه قادر خواهد بود مانانیپهمدولت با تشکیل صندوق ، در گام نهادسازی
بر  تأکیددمی از متقاضیان که قادر به ادامه پروژه به لحاظ شرايط اقتصادی نیستند حمايت کنند. تواند در قالب نهادهای مرمی که اين امر

 (.0)شکل  تشکیل اين صندوق نقش زيادی در جلوگیری از بورس بازی مسکن و زمین نیز خواهد داشت
سسات مردم ؤبخش خصوصی و م -دولت مسکن پايدار يعنی تأمینتشکیل نهادهای نظارتی توسط سه بازوی اصلی ، در گام ابزارسازی

مردم نهاد نگاه  مؤسساتکه دولت و  آنجايیسازد و از می مسکن در اين شهر را فراهم تأمینهای نهاد امکان نظارت مستمر بر پروژه
از تحويل مسکن به بعد های سکونتی در سالهای همین امر منجر به توجه به مسائل و مشکالت مجتمع .مديريتی به اين موضوع دارند

 (.0گردد )شکل می دست متقاضیان نیز

رد. در اين مرحله اگر یگمی پذيری و بازخورد مدنظر قرارتحقق -گریسازی است سه موضوع حمايت اندازدر آخرين گام که چشم
 -اجتماعیهای پايداری در شاخص دولت با نگاه ،شکل گرفته باشد درستیبهنهادسازی و ابزارسازی  -سازیظرفیت -گذاریسیاستزنجیره 
به ايجاد مسکن پايدار در شهر سیرجان اقدام کرده است. در غیر اين صورت به لحاظ محیطی زيستکالبدی و  -اقتصادی -فرهنگی
قشار هدف در اختیار ا عمالًگردد و می مالکیتی دچار بورس بازیهای و مديريتی بخش زيادی از واحدهای مسکونی با واسطه گذاریسیاست
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تر از همه به ناپايداری و گسست گردد و مهممی گیرد. در بعد اجتماعی اين ناپايداری منجر به نابرابری در دسترسی به خدماتقرار نمی
شود. در بعد اقتصادی به جهت تورم اقتصادی و سطح درآمدی پايین جامعه هدف و از سوی ديگر می اجتماعی در شهر سیرجان منجر

به عدم وجود کنترل بر قیمت در بازار متالطم  با توجهبر خواهد شد که اين امر ساخت مسکن اجرای پروژه زمانهای زينهافزايش ه
ساختمانی منجر به استفاده از های سازد. اضافه بر اين افزايش هزينهمی غیرممکناقتصادی دسترسی اقشار هدف به واحدهای مسکونی را 

دهد. در بعد کالبدی در واحدهای می قرار تأثیررا تحت وساز ساختگردد که اين امر استانداردسازی در می قیمتارزانمصالح نامرغوب و 
گیرد و اين می قرار الشعاعتحتکیفیت زندگی  عمالًو افزايش سطح اشغال و متراژ پايین واحدها  موردنیازوياليی با پايین آمدن فضای باز 

مدل پیشنهادی مسکن پايدار کشکولی تنها راه دستیابی به مسکن پايدار  درمجموعگردد. می هابرای خانواده روانیهای امر منجر به آسیب
تداوم و استمرار نقش حمايتگری و ، شدن نقش مالکیتی پیمانکاران رنگکم، در شهر سیرجان را پررنگ شدن نقش مديريتی دولت

 (.0)شکل  داندمی ضیانگری دولت از آغاز تا تحويل مسکن به متقاتسهیل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کشکولی(باقری مدل تحقق مسکن پايدار شهر سیرجان )مدل مسکن پايدار  .4شکل 

 

 گیريبحث و نتیجه
 فضايی – کالبدیهای آن شاخصها ترينمهميکی از ، شوندمی های متعددی تقسیماخصه شو کیفی مسکن ب کمیابعاد  کهاين هب با توجه
های شاخص، اين برعالوه. است که ابزاری جهت سنجش پايداری در بعـد ظـاهری و شـکلی و همچنـین استحکام مسـکن اسـت مسکن

، فضای مناسب، ستیابی به آسايش مناسباند. در واقع داقتصادی و فرهنگی نیز در پايداری مسکن نقش مهم و مکملی داشته –اجتماعی 
اولیه های تهويه و سیستم گرمايی مناسب و زيرساخت، روشنايی، ایپايداری و دوام سازه، منیت مالکیتا، دسترسی فیزيکی و امنیت مناسب

 باشد.می دستیابی به مسکن پايدار منظوربهاجتماعی و اقتصادی مسکن ، کلیدی برای حل مسائل و مشکالت کالبدیهای مناسب هدف
اجتماعی و اقتصادی در تحقق مسکن پايدار در شهر سیرجان مورد بررسی قرار گرفت.  ،فضايی -کالبدیهای شاخص تأثیر، در اين پژوهش

فضاها و ، و در شکل کلی شهر بوده پراکنده صورت به عمدتاً مسکونی بعد در خصوصهب آن توسعه ساختار و سیرجان شهر بافت ،مطالعات نشان داد
 ترينمهمسعه شهر به سمت اراضی خارج از محدوده قانونی شهر بوده است. يکی از حال جهت تو شود. با اينمی ديدهای اراضی افتاده گسترده

گردد. طبق سند توسعه  تأمیننیازهای مسکونی نیز ، تا ضمن اصالح شکل کلی شهر زاستدرونراهبردها در اين خصوص حرکت به سمت توسعه 
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که در شرايط فعلی امکان اند و همچنین اراضی خصوصی قرار گرفته پیشنهادی مسکونی بر روی اراضی اوقافیهای شهر بخش زيادی از کاربری
 را با مشکل مواجه کرده است. زادرونمسکونی مقدور نبوده و همین امر امکان تحقق توسعه های کمبود سرانه تأمین

. در حوزه نبودی برخوردار اجتماعی و اقتصادی وضعیت مسکن در شهر سیرجان از وضعیت مطلوب، کالبدیهای مطالعات شاخصبراساس 
و ها ساختمان در انرژی جويیصرفه هایشاخص رعايت میزان، قديمی و فرسوده هایبافت نوسازی و بهسازی میزانهای کالبدی شاخص

 فیط ارديمسکن پاتوان گفت می اين نتايجبراساس ارزيابی شد.  ناپايداردر سطح مسکونی  هایساختمان خوانايی و پذيریانعطاف میزان
که در  در حالی .دهدمی ارائه یاجتماع یو برابر یزندگ تیفیک ،ستيز طینظارت بر مح، یتوسعه اقتصاد یارتقا یرا براها از فرصت یعیوس

، فقر، ینینشزاغه، ینیشهرنش، تیمشکالت مربوط به رشد جمعاجتماعی و اقتصادی که نتیجه ، کالبدیهای شهر سیرجان ناپايداری شاخص
 .منجر به ناپايداری مسکن در اين شهر شده است ،است یاقتصاد نانیو عدم اطم داريپا یبه انرژ یدسترسعدم 

 واحد دسترسی میزان، آموزشی خدمات به مسکونی واحد دسترسی میزان، مردم فرهنگی و اجتماعی همگنی میزانهای شاخص
تفريحی در حوزه اجتماعی مسکن نیز در وضعیت ناپايداری قرار  خدمات به مسکونی واحد دسترسی فرهنگی میزان خدمات به مسکونی

 واحد بهایاجاره مديريت و کنترل میزان، مسکونی زمین مترمربع هر قیمت مديريت و کنترل اقتصادی نیز میزانهای دارند. در شاخص
 تولید و بهسازی در...(  و اداراتها، بانك) تیدولهای ارگان فعالیت میزان، شهرداری درآمد پايداری و شهر فروشی کنترل میزان، مسکونی

در خصوص تدوين ضوابط و مقررات ای اقدامات اصالحی گسترده هرچند، اين مطالعاتبراساس اند. گرفتهمسکن در وضعیت ناپايداری قرار 
توسعه شهری شهر های طرح اقتصادی و اجتماعی در مطالعاتهای اما در نظر گرفتن شاخص .شهرسازی و معماری صورت گرفته است

مسائل و مشکالت بخش ، فضايی اين شهر کمك نمايد که در صورت محقق شدن –تواند به اصالح روند کالبدی می حد زيادیسیرجان تا 
 نیازهای شهروندان و هم در حوزه نظم و انضباط شهرسازی و سیمای شهری حل خواهد شد. تأمینمسکن هم در حوزه 

مورد  کپارچهيبه صورت  در شهر سیرجان مسکن یو اقتصاد محیطیزيست، یفرهنگ، یاجتماعهای جنبهدهد می نشانها بررسی
در ، شده استها در اين شهر توجه زيادی به کاهش هزينه قیمتارزانمسکن  تأمینهای مثال در سیاستعنوان بهبررسی قرار نگرفته است. 

طور به یاقتصاد اتتأثیر نی( و همچنیفرهنگ یو آرزوها یسبك زندگ ازجمله) یو اجتماع محیطیستزيمسائل  ،شودمی که تصور یحال
منجر به  گريابعاد د اي یداريگرفتن ابعاد پا دهينادشده است به همین دلیل گرفته  دهيکامالً ناد ايجداگانه مورد توجه قرار گرفته 

 راهبردهای تدوين شده ذيل تا حد بسیار زيادی، در اين رابطهشهر شده است.  در ايننامطلوب مسکن های تیو وضعها یريپذبیآس

 اجتماعی و اقتصادی مسکن در شهر سیرجان کمك نمايد.، فضايی –کالبدی های تواند به پايداری شاخصمی
 

 راهکارها
 شود:می راهکارهای زير پیشنهاداجتماعی و اقتصادی ، فضايی –تحقیق در رابطه با پايداری کالبدی های به يافته با توجه
  و  یبخشاستحکامدر جهت  رجانیشهر س یمسکون یوسازهادر ساخت یو بتن یاز مصالح مقاوم مثل اسکلت فلز تربیشاستفاده

 ؛یعیطب یايدر برابر بال تربیشمقاومت 
 بافت باارزش و ... توسط  یبهساز ،یرمرمت شههای با استفاده از طرح یميفرسوده و قدهای مساکن در بافت یو بهساز ینوساز

 و ....؛ یشهردار ،یو گردشگر یدستعيصنا یفرهنگ راثیامر همچون اداره کل م یمتولهای دستگاه
 و  یعیهنگام وقوع حوادث طب راسکان مردم د جهتدر در سطح محالت  یمسکون یدر سطح واحدها منيا تيسابینی پیش

 ؛یعیرطبیغ

 و  یرسانیآگاه قيبه مساکن از طر یبخشاستحکامو  رتعمی ساخت، جهت در قبول¬ح بادوام و قابلمصال تیفیک درصد شيافزا
 به مردم؛ یآموزش یکارگاها یبرگزار

 یلیجامع و تفضهای طرح هیدر هنگام ته یمسکون یمناسب در کنار کاربرهای یدر قرار دادن کاربر یامر شهر نمسئوال دقت 
 مذکور؛های رحط یو هنگام اجرا رجانیشهر س

 متوازن و متعادل کردن  ،یعیطبهای آستانه و دامنه لی: تحللیاز قب یمسکون یهامتناسب تراکم عيتوزهای استیس یریکارگبه
 و ...؛ یسازبلندمرتبهاز  یریجلوگها، تراکم

 در سطح  نهیبه ی، گذربنددر خصوص نسبت طول و عرض معابر یمسکون یبه کاربر یمناسب جهت دسترس مراتبسلسله تيرعا
 ؛یعبور كیتراف زانیمبراساس  یشهردرونمعابر  یاصالح هندس ،محالت

 ؛یمشارکت مردم اي یاعتبارات عمران قياز طر یشهرهای رساختيو ز زاتیتجه تیفیو ک تیکم شيافزا 
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 و  یمرجع صدور پروانه مسکون قياز طر 5111 نامهنیيآ مخصوصاًمرتبط با امر مسکن  نامهنیيآو  هادستورالعمل تيبر رعا نظارت
 ها؛در ساختمان یانرژ جويیصرفه یهاهمچون میزان رعايت شاخص یمفاد تيشهر در جهت رعا یمهندسنظام

 يیو خوانا یريپذبراساس شاخص میزان انعطاف یمسکون یضوابط و مقررات مطلوب در جهت حفظ نما و منظر واحدها یریکارگبه 
 ؛یمسکون هایساختمان

 رجان؛یشهر س یبافت مسکون دکنندهيتهد یعیرطبیغو  یعیدر برابر انواع مخاطرات طب یمسکون یسازهاوساخت هیکردن کل مهیب 
 های وسازساخت یرونیب یو معمار یداخل یمعمارهای اصالح طرح قياز طر یمسکون یواحدها التیبردن امکانات و تسه باال

 ؛یمسکون ديجد
 مرتبط با امر مسکن  یتخصصهای تسو نش کارگاه یجتماعی و فرهنگی مردم در سطح محالت با برگزارهمگنی ا زانیم شيافزا

 امور مسکن؛ نامتخصص بار
 و نظرات مردم در  قيسال یریکارگبهمناسب، های طرح یبردن میزان تعلق مکانی به محله و محل سکونت با استفاده از اجرا باال

 ؛یاهداف مشارکت محل یراستا
 و احداث  یابيمکانموجود و  یواحدها زیبا تجه یو درمان یحيتفر ،یفرهنگ ،یمردم به امکانات آموزش یدسترس زانیم شيافزا

 مطلوب؛ یمطلوب و شعاع دسترس یبا استانداردها ديجد یواحدها
 ؛اندنظام یکونتوسعه مس نیمسکن و همچن هیتمام شده ته نهيکم کردن هز منظوربهمسکن  تأمین یبرا یدولت نیزم تأمین 
 تمام شده مسکن و های نهيبر کاهش هز تأکیدبا  یو شرکت تعاون شهرسازی و مسکن – یتوسط شهردار یمسکن مشارکت هیته

 ؛بلندمدتاقساط  طيمشکن با شرا ليتحو نیهمچن
 از  یتيحماهای اده از اختصاص نظاممسکن با استف دیو تول یادارات و ...( در بهسازها، )بانك یدولتهای ارگان تیفعال یریکارگبه

 ؛یمسکون وسازهایساختجهت  التیتسه یاعطا ت،يحماهای صندوق ن،يیبا نرخ سود پاهای وام لیقب
 ها، شيآموزش، هما یهاکالس یبرگزار قيبه شرايط اقتصادی از طر با توجهمسکن وساز ساخت یبه الگوها یبهبود بخش

 نارها؛یسم
 مرتبط با امر؛های دستگاه قياز طر یواحد مسکون بهایاجارهروند  یطیحو م یسازمان نظارت 
 یدرآمد شهردار یداريو پا شهر فروشیکنترل  زانیمناسب در جهت مهای استیس یریکارگبه. 
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