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چکیده
هرکسي به مسکن نیاز دارد و شایستۀ آن است .اما امروزه ،خانهها تبدیل به کاال شده و نابرابریهای شهری را حادتر کردهاند .بهره و
سود از نیاز اجتماعي اهمیت بیشتری پیدا کرده است و فقرا مجبور به پرداخت بیشتری برای مسکن بدتر شدهاند .جوامع با خشونت
جابجایي و بازساخت (اجتماعي ـ فیزیکي) روبرو هستند و مزایای مسکن مناسب و معقول فقط برای کساني است که ميتوانند از آن
استفاده کنند .در دفاع از حق مسکن پایدار بیانیههای برنامهریزان شهری همچون پیتر مارکوز و جامعه شناس ـ دیوید مادن قابل توجه
است .آنها ضمن بررسي علل و عواقب فقدان مسکن و جزئیات نیاز به گزینههای مترقي ،ادعا ميکنند که مسئلۀ مسکن را نميتوان با
تغییرات جزئي حل کرد در عوض ،بحران مسکن ریشههای سیاسي و اقتصادی عمیق دارد و به همین دلیل به واکنش رادیکال نیاز دارد.
هدف اصلي این پژوهش ،بررسي وضعیت پایداری مسکن در مناطق 75گانۀ شهر کرج است .بر همین اساس در پژوهش حاضر،
شاخصهای کالبدی ،اجتماعي ،اقتصادی و زیست محیطي جهت بررسي پایداری مسکن در مناطق  75گانۀ شهر کرج ،مورد بررسي قرار
گرفتهاند .این پژوهش براساس هدف ،کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش ،توصیفي ـ تحلیلي است .روش جمعآوری دادهها بهصورت
میداني و کتابخانهای با استفاده از تکنیک پرسشنامه و دادههای مرکز آمار ایران و سرشماریهای نفوس و مسکن بوده است .همچنین
برای تحلیل دادههای بهدست آمده از نرمافزار  SPSSبهرهگرفته شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان ميدهد که مناطق 75گانۀ
شهر کرج در سه سطح پایدار ،نیمهپایدار و ناپایدار جای گرفتهاند .برای شناخت سطوح پایداری مسکن مناطق شهری کرج ،چهار
شاخص پایداری مورد ارزیابي قرار گرفته که نتایج آنها در قالب نقشه و جدول آورده شده است و نتایج کلي آن حاکي از آن است که
مناطق  8 ،1 ،4و  77بهعنوان «مناطق پایدار» و مناطق  9 ،2 ،7و  75جزء «مناطق نیمهپایدار» شهر کرج بودهاند .همچنین ،مناطق ،9 ،5
 3و  75در زمرۀ «مناطق شهری ناپایدار کرج» قرار گرفتهاند.
واژههای کلیدی :مسکن ،پایداری مسکن ،توسعۀ پایدار شهری ،کرج.
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مقدمه
مفهوم مسکن در نگاه اول بهعنوان سرپناه ،یکی از
نیازهای اساسی انسان را پوشش داده و با دیدی فراتر،
ابعاد دیگر آن را همچون مباحث اقتصادی و اجتماعی
و محیط مسکونی را با همه تسهیالت یا مشکالتش
دربر میگیرد؛ بهاینترتیب در شناسایی وضعیت
مسکن باید پا را فراتر گذاشته و نگاه عمیقتری به
مفهوم آن داشته باشیم .در دومین اجالس اسکان بشر
که در استانبول برگزار شد ،سرپناه مناسب تنها
بهمعنای وجود یک سقف باالی سر هر شخص نیست،
مسکن مناسب چنین تعریف شده است؛ سرپناه
مناسب یعنی آسایش مناسب ،فضایمناسب ،دسترسی
فیزیکی و امنیت مناسب ،امنیت مالکیت ،پایداری و
دوام سازههای ،روشنایی ،تهویه و سیستم گرمایی
مناسب ،زیرساختهای اولیۀ مناسب از قبیل آبرسانی،
بهداشت و آموزش ،دفع زباله ،کیفیت مناسب محیط
زیستی ،عوامل بهداشتی مناسب ،مکان مناسب و قابل
دسترس از نظر کار و تسهیالت اولیه است که همه
موارد باید با توجه به استطاعت مردم تأمین شود
(عزیزی .)8 :1831 ،انتخاب مسکن پاسخی به مجموعۀ
بسیار پیچیدهای از امیال اقتصادی ،اجتماعی و روحی
است ( .)Hulchanski, 2001: 4به عنوان مثال ،برخی
از خانوارها ممکن است تصمیم به پرداخت هزینه
بیشتری برای مسکن داشته باشند؛ زیرا احساس
میکنند که میتوانند هزینه آن را تامین کنند ،در
حالی که دیگران ممکن است چنین انتخابی نداشته
باشند ( .)Luffman, 2006: 11درآمد عامل اصلی
تعیینکنندۀ هزینه مسکن است؛ نه قیمت و در
دسترس بودن آن ( .)Tilly, 2005: 11در یک اقتصاد
بازار ،توزیع درآمد ،تعیین کننده کلیدی کیفیت
مسکن است .بنابراین ،درک چالشهای مسکن ارزان
قیمت ،نیاز به درک روندها و تفاوت در درآمد و ثروت
دارد .اغلب مسکن بزرگترین هزینه خانوادههای
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کمدرآمد و متوسط را شامل میشود .همچنین برای

خانوادههای کمدرآمد و متوسط ،خانه آنها نیز
بزرگترین منبع ثروت است (.)Schmuecker,2011: 24
تعیین میزان دسترسی به مسکن پیچیده است و ابزار
معمول مسکن ،به وسیله هزینه مسکن و درآمد به
چالش کشیده شده است .در ایاالت متحده و کانادا
( ;Washington State Labor Council, 2009
Boeing, 2016: 23; Canada Mortgage; Housing

 )Corporation, 2011یک دستورالعمل پذیرفته شده
برای میزان دسترسی به مسکن ،هزینه آن است که
 83درصد از درآمد ناخالص خانوار را شامل میشود.
همچنین کانادا ،در دهه  1513از قانون %11و %13
استفاده کرد .در دهه  1533مجددا قانون %83
جایگزین شد .هند نیز از قانون  43درصد استفاده
میکند ( .)Buttimer, 2004: 18این تعریف معیارها و
شاخصهای بسیاری را برای بررسی وضعیت مسکن و
سنجش آن نسبت به وضعیت مطلوب در اختیار ما
قرار میدهد؛ یا به تعبیر بهتر ،هدف غایی از
برنامهریزی مسکن را مشخص میکند .امروزه مسکن
یکی از مسائل حاد کشورهای در حال توسعه است،
بهطوریکه مهاجرتهای داخلی ،مشکالت مربوط به
عرضۀ زمین ،فقدان منابع کافی ،ضعف مدیریت
اقتصادی ،نداشتن برنامهریزی جامع مسکن و سایر
نارساییهایی که در زیرساختهای اقتصادی این
کشورها وجود دارد از یکسو و افزایش شتابان
جمعیت شهرنشین ازسویی دیگر تأمین سرپناه در این
کشورها را بهشکلی غامض و چندبعدی درآورده است
(پورمحمدی)1:1831 ،؛ بنابراین با تداوم توسعه شهرها
در آینده پیشبینیها حاکی از افزایش هرچه بیشتر
تخریبها و آلودگیهای زیستمحیطی در مناطق
شهری است .بهدنبال این تحوالت و نگرانیها امروزه
نظریۀ توسعه پایدار که پیدایش آن به دهههای آخر
قرن بیستم باز میگردد؛ بیشازپیش قوت گرفته است.
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دراینمیان باتوجه به نقش پررنگ شهرها در پیدایش
ناپایداری کنونی ،نظریه توسعۀ پایدار شهری از اهمیت
فراوانی برخوردار شده و باتوجه به اثرات گستردۀ
مسکن بر محیطهای شهری در راستای تحقق اهداف
توسعۀ پایدار شهری ،بخش مسکن نقش بسیار مهمی
را در این میان برعهده دارد (بزیوهمکاران.)11 :1835 ،
با توجه به رشد فزاینده جمعیت در شهرها طی
دهههای اخیر و تبدیل روستاها به شهر؛ همچنین
رویآوردن جمعیت جوان از روستاها به شهرها و
کافینبودن مسکن هم بهلحاظ کمی و هم بهلحاظ
کیفی مشکالت فروانی را باعث شده است؛ بنابراین
شهر کرج نیز به عنوان یکی از کالنشهرهای کشور و
با عنایت به همجواری با کالنشهر تهران و قرارگیری
در حاشیۀ رودخانه و آب و هوای مناسب و همچنین
با داشتن نقش صنعتی ،کشاورزی و گردشگری ،در
سالهای اخیر شاهد رشد جمعیتی باالیی که ناشی از
مهاجرت آونگی از تهران به این شهر و همچنین
افزایش طبیعی جمعیت بوده است ،که این افزایش
جمعیت و بعضا جوانی جمعیت لزوم بازنگری در
وضعیت مسکن در شهر مذکور و تهیۀ مسکن مناسب
و پایدار برای آحاد اقشار جامعه مهم و ضروری
میباشد؛ بنابراین در این پژوهش بهبررسی
شاخصهای پایداری مسکن در شهر کرج پرداخته
میشود تا ضمن رتبهبندی نواحی ازنظر این
شاخصها ،به تبیین مشکالت مسکن در این شهر
کمک مؤثری برای مطلوبیت مسکن در مناطق شهر
کرج شد.
مباني نظری و پیشینه تحقیق
مسکن مهمترین عنصر شـهر اسـت کـه در توسـعۀ
پایدار شهر توجه به پایداری آن اساسیتـرین وجـه آن
شناخته می شود .توسعۀ مسکن عالوهبر محیط زیست،
بر اقتصاد ،فرهنگ و مسائل اجتماعی تأثیر مـیگـذارد،
درحالیکه افزایش شهرنشینی و تقاضـای رو بـه رشـد

مسکن توجۀ اغلب مسـووالن را بـه رفـع نیـاز مسـکن
شهروندان جلب می کند؛ اما مسألۀ اصلی توسعۀ پایدار
مســکن ،توجــه بــه نیازهــای نســل آینــده در عــین
برطرفکردن نیازهای فعلی مسکن افراد جامعه اسـت.
بهشکلی تأمین مسکن امروز با کمترین تغییر حالت در
محیط طبیعی ،این امکان را به نسل آینده دهد که بـه
شکلی بهینه برای خود فضای زیستی مناسـبی فـراهم
کند ( .)Charles,2007: 55مسکن ،بهعنوان یک جـز
مهم محیط انسان ساخت ،نقـش حیـاتی را در توسـعۀ
پایدار شهرها بازی می کنـد .پایـداری توسـعۀ مسـکن
پذیرای جنبه های زیستمحیطی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی مسـکن اسـت کـه بـا یکـدیگر درهـم بافتـه
شده اند .در نهایت چشمانداز یکپارچه بر اساس مفاهیم
توسعۀ پایدار میبایست نهادینه شوند؛ بنابراین مفهـوم
توسعۀ مسکن پایدار را می توان بهعنوان توسعۀ مسکن
مطابق با نیازهای مسکن و خواسته هـای نسـل حاضـر
بدون به خطرانداختن توانایی نسلهای آینده و منطبق
با نیازها وخواستههای آنان دانست (.)Chiu, 2004: 65
مســکن پایــدار بــه مســکنی مــیگوینــد کــه کمتــرین
ناسازگاری و مغایرت را با محـیط پیرامـون خـود و در
پهنۀ وسیعتر با منطقه و جهان دارد
(.)Mlecnik, 2013: 44

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 اکولوژیـک ،فرهنگـی و اقتصـادی ایجـاد کنـد،
مسکن پایدار است (.)Maliene & Mayls ,2009:427
میتوان گفت که مسکن پایدار واقعی تنها میتوانـد بـا
به رسمیت شناختن هر سه ضلع مثلث هوشمند یعنی
زیستمحیطی ،اجتمـاعی و اقتصـادی بـهدسـت آیـد.
توسعۀ مسکن می تواند بهعنوان یـک سیسـتم تعریـف
شود و پایداری آن مورد ارزیابی قرار گیرد ( Daniel et
 .)al, 2005: 4در شکل شـمارۀ  1مشخصـات مسـکن
پایدار نشان داده شده است.
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شکل  :7مشخصات مسکن پایدار
مأخذMaliene and Malys, 2009: 16 :

فرایند مسکن پایدار باید پنج حوزۀ مشخص زیر را در
نظر بگیرد:
 حفظ منابع طبیعی (زمین ،انرژی ،آب)؛

باتوجه به این تفاسیر ،مسکن پایـدار عبـارت اسـت از
مسـکنی کـه ازلحـاظ اقتصـادی متناسـب ،ازلحـاظ
اجتماعی قابلقبول ،ازنظر فنی و کالبـدی امکـانپـذیر
و مســتحکم و سـازگار بـا محـیط زیسـت باشــد
( .)Charles, 2007: 3شکل  1ابعاد پایداری مسـکن را

 عدالت بین تولیدات ،انسان و دستهبندیها؛

نشان میدهد.

 استفاده منطقی از منابع ساخت بشر؛
 حفظ اکوسیستم و پتانسیلهای احیا آن؛
 پیشبینی سالمتی ،امنیت و ایمنی
(.)Edwards & Turret, 2000: 20

شکل  :5ابعاد پایداری مسکن

تهیه و ترسیم  :نگارندگان1851 ،
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در رابطه با موضوع ارزیابی مسکن شهری با تأکیـد
بر توسعۀ پایدار مطالعات چندی انجـام گرفتـه کـه در
ذیل به نمونهای از آنها اشاره میشود:
جوزف و وینسنت )1331( 1نقش سیاستگذاریهـای
زمین ،دسترسی بـه زمـین ،زیرسـاخت هـای مسـکن،
مقررات ساخت ،مصالح ساختمانی و صنایع مـرتبط بـا
مسکن را در کشور نیجریه بررسی کردهانـد و بـه ایـن
نتیجه رسیدهاند کـه افـزایش نقـش بخـش خصوصـی
میتواند منجر به کاهش مشکالت مسکن شود.
هوشزرمهیر )1331(1در مطالعهای دربارۀ سیاست های
مسکن در آفریقای جنوبی بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه
سیاست های مسکن توسط دولت ،نیازهـای فقیرتـرین
قشر جامعه را نادیده گرفته است .تأکید اصـلی وی بـر
شناخت همه جانبۀ ابعاد مسـکن در میـان گـروههـای
مختلف جامعه و تأثیرات منفی نگریستن تـکبعـدی و
داشتن یک سیاست خاص در قبال مناطق مختلـف در
آفریقای جنوبی است.
8
شــروپفر و لیمــین ( )1331در مقالــهای ایــدۀ
مسکن پایدار شـهری را بیشـتر از جنبـههـای زیسـت
محیطی و اکولوژیکی مورد بررسی قرار داده است.
مــالین و مــاالیز )1335( 4در پژوهشــی بــاعنــوان
مسکن با کیفیت ،کلیـد دسـتیابی بـه جوامـع پایـدار،
ویژگیهای مسکن با کیفیت و نقش آنها در جـذابیت
و سالمت جوامع را بیان کرده اند .برنامـۀ اسـکان بشـر
سازمان ملل متحد ( )UN-Habitatدر سـال  1311در
گزارشی با مسکن پایـدار بـرای شـهرهای پایـدار یـک
چارچوب سیاستی را در ایـن زمینـه بـرای کشـورهای
درحال توسعه ارائه داده است.
دنبیــل و همکــاران )1331( 1در مقالــهای ارزیــابی
پایداری را از روشهای توسعه میداننـد و درپـی ارائـه
1-Joseph and Vincent
2-Huchzermeyer
3-Schroepfer and Limin
4-Maliene & Malys
5-Danbil et al

روشی جدید برای ارزیابی پایداری سیستمهای توسـعه
مســکن مــیباشــند و تکنیــک چنــد عــاملی را بــرای
سیستم های پیچیده توسعۀ مسکن ارائه میدهند .بزی
و همکــاران ( )1835در مقالــهای بــاعنــوان بررســی و
تحلیل برنامهریزی توسـعه مسـکن پایـدار بـه ارزیـابی
شاخصهای توسعۀ پایدار در بخش مسکن پرداختهانـد
که نتایج حاصل عدمپایداری مسکن شهر حاجیآباد را
نشــان مــیدهــد .ســجادی و همکــاران ( )1851در
مقالهای باعنوان تحلیلی بـر پایـداری کالبـدی مسـکن
شهری با رویکرد توسـعۀ پایـدار در محلـه اسـالمآبـاد
زنجان ،به این نتیجه رسیدهاند که در ساختار کالبـدی
مسکن با مسائلی از قبیل همجواری انواع فعالیت هـای
ناســازگار بــا کــاربری مســکونی ،پــایینبــودن کیفیــت
ســاختمانهــا ،اســتفاده از مصــالح بــیدوام ،ریزدانگــی
قطعات و نظـایر آن روبروسـت .در واقـع نتـایج بیـانگر
وضعیت ناپایدار ساختار کالبدی مسکن براساس اصول
توسـعۀ پایــدار شـهری در ایــن منطقـه بــوده و نشــان
می دهد که  13درصد از مساکن محدوده مورد مطالعه
ازلحاظ ساختار کالبدی مسـکن ،در وضـعیت پایـداری
متوسط و پایینتر از آن قرار دارد.
روش تحقیق
روش بررسـی تحقیـق «توصـیفی ـ تحلیلـی» اسـت.
جامعۀ آماری سرپرست خانوار واقعدر مناطق دوازدهگانـۀ
کرج میباشد .حجم نمونه برابـر  434نفـر از سرپرسـتان
خانوار میباشـد و روش نمونـهگیـری نیـز روش انتخـاب
احتمــالی یــا روش تصــادفی اســت .دادههــای حاصــل از
بررسی های میدانی (توزیع پرسشنامه) و اسـنادی (آمـار
مرکز آمار ایران) است که بهوسیلۀ نرمافزار ( )spssمـورد
تجزیه و تحلیل قرارگرفته است .بهمنظور بررسی پایداری
مســکن در ســطح منــاطق وضــعیت مســکن از نظــر
شاخص های کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی
مســکن مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .در زمینــۀ
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شاخص های کالبدی ،عمر ساختمان ،نوع مصالح ،کیفیت
مصالح ،تعداد طبقات ،ابعـاد سـاختمان ،تعـداد اتـا هـا،
نمای ساختمان ،ایمنی ساختمان ها و مسـایل زیربنـایی،
دررابطه با شاخص هـای اجتمـاعی ،شـاخصهـای تعـداد
خانوار در واحد مسکونی ،تراکم نفر در اتا  ،تسـهیالت و
امکانات مسکن ،امنیت مسکن ،میزان رضایت از مسـکن،
آســایش و راحتــی مســکن ،در ارتبــاط بــا شــاخصهــای
اقتصادی مسکن ،شاخص قیمت هر متـر مربـع ،متوسـط
میزان اجارهبها ،تعداد افـراد شـاغل ،میـزان درآمـد و در
زمینــۀ شــاخصهــای زیســتمحیطــی مســکن ،نیــز


در
شاخص های میزان رعایت شرایط جغرافیـایی منطقـه

ساخت مسکن (مثل جهتگیری صـحیح بنـا) ،چگـونگی
دفع زباله و فاضالب مسـاکن ،سـکوت و آرامـش صـوتی،
چگونگی تأمین آب ،آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفته
است .بهمنظور بررسی پایـداری مسـکن در سـطح شـهر
کــرج وضــعیت مســکن از نظــر شــاخصهــای کالبــدی،
اجتماعی ،زیستمحیطی و اقتصادی مـورد مطالعـه قـرار
گرفتــه اســت .مــدل عملیــاتی پــژوهش بــرای ســنجش
شاخص های پایداری مسـکن در شـهر کـرج در شـکل 8
نشان داده شده است.

شکل  :9مدل عملیاتي پژوهش

تهیه و ترسیم  :نگارندگان1851 ،

بحث و یافتهها
یافتهها و نتابج حاصل از بررسي شاخصهای
کالبدی مسکن
شاخص عمر بنا
بهمنظور بررسی عمر ساختمانها در مناطق ،میزان
عمر ساختمانها در  4دسته طبقهبندی شدند که
عبارتنداز  13-1 :سال 13 ،تا  13سال 83-13 ،سال
و باالی  83سال .نتایج حاکی از آن است که 43،8

درصد از کل مساکن مورد مطالعه بین  13-1سال،
 4445درصد بین  13-13سال 1443 ،درصد بین -13
 83سال قدمت دارند .باتوجه به این که متوسط عمر
مفید ساختمان در ایران  11تا  83سال میباشد،
نتایج نشان میدهد که عمر حدود  1443درصد از
واحدهای مسکونی در کل شهر کرج بیش از متوسط
عمر مفید ساختمان در ایران است.

141

بررسی و تحلیل مسکن پایدار در شهر کرج

شاخص نوع مصالح ساختمان و کیفیت مصالح
ساختماني
براساس مطالعات ،مصالح سـاختمانی بـهکـار رفتـه در
مساکن شهر کرج به ایـن شـر بـوده اسـت :اسـکلت
فلزی و بتون آرمه ،آجر ،آهن و بلوک سـیمانی .نتـایج
حاکی از آن است که  14درصد از مسـاکن از اسـکلت
فلــزی و بــتن آرمــه 11 ،درصــد از آجــر و آهــن و 11
درصد از بلوک سیمانی ساخته شدهاند و میزان رضایت
ساکنان شامل  841درصد بسیار زیاد 144 ،درصد زیـاد،
 4141درصد متوسط 1548 ،درصـد کـم و  141درصـد
اصال راضی نمیباشند .اسکلت فلزی و بتن آرمه و آجر
و آهن از مصالح ساختمانی بادوام و بلـوک سـیمانی از
جملــه مصــالح نیمــه بــادوام محســوب مــیشــوند.
برایناساس  41درصد از مسـاکن بـادوام و  18درصـد
نیمهبادوام هستند .براساس بررسیهـا ،از کـل منـاطق

 3141درصد از مساکن دارای نماکـاری و  1148درصـد
نیز فاقد نماکاری بوده و سیمانی است .شاخص تعـداد
اتا ها ،میـزان رضـایت از تعـداد آنهـا و ابعـاد واحـد
مسکن شاخص تعداد اتا ها ،ازنظر توسعۀ پایدار مهـم
است .براساس نتـایج بـهدسـت آمـده ،حـداکثر تعـداد
اتا ها یعنی  8عدد 14/8 ،درصد 1 ،اتا  41/1درصـد
و  1اتا  4/1درصد است 43/8 .درصـد از سـاکنان ،از
«تعداد اتا ها» رضایت کامل دارنـد و  8/1درصـد نیـز
اصال احساس رضایت ندارنـد 14/1 .درصـد از مـردم از
«ابعـاد مســکن» رضــایت دارنــد و  14درصــد رضــایت
ندارند.
شاخص ایمني و بیمۀ ساختمانها
 1141درصد از ساختمانها بیمه دارند و  3148درصد
فاقد بیمه هستند و  1441درصد دارای ایمنی و 1441
درصد ایمنی الزم را ندارند.

جدول  :7بررسي شاخصهای کالبدی در شهر کرج

شاخصهای پایداری کالبدی

واریانس

مجموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

میزان کیفیت مصالح بهکار رفته در مساکن شهری

مجموع

144/181

115

. /185

سطحمعنیدار
f
)(sig
. /113
1/111

میزان ابعاد واحد مسکونی

مجموع

144/151

115

%143

1/111

. /811

تعداد اتا های موجود

مجموع

1348/434

115

3/413

. /414

. /441

میزان رضایت از اتا های موجود

مجموع

1348/434

115

1384/411

/111

3/444

میزان عمر بنای شما

مجموع

./148

1

. /831

. /884

. /114

میزان رعایت اصول مقاومسازی در ساخت واحد مسکونی

مجموع

3/311

1

4/314

8/343

. /411

مصالح بهکار رفته در ساختمانها

مجموع

114/531

111

. /55

1/518

. /333

نمای ساختمانها

مجموع

135/151

111

. /311

1/451

. /111

وضعیت بیمۀ ساختمان

مجموع

111/145

111

. /314

/451

. /413

مجهز به سیستم ایمنی اطفای حریق

مجموع

111/511

115

. /831

/884

. /114

مجموع

1/313

1

8/131

/414

. /441

رعایت مسائل زیربنایی و تأسیسات
مأخذ :محاسبات نگارندگان1851 ،
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شکل  :4نقشه وضعیت پایداری کالبدی در مناطق شهری کرج

تهیه و ترسیم :نگارندگان1851 ،

یافتهها و نتابج حاصل از بررسي شاخصهای
اجتماعي مسکن
شاخص تراکم خانوار در واحد مسکوني
شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بهعنوان
یکی از مهمترین شاخصهای بررسی کمی مسکن
نشاندهندۀ تعداد خانوار در مقابل هر واحد مسکونی
است (بزی و همکاران .)84 :1835 ،میزان مطلوب
برای این شاخص ،یک خانوار در هر واحد مسکونی
است .میزان این شاخص برای کرج برابر 1431
میباشد؛ بنابرین یک خانوار با دیگر خانوارها مسکن
مشترک دارند.
شاخص تراکم نفر در اتاق
این شاخص یکی از شاخصهای مهم سنجش
کیفیت زندگی محسوب میشود که توسط کمیتۀ
بحران جمعیت سازمان ملل بهکار گرفته شده است
(آسایش .)111 :1811 ،میزان مطلوب در رابطه با این
شاخص یک اتا به ازای هر نفر (یا معادل  14متر

مربع برای هر شخص) یا کمتر از یک نفر ( )>1است.
براساس محاسبات ،میزان این شاخص  144است.
شاخص بعد خانوار
در سال  1811بعد خانوار برابربا  4411نفر بوده
است .این نسبت در قیاس با سالهای  1841و 1813
که بعد خانوار  4453و 4434نفر بوده ،روندی کاهشی
داشته است .کاهش بعد خانوار عالوهبر پایینآمدن
سطح باروری و تعداد فرزندان مطلوب خانوادهها،
بهدلیل افزایش تعداد خانوارهای یک یا دو نفره است
که معموال مهاجرانی را دربر میگیرد که به قصد کار یا
تحصیل وارد کرج شدهاند و در سال  1831به  844نفر
و در سال  1853به  8/8نفر رسید.
امنیت مسکن
در زمینۀ امنیت مالکیت ( ،)1853نحوۀ تصرف
واحدهای مسکونی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج
نشاندهندۀ آن است؛  45درصد از واحدهای مسکونی
در کل مناطق ملکی و شخصی 45 ،درصد استیجاری
و  1درصد سازمانی مشاهده شده است .دررابطه با
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امنیت در برابر سرقت و آرامش ساکنان نتایج
نشاندهندۀ آن است که  141درصد بسیار زیاد1141 ،
درصد زیاد 1343 ،متوسط و  344درصد کم و 445
درصد اصال راضی نیستند.

اطراف واحدهای مسکونی ارتباط دارد .برای تبیین
میزان آسایش و راحتی مسکن ،شاخصهای نحوۀ
دسترسی به تسهیالت و امکانات محله و نبود
همجواری مسکن با کاربریهای ناسازگار مورد بررسی
قرار گرفته و نتایج چنین است:
دسترسی به امکانات و تسهیالت با پای پیاده یکی
از اصول و ارکان اساسی مسکن مناسب و مسکن
پایدار میباشد .مطابق دادههای آخرین سرشماری
دردسترس در سال 1853در زمینۀ تسهیالت فرهنگی
و ورزشی 545 ،درصد زیاد 4145 ،درصد متوسط545 ،
درصد کم 1148 ،درصد کامال ناراضی هستند.

رضایت از مسکن

نبود همجواری مسکن با کاربریهای ناسازگار

تسهیالت و امکانات مسکن
تسهیالت عمدۀ مسکن (آب لولهکشی ،بر  ،تلفن،
گاز شهری ،آشپزخانه ،حمام و توالت) از شاخصهای
اصلی سنجش سطح زندگی محسوب میشود .میزان
برخورداری از تسهیالت و امکانات مسکن در سطح
قابلقبولی بوده و باالی  51درصد است (.)1853

رضایت از مسکن ،موضوعی نسبی است که بهشرایط
محلی ،حس تعلق ،کیفیت مسکن ،نزدیکی به محل
کار ،نزدیکی به خویشاوندان ،نزدیکی به محل تحصیل
و ...ارتباط دارد .نتایج بررسیها نشان میدهد که
 1144درصد ،از خانوارها از مسکن خود رضایت
داشتهاند.
آسایش و راحتي مسکن
آسایش و راحتی مسکن بهعوامل زیادی ارتباط
دارد .دستهای از این عوامل بهخصوصیات و جنبههای
فیزیکی مسکن و دستهای دیگر به محله و شرایط

 3341درصد ،همجواری مسکن با کاربریهای
ناسازگار با مناطق مسکونی یکی از عوامل بسیار مؤثر
در سلب آسایش و راحتی مسکن شمرده میشود .بر
این اساس کاربریهایی که تولیدکنندۀ دود ،بو ،صدا و
سایر عوامل سلبکنندۀ آسایش و راحتی واحدهای
مسکونی هستند ،باید در نزدیکی مناطق مسکونی قرار
نداشته باشند .براساس بررسیهای میدانی  33درصد،
نبود کاربریهای ناسازگار و  13درصد وجود
کاربریهای ناسازگار و غیرمرتبط.

جدول  :5بررسي شاخصهای اجتماعي در شهر کرج

درجۀآزادی
()df

میانگین
مربعات

مقداره آماره
f

سطح معنیدار
)(sig

میزان رضایت از همجواری همسایهها

مجموع 111/134

111

1/315

1/483

. /151

میزان رضایت از کاربریهای موجود

مجموع 181/334

111

1/318

1/115

. /114

میزان رضایت از فاصله تا کاربریهای ضروری

مجموع 111/138

111

. /133

14/443

. /388

میزان رضایت از امنیت

مجموع 144/311

111

1/184

11/841

. /333

میزان استفاده از تسهیالت فرهنگی ورزشی

مجموع 114/111

111

1/444

111

1/141

میزان رضایت از مسکن

مجموع 113/443

111

1/144

115/111

111

شاخصهای اجتماعی

مأخذ :محاسبات نگازندگان1851 ،

واریانس

مجموع
مربعات
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شکل  :2نقشۀ وضعیت پایداری اجتماعي شهر کرج

تهیه و ترسیم :نگارندگان1851 ،

یافتهها و نتایج حاصل از بررسي شاخصهای
اقتصادی مسکن
قیمت زمین
در رابطه با قیمت زمین و مسکن به تبعیت از
متغیرهایی نظیر ،حجم سرمایهگذاری ،سطح توسعه،
راههای ارتباطی و فاصله از نقاط پرجمعیت تعیین
میگردد .بررسیها نشان میدهد که طی سالهای
 1813تا  1831قیمت زمین ،واحد مسکونی و اجاره
در شهر کرج مانند سایر شهرهای کشور روبه افزایش
است .بهطوریکه طی اینمدت قیمت هر مترمربع
زمین با نرخ رشد ساالنه  1144درصد و اجارۀ هر متر
مربع واحد مسکونی با نرخ رشد ساالنه  1143درصد
مواجه بوده است.
مقایسۀ قیمتها در شهر کرج با سایر شهرهای
کشور نشان میدهد که طی این سالها شهر کرج به
دلیل نزدیکی به تهران همواره در معرض افزایش

قیمت بیشتری نسبت بهسایر شهرها قرار داشته است.
هر چند از نظر قیمت زمین طی این سالها شهر کرج
همواره رتبۀ سوم را پس از تهران و اصفهان داشته،
ولی ازنظر قیمت اجاره واحد مسکونی شهر کرج از
رتبۀ پنجم در سال 1813پس از تهران ،رشت ،قزوین
و شیراز به رتبۀ دوم پس از تهران در سال  1831و
ازنظر قیمت واحد مسکونی از رتبۀ پنجم در سال
 1813پس از تهران ،شیراز ،قزوین و اصفهان به رتبۀ
دوم پساز تهران در سال  1831ارتقا یافته است
(طر راهبردی و ساختاری کرج .)1831 ،مقایسۀ
قیمت زمین و اجاره در مناطق 11گانه کرج در
سالهای اخیر حاکی از افزایش بین  13تا  44درصدی
در مناطق مختلف کرج است بیشترپین افزایش مربوط
به مناطق  1 ،4 ،1و کمترین آن مربوط به منطقۀ 3
بوده است.
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جدول  :9قیمت زمین و آپارتمان در نقاط مختلف شهر کرج طي سالهای 7989

منطقه

قیمت زمین

قیمت زمین

متر مربع به هزار ریال

متر مربع به هزار ریال

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

 1کرج

*

*

4133

13333

 1کرج

8133

8433

8133

1533

 8کرج

1433

4333

8133

1433

 4کرج

1533

1133

1133

5133

 1کرج

4333

3133

8533

5333

 4کرج

153

1433

8833

1833

 1کرج

133

4133

1333

1133

 3کرج

113

813

4333

4133

 5کرج

8333

4333

4533

5333

 13کرج

1333

8133

4133

4333

 11کرج

1333

1833

8333

4333

 11کرج

133

8333

1333

1133

مأخذ  :شهرداری کرج ،بازنگری طر تفصیلی کرج 1851

باتوجه به اطالعات میدانی  1145درصد ،قیمت بین
141-1؛  1141درصد بین 1-141؛  14درصد بین -1

141؛  441درصد بین 8-141؛  1141درصد بین 841-8؛
 341درصد بین 4-841؛  141درصد بین  1-441است.

جدول  :4شاخص اشتغال و تعداد افراد شاغل در شهر کرج سال 7982

شاخص

کل

مرد

زن

نرخ فعالیت

8544

41

1841

نرخ اشتغال

3143

3545

11

نرخ بیکاری

1141

1341

18

نسبت وابستگی سنی

.11

.14

.11

بار تکفل خالص

844

-

-

مأخذ  :شهرداری کرج ،بازنگری طر تفصیلی کرج 1851

براساس یافتهها ،کمترین فراوانی مربوط به  3نفر
شاغل با  %4فراوانی و بیشترین فراوانی مربوط به 1

نفر شاغل با  4441درصد است.
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شکل  :9نقشۀ وضعیت پایداری اقتصادی شهر کرج

تهیه و ترسیم :نگارندگان1851 ،

یافتهها و نتایج حاصل از بررسي شاخصهای
زیستمحیطي مسکن
در رابطه با فضایسبز و دسترسی مناسب به آن
حدود  4141درصد از ساکنان رضایت داشتند و 8145
درصد از آن ناراضی بودند و حدود  1443درصد از
مردم بهطور مداوم از فضای سبز اطراف محل سکونت
خود استفاده میکنند 1143 .درصد بهندرت و در

رابطه با جهتگیری ساختمانها بهمنظور حداکثر
استفاده از انرژی خورشیدی در فصل زمستان و
بهحداقل رساندن اثرات نامطلوب آن در فصل تابستان
مناسبترین جهت برای ساختمانها حدود 4144
درصد مناسب میباشد .در ارتباط با دفع ضایعات
مسکن نیز براساس بررسیها بهصورت زمانبندیشده
است.

جدول  :2بررسي شاخصهای زیستمحیطي در شهر کرج

مجموع
مربعات
111/138

درجه آزادی
()df
111

میانگین
مربعات
. /133

مقداره آماره
f
14/443

سطحمعنیدار
)(sig
. /388

مجموع

144/311

111

1/184

11/841

. /333

مجموع

11/143

1

1/483

1/384

. /188

مجموع

184/141

111

. /411

1/115

. /114

مجموع

1348/434

115

3/413

. /414

. /441

مجموع

1348/434

115

1384/411

111

3/444

شاخصهای زیستمحیطی

واریانس

میزان استفاده از فضای سبز
میزان رضایت از کیفیت و کمیت
فضای سبز
میزان رضایت از جریان باد و
هوای مناسب

مجموع

میزان رضایت از آب مصرفی
میزان رضایت از سکوت و آرامش
نسبی
میزان رضایت از دفع زباله و دفع
پسماند
مأخذ  :محاسبات نگازندگان1851 ،
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شکل  :1نقشۀ وضعیت پایداری زیست محیطي شهر کرج

تهیه و ترسیم :نگارندگان1851 ،

وضعیت پایداری مسکن شهر کرج
یافتههای پژوهش ،وضعیت پایداری مسـکن (طبـق

شاخصهای ذکـر شـده) منـاطق 11گانـۀ شـهر کـرج
در قالب جدول  1نمایش داده شده است:

جدول  :9بررسي وضعیت پایداری مناطق 75گانۀ شهر کرج

شاخصها
مناطق شهری

کالبدی

اجتماعی

اقتصادی

زیست محیطی

منطقه 1

نیمهپایدار

نیمهپایدار

نیمهپایدار

نیمهپایدار

منطقه 1

ناپایدار

ناپایدار

نیمهپایدار

ناپایدار

منطقه 8

نیمهپایدار

ناپایدار

نیمهپایدار

ناپایدار

منطقه 4

پایدار

نیمهپایدار

پایدار

پایدار

منطقه 1

نیمهپایدار

نیمهپایدار

نیمهپایدار

نیمهپایدار

منطقه 4

ناپایدار

نیمهپایدار

ناپایدار

نیمهپایدار

منطقه1

پایدار

پایدار

نیمهپایدار

پایدار

منطقه 3

پایدار

پایدار

نیمهپایدار

پایدار

منطقه 5

ناپایدار

ناپایدار

ناپایدار

ناپایدار

منطقه 13

ناپایدار

نیمهپایدار

ناپایدار

ناپایدار

منطقه 11

پایدار

نیمهپایدار

پایدار

پایدار

ناپایدار

نیمهپایدار

نیمهپایدار

نیمهپایدار
منطقه 11
مأخذ :یافتههای پژوهش ـ نگازندگان1851 ،

یافتـههای تحقیـق وضعیـت کلی پایداری مسکـن در

مناطـق 11گـانۀ شهـر کـرج بهصورت نقشۀ زیر است:
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شکل  :8نقشۀ وضعیت پایداری مسکن شهر کرج

تهیه و ترسیم :نگارندگان1851 ،

نتیجه
برای سنجش پایداری مسـکن در ابعـاد مختلـف از
شاخصهای مناسبی استفاده شده که این شـاخصهـا
باتوجه به شاخصهای استفادهشده در تجارب جهانی و
تجارب داخلی و متناسب با شرایط منطقه (بومیسازی
شــاخصهــا) طراحــی شــده اســت .نتــایج بررســی
شاخصهای مسکن در محالت مورد مطالعـه حـاکی از
آن است که:
ازنظر شاخص کالبدی در مساکن شهری ،بـاالترین
متغیر تأثیرگذار میزان مصالح بهکار رفته ،پـایینتـرین
متغیــر میــزان اســتفاده از پنجــرۀ دوجــداره؛ در بعــد
پایداری اجتماعی پایینترین متغیـر تأثیرگـذار میـزان
تأثیر مهاجرت بر ساختوسازهای غیراصولی مسکن بـا
میانگین و پایینترین متغیر تأثیرگذار میزان دسترسی
به مراکز بهداشتی با میانگین اسـت؛ در بعـد پایـداری
اقتصــادی بــاالترین متغیــر تأثیرگــذار میــزان مســاکن
شهری دارای مالک شخصی با میـانگین و پـایینتـرین

متغیر تأثیرگـذار میـزان وام دریـافتی از دولـت جهـت
بهسازی مسـاکن بـا میـانگین اسـت .همچنـین نتـایج
بهدسـت آمـده حـاکی از آن بـود کـه در اکثـر مـوارد
پایداری بهدست آمده در حد متوسط یا کمتـر از حـد
متوسط بوده و همچنین نتایج نشان از متفـاوت بـودن
پایداری محدودۀ مورد مطالعه است .باتوجه به مطالـب
ذکر شـده مـیتـوان نتیجـهگیـری کـرد کـه مسـاکن
محدودۀ مورد مطالعه برخالف گذشـته دارای پایـداری
بیشتری میباشند و شاخصهای توسعۀ پایدار مسکن،
ارتقا بیشتری نسبتبه گذشـته داشـتهانـد؛ بـهعنـوان
مثال درگذشـته اکثـر مسـاکن بـا مصـالح سـاختمانی
ناپایدار ساخته میشدند؛ درحالیکـه امـروزه بـا توجـه
آمارهایی ارائه شـده و مشـاهدات میـدانی نگارنـدگان،
شاهد بهبود اکثریت واحـدهای مسـکونی در محـدودۀ
مورد مطالعه میباشـیم کـه همـین امـر سـبب ارتقـا
شاخصهای کالبدی شده است.
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Introduction
Housing at first sight as a shelter is one of the basic needs of humans, but at the moment the housing
covers a variety of dimensions, including economic, social, cultural and environmental, and is
considered to be more than a shelter. But, at the Second United Nations Conference on Human
Settlements was held in Istanbul, suitable shelter does not simply mean the presence of a roof over
any person, but the proper shelter is defined as follow; the appropriate shelter means convenience,
adequate space, physical access, security, property security, stability and structural durability,
lightening, ventilation and heating system, primary infrastructures such as water supply, sanitation
and education, waste disposal, environmental quality, accessibility to work and primary facilities
which should be affordable to all of the people.
From this perspective and indexes mentioned by UN-Habitat, housing today in developing countries
because of domestic migration, land supply problems, lack of sufficient resources, weak economic
management, lack of comprehensive housing planning and other economic failures, on the one hand,
and acceleration of the urban population has, on the other hand, is one of the acute problems. In this
regard, the city of Karaj, as one of the metropolises of Iran with its features such as proximity to
Tehran metropolis, its riverside location and suitable weather conditions, as well as its industrial,
agricultural and tourism role, has witnessed a huge increase in population in recent years, which
resulted from the migration of the pendulum from Tehran to the city and the natural increase of the
population. Considering the increasing population and youth population, it is important to review the
housing situation in the city and provide adequate and sustainable housing for all sectors of society.
Therefore, in this research, housing sustainability indices in Karaj city are studied. Also, in addition
to ranking the areas in term of sustainable housing indices, explaining the housing problems in this
city is an effective way for moving toward housing desirability in the cities of Karaj.
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This research is descriptive-analytic in terms of research method and in terms of its purpose is an
applied research. The statistical population is the head of households in 12 areas of Karaj city. The
sample size is 486 households head and the sampling method is a probabilistic method or random
method. Data collection is based on the survey (questionnaire) and documentary method (Statistics of
statistic center of Iran). Also, Data are analyzed by SPSS23 software.
Results and Discussion
The results of the study on the indices of housing in the studied neighborhoods indicate that in terms
of physical dimension, type of materials used in urban housing is the most important variable and the
use of the double window is the least important variable. In the dimension of social sustainability, the
most important variable is the impact of migration on non-standard housing constructions and the
least important variable in access to health centers. In the dimension of economic sustainability, the
most important variable is the amount of urban housing with the personal owner and the least
important variable is the amount of government loan received for housing improvements. In general,
the results indicated that in most of cases, the stability achieved was moderate or less than average,
and the results showed a significant difference between the different regions in terms of sustainability
indices. So, the results of the research show that the 12 areas of Karaj are located in three levels of
stable, semi stable and unstable in terms of housing sustainability. The general results show that
regions 4, 7, 8, and 11 are considered as "stable regions", and regions of 1, 5, 6, and 12 are
considered as "semi-sustainable regions" of Karaj. Also, regions 2, 3, 9 and 10 are among the
"unstable urban areas of Karaj city".
Conclusions
Today, housing as one of the most important human needs is investigated from a variety of
dimensions. Also, housing as an important part of the human environment plays a vital role in
sustainable development of cities. Stability and sustainability of housing embrace the environmental,
social, cultural and economic aspects of housing that are intertwined. In this regard, the aim of this
study was to evaluate the indicators of housing sustainability in Karaj city. Different indices have
been used to measure Karaj city districts housing stability in different dimensions. These indices
have been designed according to the indicators used in global experiences, internal experiences and
in accordance with the region conditions (localization of indicators). This research extracts the
strengths and limitations of housing sustainability in Karaj to move towards greater sustainability. In
general, it can be concluded that the study area houses, in contrast to the past, have more
sustainability, and the indicators for sustainable housing development have been upgraded compared
to the past. In the past, for example, most of the houses were built with unstable building materials
while today, according to the statistics presented and field observations of writers, we see
improvements in the majority of residential units within the study area, which has led to the
development of physical indicators.
Keywords: Housing, Housing sustainability, Urban sustainable development, Karaj.
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