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چکیده

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 study method was descriptive-analytical.
600 informants, specialists and experts formed the statistical
population of this study that 230 people were selected as the
sample size based on simple random sampling method using
Morgan table. 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.

 اجتماعی و اقتصادی در،این پژوهش میزان تاثیر شاخصهای کالبدی – فضایی
 نوع تحقیق کاربردی و.تحقق مسکن پایدار در شهر سیرجان را بررسی نموده است
 متخصصان و، نفر از مطلعین600 . تحلیلی بوده است-روش بررسی آن توصیفی
 نفر به عنوان حجم230  جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده بودند که،خبرگان
نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان
 اجتماعی و اقتصادی مسکن در شهر سیرجان به، مولفه کالبدی31 .انتخاب شده اند
 پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای.عنوان متغیرهای وابسته انتخاب گردید
 جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار. تایید گردید0/832 کرونباخ با میزان
 نتایج بررسی. تك نمونهای و تحلیل عاملی بهره گرفته شدT استنباطی مانند آزمون
،شاخصهای کالبدی و فضائی نشان داد میزان مقاومسازی ساختمانهای موجود
 میزان ایمنی در واحدهای،میزان بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و قدیمی
مسکونی همچنین کمیت و کیفیت تجهیزات از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده
 در این راستا این پژوهش با رویکری نوآورانه اقدام به همسوسازی.است
 اجتماعی و اقتصادی به منظور تدوین راهکارهای تحقق،شاخصهای کالبدی
.مسکن پایدار در شهر سیرجان کرده است
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مقدمه
شهرنشینی اشاره به افزایش زندگی افراد در مناطق شهری دارد ( .)Chaolin, 2020: 141رشد شتابان این پدیده در قرن حاضر همراه با
انقالب انفورماتیك و سیر صعودی افزایش جمعیت ،نشان از تغییر ،دگرگونی و استحاله ساختار شهری دارد (شعبانی و رفیعیان.)20 :1394 ،
چنین تغییری ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی شهرها را تحت تأثیر خود قرار داده است (مدانلو جویباری و میرکتولی .)114 :1391 ،در این
رابطه مسائل مربوط به آلودگی ،تراکم و ازدحام ،مصرف سوخت و فرمهای نامنظم ساختمانی نگرانیها در مورد رشد و توسعه شهری لجام
گسیخته را به یك بحث و جدل جهانی تبدیل کرده است ( .)Said et al, 2009: 14یکی از مهمترین این مباحثات ،مسکن و
شاخصهای پایداری آن است .مسکن یکی از ضروریات اساسی نزدیك به زندگی انسان است که به طور مستقیم بر انسان تأثیر خواهد
گذاشت ( .)Yip et al, 2017: 5مطالعات مربوط به مسکن دارای خصلت چند رشته ای است و ریشه در علوم مختلفی از جمله جامعه
شناسی ،اقتصاد ،فناوری ،مطالعات سیاست ،مهندسی ساختمان و طراحی شهری دارد (.)Mete; Xue, 2020: 2
در علم مهندسی ساختمان و طراحی شهری و در بعد کالبدی ،کمبود تأمین زمین مسکونی منجر به مشکالتی از قبیل عدم رعایت
فضای باز مسکونی ،عدم رعایت ارتفاع مجاز ،عدم رعایت سطح اشغال مجاز و پیشروی غیرمجاز شده که به شدت پایداری کالبدی بافت
مسکونی را تحت الشعاع قرار داده است (.)Yakob et al, 2012: 581
در بعد اجتماعی ،رشد شهرنشینی با برهم زدن بافتهای انسانی در محالت شهری ،منجر به جدایی گزینی اجتماعی در محالت شهری
شده است .بدینسان که قشرها و گروههای ویژه شهری با زندگی در محدودههای معین (محالت) و عدم تماس با سایر قشرهای شهری،
منجر به افزایش فاصله اجتماعی میان خانوادههای شهری شده است .این امر در طبقات پایین جامعه منجر به استفاده مداوم از واحدهای
مسکونی بدون توجه به نوسازی آنها و نهایتا فرسودگی هر چه بیشتر آنها شده است .نتیجه مستقیم فرسودگی ،خالی شدن محالت قدیمی
شهر از ساکنین بومی محله و سکونت مهاجرین با تنوع قومیتی است .در این رابطه ،شاخصهای اجتماعی مسکن به شدت تحت تاثیر قرار
میگیرد (شکویی .)29 :1392 ،شاخصهای اقتصادی مسکن نیز نماگرهایی هستند که ابعاد مختلف اقتصادی مسکن را به صورت کمی
نشان داده و مقایسه و تحلیل آن را امکانپذیر میکنند .در این رابطه ،بحرانهای اقتصادی در سطح کالن به شدت بر روی پایداری این
شاخصها تاثیر گذاشته است .با این تفاسیر ،به منظور اجرای سیاست مسکن پایدار ،تاکید بر شاخصهای مسکن پایدار ضروری است .چرا
که توسعه پایدار بدون ایجاد ساختمان و مسکن پایدار غیر ممکن است (.)Yip et al, 2017: 6
با بررسی ابعاد مختلف اهمیت مسکن به این نتیجه میرسیم که مسکن پایدار با ویژگی هایی چون در دسترس بودن ،باکیفیت،
اقتصادی و راحت مشخص میشود ( .)Tupenaite et al, 2017: 61در این خصوص ،دولتها و مقامات برنامهریزی در سراسر جهان
برای تدوین استراتژیهای برنامهریزی آینده مسکن نیاز به روشهای جامع تری برای ارزیابی پایداری سیستمهای پیچیده توسعه مسکن
دارند ( )Gao, 2010: 28تا با برنامهریزیهای جامع بتوانند در بعد اجتماعی ،هویت محالت را حفظ کنند (ملکی ،)107 :1382 ،در بعد
اقتصادی ،تدوین سیاستهای تشویقی منجر به افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن شده و با تدوین ضوابط و مقررات ،بورس بازی
زمین را کنترل میکند تا به منظور ارتقاء کیفیت زندگی ،استفاده مطلوب و حداکثری از زمین گردد .تنها در این صورت است که اهداف
اجتماعی پایداری مسکن نیز محقق میگردد (علی الحسابی و همکاران .)156 :1390 ،در ارتباط با شاخصهای کالبدی ،برنامهریزی به
منظور آماده سازی زمین و تأمین زیرساختها می تواند رابطه بین مسکن و محیط مسکونی را تعریف کرده و سرپناه را به مسکن واقعی و
گسترش شهری را به توسعه شهری تبدیل کند (عزیزی.)36 :1383 ،
این پژوهش به دنبال بررسی میزان تاثیر شاخصهای کالبدی -فضایی ،اجتماعی و اقتصادی در تحقق مسکن پایدار در شهر سیرجان
است .در این رابطه از آن جایی که اوال بخش مسکن در این شهر درصد زیادی از کاربریهای شهری را به خود اختصاص داده و نقش
زیادی در توسعه فیزیکی و تغییر کاربری اراضی دارد و ثانیا زمین مولفه مهم در توسعه مسکونی است ،دستیابی به مسکن پایدار در این شهر
به عنوان اهمیت و ضرورت این پژوهش به شمار میرود .در ارتباط با این ضرورت باید گفت زمانی که جهت توسعه این شهر در طرحهای
توسعه شهری مشخص شد ،ساخت و سازهای مسکونی در بخش زیادی از باغات و اراضی زراعی داخل و خارج از محدوده شهر افزایش
یافت .چنین ساخت و سازهایی اغلب فاقد مصوبات تغییر کاربری و مهمتر از همه پروانه ساختمانی بودند و همین امر منجر به عدم رعایت
آئین نامه  ،2800پایین بودن کیفیت مصالح ساختمانی ،تفکیك اراضی به قطعات ریزدانه گردید که در نهایت منجر به ناپایداری بخش
مسکن در ابعاد مختلف کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی در این شهر شده است .هدف این پژوهش بررسی علل و عوامل ناپایداری این ابعاد،
ارائه راهکارهای پایداری در آنها و در نهایت دستیابی به مسکن مطلوب است .بنابراین هدف تحقیق پاسخ به این موضوع است که آیا
مطالعات شاخصهای کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی وضعیت مسکن در شهر سیرجان تاثیری بر پایداری وضعیت مسکن در این شهر دارد؟.
از آن جایی که مطالعات مربوط به برنامهریزی مسکن تاکید زیادی بر روی شاخصهای کالبدی مسکن دارند و به شاخصهای اجتماعی-

فصلنامه علمی پژوهشهای بومشناسیشهری ،سال دوازده ،شماره  ،3پیاپی  ،25زمستان 1400

15

فرهنگی و اقتصادی با اهمیت کمتری نگاه شده است ،در این پژوهش با رویکرد نوآورانه اقدام به تدوین همه شاخصهای موثر در پایداری
مسکن و مهمتر از همه اختصاص وزن همسان به همه شاخص ها ،موضوع تحقیق بررسی گردید.
مباني نظري
چارچوب نظری
با تداوم توسعه شهرها ،پیشبینیها حاکی از افزایش هرچه بیشتر آلودگیهای زیستمحیطی در مناطق شهری میباشد .به دنبال این تحوالت و
نگرانیها ،نظریه توسعه پایدار که پیدایش آن به دهههای آخر قرن بیستم باز میگردد؛ بیشازپیش قوت گرفت .در این میان با توجه به نقش پررنگ
شهرها در پیدایش ناپایداری ،نظریه توسعه پایدار شهری از اهمیت فراوانی برخوردار گردیده و با توجه به اثرات گسترده مسکن بر محیطهای شهری
در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار شهری ،بخش مسکن نقش بسیار مهمی را در این میان بر عهده دارد (بزی و همکاران.)25 :1389 ،
مسکن دارای ابعاد مختلف مکانی ،معماری ،کالبدی و فیزیکی ،اقتصادی ،مالی ،روان شناختی و پزشکی است .بر همین اساس است که بنا به
دیدگاه لوکوربوزیه ،نیازهای جسمی و روحی انسان باید با سازماندهی فضایی مسکن پاسخ داده شود (بسحاق و همکاران .)131 :1393 ،بنابراین آن
نوع مسکنی که نیازهای زیستی نسل کنـونی را بـر مبنای کارایی منابع طبیعی انرژی برآورده ساخته و در عین حال محالتی جاذب و ایمـن را
ضـمن توجـه بـه مسائل اکولوژیـك ،فرهنگـی و اقتصـادی ایجـاد کنـد ،مسکن پایدار تلقی میشود (زیاری و همکاران.)143 :1397 ،
در دهههای اخیر ،مفهوم نگرش جامع به شهر برای توضیح پیچیدگی مسائل شهری و به ویژه پایداری مسکن از آن جهت که یك نیاز
ضروری برای ساکنین است ،به کار گرفته شده است ( .)Kidokoro et al, 2008: 81از دید نظریه پردازان ،شهر یك سیستم پیچیده ای
است که زیر سیستمهای آن از حیث ماهیت و قدرت ارتباطات متقابل مختلف در طول زمان ،با هم مرتبط هستند .در نتیجه مسکن به
عنوان یك زیرسیستم جهت رسیدن به پایداری نیاز به برقراری ارتباط متقابل با سایر زیرسیستمها دارد (شکل  .)1شدت این ارتباطات در
شهرهای کشورهای در حال توسعه در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته متفاوت است .همچنین این ارتباطات بسته به اینکه آیا شهر دارای
اهمیت منطقه ای ،ملی و یا جهانی است ،تفاوت دارد .شهر به عنوان یك سیستم پیچیده باید حالت تعادل بین عوامل مساعد رشد را حفظ
کند و همچنین عواملی که به عنوان تهدیدات یاد میشود ،شناسایی و به دنبال راهکار باشد .بر این اساس ،شهرها باید همواره به دنبال
تحقق اصول توسعه پایدار باشند و این اصول را در تمام جنبههای فضایی اعمال کنند (.)Benton-Short and Short, 2008: 31

شکل  .1مدل مفهومی از فرایند برنامهریزی  -سیستمهای متعدد از یك شهر
مأخذ :باقری کشکولی و همکاران801 :1399 ،

توسعه پایدار بر سه اصل و ابعاد استوار است که شامل رشد اقتصادی ،حفاظت از محیط زیست و پیشرفت اجتماعی میباشد .سه دایره
متداخل در شکل  2نشان دهنده این اصل و ابعاد؛ منطقه مشترک و توسعه پایدار است .به عبارت دیگر ،پایداری مسیری است که به بشریت ،به
عنوان یك کل اجازه حفظ و گسترش کیفیت زندگی از طریق تنوع زیستی را میدهد (.)Adams, 2006: 13
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شکل ( :)2طرح پایداری در محل تالقی ابعاد پایداری
مأخذAdams, 2006: 13 :

در ارتباط با مسکن ،منظور از پایداری عبارت است از بهبود کیفیت در مساکن شهری از جمله زیست محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی به
گونهای که مولفههای قابلیت دوام ،تحمل پذیری و توزیع عادالنه در آنها رعایت گردد .میتوان گفت کار با شاخصهای پایداری مسکن پتانسیل
هایی از تفسیر آرمانها و ارزش توسعه پایدار برای اندازه گیری در قالب اقداماتی برای ارزیابی پیشرفت شهرها را فراهم میکند .چنین ارزیابی به نوبه
خود مبنای برای جستجو مسیرهای جدید برای سیاستها و برنامه هایی فراهم میکند که برای تغییر شهرها به سمت مسیر پایدار به توسعه و رشد
مهم هستند (.)Leonie, 2005: 103
از دیدگاه تئوریسین ها ،پایداری یکی از مهمترین مفاهیمی مرتبط با مسائل مسکن است ( .)Cathal and Joe, 2004: 4در ارتباط با
پایداری ،دیدگاهها و نظریههای مختلفی مطرح شده است .اصوال پایداری را میتوان وجه وصفی توسعه دانست که در طول زمان تداوم ،بقاء
و شرایط مطلوب آن را کاهش نمی دهد .استفاده از عبارت پایداری پس از بروز بحران و توجه صاحبنظران به عواقب و پیامدهای مخرب
ناشی از آن رواج پیدا کرد .پایداری در معنای وسیع خود به توانایی جامعه یا هر سیستم جاری برای تداوم کارکرد در آینده نامحدود اطالق
میشود (مضطرزاده و حجتی .)81 :1393 ،به دنبال رواج پارادایم پایداری ،این الگو در زمینههای مختلف مسائل برنامه ریزی مسکن
کاربست پیدا کرد و در قالب ترکیباتی چون پایداری اقتصادی ،پایداری اجتماعی ،پایداری کالبدی شکل یافت (برزگر و همکاران.)7 :1397 ،
از دیدگاه نظریه پردازان اکولوژی شهری ،هدف از طراحی مساکن پایدار کاهش آسیب آن بر روی محیط ،منابه انرژی و طبیعت است
که شامل قوانینی چون کاهش مصرف منابع غیرقابل تجدید ،توسعه محیط طبیعی و حذف یا کاهش مصرف مواد سمی و یا آسیب رسان بر
طبیعت در صنعت ساختمان سازی میشود .به طور خالصه مسکن پایدار را مسکنی میدانند که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط
طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع تر در ارتباط با کل شهر قرار دارد (ملت پرست.)123-124 :1388 ،
از سوی دیگر نوشهرگرایان ،با ارائه اصولی چون تنوع مسکن سعی در ایجاد عدالت بین تمام اقشار جامعه و به نوعی تحقق پایداری
اجتماعی بودند .موفقترین پروژههای نوشهرگرایی – به جز چند نمونه اروپایی و کانادایی که به داشتن سطوح معقولی از مسکن عمومی و یا
مقرون به صرفه افتخار میکنند  -به منطقه ی بسته ی ثروتمندان تبدیل شدهاند که طبقه ی کارگر نمی تواند امیدی به یافتن خانه ای در
آن داشته باشد .درواقع نوشهرگرایی نتوانست فرصتهای برابر را برای زندگی در اختیار همه اقشار جامعه بگذارد و منجر به شکل گیری
فضاهایی اعیان نشین شد که افراد فقیرتر جامعه از آن دور ماندند (قربی و محمدی.)114 :1396 ،
در حال حاضر کمتر جامعهای ،چه در کشورهای پیشرفته و یا درحالتوسعه پیدا میشود که بتواند مدعی حل ریشهای معضل مسکن در
ابعاد کمی و کیفی آن شود (شفقی و خوب آیند ،)63 :1380 ،اما این معضل در کشورهای در حال توسعه به دالیلی که ذکر نمودیم ،بهصورت
حاد و بحرانی درآمده است .از اینرو امروزه مسئله مسک ن در آغاز یك تحول بزرگ قرارگرفته است؛ چنانکه دلیل غلبه بحران کیفیت مسکن
بر مسئله بحران کمیت آن را باید در اتخاذ سیاست هایی دانست که کشورهای در حال توسعه برای حل معضل مسکن ،هرچه سریعتر
ساختن ،کوچك تر ساختن و هرچه ارزانتر ساختن را در دستور کار خود دارند .از پیامدهای این روند آن است که ساکنان از کمبودها و
نواقص بسیاری رنج میبرند و در حقیقت از زندگی کردن در یك فضای مناسب برای زیست محروماند و لذا کیفیت نازل این خانهها نیز
باعث کاهش تقاضای واقعی مسکن نخواهد شد .زیرا ساکنان آنها همواره مترصد موقعیتی ازنظر مالی هستند تا این خانهها را با خانههای
مناسبتر تعویﺾ کنند .از سوی دیگر ،این شکل از مسکن باعث پیدایش محالت بیکیفیت و بعضاً جرم خیز و تشدیدکننده رفتارهایی بر
ضد هنجارهای جامعه خواهد شد .در حقیقت این خانههای انبوهسازی شده تبدیل به زاغههای نوساز شدهاند و پایداری شاخصهای کالبدی،
اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و به چالشهای تحقق مسکن پایدار دامن زده است.
مسکن پایدار مسکنی است که از لحاظ اقتصادی متناسب ،از لحاظ اجتماعی قابل قبول ،از نظر فنی و کالبدی امکان پذیر و مستحکم و
سازگار با محیط زیست باشد .به عبارتی دیگر مسکن پایدار آن نوع مسکنی که نیازهای زیستی نسل کنونی را بر مبنای کارایی منابع طبیعی
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انرژی برآورده ساخته و در عین حال محالتی جاذب و ایمن را ضمن توجه به مسائل اکولوژیکی ،فرهنگی و اقتصادی ایجاد نماید مسکن
پایدار است .فرایند مسکن پایدار باید حوزههای حفظ طبیعی (زمین ،انرژی ،آب) ،استفاده منطقی از منابع ساخت بشر ،حفظ اکوسیستم و
پتانسیلهای احیای آن ،عدالت بین تولیدات ،انسان و دسته بندیها و پیش بینی سالمتی ،امنیت و ایمنی را در برگیرد (برقی.)60 :1395 ،
در ارتباط با مسکن پایدار یکی از ابزارها و شیوههای مختلف شناخت شاخصهای مسکن پایدار است که میتـوان به کمك آن ،رویههای مؤثّر
در امر مسکن را شناخت .اضافه بر این شاخصهای مسکن ،مهمترین و کلیدی ترین ابزار در برنامه ریزی مسکن هستند .این شـاخصها در سـه
گـروه بزرگ شاخصهای کمی؛ کیفی و اقتصادی دسته بندی میشوند .شاخصهای کمی شامل تراکم نفر در اتاق ،تراکم خانوار در واحد مسکونی،
متوسط اتاق در واحد مسکونی ،متوسط تعداد اتاق مورد تصرّف خانوار ،تراکم نفر در اتاق ،متوسط اتاق مورد تصرّف خانوار ،تراکم نفـر در اتـاق ،تراکم
خانوار در اتاق ،کمبود واحد مسکونی ،نسبت افزایش خانوار به واحد مسکونی ،مساحت زمین واحدهای مسکونی میشود و شاخصهای کیفی مسکن
نیز شامل نسبت مسکن مناسب ،عمر واحدهای مسکونی ،نحـوهی تصـرّف واحـد مسکونی ،مساحت و سطح زیربنای واحد مسکونی ،سطح زیربنای
طبقههای ساختمانهای تکمیـل شـده برحسـب نـوع مصالح ،واحدهای مسکونی از دید برخورداری از تسهیالت میشود (حکمت نیا.)196 :1391 ،
میتوان نتیجه گرفت با توجه به تعریف مسکن پایدار و شاخصهای آن در ابعاد و زمینههای مختلف ،دستیابی به مسکن پایدار با چهار بعد زیست
محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی همراه است (یاسوری .)194 :1395 ،با مشخص شدن اهمیت مسکن ،اهمیت برنامهریزی برای آن مشخص
میشود (افصح حسینی .)98 :1398 ،اهمیت مسکن از نظر اقتصادی در بیشتر کشورهای صنعتی به عنوان مهمترین جزء تشکیل دهندة ثروت
شخصی محسوب میشود .نوسانات قیمت در این عرصه ،شرایط جوامع را به لحاظ اقتصادی -اجتماعی تحت تأثیر قرار میدهد .در میان بخشهای
مختلف اقتصاد ،مسکن دارای نقش کلیدی بوده و از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
از نظر اجتماعی اگر روانشناسی اجتماعی ،مطالعة نحوة تعامل مردم با یکدیگر و نحوة تأثیر حضور واقعی یا ضمنی دیگران بر افکار و احساسات
و رفتار و مقاصد مردم تعریف شود ،هر الگوی جاری رفتار آدمی در تعامل با مسکن ،نیازمند سطح مطلوبی از ارتباط فردی در برابر تعامالت اجتماعی
است .خانه ،مکانی است که اولین تجربههای بی واسطه با فضا ،در انزوا و جمع در آن صورت میگیرد و خلوت با خود و با همسر و فرزندان ،با
والدین و خواهر و برادر و دیگران همه و همه بی تعرّض غیر در آن ممکن میگردد (میرکتولی و همکاران .)128 :1395 ،اضافه بر این مسکن
بازتاب کالبدی توسعه است و یکی از مهمترین شاخصهای توسعه یافتگی از نظر فیزیکی یا کالبدی به شمار میرود (لطیفی.)60 :1395 ،
پیشینه پژوهش
نصرآبادی و حاتمی نژاد ( )1396در تحقیق خود با عنوان تحلیلی بر شاخصهای پایداری مسکن در منطقه یك شهر مشهد به این نتیجه
رسیدهاند که وضعیت مسکن در منطقه یك در ابعاد اقتصادی و کالبدی دارای شرایط تا حدی پایدار و در بعد اجتماعی در شرایط ناپایدار قرار
دارند؛ اضافه بر این ،پایدارترین شاخص مساکن ،میزان برخورداری از امکانات و ناپایدارترین شاخص روابط همسایگی است.
صابریفر و جنگی ( )1396پژوهشی با عنوان بررسی شاخصهای الگوی مسکن مناسب از منظر ساکنین گروههای حاشیه نشین شهر
مشهد انجام دادند و دریافتند متغیرهایی نظیر تملك ،تحصیالت ،سال خرید واحد مسکونی و سن از جمله عواملی بودند که بر نوع الگوی
مسکن مورد تمایل خانوارها تأثیر داشتند.
اوکتای و دنسیورک )2007( 1در مطالعهای تحت عنوان شاخصهای پایداری محیطهای بومی در قبرس به این نتیجه رسیدهاند که تغییر در روش
زندگی و نیازها نباید نادیده گرفته شوند .از این نظر ،خانههای بومی نمی توانند متناسب با این شرایط در حال تغییر باشند .عالوه بر این زمانیکه
فضاهای باز در ساختمانها رعایت میشود ،بخش زیادی از نیازهای اساسی در راستای بهبود کیفیت زندگی تامین میگردد.
براکانکا و همکاران )2010( 2در پژوهشی با عنوان ارزیابی پایداری ساختمانها به این نتیجه رسیدهاند که ارزیابی فشار محیطی (مربوط
به اثرات زیست محیطی) ،جنبههای اجتماعی (مربوط به راحتی کاربران و سایر مزایای اجتماعی) و جنبههای اقتصادی (مربوط به هزینههای
چرخه زندگی) از جمله عوامل تاثیرگذار در طراحی پایدار ساخت و سازها و استفاده از ساختمانها میدانند.
والباوم و همکاران ،)2012( 3شاخصهای پایداری مسکن در شهر شفیلد انگلستان را مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که
ابزار ارزیابی پایداری مبتنی بر شاخص تاثیر مطلوبی در فناوریهای ساخت مسکن ارزان قیمت دارند.
تروکا ،)2013( 1شاخص چشم اندازهای محلی پایداری شهری در شهر هانوفر آلمان را مطالعه نمودند و به این نتیجه رسیدند که
شاخصهای  26گانه پایداری تاثیر زیادی در ارزیابی پروژههای بازآفرینی مسکن اجتماعی دارند.
1. Oktay & Dincyurek, 2007
2. Bragança et al, 2010
3. Wallbaum et al
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تروکا ،)2013( 4شاخص چشم اندازهای محلی پایداری شهری در شهر هانوفر آلمان را مطالعه نمودند و به این نتیجه رسیدند که
شاخصهای  26گانه پایداری تاثیر زیادی در ارزیابی پروژههای بازآفرینی مسکن اجتماعی دارند.
مولینر و همکاران )2013( 5در تحقیق با عنوان ارزیابی قیمت مقرون به صرفه مسکن با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیار به این
نتیجه رسیدند که روش  COPRASابزار دقیقی در ارزیابی قیمت مسکن پایدار در لیورپول (انگلیس) است .بر اساس این روش مناطق
شهری به لحاظ شاخصهای مهم و تاثیرگذار بر قیمت مسکن رتبه بندی و در نهایت نقشه پهنه بندی قیمت مقرون به صرفه استخراج و
جهت رسیدن به یك استاندارد قیمت مطلوب در کل مناطق شهری برنامه ریزی و سیاستگذاری شده است.
روش انجام پژوهش
نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی – تحلیلی بوده است 600 .نفر از مطلعین ،متخصصان و خبرگان جامعه آماری این پژوهش را
تشکیل دادند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و استفاده از جدول مورگان  230نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید 31 .مولفه
کالبدی ( 12مولفه) ،اجتماعی ( 11مولفه) و اقتصادی ( 8مولفه) مسکن در شهر سیرجان به عنوان متغیرهای وابسته تحقیق بررسی گردید.
ضریب آلفای کرونباخ با میزان  0/832بیانگر پایایی پرسشنامه بوده است .تجزیه و تحلیل دادهها به کمك نرم افزار  Spssصورت گرفت.
محدوده مورد مطالعه
شهرستان سیرجان یکی از شهرستانهای استان کرمان است که در غرب این استان قرار گرفتهاست .ین شهرستان در فاصله 175
کیلومتری جنوب غربی کرمان واقع شده و از شمال به شهرستان شهرستان رفسنجان و شهرستان شهر بابك ،از جنوب به استان هرمزگان،
از مشرق به شهرستانهای بافت و بردسیر و از غرب به استان فارس محدود است (شکل .)3

شکل  .3موقعیت جغرافیایی شهر سیرجان در استان و کشور

شهر سیرجان مرکز شهرستان سیرجان بوده و شش شهر «پاریز ،زید آباد ،هماشهر ،بلورد ،خواجو شهر و نجف شهر» از جمله شهرهای
اقماری این شهرستان محسوب میشوند .جمعیت شهرستان بر پایه سرشماری سال  95برابر  324103نفر است که  246/308نفر در نقاط
شهری و  77/785نفر در مناطق روستایی و  909نفر بصورت غیر ساکن زندگی میکنند .سیرجان به لحاظ جمعیت شهری پس از مرکز
استان دومین شهر پر جمعیت استان کرمان است.
یافتهها
بررسی شاخصهای كالبدی ،اجتماعی و اقتصادی مسکن در شهر سیرجان
به منظور بررسی شاخصهای کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی مسکن در شهر سیرجان از مولفههای ایمن در سطح واحدهای مسکونی ،کیفیت مصالح
Turcu 4.Turcu
Mulliner et al, 2013 .5. Mulliner et al, 2013
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در واحدهای مسکونی ،همجواری مناسب و میزان تناسب سایر کاربریها با کاربری مسکونی ،میزان بیمه نمودن واحدهای مسکونی در جهت مقابله با بحرانها،
سلسله مراتب مناسب جهت دسترسی به کاربری مسکونی ،کمیت و کیفیت تجهیزات شهری ،میزان بیمه نمودن واحدهای مسکونی در جهت مقابله با بحرانها،
میزان تسهیالت و امکانات واحد مسکونی ،میزان اعتماد و همبستگی بین مردم ،میزان همگنی اجتماعی و فرهنگی مردم ،میزان تعلق مکانی به محله و محل
سکونت ،میزان رضایت از سکونت در ساختمان مسکونی موجود ،نسبت هزینه مسکن به هزینه کل خانوار ،میزان کنترل و مدیریت قیمت هر متر مربع زمین
مسکونی ،میزان کنترل و مدیریت اجاره بها واحد مسکونی ،میزان کنترل شهرفروشی و پایداری درآمد شهرداری و میزان بهبود الگوهای ساخت و ساز مسکن با
توجه به شرایط اقتصادی بهره گرفته شده است .نتایج بررسی شاخصهای کالبدی و فضائی نشان میدهد میزان مقاومسازی در ساختمانهای موجود
در سطح کم است .همین امر باعث الزامی شدن رعایت استانداردهای ساختمانی در ساخت و سازهای جدید شده است.
اضافه بر این ،ساختار بافت مسکونی مسکونی (شطرنجی ،شعاعی ،دایرهای و  )...در بافت قدیمی شهر دارای الگوی ارگانیك و بافتهای
جدید دارای الگوی شطرنجی میباشند .میزان بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و قدیمی در این شهر چندان مورد توجه قرار نگرفته و
به همین دلیل میزان ایمنی در واحدهای مسکونی پایین میباشد به گونه ای که با وقوع بحران زلزله بخش عظیمی از بافت شهری از بین
خواهد رفت .در این رابطه ،طبق یافتههای تحقیق کیفیت مصالح به کار گرفته شده در واحدهای مسکونی نامطلوب ارزیابی شده است .در
خصوص همجواری و میزان تناسب سایر کاربریها با کاربری مسکونی ،سازگاری کاربریها در سطح متوسطی رعایت شده است .تراکم
مسکونی در سطح شهر نیز از توزیع متناسبی برخوردار نیست .همچنین مولفه سلسله مراتب مناسب جهت دسترسی به کاربری مسکونی
تحت تاثیر ساختار ارتباطی و شکلی شهر بسیار نامناسب میباشد به گونه ای که حداقل  60درصد از واحدهای مسکونی در مواقع بحرانی از
خدمات رسانی خارج میشوند (جدول .)1
ارزیابی کمیت و کیفیت تجهیزات شهری با میزان  33/4درصد در سطح خیلی کم میباشد .بررسی رعایت شاخصهای صرفه جویی
انرژی در ساختمانها نیز در سطح کم و خیلی کم  27درصد است .این نکته بیانگر این است که هر چند ساختمانها از مصالح مطلوبی
ساخته نشدهاند اما درصد قابل توجهی از ساختمانها از دربهای دوجداره و پوششهای سرمایشی و گرمایشی استفاده کرده اند .در نهایت
ارزیابی میزان انعطاف پذیری و خوانایی ساختمانهای مسکونی در این شهر مطلوب ارزیابی نشده است (جدول .)1
جدول  .1آمار فراوانی پاسخ نمونههای تحقیق به گویههای پایداری شاخصهای کالبدی و فضایی مسکن در شهر سیرجان
مؤلفهها

خیلی زياد

زياد

متوسط

كم

خیلی كم

میانگین

انحراف از میانگین

واريانس

میزان مقاومسازی ساختمانهای موجود

41
44
12
53
60
9
51
50
51
48
59
53

15
7
41
10
15
59
25
15
25
25
41
23

30
5
42
32
15
70
32
25
37
30
27
44

106
64
80
76
69
34
83
49
64
50
40
44

38
110
55
59
71
58
39
91
55
77
63
66

3/37
3/82
3/54
3/34
3/33
3/32
3/15
3/50
3/20
3/36
3/03
3/20

1/24
1/74
1/02
1/41
1/45
1/09
1/61
1/05
1/66
1/34
1/62
1/38

1/79
3/09
1/98
2/49
2/48
1/49
2/38
2/99
2/41
2/54
2/09
2/46

الگوی شکلگیری ساختار بافت مسکونی
میزان بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده
وجود سايت ايمن در سطح واحدهای مسکونی
كیفیت مصالح در واحدهای مسکونی
همجواری ساير كاربریها با كاربری مسکونی
توزيع متناسب تراكمهای مسکونی
سلسله مراتب دسترسی به كاربری مسکونی
كمیت و كیفیت تجهیزات شهری
كمیت و كیفیت تجهیزات زيرساختهای شهری
رعايت صرفه جويی انرژی در ساختمان ها
انعطاف پذيری و خوانايی ساختمانهای مسکونی

با توجه به وضعیت تقریبا نامتعادل شاخصهای کالبدی در شهر سیرجان ،نتایج بررسی شاخصهای پایداری اجتماعی مسکن نشان
میدهد به منظور جبران خسارتهای ناشی از وقوع بحران در این شهر ،شهروندان در سطح خیلی زیاد اقدام به بیمه نمودن واحدهای
مسکونی کرده اند .اضافه بر این میزان تسهیالت و امکانات واحد مسکونی در این شهر بسیار پایین است که این امر بیانگر کیفیت پایین
زندگی در بخش گسترده ای از شهر است.
بررسی مولفه میزان همگنی اجتماعی و فرهنگی مردم در سطح متوسط و میزان تعلق مکانی به محله و محل سکونت نیز در سطح
خیلی زیاد است که البته این امر بیشتر در بین جمعیت سالخورده این شهر است .همچنین مولفه میزان اعتماد و همبستگی بین مردم در
سطح خیلی کم میباشد که این نکته نیز بیانگر هجوم افراد با تنوع قومی به بافتهای قدیمی شهر و استفاده از اراضی خارج از محدوده
قانونی شهر به منظور تامین مسکن برای جمعیت حاصل از رشد طبیعی جمعیت و مهاجرین میباشد.
بررسی میزان رضایت از سکونت در ساختمان مسکونی میانگینی بالغ بر  3/31دارد که در سطح خیلی کم ارزیابی شده است .در خصوص دسترسی
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به خدمات شهری ،میزان دسترسی واحد مسکونی به خدمات درمانی در سطح پایین میباشد که این هم بیانگر توزیع نابرابر خدمات شهری در بین
محالت مختلف شهری میباشد .در این خصوص ،میزان دسترسی واحد مسکونی به خدمات آموزشی ،فرهنگی و تفریحی نیز در سطح پایین و
خیلی پایین ارزیابی شده است .با توجه به اطالعات جدول  ،2میزان آرامش روحی و روانی هنگام حضور در ساختمان مسکونی با میانگین  3/13و در
سطح کم ارزیابی میشود.
جدول  .2آمار فراوانی پاسخ نمونههای تحقیق به گویههای پایداری شاخصهای اجتماعی مسکن در شهر سیرجان
مؤلفهها
بیمه نمودن واحدهای مسکونی در برابر بحرانها
میزان تسهیالت و امکانات واحد مسکونی
میزان همگنی اجتماعی و فرهنگی مردم
میزان تعلق مکانی به محله و محل سکونت
میزان اعتماد و همبستگی بین مردم
رضايت از سکونت در ساختمان مسکونی موجود
میزان دسترسی واحد مسکونی به خدمات درمانی
دسترسی واحد مسکونی به خدمات آموزشی
دسترسی واحد مسکونی به خدمات فرهنگی
دسترسی واحد مسکونی به خدمات تفريحی
آرامش روحی و روانی در ساختمان مسکونی

خیلی زياد

زياد

متوسط

كم

خیلی كم

میانگین

انحراف از میانگین

واريانس

85
34
23
72
50
14
75
62
60
39
64

29
48
55
33
25
62
19
14
17
30
14

24
53
72
33
34
57
41
21
13
41
16

50
16
41
52
51
32
43
74
53
55
99

42
79
39
40
70
65
52
59
87
65
37

2/72
3/25
3/08
2/80
3/29
3/31
2/90
3/23
3/39
3/33
3/13

1/52
1/68
1/29
1/68
1/43
1/27
1/87
1/87
1/87
1/33
1/83

3/2
2/70
1/78
2/80
1/98
1/70
3/15
3/15
4/05
2/65
2/87

نتایج در خصوص شاخصهای پایداری اقتصادی مسکن نیز نشان میدهد که میزان نسبت هزینه مسکن به هزینه کل خانوار با توجه به سطح
اقتصادی ساکنین در سطح متوسط ارزیابی شده است .طبق یافتهها میزان کنترل و مدیریت قیمت هر متر مربع زمین مسکونی در سطح شهر
مطلوب میباشد و همین امر منجر به عدم تغییر ناگهانی قیمت زمین مسکونی شده است .از سوی دیگر از آن جایی که در سالهای اخیر قیمت
مصالح ساختمانی نسبت به قیمت زمین تغییر زیادی داشته است این امر تاثیر خود را بر روی میزان اجاره بهای واحدهای مسکونی گذاشته است به
گونه ای که میزان کنترل و مدیریت اجاره بها واحد مسکونی در سطح کم بوده است.
بررسی مولفه میزان کنترل شهرفروشی و پایداری درآمد شهرداری در سطح متوسط میباشد که همین امر نیز به افزایش ساخت و
سازهای مسکونی بدون پروانه و برخالف ضابطه دامن زده است .میتوان گفت در اکثر این ساخت و سازهای استانداردهای ساختمانی
مدنظر قرار نگرفته است .میزان بهبود الگوهای ساخت و ساز مسکن با توجه به شرایط اقتصادی نیز در سطح خیلی کم ارزیابی گردیده که
بیانگر تاثیرات تحوالت و دگرگونیهای اقتصاد کشور بر روی فعالیتهای ساختمانی در شهر سیرجان میباشد .چنین دگرگونی هایی باعث
برهم خوردن تناسب بین عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی در سطح شهر شده است .عالوه بر این ،فعالیت پایین ارگانهای دولتی (بانك
ها ،ادارات و  )...در بهسازی و تولید مسکن موید این امر میباشد (جدول .)3
جدول .3آمار فراوانی پاسخ نمونههای تحقیق به گویههای پایداری شاخصهای اقتصادی مسکن در شهر سیرجان
مؤلفهها
نسبت هزينه مسکن به هزينه كل خانوار
میزان كنترل قیمت هر متر مربع زمین مسکونی
میزان كنترل و مديريت اجاره بها واحد مسکونی
كنترل شهرفروشی و پايداری درآمد شهرداری
بهبود الگوهای ساخت براساس شرايط اقتصادی
هزينه-درآمد خانوار برای ساخت و تعمیر مسکن
تناسب بین عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی
فعالیت ارگانهای دولتی در تولید مسکن

خیلی زياد

زياد

متوسط

كم

خیلی كم

میانگین

انحراف از میانگین

واريانس

16
76
50
37
37
57
60
15

50
12
11
41
30
28
9
45

58
20
9
41
37
50
25
62

11
58
70
45
53
46
60
42

95
64
90
66
73
49
76
66

3/52
3/10
3/61
3/27
3/41
3/01
3/36
3/43

1/62
1/91
2/09
1/68
1/97
1/92
1/80
1/63

2/11
2/73
2/96
1/99
2/28
2/34
2/60
2/09

میزان پايداری شاخصهای كالبدی مسکن در شهر سیرجان

ارزیابی شاخصهای کالبدی  -فضایی بر اساس پارامترهای آماری آزمون  tتك نمونه ای نشان میدهد مولفههای میزان مقاومسازی ساختمانهای
موجود (با توجه به الزامی بودن رعایت مقاوم سازی در بافت قدیم و همچنین افزایش مقاوم سازی در بافت جدید) ،الگوی شکلگیری ساختار بافت
مسکونی (شطرنجی ،شعاعی و ( )..داشتن بافت شطرنجی بافت جدید شهر) ،کیفیت مصالح در واحدهای مسکونی (استفاده از مصالح ساختمانی
مقاوم در سالهای اخیر) ،توزیع متناسب تراکمهای مسکونی ،سلسله مراتب مناسب جهت دسترسی به کاربری مسکونی ،کمیت و کیفیت تجهیزات
شهری و کمیت و کیفیت تجهیزات زیرساختهای شهری مسکن شهر سیرجان در وضع موجود از پایداری مناسبی برخوردار بوده است.
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شاخصهای وجود سایت ایمن در سطح واحدهای مسکونی و همجواری مناسب و میزان تناسب سایر کاربریها با کاربری مسکونی نیز
بر اساس مطالعات صورت گرفته تا حدی پایدار ارزیابی میشوند.
جدول  .4نتایج آزمون تی تك نمونهای متغیرهای پایداری کالبدی و فضایی مسکن شهر سیرجان
معیار میانگین = 3
شاخصهای پايداری كالبدی  -فضايی
میزان مقاومسازی ساختمانهای موجود
الگوی شکلگیری ساختار بافت مسکونی
بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده
وجود سايت ايمن در واحدهای مسکونی
كیفیت مصالح در واحدهای مسکونی
همجواری كاربریها با كاربری مسکونی
توزيع متناسب تراكمهای مسکونی
دسترسی مطلوب به كاربری مسکونی
كمیت و كیفیت تجهیزات شهری
كم و كیف تجهیزات زيرساختهای شهری
رعايت صرفه جويی انرژی در ساختمان
انعطاف و خوانايی ساختمانهای مسکونی

مقدار T

سطح معناداری

اختالف میانگین

25/113
24/521
-21/730
24/856
25/269
29/892
20/695
22/653
21/420
22/024
-20.652
-12/741

0/046
0/000
0/140
0/057
0/000
0/061
0/000
0/000
0/000
0/000
0/104
0/188

3/36
3/82
-3/54
-3/33
3/33
-3/31
3/14
3/50
3/20
3/36
-3/03
-3/20

فاصله اطمینان %95
حد پايین

حد باال

3/20
3/57
-0/299
2/89
3/75
3/69
3/51
2/85
2/82
3/01
-2/88
-2/95

3/55
4/14
-3/53
3/64
3/42
3/25
2/93
3/69
3/41
3/61
3/69
-3/60

ارزيابی شاخص

پایدار
پایدار
ناپایدار
تا حدی پایدار
پایدار
تا حدی پایدار
پایدار
پایدار
پایدار
پایدار
ناپایدار
ناپایدار

میزان پايداری شاخصهای اجتماعی مسکن در شهر سیرجان

ارزیابی شاخصهای اجتماعی مسکن بر اساس پارامترهای آماری آزمون  tتك نمونه ای نشان میدهد مولفههای اجتماعی میزان بیمه
واحدهای مسکونی در جهت مقابله با بحرانها ،میزان تسهیالت و امکانات واحد مسکونی ،میزان تعلق مکانی به محله و محل سکونت،
میزان اعتماد و همبستگی بین مردم ،میزان دسترسی واحد مسکونی به خدمات درمانی در شهر سیرجان در وضع موجود دارای پایداری تا
سطح  %99درصد بوده است که دامنه بین حد باال و پایین فاصله اطمینان نیز مثبت بوده و تفاوت بین آن به خوبی قابل مشاهده است.
بررسیها همچنین نشان میدهد برخی از مولفهها همچون میزان رضایت از سکونت در ساختمان مسکونی موجود و میزان آرامش
روحی و روانی هنگام حضور در ساختمان مسکونی در سطح  % 95درصد پایداری متوسطی دارند .سایر شاخصها بررسی شده در قسمت
اجتماعی شامل میزان همگنی اجتماعی و فرهنگی مردم ،میزان دسترسی واحد مسکونی به خدمات آموزشی ،میزان دسترسی واحد مسکونی
به خدمات فرهنگی میزان دسترسی واحد مسکونی به خدمات تفریحی عدم معناداری یا عدم پایداری را نشان میدهد زیرا حد فاصله دامنه
پایین و باال آن به صورت منفی بوده است (جدول .)5
جدول  .5نتایج آزمون تی تك نمونهای متغیرهای پایداری اجتماعی مسکن شهر سیرجان
معیار میانگین = 3
شاخصهای پايداری اجتماعی

فاصله اطمینان %95

مقدار T

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد
پايین

ارزيابی شاخص

حد باال

19/520
22/409

)**(0/009
)**(0/018

2/72
3/25

2/62
3/01

3/29
3/89

پایدار
پایدار

میزان همگنی اجتماعی و فرهنگی مردم

-24/245

میزان تعلق مکانی به محله و محل سکونت

19/703
24/607
18/993
21/020

)ns(0/124
)**(0/006
)**(0/009
)*(0/058
)**(0/019

3/08

-2/64

-3/15

ناپایدار

2/80
3/29
3/31
2/90

2/67
2/95
-2/64
2/84

3/54
3/67
3/54
3/05

پایدار
پایدار
تا حدی پایدار
پایدار

بیمه واحدهای مسکونی در مقابله با بحرانها
میزان تسهیالت و امکانات واحد مسکونی

میزان اعتماد و همبستگی بین مردم
رضايت از سکونت در ساختمان مسکونی
دسترسی واحد مسکونی به خدمات درمانی
دسترسی واحد مسکونی به خدمات آموزشی

-23/967

)ns(0/132

3/23

-2/74

-3/69

ناپایدار

دسترسی واحد مسکونی به خدمات فرهنگی

-26/840

)ns(0/099

3/39

-2/99

-3/71

ناپایدار

دسترسی واحد مسکونی به خدمات تفريحی

-25/394

آرامش روحی و روانی حضور در ساختمان

19/610

)ns(0/125
)**(0/049

3/33

-3/04

-3/89

ناپایدار

3/13

-2/97

3/74

تا حدی پایدار

 nsعدم معناداری (عدم پایداری)

(**) معناداری در سطح ( %99پایدار)

(*) معناداری تا سطح ( %95تا حدی پایدار)
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میزان پايداری شاخصهای اقتصادی مسکن در شهر سیرجان

ارزیابی شاخصهای اقتصادی بر اساس پارامترهای آماری آزمون  tتك نمونه ای نیز نشان میدهد مولفههای اقتصادی نسبت هزینه مسکن
به هزینه کل خانوار ،میزان بهبود الگوهای ساخت و ساز مسکن با توجه به شرایط اقتصادی ،میزان تناسب بین عرضه و تقاضای واحدهای
مسکونی و هزینه کرد درآمد سرپرست خانوار برای ساخت و تعمیر مسکن در شهر سیرجان در وضع موجود دارای پایداری تا سطح %99
درصد بوده است که دامنه بین حد باال و پایین فاصله اطمینان نیز مثبت بوده و تفاوت بین آن به خوبی قابل مشاهده است.
بررسیها همچنین نشان از این دارد که مولفههای میزان کنترل و مدیریت قیمت هر متر مربع زمین مسکونی ،میزان کنترل و مدیریت
اجاره بها واحد مسکونی ،میزان کنترل شهرفروشی و پایداری درآمد شهرداری ،میزان فعالیت ارگانهای دولتی(بانك ها ،ادارات و  )...در
بهسازی و تولید مسکن با عدم معناداری ،ناپایدار میباشند .حد فاصله دامنه پایین و باال آن به صورت منفی بوده است (جدول .)6
جدول  .6نتایج آزمون تی تك نمونهای متغیرهای پایداری اقتصادی مسکن شهر سیرجان
معیار میانگین = 3
شاخصهای پايداری اقتصادی

ارزيابی شاخص

فاصله اطمینان %95

مقدار T

سطح معناداری

اختالف میانگین

نسبت هزينه مسکن به هزينه كل خانوار

23/850

)**(0/009

3/52

2/81

كنترل و مديريت قیمت هر متر مربع زمین مسکونی

-19/959

)ns(0/147

-2/99

-2/71

-3/34

میزان كنترل و مديريت اجاره بها واحد مسکونی

-21/643

)ns(0/156
)**(0/005
)**(0/001
)*(0/059
)**(0/011

-2/81

-2/65

-3/20

-3/29
3/01
-2/99
2/989

-2/99
2/90
-2/65
2/56

-3/98
3/41
-3/73
3/27

ناپایدار
پایدار
تا حدی پایدار
پایدار

-23/971

)ns(0/097

-3/22

-2/61

-3/41

ناپایدار

كنترل شهرفروشی و پايداری درآمد شهرداری
بهبود الگوی ساخت مسکن براساس شرايط اقتصادی
هزينه –درآمد خانوار برای ساخت و تعمیر مسکن
تناسب بین عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی
فعالیت ارگانهای دولتی در بهسازی و تولید مسکن

 nsعدم معناداری (عدم پایداری)

-19/573
24/546
19/897
19/979

(**) معناداری در سطح ( %99پایدار)

حد پایین

حد باال

3/60

پایدار
ناپایدار
ناپایدار

(*) معناداری تا سطح ( %95تا حدی پایدار)

اولويتبندی پايداری شاخصهای كالبدی ،اقتصادی و اجتماعی مسکن با روش تحلیل عاملی

در این تحقیق ،به منظور تحلیل و بررسی پایداری مولفههای مسکن شهر سیرجان و تعیین مقدار واریانس تبیین شده توسط هر کدام از
متغیرها در قالب عاملهای دستهبندی شده ،از تحلیل عاملی استفاده شده است .به منظور تشخیص مناسب بودن دادههای مربوط به
مجموعه متغیرهای مورد تحلیل از آزمون بارتلت و شاخص  KMOبهره گرفته شد .معنیداری آزمون بارتلت در سطح اطمینان  99درصد و
مقدار مناسب  ،KMOحاکی از همبستگی و مناسب بودن متغیرها برای انجام تحلیل عاملی بود (جدول .)7
جدول  .7مقدار  KMOو آزمون بارتلت و سطح معنیداری
مجموعه مورد تحلیل

مقدار KMO

مقدار بارتلت

سطح معنیداری

پايداری مولفههای كالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی مسکن در شهر سیرجان

2061/658

519

0/002

مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی عاملهای پایداری مولفههای کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی مسکن در شهر سیرجان
در جدول ( )8ارائه شده است .البته الزم به ذکر است که به منظور استخراج و دستهبندی عاملها ،از معیار مقدار پیشین استفاده گردید و
عامل هایی مد نظر قرار گرفت که مقدار ویژه آنها از یك بزرگتر بوده است .با توجه به نتایج کسب شده ،عامل نخست از بین چهار
زیرشاخص استخراجی تحت عنوان عامل «کالبدی» با مقدار ویژه  7/195به تنهایی تبیین کننده  23/8درصد از واریانس کل مجموعه مورد
تحلیل بود .پس از آن ،عامل دوم با نام عامل «اجتماعی» با مقدار ویژه  4/431توانسته است  12/5درصد از واریانس کل را تبیین نماید .در
نهایت ،عامل «اقتصادی» با مقدار ویژههای  11/7در حدود  48/21درصد از واریانس کل را تبیین نمودهاند .به طور کلی ،این سه عامل در
بیشترین درصد واریانس کل را تبیین کردهاند که حاکی از میزان واریانس باالی تبیین شده توسط عاملهای استخراج شده دارد.
جدول  .8مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی عاملهای پایداری مولفههای مسکن در شهر سیرجان
رديف

عاملها

مقدار ويژه

درصد واريانس مقدار ويژه

درصد واريانس تجمعی

1

كالبدی

2

اجتماعی

3

اقتصادی

7/195
4/431
3/953

23/8
12/5
11/7

75/81
57/50
48/21
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وضعیت متغیرها با توجه به عوامل استخراج شده با فرض واقع شدن متغیرهای دارای بار عاملی بزرگتر از  0/5پس از چرخش عاملها
به روش وریماکس بررسی گردید.
نتایج جدول  9نشان میدهد که براساس تحلیل عاملی؛ کیفیت مصالح در واحدهای مسکونی با بار عاملی  0/889در رتبه یك تاثیر
پذیری؛ ارتقا منزلت اجتماعی بافت شهر نسبت هزینه مسکن به هزینه کل خانوار با  0/882در رتبه دوم؛ وجود سایت ایمن در سطح
واحدهای مسکونی با بار عاملی  0/878در رتبه سوم؛ میزان دسترسی واحد مسکونی به خدمات درمانی با بار عاملی  0/861در رتبه چهارم؛
میزان بیمه نمودن واحدهای مسکونی در جهت مقابله با بحرانها با بار عاملی  0/871در رتبه پنجم قرار گرفته است.
زیرعامل میزان بیمه نمودن واحدهای مسکونی در جهت مقابله با بحرانها بار عاملی  ،0/571میزان همگنی اجتماعی و فرهنگی مردم با بار
عاملی  0/453و میزان فعالیت ارگانهای دولتی(بانك ها ،ادارات و  )...در بهسازی و تولید با بار عاملی  0/672در رتبههای آخر قرار گرفتهاند.
جدول  .9متغیرهای مربوط به هر یك از عوامل و میزان بارهای عاملی بدست آمده از ماتریس چرخش یافته
عاملها

كالبدی

اجتماعی

اقتصادی

متغیر وابسته

بار عاملی

اولويت

میزان مقاومسازی ساختمانهای موجود

0/842

9

الگوی شکلگیری ساختار بافت مسکونی (شطرنجی ،شعاعی ،دايرهای و.

0/871

6

میزان بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و قديمی

0/641

25

وجود سايت ايمن در سطح واحدهای مسکونی

0/878

3

كیفیت مصالح در واحدهای مسکونی

0/889

1

همجواری مناسب و میزان تناسب ساير كاربریها با كاربری مسکونی

0/640

24

میزان بیمه نمودن واحدهای مسکونی در جهت مقابله با بحرانها

0/571

29

سلسله مراتب مناسب جهت دسترسی به كاربری مسکونی

0/791

13

كمیت و كیفیت تجهیزات شهری

0/843

8

كمیت و كیفیت تجهیزات زيرساختهای شهری

0/750

16

میزان رعايت شاخصهای صرفه جويی انرژی در ساختمان ها

0/825

11

میزان انعطاف پذيری و خوانايی ساختمانهای مسکونی

0/832

10

میزان بیمه نمودن واحدهای مسکونی در جهت مقابله با بحرانها

0/871

5

میزان تسهیالت و امکانات واحد مسکونی

0/672

22

میزان همگنی اجتماعی و فرهنگی مردم

0/453

31

میزان تعلق مکانی به محله و محل سکونت

0/662

23

میزان اعتماد و همبستگی بین مردم

0/685

21

میزان رضايت از سکونت در ساختمان مسکونی موجود

0/609

27

میزان دسترسی واحد مسکونی به خدمات درمانی

0/850

4

میزان دسترسی واحد مسکونی به خدمات آموزشی

0/744

17

میزان دسترسی واحد مسکونی به خدمات فرهنگی

0/723

19

میزان دسترسی واحد مسکونی به خدمات تفريحی

0/725

20

میزان آرامش روحی و روانی هنگام حضور در ساختمان مسکونی

0/824

7

نسبت هزينه مسکن به هزينه كل خانوار

0/882

2

میزان كنترل و مديريت قیمت هر متر مربع زمین مسکونی

0/813

15

میزان كنترل و مديريت اجاره بها واحد مسکونی

0/612

28

میزان كنترل شهرفروشی و پايداری درآمد شهرداری

0/779

14

میزان بهبود الگوهای ساخت و ساز مسکن با توجه به شرايط اقتصادی

0/632

26

هزينه كرد درآمد سرپرست خانوار برای ساخت و تعمیر مسکن

0/630

18

میزان تناسب بین عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی

0/787

12

میزان فعالیت ارگانهای دولتی در بهسازی و تولید مسکن

0/672

30
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ارائه مدل تحقق مسکن پايدار در شهر سیرجان

یکی از مسائل مهم و حیاتی در ارتباط با سکونت ،تامین مسکن است .در باب اهمیت این موضوع باید به هزینههای سرسام آور تامین
مسکن در سبد هزینه خانوارها اشاره کرد .ساالنه بخش زیادی از هزینههای خانوارها به موضوع تامین مسکن اختصاص مییابد .در
سالهای اخیر نیز با توجه به بحران اقتصادی و افزایش تورم در کشور ،هزینههای تامین مسکن سهم بسیار بیشتری از سبد خانوارها را
شامل شده است .این موضوع منجر به اخذ تصمیمهای کالن در خصوص تدوین سیاستها و اقدامات تامین مسکن از سوی دولت تحت
عنوان مسکن اقدام ملی گردید .اضافه بر این دولت به عنوان سوپاپ اجتماعی در حوزه مسکن بخشی از اجاره بهای خانوارها را نیز در دستور
کار خود قرار داد که منجر به ترمیم سهم کوچکی از تبعات تورم اقتصادی افسارگسیخته در حوزه مسکن گردید .اما آنچه منجر به پایداری
مسکن در حوزه تامین میگردد توجه به پایداری شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیست محیطی در مولفه هایی چون مکانیابی
استقرار مسکن ،گروه بندی متقاضیان ،کم کردن هزینه آورده متقاضیان ،اختصاص تسهیالت بلند مدت و تسهیل در روند پرداخت تسهیالت
است .آنچه از تجربه اجرای سیاستهای تامین مسکن در کشور تحت قالب مسکن مهر برمی آید این است که صرفا به سکونت توجه شده
است و همین امر مسکن پایداری برای شهروندان تلقی نشده است.
بررسی مسکن مهر در شهر سیرجان نیز از این قاعده مستثنی نیست و در ابعاد مختلف کالبدی -زیست محیطی -اجتماعی و اقتصادی
دارای ناپایداری است .بررسیهای میدانی نشان میدهد دولت در پروژه مسکن مهر سیرجان  12/8درصد از برنامه سیاست گذاری خود در
تامین مسکن در این قالب عقب است و در شرایط فعلی نیز  1317متقاضی جهت وارد شدن به پروپه اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده اند .از
سوی دیگر در بخش خصوص به جهت بحرانهای اقتصادی فعالیتهای ساختمانی در شهر سیرجان به جهت افزایش بی رویه قیمت مصالح
و سایر هزینهها در حالت رکود به سر میبرد و افزایش سرسام آور قیمت زمین نیز به سرعت دادن به این رکود کمك کرده است.
آنچه در طرح اقدام ملی مسکن برای شهر سیرجان با جمعیت  199704نفری پیشنهاد شده سالی  2200واحد مسکونی است که 350
واحد مسکونی در داخل شهر و بافت فرسوده و  1850واحد در سکونتگاههای غیررسمی میباشد .با این حال مشکل اصلی عدم وجود مدل و
الگوی تامین مسکن برای اقشار هدف است .تجربیات مسکن دولتی در شهر سیرجان نشان داده است که نقش دولت در اجرای پروژههای
تامین مسکن به نوع نگاه به انبوه سازان بستگی دارد .اگر شیوه مشارکتی به گونهای باشد که در یك رابطه دوسویه دولت و بخش خصوصی
مطالبه گر آورده خود باشند بخشی که به مالکیت بخش خصوصی درمی آید عمال از سبد حمایتی دولت در تامین مسکن اقشار هدف خارج
میشود و نهایتا منجر به افزایش سوداگری در بخش مسکن میگردد که در شرایط فعلی در بخش مسکن مهر این شهر وجود دارد(شکل .)4
بر این اساس مدل مسکن پایدار پیشنهادی در گام اول به سیاستگذاری و مدیریت میپردازد که به نوعی دیکته کردن واسطه مدیریتی
خود بر بخش خصوصی به عنوان پیمانکار می باشد .در این گام دولت بر اساس نیازسنجی از میزان مسکن در این شهر اقدام به شناسایی
متقاضیان مسکن مینماید و همزمان با بخش خصوصی با نگاه حاکمیتی وارد گفتگو و مذاکره میشود .دولت با تامین زمین و فراهم آوردن
تسهیالت مورد نیاز و همچنین آورده متقاضیان سهم بیشتری در تامین مسکن نسبت به بخش خصوصی دارد کما این که همزمان سرمایه
گذاران بخش خصوصی را جهت تامین مسکن اقشار هدف در این شهر تشویق میکند .در گام دوم ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی صورت
می گیرد .در بخش ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی دولت با تمام توان به دنبال تامین زمین در مکان مناسب ،تامین تسهیالت ،عدم امکان
واگذاری به غیر ،بومی سازی و استاندارد سازی است .آنچه در این گام دارای اهمیت است این خواهد بود که زمین مورد نیاز از داخل
محدوده شهر تامین گردد و الحاق اراضی صورت نگیرد تا شهر به صورت بی قواره رشد نکند(شکل .)4
در گام نهادسازی ،دولت با تشکیل صندوق هم پیمانان حسنه قادر خواهد بود سیستم یکپارچه اقدام در سطح شهر سیرجان را فراهم کند
که این امر میتواند در قالب نهادهای مردمی از متقاضیان که قادر به ادامه پروژه به لحاظ شرایط اقتصادی نیستند حمایت کنند .تاکید بر
تشکیل این صندوق نقش زیادی در جلوگیری از بورس بازی مسکن و زمین نیز خواهد داشت(شکل .)4
در گام ابزارسازی ،تشکیل نهادهای نظارتی توسط سه بازوی اصلی تامین مسکن پایدار یعنی دولت -بخش خصوصی و موسسات مردم
نهاد امکان نظارت مستمر بر پروژههای تامین مسکن در این شهر را فراهم می سازد و از آن جایی که دولت و موسسات مردم نهاد نگاه
مدیریتی به این موضوع دارند همین امر منجر به توجه به مسائل و مشکالت مجتمعهای سکونتی در سالهای بعد از تحویل مسکن به
دست متقاضیان نیز میگردد (شکل .)4
در آخرین گام که چشم اندازسازی است سه موضوع حمایتگری -تحقق پذیری و بازخورد مدنظر قرار میگرد .در این مرحله اگر زنجیره
سیاست گذاری -ظرفیت سازی -نهادسازی و ابزارسازی به درستی شکل گرفته باشد دولت با نگاه پایداری در شاخصهای اجتماعی-
فرهنگی -اقتصادی -کالبدی و زیست محیطی به ایجاد مسکن پایدار در شهر سیرجان اقدام کرده است .در غیر این صورت به لحاظ
سیاست گذاری و مدیریتی بخش زیادی از واحدهای مسکونی با واسطههای مالکیتی دچار بورس بازی میگردد و عمال در اختیار اقشار
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هدف قرار نمی گیرد .در بعد اجتماعی این ناپایداری منجر به نابرابری در دسترسی به خدمات میگردد و مهمتر از همه به ناپایداری و
گسست اجتماعی در شهر سیرجان منجر میشود  .در بعد اقتصادی به جهت تورم اقتصادی و سطح درآمدی پایین جامعه هدف و از سوی
دیگر افزایش هزینههای ساخت مسکن اجرای پروژه زمان بر خواهد شد که این امر با توجه به عدم وجود کنترل بر قیمت در بازار متالطم
اقتصادی دسترسی اقشار هدف به واحدهای مسکونی را غیرممکن میسازد .اضافه بر این افزایش هزینههای ساختمانی منجر به استفاده از
مصالح نامرغوب و ارزان قیمت می گردد که این امر استانداردسازی در ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار میدهد .در بعد کالبدی در واحدهای
ویالیی با پایین آمدن فضای باز مورد نیاز و افزایش سطح اشغال و متراژ پایین واحدها عمال کیفیت زندگی تحت الشعا قرار میگیرد و این
امر منجر به آسیبهای روانی برای خانوادهها می گردد .در مجموع مدل پیشنهادی مسکن پایدار کشکولی تنها راه دستیابی به مسکن پایدار
در شهر سیرجان را پررنگ شدن نقش مدیریتی دولت ،کم رنگ شدن نقش مالکیتی پیمانکاران ،تداوم و استمرار نقش حمایتگری و
تسهیلگری دولت از آغاز تا تحویل مسکن به متقاضیان میداند(شکل .)4

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

بحث و نتیجهگیري
با توجه به اینکه ابعاد کمی و کیفی مسکن به شاخصهای متعددی تقسیم میشوند ،یکی از مهمتـرینها آن شاخصهای کالبدی – فضایی
مسکن است که ابزاری جهت سنجش پایداری در بعـد ظـاهری و شـکلی و همچنـین استحکام مسـکن اسـت .عالوه بر این ،شاخصهای
اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی نیز در پایداری مسکن نقش مهم و مکملی داشته اند .در واقع دستیابی به آسایش مناسب ،فضای مناسب،
دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب ،امنیت مالکیت ،پایداری و دوام سازه ای ،روشنایی ،تهویه و سیستم گرمایی مناسب و زیرساختهای اولیه
ی مناسب هدفهای کلیدی برای حل مسائل و مشکالت کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی مسکن به منظور دستیابی به مسکن پایدار میباشد.
در این پژوهش ،تاثیر شاخصهای کالبدی -فضایی ،اجتماعی و اقتصادی در تحقق مسکن پایدار در شهر سیرجان مورد بررسی قرار گرفت.
مطالعات نشان داد بافت شهر سیرجان و ساختار توسعه آن بخصوص در بعد مسکونی عمدت ًا به صورت پراکنده بوده و در شکل کلی شهر ،فضاها و
اراضی افتاده گستردهای دیده میشود .با این حال جهت توسعه شهر به سمت اراضی خارج از محدوده قانونی شهر بوده است .یکی از مهمترین
راهبردها در این خصوص حرکت به سمت توسعه درون زاست تا ضمن اصالح شکل کلی شهر ،نیازهای مسکونی نیز تامین گردد .طبق سند توسعه
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شهر بخش زیادی از کاربریهای پیشنهادی مسکونی بر روی اراضی اوقافی و همچنین اراضی خصوصی قرار گرفتهاند که در شرایط فعلی امکان
تامین کمبود سرانههای مسکونی مقدور نبوده و همین امر امکان تحقق توسعه درون زا را با مشکل مواجه کرده است.
بر اساس مطالعات شاخصهای کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی وضعیت مسکن در شهر سیرجان از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود .در
حوزه کالبدی شاخصهای میزان بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و قدیمی ،میزان رعایت شاخصهای صرفه جویی انرژی در
ساختمانها و میزان انعطاف پذیری و خوانایی ساختمانهای مسکونی در سطح ناپایدار ارزیابی شد .بر اساس این نتایج میتوان گفت مسکن
پایدار طیف وسیعی از فرصتها را برای ارتقای توسعه اقتصادی ،نظارت بر محیط زیست ،کیفیت زندگی و برابری اجتماعی ارائه میدهد در
حالی که در شهر سیرجان ناپایداری شاخصهای کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی که نتیجه مشکالت مربوط به رشد جمعیت ،شهرنشینی ،زاغه
نشینی ،فقر ،عدم دسترسی به انرژی پایدار و عدم اطمینان اقتصادی است منجر به ناپایداری مسکن در این شهر شده است.
شاخصهای میزان همگنی اجتماعی و فرهنگی مردم ،میزان دسترسی واحد مسکونی به خدمات آموزشی ،میزان دسترسی واحد
مسکونی به خدمات فرهنگی میزان دسترسی واحد مسکونی به خدمات تفریحی در حوزه اجتماعی مسکن نیز در وضعیت ناپایداری قرار
دارند .در شاخصهای اقتصادی نیز میزان کنترل و مدیریت قیمت هر متر مربع زمین مسکونی ،میزان کنترل و مدیریت اجاره بها واحد
مسکونی ،میزان کنترل شهرفروشی و پایداری درآمد شهرداری ،میزان فعالیت ارگانهای دولتی(بانك ها ،ادارات و  )...در بهسازی و تولید
مسکن در وضعیت ناپایداری قرار گرفته اند .بر اساس این مطالعات ،هر چند اقدامات اصالحی گستردهای در خصوص تدوین ضوابط و
مقررات شهرسازی و معماری صورت گرفته است اما در نظر گرفتن شاخصهای اقتصادی و اجتماعی در مطالعات طرحهای توسعه شهری
شهر سیرجان تا حد زیادی میتواند به اصالح روند کالبدی – فضایی این شهر کمك نماید که در صورت محقق شدن ،مسائل و مشکالت
بخش مسکن هم در حوزه تامین نیازهای شهروندان و هم در حوزه نظم و انضباط شهرسازی و سیمای شهری حل خواهد شد.
بررسیها نشان میدهد جنبههای اجتماعی ،فرهنگی ،زیست محیطی و اقتصادی مسکن در شهر سیرجان به صورت یکپارچه مورد
بررسی قرار نگرفته است .به عنوان مثال در سیاستهای تامین مسکن ارزان قیمت در این شهر توجه زیادی به کاهش هزینهها شده است،
در حالی که تصور میشود مسائل زیست محیطی و اجتماعی (از جمله سبك زندگی و آرزوهای فرهنگی) و همچنین تأثیرات اقتصادی به
طور جداگانه مورد توجه قرار گرفته یا کامالً نادیده گرفته شده است به همین دلیل نادیده گرفتن ابعاد پایداری یا ابعاد دیگر منجر به آسیب
پذیریها و وضعیتهای نامطلوب مسکن در این شهر شده است .در این رابطه ،راهبردهای تدوین شده ذیل تا حد بسیار زیادی میتواند به
پایداری شاخصهای کالبدی – فضایی ،اجتماعی و اقتصادی مسکن در شهر سیرجان کمك نماید.
راهکارها
با توجه به یافتههای تحقیق در رابطه با پایداری کالبدی – فضایی ،اجتماعی و اقتصادی راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
✓ استفاده بیشتر از مصالح مقاوم مثل اسکلت فلزی و بتنی درساخت و سازهای مسکونی شهر سیرجان در جهت استحکام بخشی و
مقاومت بیشتر در برابر بالیای طبیعی؛
✓ نوسازی و بهسازی مساکن در بافت های فرسوده و قدیمی با استفاده از طرح های مرمت شهری ،بهسازی بافت باارزش و  ...توسط
دستگاه های متولی امر همچون اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ،شهرداری و ....؛
✓ پیش بینی سایت ایمن در سطح واحدهای مسکونی در سطح محالت در جها اسکان مردم د رهنگام وقوع حوادث طبیعی و غیر
طبیعی؛
✓ افزایش¬درصد کیفیت مصالح بادوام و قابل¬قبول در جهت ساخت ،تعمیر و استحکام بخشی به مساکن از طریق آگاهی رسانی و
برگزاری کارگاهای آموزشی به مردم؛
✓ دقت مسئولین امر شهری در قرار دادن کاربری های مناسب در کنار کاربری مسکونی در هنگام تهیه طرح های جامع و تفضیلی
شهر سیرجان و هنگام اجراط طرح های مذکور؛
✓ بکار گیری سیاست های توزیع متناسب تراکمهای مسکونی از قبیل :تحلیل آستانه و دامنه های طبیعی ،متوازن و متعادل کردن
تراکم ها ،جلوگیری از بلند مرتبه سازی و ...؛
✓ رعایت سسلسله مراتب مناسب جهت دسترسی به کاربری مسکونی در خصوص نسبت طول و عرض معابر ،گذربندی بهینه در
سطح محالتف رعایت پخی و اصالح هندسی معابر درون شهری بر اساس میزان ترافیك عبوری؛
✓ افزایش کمیت و کیفیت تجهیزات و زیرساخت های شهری از طریق اعتبارات عمرانی یا مشارکت مردمی؛
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نظارت بر رعایت دستوالعمل ها و آئین نماه مرتبط با امر مسکن مخصوصا آئین نامه  2800از طریق مرجع صدور پروانه مسکونی و
نظام مهندسی شهر در جهت رعایت مفادی همچون میزان رعایت شاخصهای صرفه جویی انرژی در ساختمان ها؛
به کارگیری ضوابط و مقررات مطلوب در جهت حفظ نما و منظر واحدهای مسکونی براساس شاخص میزان انعطاف پذیری و
خوانایی ساختمانهای مسکونی؛
بیمه کردن کلیه ساخت و سازهای مسکونی در برابر انواع مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی تهدید کننده بافت مسکونی شهر
سیرجان؛
باال بردن امکانات و تسهیالت واحدهای مسکونی از طریق اصالح طرح های معماری داخلی و معماری بیرونی ساخت و ساز های
جدید مسکونی؛
افزایش میزان همگنی اجتماعی و فرهنگی مردم در سطح محالت با برگزاری گارگاه و نشت های تخصصی مرتبط با امر مسکن با
حضو متخصصین امور مسکن؛
باال بردن میزان تعلق مکانی به محله و محل سکونت با استفاده از اجرای طرح های مناسب ،بکارگیری سالیق و نظرات مردم در
راستای اهداف مشارکت محلی؛
افزایش میزان دسترسی مردم به امکانات آموزشی ،فرهنگی ،تفریحی و درمانی با تجهیز واحدهای موجود و مکانیابی و احداث
واحدهای جدید با استانداردهای مطلوب و شعاع دسترسی مطلوب؛
تامین زمین دولتی برای تامین مسکن به منظور کم کردن هزینه تمام شده تهیه مسکن و همچنین توسعه مسکونی نظامند؛
تهیه مسکن مشارکتی توسط شهرداری – مسکن و شهرسازی و شرکت تعاونی با تاکید بر کاهش هزینه های تمام شده مسکن و
همچنین تحویل مشکن با شرایط اقساط بلند مدت؛
بکار گیری فعالیت ارگان های دولتی (بانك ها ،ادارات و  )...در بهسازی و تولید مسکن با استفاده از اختصاص نظام های حمایتی از
قبیل وام های با نرخ سود پایین ،صندوق های حمایت ،اعطای تسهیالت جهت ساخت و سازهای مسکونی؛
بهبودبخشی به الگوهای ساخت و ساز مسکن با توجه به شرایط اقتصادی از طریق برگزاری کالسهای آموزش ،همایش ها،
سمینارها؛
نظارت سازمانی و محیطی روند اجاره بها واحد مسکونی از طریق دستگاه های مرتبط با امر؛
بکار گیری سیاست های مناسب در جهت میزان کنترل شهرفروشی و پایداری درآمد شهرداری.
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