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ABSTRACT

Subject: Housing is one of the main elements in the formation of the structure of the city
and the basis for the realization of spatial and social justice in it. The most important
factor influencing a person's satisfaction with living in an area and his way of life is
housing and environmental conditions in that area, so paying attention to it to balance the
spatial structure of the city and increase the quality of residential environments is a
necessity of urban planning. . The purpose of this study is spatial analysis of quantitative
and qualitative indicators of housing and its relationship with the form of neighborhoods
in the city of Babol.
Method: The research method of this study is descriptive-analytical and based on applied
purpose. The raw data of the article have been extracted from the statistical blocks of
Babol city and the form of neighborhoods has been obtained based on the available layers
of geographical information. For spatial analysis of indices, spatial autocorrelation model
and Moran index and Gi statistic were used.
Results: The research findings showed that 36% of the neighborhoods have a compact
form and the middle and scattered forms each cover 32% of the neighborhoods. Also,
most of the housing indicators in the city of Babylon have a spatial correlation and have
a cluster pattern.
Conclusion: According to the results of Gi statistics, the indicators that indicate the
desirability of housing are more clustered in the compact form, and the indicators that
indicate poor housing are more concentrated in the intermediate and scattered form. The
obtained results, while paying attention to spatial justice in the expansion and
development of housing among neighborhoods, confirm the significant relationship
between housing desirability indicators and intensive form.
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چکیده
تبیین موضوع :مسکن یکی از عناصر اصلی در شکل گیری ساختار شهر و بستر تحقق عدالت فضایی و اجتماعی در آن است.
مهمترین عامل تأثیرگذار در میزان رضایت مندی فرد از سکونت در یک منطقه و نوع زندگی خویش ،مسکن و شرایط محیطی
آن منطقه است  ،بنابراین توجه به آن برای تعادل ساختار فضایی شهر و افزایش کیفیت محیط های مسکونی از ضروریات برنامه
ریزی شهری به شمار میرود .هدف از پژوهش حاضر تحلیل فضایی شاخصهای کمی و کیفی مسکن و ارتبط آن با فرم
محالت در شهر بابل است.
روش :روش تحقیق مطالعه حاضر توصیفی -تحلیلی و بر اساس هدف کاربردی می باشد .داده هاى خام مقاله از بلوک های
آماری شهر بابل استخراج شده و فرم محالت بر اساس الیه های اطالعات جغرافیایی موجود به دست آمده است .برای تحلیل
فضایی شاخص ها ،از مدل خودهمبستگی فضایی و شاخص موران و آماره  Giاستفاده شده است.
یافتهها :یافته های تحقیق نشان داد  36درصد محالت دارای فرم فشرده بوده و فرم های میانی و پراکنده هر کدام  32درصد
از محالت را در برگرفتهاند .همچنین اکثر شاخصهای مسکن در شهر بابل از خود همبستگی فضایی برخوردار بوده و دارای
الگوی خوشه ای می باشند.
نتایج :طبق نتایج حاصل از آمارۀ  Giشاخصهایی که نشاندهنده مطلوبیت مسکن هستند بیشتر در فرم فشرده تشکیل خوشه
داده اند و شاخص های نشان دهنده بد مسکنی ،بیشتر در فرم میانی و پراکنده متمرکز می باشند .نتایج به دست آمده ضمن
توجه به عدالت فضایی در گسترش و توسعه مسکن در بین محالت ،ارتباط معنادار شاخصهای مطلوبیت مسکن و فرم فشرده
را تأیید میکند.
کلیدواژهها :مسکن ،تحلیل فضایی ،موران ،فرم پایدار ،بابل.
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مقدمه
امروزه روند روبه رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها ،تقاضا برای تصاحب مسکن را بیش از پیش افزایش داده
است .به طوری که مسکن به عنوان یکی از مهمترین نیازهای بشری همواره مسأله ای برای شهرهای جهان ،به ویژه
شهرهای کشورهای درحال توسعه بوده است(فنی و دویران .)1387،مسأله مسکن عمدتاً دامن گیر اقشار و طبقات کم درآمد
و با درآمد متوسط است .فقدان و کمبود واحدهای مسکونی مناسب شهری از نظر کمی و کیفی ،عالوه بر آن که اقشار
وسیعی از توده های شهری را در رسیدن به مسکن مناسب محروم می سازد ،باعث تحمیل هزینه های باالی مسکن بر
بودجه خانوارهای شهری می گردد(قرخلو و کالنتری .)1385 ،امروزه ،بخش بزرگی از جمعیت همچنان به شکل نامناسبی
اسکان یافته اند -در ساختار های فاقد حس شخصیت یا کیفیت ،در واحدهایی که به نسبت درآمد بیش از اندازه گران
هستند ،یا در محله های فاقد حس جامعه و اجتماعی بودن با تسهیالت کمی در فضای اطراف ،و با درجه باالیی از اتکا بر
وسایل نقلیه موتوری -تعداد بسیاری از افراد و خانوارها بضاعت تأمین مخارج مسکن را نداشته و بیخانمان هستند ،و برخی
نیز حتی در میان مرفه ترین جوامعی که در دنیا شناخته شده اند ،در شرایط زیر استاندارد و پر ازدحام زندگی می کنند .برای
برخی با وجود برخورداری از مسکن مناسب ،همسایگی ها و محله های مسکونی ،معموالً متروک و دلگیر و فاقد حس
شادی یا فردیت است(ویلر  ،)142 ،1393درنتیجه شناسایی شاخص های مسکن و ضرورت برنامه ریزی برای این شاخص
ها و دسترسی به خدمات اساسی شهری از اهمیت ویژه ای در امر برنامه ریزی برخوردار است و رسیدن به یک اندازه بهینه
و برخورداری از خدمات شهری در بخش مسکن ،امری ضروری می باشد و این امر مستلزم داشتن اطالعات صحیح از
شاخص ها و ویژگی های مسکن است .امروزه مسائل مربوط به حوزه مسکن به یک امر جهانی تبدیل شده و جوامع
کشورهای مختلف با مشکالت زیادی در این حوزه روبه رو هستند .عدم توزیع خدمات در گستره سرزمین و عدم تعادل
های منطقه ای منجر به برخورداری نامتوازن مناطق از شاخص های توسعه مسکن شده است (جانسون .)1970،این نابرابری
موجب می شود تا از فضا استفاده بهینه به عمل نیاید ،موجبات تراکم جغرافیایی مسکن را فراهم کند ،که این خود بی
عدالتی را افزایش می دهد .سازمان فضایی و نحوه استقرار آن در بعد مسکن ،بیانگر کیفیت استفاده از محیط و چگونگی
تاثیر اقتصاد ،سنت ها و هنجارهای حاکم بر جوامع شهری و روستایی است(سرتیپی پور .)125:1387،بنابراین تدوین یک
برنامه جامع در بخش مسکن برای رسیدن به وضعیت مطلوب در بعد فضایی ،مستلزم شناسایی و تجزیه و تحلیل ابعاد
گسترده و آگاهی از وضعیت کمی شاخص های مسکن در فرایند برنامه ریزی ها است .از این رو میزان دستیابی به وضعیت
مطلوب مسکن ،به عنوان یکی از شاخص های توسعه ،امری ضروری است) .(Arnott, 2008در نهایت می توان گفت،
برای تعیین سطح برخورداری نواحی ،شاخص ها نقش موثری دارند زیرا آنها ارقامی هستند برای اندازه گیری و سنجش
نوسان عامل متغیر ،در طول زمان (ابراهیم زاده و همکاران .)12:1390،کاستی ها و کمبودهای موجود در تامین مسکن در
شهر بابل از عواملی نظیر جمعیت پذیری در این شهر از یک طرف و فقدان ابزار و سیاست های الزم جهت اسکان مطلوب
جمعیت از طرف دیگر و همچنین نابرابری های فضایی از نظر وضعیت کمی و کیفی مسکن موجب بروز چالش های
گسترده ای در شهر بابل گردیده است .بنابراین تحقیق حاضر به دنبال شناخت جنبه های مختلف مسکن و تعیین الگوی
فضایی این شاخص ها در شهر بابل است.
پیشینۀ نظری
مسکن به این دلیل که بزرگترین کاربری زمین شهری است یکی از مؤلفه های اساسی و مهم در توسعه شهری است،
و کیفیت آن یکی از دغدغه های کانونی خانوارهای شهری و تصمیم گیران شهری است(میلز  .)1991در تعریف مسکن
آمده ،فضایی که بتواند زمینه الزم برای رشد فردی و جمعی هر یک از افراد خانوار را فراهم کند ،به نحوی که آنها بتوانند
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بر حسب نیازهای روحی و روانی خود و نوع فعالیت مورد نظر حریم الزم را بیابند (جعفری صمیمی و همکاران.)52:1386،
بخش مسکن یکی از اساسی ترین و حساس ترین بخش ها در برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی است(حاتمی نژاد
و همکاران  )130:1385و در گزارش نهایی کمیسیون برانت ،به عنوان یکی از نیازهای کلیدی جهان در حال توسعه شناخته
شد (مرادی وهمکاران .)54:1394،مسکن به عنوان یک کاالی ناهمگن ،با استفاده از رویکرد مطلوبیت ،مدل سازی می
شود .تحت این رویکرد ،مسکن ترکیبی از مؤلفه های مختلف و متنوع از قبیل ناحیه زندگی ،اندازه قطعه ،طراحی ،تسهیالت
و کیفیت ساختمان و محله است(شورچه .)202 :1396 ،متخصصین علوم انسانی نیز با رویکردهای متفاوتی به مسکن و
ابعاد مختلف کارکردی آن نگریسته اند .به عنوان مثال مسکن از دیدگاه اقتصادی نوعی «کاال و سرمایه» ،از دیدگاه هنری
نوعی « نماد» ،از دیدگاه جامعه شناسانه « نهاد» ،از دیگاه معماری و مهندسی « بنا» یا ساختمان ،از دیدگاه شهرسازی «
فضا» ،و از دیدگاه انسان شناختی نوعی «فرهنگ» است که تمام ابعاد را در بردارد (فاضلی .)63:1386،درنتیجه مسکن
محیطی اساسی برای زندگی خانوادگی ،مکان استراحت از جریان کار ،مدرسه و فضایی خصوصی است ،همچنین مملو از
ارزش های سمبلیک به عنوان نشانه منزلت و ترجمان زندگی است (شوارتز  .)2006بنابراین مسکن از جنبه های اجتماعی،
اقتصادی و فیزیکی قابل بررسی می باشد و شاخص های مسکن از مهمترین و کلیدی ترین ابزار در برنامه ریزی مسکن
می باشند (کهرانی.)22:1388،
شاخصهای مسکن :ابزار مناسبی جهت سنجش معیارها و ضوابط سیاست های مسکن است .به کمک شاخص ها
می توان وجوه کمی و کیفی کمبودها و ابعاد مسکن را مورد ارزیابی و سنجش قرار داد و تصویر ملموسی از شرایط مسکن
به دست داد .مهم ترین کابرد شاخص ها باال بردن سطح اطالعات موجود به منظور شناخت شرایط سکونتی ساکنان است،
به طوری که تصمیم گیران بتوانند تأثیر مسکن را بر زندگی ساکنان به صورت دقیق تر و بهتر ارزیابی و تعیی ن
کنند(.شکرگزار .)58 :1385 ،مهمترین این شاخص ها عبارتند از :
شاخصهای اجتماعی :در میان شاخص های مسکن ،شاخص های اجتماعی مناسب ترین ابزار اندازه گیری پیشرفت
و تحقق هدف های کلی به شمار می روند ،بطوری که با استفاده از این شاخص ها می توان کلیه سطوح از محلی تا ملی
را مورد ارزیابی قرار داد .اهمیت کاربرد شاخص های اجتماعی مسکن تا جایی پیش رفته که برنامه ریزان مسکن از آن
برای تدوین و دقت برنامه ریزی مسکن کمک می گیرند و حتی با استفاده از آنها ،ساکنان درمورد تأثیر برنامه های مسکن
و رضایت آنها را از جنبه های گوناگون مسئله مسکن جویا می شود (ملکی و شیخی .)98:1388،برخی از شاخصهای
اجتماعی مسکن که به منظور اندازه گیری کمبود و یا مازاد مسکن مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از  :شاخص تراکم
خانوار در واحد مسکونی ،شاخص تراکم خانوار در اتاق ،شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی ،شاخص تراکم نفر در اتاق،
شاخص تراکم اتاق در واحد مسکونی ،تعداد واحد مسکونی برای هزار نفر ،بعد خانوار ،نحوه تصرف واحدهای مسکونی،
امکانات و تسهیالت واحد مسکونی ،توزیع واحد مسکونی برحسب دوام مصالح ساختمانی( .سرتیپی.)54:1384،
شاخص های کالبدی :بعد کالبد به عنوان تبلور فیزیکی مسکن ،عینی ترین و مادی ترین موضوع در ارزیابیها،
تحلیل ها و برنامه ریزی های مسکن است .بسیاری از برنامه ریزی ها و تحلیل های مسکن صرفا شامل همین بعد
است(سرتیپی پور .)51:1388،ابعاد کالبدی مسکن به ویژه در ایران اهمیت خاصی دارد .این اهمیت ناشی از شاخص هایی
است که بررسی و تجزیه و تحلیل آنها رابطه مسکن و توسعه شهری را می تواند تبیین کند .شاخص های کالبدی عبارتند
از  :شامل الگوی توسعه ،الگوی مسکن (تک واحدی ،آپارتمانی ،مجموعه سازی ،بلندمرتبه) ،سطح زیربنا و سرانه زیربنا،
تراکم مسکونی ،سطح اشغال ،تراکم ساختمانی(عزیزی.)36:1383،
شاخص های اقتصادی :در بین تمام بخش های اقتصادی ،اعم از جوامع توسعه یافته و یا درحال توسعه ،مسکن
بزرگترین سرمایه گذاری را به خود اختصاص می دهد( .صارمی و ابراهیم پور .)99:1391،در رابطه با اثرات بخش مسکن
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بر اقتصاد کالن باید گفت که میزان سرمایه گذاری ،بازدهی ،اشتغال ،و قیمت های مسکن از جمله عواملی هستند که بر
اقتصاد کالن تأثیر می گذارند .افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن باعث افزایش سرمایه گذاری فعالیت اقتصادی در
بخش های دیگر از جمله منجر به افزایش تولید اشتغال در سایر بخش ها می شود .سیاست های اقتصادی متفاوت در
سطح کالن منجر به تأثیرات متفاوت در بخش مسکن شده و در مقابل موفقیت برنامه های مسکن تا حدود زیادی بستگی
به وضعیت کلی اقتصاد کالن داشته که بر تولید و تقاضا در بخش مسکن أثر می گذارد .شاخصهای اقتصادی مسکن
عبارتند از :میزان اعتبارات دولت در بخش مسکن ،میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن ،میزان تولید
اشتغال توسط بخش مسکن ،نسبت هزینه مسکن به درآمد خانوار ،نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار ،قیمت زمین،
قیمت مصالح ساختمانی و یارانه در بخش مسکن (عزیزی.)33:1383،
مفهوم برنامه ریزی فضایی توسعه مسکن :توجه به مفهوم فرهنگی ،تاریخی و سیاسی مسکن و گریز از نگرش
تک بعدی ،منظر دیگری را در بررسی مفهوم مسکن مطرح می سازد که همانا ماهیت فضایی مسکن است .از این زاویه
جایگاه انسان ،روابط فردی و جمعی مستتر در فضا و نیز ویژگی های متفاوت محله و شهر می باید در تعریف مسکن مورد
توجه قرار گیرد .مفهوم فضایی مسکن ،مفهومی فراتر از مکان است و آن را می توان چنین بیان نمود :مسکن ،فضایی است
که با در نظرگرفتن همه روابط اجتماعی مردم در زمینه همبستگی ها ،عالقه ها ،سلیقه ها و منافع و تضادها ،آنها را در
مقابل یکدیگر قرار می دهد .بدین ترتیب مسکن به عنوان فضایی مطرح می گردد که به اجبار به صورت منجمد قابل لمس
نیست و حد آن در رابطه و به نسبت رشد و سلطه فکری و اجتماعی انسان ،متغیر می باشد .در این زمینه می توان گفت
که معنی و بعد مسکن از یکسو به خصوصیات فردی مربوط می گردد و از سوی دیگر تابع مجموعه روابطی (قراردادی و
ضمنی) است که طبق آن مردم در یک محله یا یک شهر با هم تماس هایی را معمول می دارند (ریاضی.)228:1381،
اکثریت قریب به اتفاق صاحبنظران ،برنامه ریزی مسکن را در چارچوب برنامه ریزی شهری تعریف می کنند چرا که مسکن
همواره به عنوان جزئی اساسی از فضای شهری مطرح بوده و هست (ملکی .)63:1382،از این رو آگاهی از فرم فضایی و
شکل شهر می تواند یکی از عوامل تأثیرگذار در میزان موفقیت برنامه ریزان و دست اندرکاران شهری بوده و به بهبود
محیط های شهری کمک شایانی نماید .فرم شهر در نتیجه گردآمدن مفاهیم و عناصر متعددی از ساختار شهری است،
عناصر این مفاهیم ممکن است مواردی مانند :الگوی خیابان ،اندازه و شکل بلوک ،طراحی خیابان ،شکل بندی قطعه ،پارک
ها و فضاهای عمومی و مانند این باشد (جابرین .)2006،جدای از جنبه های غیرفیزیکی ،شناخت فرم شهر اطالعات مفیدی
را برای سیاستهای برنامه ریزی شهری فراهم می کند (بونتره .)2011 ،تحلیل فرم شهر ،مشکالت و چالش های توسعه
شهری را مشخص نموده و از نقطه نظر سیاستهای برنامه ریزی شهری ،نواحی موردنیاز دخالت را شناسایی می کند
(شوارز .)2010مسکن عمده ترین عنصر تشکیل دهنده فرم شهری است ،بنابراین سازمان فضایی و نحوه استقرار و ساخت
آن بیانگر کیفیت استفاده از محیط ،و تاثیر اقتصاد ،سنت ها و هنجارهای حاکم بر جامعه شهری است .بنابراین با توجه به
اهمیت مسکن و مفهوم فضایی آن در شهرها ،در پژوهش حاضر سعی شده تا وضعیت شاخص های مسکن در فرم های
مختلف شهری مورد بررسی و تأثیرگذاری پراکندگی و فشردگی محالت شهری بر شاخص های مسکن مورد ارزیابی قرار
گیرد.
پیشینۀ عملی
به دلیل اهمیت بخش مسکن ،تاکنون تحقیقات زیادی در این زمینه انجام گرفته است .بنابراین به منظور آگاهی از
وضعیت کمی و کیفی شاخص های مسکن چند مورد به اختصار ذکر می شود:
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گریک بامفورد ( )2009در مقالهای با عنوان فرم شهری و تراکم مسکن ،شهرهای استرالیایی و مدل های اروپایی را
مورد بررسی قرار داد .در این مطالعه کپنهاگ و استکهلم به عنوان دو نمونه از شهرهای فشرده در کشورهای انگلیسی زبان
انتخاب شده اند که دارای برنامه ریزی ،کاربری مختلط ،تراکم باالتر ،توسعه حمل و نقل محور برای فضاهای شهری
اجتماعی هستند .مقایسه فرم شهری استکهلم و بریزبن و تراکم باالتر مسکن در کپنهاگ و بریزبن نشان می دهد «مدل
اسکاندیناوی» به همان اندازه که به نقش فضای باز در شکل دهی به فرم شهری توجه می کند ،طراحی مسکن را نیز به
عنوان یکی از موضوعات مهم تراکم در نظر دارد.
امامولینر و همکاران ( )2015در مقاله ای با عنوان ارزیابی قیمت مسکن پایدار با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی ،به
تجزیه و تحلیل مقایسه ای  MCDMبرای ارزیابی قیمت مسکن پایدار با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محیطی است که تأثیر آن بر کیفیت زندگی خانوادها در شهر لیورپول انگلستان پرداختند.
مهال طایفی وصرآبادی و همکار ( )1397در مقاله ای با عنوان تحلیلی بر شاخص های پایداری مسکن (مطالعه موردی:
منطقه یک شهرداری مشهد) نشان دادند که مساکن منطقه یک شهرداری مشهد در ابعاد اقتصادی و کالبدی دارای شرایط
تا حدی پایدار و در ابعاد اجتماعی در شرایط ناپایدار قرار دارند.
سامی و کرباسی ( )1396در پژوهشی با عنوان تحلیلی بر وضعیت مسکن در محالت شهر مراغه با استفاده از مدل
های چند معیاره 24 ،شاخص کمّی و کیفی مسکن را در  26محلّه شهر مراغه مورد بررسی قرار دادند ،و بر اساس نتایج
حاصل از پهنه بندی فضایی نشان داده اند  7/7درصد محالت در وضعیت متعادل 11/54 ،درصد محالت نسبتاً متعادل،
 34/62درصد محالت نسبتاً نامتعادل و  46/2درصد محالت نامتعادل قرار دارند.
دادهها و روششناسی
پژوهش حاضر ،از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش شناسی ،توصیفی -تحلیلی است .در این فرایند داده های موردنیاز
با روش کتابخانه ای و اسنادی و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1390تهیه شده است .جامعه آماری تحقیق
شامل کلیه محالت شهر بابل بوده که مشتمل بر  22محله شناخته شده است .در این تحقیق به منظور تحلیل وضعیت
شاخص های مسکن در محالت شهر بابل از  35شاخص استفاده شده است (جدول .)1جهت تجزیه و تحلیل فضایی داده
ها از مدل های خودهمبستگی فضایی (مدل موران) و آماره ( Giتحلیل لکههای داغ) استفاده شده است و فرم محالت
نیز بر اساس الیه های اطالعات جغرافیایی به دست آمده است.
جدول  -1شاخص های کمّی و کیفی مسکن
ردیف
1
2
3
4
5
6

شاخص های کمی مسکن
تراکم خانوار در واحدمسکونی
تراکم نفر در واحدمسکونی
تراکم خانوار دراتاق
تراکم نفردر اتاق
تراکم اتاق در واحد مسکونی
نسبت اتاق برای خانوار

ردیف
19
20
21
22
23
24

شاخص های کیفی مسکن
درصد برخورداری از آب لوله کشی
درصد برخورداری از گازلوله کشی
درصد برخورداری از دستگاه حرارت مرکزی
درصد برخورداری از دستگاه حرارت و برودت
درصد برخورداری از آشپزخانه
درصد برخورداری از حمام

7
8
9
10
11

تعداد واحد مسکونی به ازای هزار نفر
بعد خانوار
سرانه زیربنای  50مترمربع و کمتر
سرانه زیربنای  51-75مترمربع
سرانه زیربنای  76-80مترمربع

25
26
27
28
29

درصد برخورداری از توالت
درصد واحدهای مسکونی برحسب مالکیت زمین وبنا
درصد واحدهای مسکونی برحسب مالکیت بنا
درصد واحدهای مسکونی استیجاری
درصد واحدهای مسکونی برحسب مالکیت رایگان
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13
14
15
16
17
18

47
30
31
32
33
34
35

سرانه زیربنای  81-100مترمربع
سرانه زیربنای  101-150مترمربع
سرانه زیربنای  151-200مترمربع
سرانه زیربنای  201-300مترمربع
سرانه زیربنای 301-500مترمربع
درصد برخورداری از برق
درصد برخورداری از تلفن

درصد واحدهای مسکونی دربرابر خدمت
درصد واحدهای مسکونی از مصالح بنا اسکلت فلزی
درصد واحدهای مسکونی از مصالح بنا آجر و آهن
درصد واحدهای مسکونی از مصالح بنا آجر و چوب
درصد واحدهای مسکونی از مصالح بنا بتن آرمه
درصد واحدهای مسکونی از مصالح بنا خشت و گل

منبع :یافتههای تحقیق

قلمرو پژوهش

شهر بابــل مرکزشهرستان بابل و در استان مازندران قرار دارد .این شهر دارای دو منطقه شهری و  22محله می باشد.
جمعیت شهر بابل در سال  1390برابر با  218240نفر و تعداد کل خانوارهای این شهر برابر  66892است و دارای 66304
واحد مسکونی می باشد .جمعیت این شهر در سال  1395برابر با  250217نفر و تعداد کل خانورهای این شهر برابر با
 81572خانوار می باشد .مساحت شهربابل  30/3کیلومترمربع است (سرشماری  1395و طرح تفصیلی.)1385

شکل  -1قلمرو جغرافیایی محدوده مورد مطالعه (منبع :یافته های تحقیق)

یافتهها
طبقهبندی محالت بر اساس رویکرد فرم پایدار

برای سنجش وضعیت فرم کالبدی محالت ،ابتدا شاخص های تراکم ،اتصال پذیری و اختالط کاربری آماده و سپس با
استفاده از فرمول «بهنجارسازی فازی» ضرایب مربوطه محاسبه شد و در نهایت در محیط  ArcGISمحالت به سه طبقه
تقسیم شده اند.
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جدول  -2شاخص های فرم کالبدی پایدار در محالت شهری
شاخص
اصلی

زیر مجموعه

تراکم بلوک

تراکم تقاطع

تراکم خیابان
اتصال
پذیری
نسبت گره های
متصل

نسبت ارتباطات به
گره ها
نسبت شبکه
ارتباطی محل

شاخص

توضیحات

اصلی

تعداد بلوک های شمارش شده در هر مایل مربع ( 59.2کیلومتر مربع
معادل مربعی با ضلع  1600متر) است ،برای اتصال پذیری مناسب،
حداقل تعداد بلوک ها در هر مایل مربع باید حداقل  50باشد .هرچه تعداد
بیشتر از  50باشد ،اتصال پذیری باالتری را نشان می دهد.
تعداد تقاطع های (گره های واقعی یعنی تقاطع سه راه یا چهارراه نه
انتهای کوچه های بن بست) شمارش شده در هر واحد سطح ( مانند
کیلومتر مربع) .عدد باالتر تقاطع های بیشتر و احتماالً اتصال باالتر را
نشان خواهد داد.
مجموع طول خط مرکزی کل خیابان ها بر حسب مایل در هر مایل مربع
زمین (یا مقدار کیلومتر در هر کیلومتر مربع) .براساس پژوهش های
پیشین برای اتصال پذیری مناسب ،امتیاز استاندارد بین  15-20مایل/
مایل مربع ( 24-32کیلومتر برای نواحی شهری در هر 59/2کیلومتر
مربع) در نواحی شهری می باشد .عدد باالتر نشان دهنده خیابان های
بیشتر است و با تراکم باالتر خیابان ،اتصال پذیری باالتر خواهد بود.
تعداد گره های واقعی تقسیم بر تعداد کل گره هاست ،یعنی تعداد تقاطع
خیابان ها تقسیم بر تعداد تقاطع ها به اضافه بن بست ها .شبکه هایی با
اتصال ضعیف امتیازی بین  0/3و  0/5و نواحی با اتصال پذیری باال
امتیازی بین  0/7و  0/9دارند .هرچه این مقدار باالتر باشد ،نشان دهنده
تعداد کم کوچه بن بست است .یک شبکه عالی و بی عیب 100درصد
(نسبت حداکثر )1خواهد بود.
معادل تعداد ارتباطات بخش بر تعداد گره ها (تقاطعها و یا انتهای یک
بن بست) در محدوده مورد مطالعه می باشد .برای اتصال پذیری مناسب،
مقدارهای بین  1/4و  1/8قابل قبول است .یک شبکه کامل و بی عیب
نسبت  2/5دارد.

زیر مجموعه

نسبت تعداد واحدمسکونی
یک محل به مساحت محله

تراکم کلی
مسکونی

تراکم

ضریب کاربری
مسکونی

نسبت مساحت کاربری
مسکونی به مساحت محله

تراکم خالص
مسکونی

نسبت جمعیت به مساحت
کاربری مسکونی

تراکم
ساختمانی

اختالط
کاربری

توضیحات

نسبت مساحت زیربنا
(درطبقات) به مساحت محله

آنتروپی شانون

نسبت مساحت شبکه ارتباطی محله به کل مساحت محله.

مقدار شاخص آنتروپی از صفر
تا یک می باشد که عددصفر
نشان دهنده یکدست بودن
کاربری زمین است که کمتر
پایدار است و مقدار  1نشان
دهنده حداکثر تنوع و اختالط
است که پایدارتر می باشد.

(منبع :لطفی و بختیاری 9:1392،؛ الورنس و همکاران 5 :2004،؛ سونگ و روردیگز  2005؛ کناپ و همکاران)2007 ،

مدل بهنجارسازی فازی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:
رابطه (:)1
بر اساس امتیازات بدست آمده فرم محالت شهر بابل به سه طبقه فشرده ،میانی و پراکنده تقسیم و در جدول زیر نحوه
توزیع محالت در هر فرم مشخص شده است.
جدول  -3طبقه بندی محالت براساس فرم شهر
انواع فرم

محله های واقع شده در هر فرم

درصد تعداد محالت

فرم فشرده

21 ،20 ،18 ،17 ،8،11 ،4،6

36

فرم میانی

14 ،10،13 ،9 ،7 ،1،2

32

فرم پراکنده

22 ،19 ،16 ،15 ،12 ،5،3

32

مجموع

22

100

(منبع :یافتههای تحقیق)
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شکل  -2فرم محالت شهر بابل (منبع :یافتههای تحقیق)

شاخص موران

برای تحلیل فضایی شاخص های مسکن از روش تحلیل خودهمبستگی فضایی موران استفاده شده است .این ابزار
نشان می دهد که الگوی پراکنش این عوارض با در نظر گرفتن مقادیر خصیصه مورد مطالعه از الگوی خوشه ای و یا
پراکنده برخوردار است .اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد مثبت یک ( )+1باشد ،داده ها دارای خودهمبستگی فضایی
و دارای الگوی خوشه ای بوده و اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد منفی یک ( )-1باشد ،آنگاه داده ها از هم گسسته
و پراکنده می باشند (عسگری .)61-65 ،1390 ،نتایج مدل موران در رابطه با شاخص های مسکن در جدول  4و اشکال 3
و  4ارائه شده است.
جدول  -4نتایج مدل موران در رابطه با شاخص های مسکن
شاخص
موران

ZScore

تراکم خانوار در واحد
مسکونی

0/829557

27/99643

تراکم خانوار در اتاق

0/799868

26/961973

شاخص ها

شاخص ها

شاخص
امکانات و
تسهیالت

شاخص
موران

درصد واحدهای مسکونی
برخوردار از حداقل آب لوله
کشی

0/833953

درصد واحدهای مسکونی
برخوردار از حداقل گاز لوله
کشی

0/834876

Z - Score

28/145213

28/177123
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شاخص
رفاهی

شاخص
زیربنا

درصد واحدهای مسکونی
برخوردار از دستگاه حرارت
مرکزی

تراکم نفر در
واحدمسکونی

0/822268

27/731770

تراکم نفر در اتاق

0/806240

27/169884

تراکم اتاق در واحد
مسکونی

0/806393

27/182621

نسبت اتاق برای خانوار

0/806654

27/190616

تعداد واحدمسکونی به
ازای هزارنفر

0/832732

28/084823

درصد واحدهای مسکونی
برخوردار از حداقل توالت

بعد خانوار

0/828585

27/945538

درصد واحدهای مسکونی
برحسب مالکیت زمین وبنا

0/762795

سرانه زیربنای 50
مترمربع و کمتر

0/730180

24/668259

درصد واحدهای مسکونی
برحسب مالکیت بنا

0/741239

24/990890

سرانه زیربنای 51-75
مترمربع

0/723772

24/421885

درصد واحدهای مسکونی
استیجاری

0/723443

24/507811

سرانه زیربنای 76-80
مترمربع

0/818173

28/220986

درصد واحدهای مسکونی
در برابر خدمت

0/641415

24/072998

سرانه زیربنای 81-100
مترمربع

0/750941

25/312519

درصد واحدهای مسکونی با
مالکیت رایگان

0/774552

26/191569

سرانه زیربنای101-150
مترمربع

0/748913

25/227730

درصدواحدهای مسکونی با
مصالح بنا اسکلت فلزی

0/824711

27/814726

سرانه زیربنای -200
 151مترمربع

0/856970

28/873607

درصدواحدهای مسکونی با
مصالح بنا آجر و آهن

0/942693

31/779949

سرانه زیربنای201-300
مترمربع

0/515986

17/463997

درصدواحدهای مسکونی با
مصالح بنا آجر و چوب

0/703269

23/769103

سرانه زیربنای -500
301مترمربع

0/595653

20/295909

درصدواحدهای مسکونی با
مصالح بنا بتون آرمه

0/773689

0/834766

28/173550

0/835822

28/189500

درصد واحدهای
مسکونی برخوردار از
حداقل برق
درصد واحدهای
مسکونی برخوردار از
حداقل تلفن

درصد واحدهای مسکونی
برخوردار از دستگاه حرارت
و برودت مرکزی
درصد واحدهای مسکونی
برخوردار از حداقل
آشپزخانه
درصد واحدهای مسکونی
برخوردار از حداقل حمام

شاخص
نوع مالکیت

شاخص
مصالح بنا

درصدواحدهای مسکونی با
مصالح بنا خشت وگل

منبع :یافتههای تحقیق

0/658172

22/171854

0/739816

24/972660

0/834765

28/173754

0/833177

28/118385

0/834789

28/174610

25/687820

0/790144

26/050613

28/867728
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شکل  -3اشکال گرافیکی شاخص موران (منبع :یافتههای تحقیق)

مقدار موران به دست آمده از شاخص های مسکن بین  0/520تا  0/943در نوسان است .کمترین مقدار مربوط به
شاخص «زیربنای 201-300مترمربع» و بیشترین مقدار به شاخص «واحدهای مسکونی با مصالح آجر و آهن» اختصاص
دارد .همچنین با توجه به باالبودن امتیاز استاندارد  Zو سطح معنی داری مقدار  P valuهمه شاخص ها الگوی خوشه
ای تشکیل داده اند.

شکل  -4اشکال گرافیکی شاخص موران (منبع :یافته های تحقیق)

آمارۀ ( Giتحلیل لکه داغ)

ابزار تحلیل لکههای داغ نشان می دهد که آیا مقادیر زیاد و یا کم یک شاخص به صورت فضایی خوشهبندی شده
است و یا خیر (عسگری .)79 :1390 ،لکههای داغ که با رنگ قرمز نشان داده میشوند نشاندهندۀ خوشهای بودن مقادیر
زیاد یک شاخص است و لکههای سرد که با رنگ آبی نشان داده میشوند نشاندهندۀ خوشهای بودن مقادیر کم یک
شاخص است و لکههای بیتفاوت که با رنگ زرد نشان داده میشوند بیانگر عدم وجود خوشۀ مقادیر زیاد یا کم یک شاخص
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میباشد .در پژوهش حاضر میزان لکه های داغ و سرد شاخص های مسکن در فرم های مختلف شهر بابل مشخص شده
است .بر اساس نقشه های تولید شده مساحت بیشتر لکه ها در هر فرم نشان دهنده وضعیت تمرکز شاخص مورد نظر در
هر فرم است .برای اینکه شاخص ها قابلیت نمایش و مقایسه با یکدیگر را داشته باشند همسو شده اند یعنی شاخص های
منفی به صورت معکوس درآمده اند(جدول  .) 5طبق یافته ها لکه های داغ اکثر شاخص ها در فرم فشرده تمرکز بیشتری
دارند ،ولی لکه داغ هفت شاخص ،در فرم پراکنده و سه شاخص در فرم میانی تمرکز بیشتری دارند .بنابراین می توان گفت
شاخص هایی که نشان دهند ه مطلوبیت مسکن هستند بیشتر در فرم فشرده تشکیل خوشه داده اند ،از سوی دیگر نیز لکه
های داغ شاخص هایی که نشان دهنده وضعیت بدمسکنی هستند در فرم های میانی و پراکنده مشاهده می شوند ،که از
آن جمله می توان به شاخص های مرتبط با زیربنای کمتر و مصالح کم کیفیت اشاره نمود.
جدول  -5وضعیت تمرکز فضایی شاخص های مسکن براساس روش Hot Spot
نوع شاخص

شاخص
رفاهی

شاخص
زیربنا

شاخص
امکانات و
تسهیالت

شاخص نوع
مالکیت

تراکم خانوار در واحد مسکونی
تراکم خانوار در اتاق
تراکم نفر در واحدمسکونی
تراکم نفر در اتاق
تراکم اتاق در واحد مسکونی
نسبت اتاق برای خانوار
تعداد واحد مسکونی به ازای هزارنفر
بعد خانوار
سرانه زیربنای  50مترمربع و کمتر
سرانه زیربنای  51-75مترمربع
سرانه زیربنای  76-80مترمربع
سرانه زیربنای  81-100مترمربع
سرانه زیربنای 101-150مترمربع
سرانه زیربنای  151-200مترمربع
سرانه زیربنای 201-300مترمربع
سرانه زیربنای 301-500مترمربع
درصد واحدهای مسکونی برخوردار از حداقل برق
درصد واحدهای مسکونی برخوردار از حداقل تلفن
درصد واحدهای مسکونی برخوردار از حداقل آب لوله کشی
درصد واحدهای مسکونی برخوردار از حداقل گاز لوله کشی
درصد واحدهای مسکونی برخوردار از دستگاه حرارت مرکزی
درصد واحدهای مسکونی برخوردار از دستگاه حرارت و برودت
درصد واحدهای مسکونی برخوردار از حداقل آشپزخانه
درصد واحدهای مسکونی برخوردار از حداقل حمام
درصد واحدهای مسکونی برخوردار از حداقل توالت
درصد واحدهای مسکونی برحسب مالکیت زمین وبنا
درصد واحدهای مسکونی برحسب مالکیت بنا
درصد واحدهای مسکونی استیجاری
درصد واحدهای مسکونی در برابر خدمت
درصد واحدهای مسکونی با مالکیت رایگان

لکه های

لکه های

داغ()HOT
فشرده
فشرده
فشرده
فشرده
فشرده
فشرده
فشرده
فشرده
پراکنده
میانی
میانی
پراکنده
فشرده
فشرده
فشرده
فشرده
فشرده
فشرده
فشرده
فشرده
فشرده
فشرده
فشرده
فشرده
فشرده
میانی
پراکنده
پراکنده
فشرده
فشرده

سرد()Cold
میانی
پراکنده
پراکنده
پراکنده
پراکنده
پراکنده
میانی
میانی
فشرده
فشرده
فشرده
فشرده
میانی
میانی
میانی
میانی
میانی
میانی
پراکنده
میانی
میانی
میانی
میانی
میانی
میانی
فشرده
میانی
میانی
فاقد خوشه
فشرده
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شاخص
مصالح بنا

مجموع

53
درصدواحدهای مسکونی با مصالح بنا اسکلت فلزی
درصدواحدهای مسکونی با مصالح بنا آجر و آهن
درصدواحدهای مسکونی با مصالح بنا آجر و چوب
درصدواحدهای مسکونی با مصالح بنا بتون آرمه
درصدواحدهای مسکونی با مصالح بنا خشت وگل
تعداد شاخص های متمرکز در فرم فشرده
تعداد شاخص های متمرکز در فرم متوسط
تعداد شاخص های متمرکز در فرم پراکنده

فشرده
فشرده
پراکنده
پراکنده
پراکنده
25
3
7

میانی
میانی
فشرده
فشرده
فشرده
8
19
6

منبع :یافتههای تحقیق

شکل  -5تمرکز فضایی شاخص های رفاهی مسکن در فرم های مختلف شهر بابل (منبع :یافته های تحقیق)

در بین شاخص های رفاهی ،دو شاخص «تراکم خانوار» و «تراکم اتاق در واحد مسکونی» بیشتر از سایر شاخص ها
در فرم فشرده وجود دارند (شکل.)5
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شکل  -6تمرکز فضایی شاخص های امکانات وتسهیالت در فرم های مختلف شهر بابل (منبع :یافته های تحقیق)

در بین شاخص های مربوط به امکانات و تسهیالت مسکن ،شاخص های «واحدهای مسکونی برخوردار از دستگاه
حرارت مرکزی» و «واحدهای مسکونی برخوردار از دستگاه حرارت و برودت» بیشتر از سایر شاخص ها در فرم فشرده
متمرکز می باشند (شکل.)6

شکل  -7تمرکز فضایی شاخص های سرانه زیربنا در فرم های سه گانه شهر بابل (منبع :یافته های تحقیق)

در گروه سرانه های زیربنای مسکونی ،سرانه های مسکونی بیشتر از  100مترمربع در فرم فشرده و کمتر از آن در فرم
میانی و پراکنده تمرکز دارند (شکل .)7
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شکل  -8تمرکز فضایی شاخص های مصالح بنا در فرم های سه گانه شهر بابل (منبع :یافته های تحقیق)

در گروه مالکیت و مصالح بنا همان گونه که در (جدول  )5آمده است ،نظم خاصی در تمرکز فضایی شاخصها دیده
نمیشود.
نتیجهگیری
روند فضایی شهرها در سال های اخیر به سوی گستردگی هر چه بیشتر پیش رفته است .این امر باعث شده تا بسیاری
از صاحب نظران از ایده شهر فشرده استقبال کنند .به طوری که این ایده در بسیاری از نقاط دنیا به سیاست غالب تبدیل
شده است .شهر فشرده از مفاهیمی نظیر تراکم شهری ،اختالط کاربری زمین ،نوسازی بافت های فرسوده و استفاده از
حمل و نقل عمومی حمایت می کند .طرفداران شهر های فشرده بر این باورند که این شهرها بهینه و پایدارند و با فراگیری
هرچه بیشتر ،نابرابری های اجتماعی را کاهش می دهند .با افزایش تراکم ،هزینه ایجاد زیر ساخت ها کاهش می یابد و
دسترسی مردم به تسهیالت رفاهی افزایش می یابد .در این رویکرد شهر به مثابه یک منبع نگریسته می شود و کارآمد
نمودن بهره ب رداری از زمین موضوع مهمی است که باید با توجه به محدودیت و ارزشش در استفاده از آن نهایت دقت به
عمل آورده شود .یکی جوانب شهر فشرده که کمتر به آن پرداخته شده نحوه ارتباط آن با توزیع و پراکنش شاخص های
مسکن است .در پژوهش حاضر  35شاخص مسکن در  3نوع فرم مورد بررسی قرار گرفت تا نحوه توزیع این شاخص ها و
ارتباط آنها با انواع فرم مشخص گردد .نتایج پژوهش نشان می دهد که اوالً الگوی فضایی همه شاخص های مسکن در
شهر بابل به صورت خوشه ای بوده و داده ها از خودهمبستگی فضایی برخوردارند ،ثانی ًا شاخص های نشان دهنده مطلوبیت
مسکن در محالت فشرده نسبت به سایر فرم ها از تمرکز بیشتری برخوردار می باشند .بر این اساس در حدود ( )71/4درصد
از شاخص ها در فرم فشرده تمرکز داشته و در حدود ( )28/6درصد شاخص ها در محالت غیر فشرده قرار گرفته اند .طبق
نتایج تحقیق ،محالت فشرده به لحاظ کیفیت شاخص های مسک ن از شرایط زیست بهتری برخوردار می باشند .این محالت
که عمدتاً در قسمت مرکزی شهر قرار دارند ،در گروه محالت توسعه یافته شهر به شمار می روند و اغلب مساکن در این
محالت نوساز و از امکانات بهتری برخوردارند .تراکم باال ،اختالط بیشتر و دسترسی های مناسب تر از ویژگی های این
محالت به شمار می رود ،و بر همین اساس سازندگان و خریداران مسکن تمایل بیشتری برای سکونت و سرمایه گذاری
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در این مناطق دارند .از سوی دیگر محالت با فرم متوسط و پراکنده از نظر شاخص های مسکن از مطلوبیت کمتری
برخوردار می باشند .این محالت عمدتاً در قسمت های پیرامونی شهر و در گروه محالت کمتر توسعه یافته قرار دارند و
اغلب مهاجرینی با درآمد پایین در آن سکونت دارند ،و مساکن از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشد .بنابراین توجه به عدالت
فضایی در شهر بابل و افزایش کیفیت محیط مسکونی به ویژه در محالت شهرک سعدی ،سادات محله ،کتی شرقی و
غربی ،کوی امیرالمومنین ،شهرک فرامرزی ،هفت تن ،شهرک شمال ،کمانگرکال ،مالکال ،شهرک انقالب ،شهرک امام
خمینی ،شهرک فرهنگیان از جمله اهداف مهمی است که الزم است در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های شهری مورد
توجه قرار گیرد .در مجموع و بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت توجه به فرم پایدار محله ای و تقویت عملکرد
مؤلفه های اصلی آن می تواند بهبودی شاخص های مسکن را به دنبال داشته باشد .از سوی دیگر تمرکز برخی از شاخص
های مطلوبیت مسکن در بافت های غیر فشرده نیز نشان دهنده پیچیدگی رابطه میان مطلوبیت و فشردگی است و بر
همین اساس نمی توان به راحتی رابطه کامالً مستقیمی بین این دو متغیر برقرار نمود و تأثیرات شرایط محلی را در تنظیم
این رابطه نادیده گرفت .بنابراین تحقیقات بیشتری الزم است تا با قطعیت بیشتری از الگوهای مفهومی در شرایط واقعی
سخن گفت.
References:
ابراهیم زاده ،عیسی ،موسوی ،میرنجف ،کاظمی زاده ،شمس اهلل ( .)1390تحلیل فضایی نابرابری های منطقه ای میان مرزی و مرکزی
ایران .فصلنامه ژئوپلتیک ،سال هشتم ،شماره  ،1صص. 214-235
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