An analysis of housing livability in Karaj with attitude social justice
Alipour, S a., Ahdinejad.R, M b,1., Meshkini, AC
a

PhD of Geography and Urban Planning, Zanjan University Zanjan, Iran.

b
C

Associate Professor of Geography & Urban Planning, Zanjan University Zanjan ,Iran.

Associate Professor of Geography & Urban Planning, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.

ABSTRACT
Objective: Housing, in the sense the term of 'shelter', is the most basic and vital need of any
living beings in nature. Housing is one of the most important sectors of development in a society
that recognizing and assessing its status and unprosperous in the form of the social justice
depends on identifying and analyzing the influencing factors. Likewise, the Promotion of
affordable housing and also, increasing the choise of suitable housing options for all people, is
one of the main goals of viability
Methods: Therefore, the purpose of the research is to investigate the housing viability for
achieving to viability of cities in social justice’s shadow. The type of research is applied –
developmental, and its method is descriptive-analytical. The gathering of data is documentary
and research indicators were collected from the Population and Housing Census of Karaj
districts in 2016.
Results: The analysis of the data has been displayed by using TODIM multi-criteria decision
making model and finally, by integrating the indicators into the relevant model and formation
its layers in GIS software and having districts map. The results show that Karaj 8th district, in
comparison to others, is ranked first in terms of housing viability indicators, and the other
districts are in the next levels with little difference. The findings also indicate different levels
of viability within each district, so it is indicating a discontinuity between neighborhoods in
districts.
Conclusion: This discontinuity indicates that neighborhoods do not have equal facilities and
amenities, so that undermine the social justice at them.
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تحلیلی بر زیست پذیری مسکن شهر کرج با رویکرد عدالت اجتماعی
سمیه علیپور ، aمحسن احدنژاد روشتی bو ، 1ابوالفضل مشکینی

c

 aدکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
 bدانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
 cدانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.

چکیده
تبیین موضوع :مسکن ابتداییترین و حیاتیترین نیاز هر موجود زنده ای در طبیعت ،به معنا و مفهوم سرپناه است .مسکن
یکی از مهمترین بخشهای توسعه در یک جامعه بوده که شناخت و بررسی وضعیت و برخورداری آن درقالب عدالت اجتماعی
منوط به شناسایی و تحلیل عوامل تأثیرگذار میباشد .همچنین ارتقا مسکن قابل استطاعت و افزایش انتخاب گزینه های مسکن
مناسب برای تمامی افراد نیز یکی از اهداف عمده زیست پذیری می باشد.
روش :از اینرو هدف تحقیق بررسی زیست پذیری مسکن برای رسیدن به زیست پذیری شهرها در سایه عدالت اجتماعی
میباشد .پژوهش از نوع کاربردی توسعهای و روش آن توصیفی تحلیلی است .گردآوری اطالعات به صورت اسنادی بوده و
شاخصهای مورد بررسی تحقیق از سرشماری نفوس و مسکن سال  1395مناطق شهر کرج میباشد .تجزیه و تحلیل اطالعات
با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره  TODIMو در نهایت تلفیق شاخصها در مدل مربوطه و تشکیل الیه های آن
ها در نرم افزار  ArcGISو نقشۀ برخورداری مناطق به نمایش درآمده است.
یافتهها :یافتهها نشان میدهد که منطقه  8شهرداری کرج نسبت به سایر مناطق از نظر شاخص های زیست پذیری مسکن
در رتبه اول و سایر مناطق با اختالف کمی در مراتب بعدی قرار گرفتهاند .همچنین یافته ها نشانگر سطوح زیست پذیری متفاوت
در درون هر منطقه می باشد که نشان از عدم پیوستگی میان محالت موجود در مناطق است.
نتایج :این عدم پیو ستگی ن شان از عدم برخورداری محالت از ت سهیالت و امکانات برابر می با شد که عدالت اجتماعی را در
آنها کم رنگ کرده است.
کلیدواژهها :زیست پذیری ،مسکن زیست پذیر ،عدالت اجتماعی ،مدل تودیم ،کرج.
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مقدمه
جمعیت شهرنشین جهان با شیب تند ،به شکل تصاعدی رو به افزایش می باشدکه این روند جمعیت شهرها را از 746
میلیون نفر در سال  1950میالدی به  2/85میلیارد نفر در سال  2000و به  3/96میلیارد نفر در سال  2016میالدی ( UN-
 .)Habitat,2015و به تعداد  7/750میلیارد نفر در سال  2020رسانده است.پیش بینی می شود از جمعیت  10میلیارد
نفری در سال  68 ،2050درصد یعنی معادل جمعیتی بالغ بر  6/4میلیارد نفر ساکنین شهرها خواهند بود ( UN-
.)HABITAT,2016
ایران نیز همانند دیگر کشورهای در حال توسعه در چند دهه گذشته باتمرکز روز افزون جمعیت در شهرها ،به ناپایداری
در شهرها و مناطق و مشکالت زیادی از جمله تأمین مسکن مبتال شده است (حکمت نیا و انصاری .)192 :1391 ،مسکن
مجموعه ای از تسهیالت بوده که به منظور ارایه خدمات فشرده در مکان فیزیکی خاصی قرار دارد و معنی این واژه با توجه
به گوناگونی شرایط اجتماعی ،اقتصادی و خانوادگی تغییر میکند( .حبیب )15 :1383 ،یکی از اصلیترین نیاز های انسانی
بوده که به عنوان نیاز زیستی اولیه برای بشر شناخته میشود .مسکن در زمره حساسترین و اساسیترین بخشها در برنامه
ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی است و به عنوان سرپناه اولیه و اساسی هر خانواده به شمار میآید (زیاری-340 :1388 ،
 .)388مهمترین عامل تأثیرگذار در میزان رضایت فرد ا ز سکونت در یک منطقه و نوع زندگی خویش ،مسکن و شرایط
محیطی آن منطقه بوده و زندگی در شرایط مسکونی نابهنجار ،سالمت جسمی و روانی ساکنین را بسیار متزلزل و نابسامان
می کند که اهمیت مسکن مناسب و کفیت مطلوب آن را با توجه به تغییر الگوی زندگی مشخص می کند(میره و همکاران،
 .)84 ،1389از طرفی سکونت و فضای کالبدی آن مسکن به عنوان یکی از مهمترین عناصر سازنده شهر و مؤلفه مهم در
کیفیت زندگی در محیط شهری محسوب میشود  .مشکالت موجود در این حوزه و عدم توجه به مسائل کیفی آن سبب
افزایش دغدغه های برنامه ریزان ،معماران و صاحب نظران در این ارتباط شده که سبب ارائه نظریه های جدید مرتبط با
مسائل موجود گردیده است .یکی از مؤثرترین این نظریهها که بعد از دهه  90میالدی مورد توجه محافل علمی قرار گرفت
نظریه توسعه پایدارورویکردمنتج ازآن شهرزیست پذیر میباشد (.)Federal Highway Administration, 2011
متناسب با همین رویکرد برنامه ریزان شهری در زیست پذیری بحث جامعه قابل سکونت و امن برای شهروندان و
الزامات مورد نیاز آن را مطرح نمودند ( .)Hankins,2009: 846طیف گسترده ای از مسائل محیط شهری از :تأمین
گزینه های متنوع حمل و نقل ،تأمین و ارتقا مسکن ارزان ،تقویت رونق اقتصادی ،حمایت از جوامع موجود و واحدهای
همسایگی مطلوب( ) Noordin 2013 :9را شامل میشود که همگی در راستای زیست پذیری شهرها بکار برده می
شوند .در این راستا یکی از اهداف عمده زیست پذیری ارتقا مسکن عادالنه و قابل استطاعت ،برای افراد در تمام سنین،
درآمد ،نژاد و قومیت به منظور جابهجایی و کمتر شدن هزینه های ترکیبی مسکن()Vanzerr & et al 2011: 3
(شورچه )211 : 1396 ،بوده که به نوعی از الزامات زیست پذیری شهرها به شمار می رود.داشتن مسکن مناسب حق هر
ایرانی بوده واین کلمه مناسب روح عدالت را در اصل  31قانون اساسی نمایان می سازد.مسکن مناسب واژه پرمفهومی
است که تفاوت بین انسان وشان او وتفاوت با جانداران دیگر وبه عبارتی تفاوت خانه با النه را نمودار می سازد .مسئله
عدالت اجتماعی در حوزه مسکن به واژه مناسب ارتباط معنایی دارد و به طور مشخص با مسکن گروههای کم درآمد پیوند
میخورد که در انتهای ماده  31گروه های هدف مشخص گردیده است .این گروهها معموال به دلیل اقتصاد سیاسی حاکم
ونحوه تخصیص منابع کمیاب شهری معموالً از نظر شاخص های کمی و کیفی در وضعیت نامناسبی اسکان دارند .کالنشهر
کرج نیز به دلیل مجاورت پایتخت و تأثیرات ناشی از شهر نشینی سریع در حوزه تامین مسکن مناسب و توزیع عادالنه آن
بین محالت و مناطق با چالش های اساسی روبرو می باشد.
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حال سوال اساسی این است مسکن مناسب در اصل  31که مسکن زیست پذیر در اصطالح علمی آن است در مناطق
مختلف کالنشهر کرج چگونه بوده وعوامل موثر براین زیست پذیری مسکن با کدام چالش ها روبرو می باشد.
پیشینۀ نظری
واژه  Livabilityیا زیست پذیری از فعل آلمانی  Lebenبه معنای زندگی کردن ،زندگی داشتن و یا ایجاد زندگی
برای کسی و یا زندگی کردن در یک مکان مقطعی است ( .)Oxford English Dictionary 2ed, 1989: 8در
فرهنگ لغت میریام وبستر در سال  2010زیست پذیری به معنی مکانی مناسب برای زندگی بشر تعریف شده است
(خراسانی ،رضوانی )93 :1392،و با مفاهیم و اصطالحات دیگری مانند پایداری ،کیفیت زندگی ،کیفیت مکانی و اجتماعات
سالم در ارتباط است )Victoria ( ,)(Litman, 2011) Sanford, 2011) , (Rue et al, 2011
 .)Transport Policy Institute, 2011مفهوم زیست پذیری در معنای مکان مناسب برای زندگی کردن و یا
قابل سکونت نیازمند دارا بودن دو عنصر است دو عنصری که باید ارتباط متقابل با یکدیگر داشته باشند (حاتمی نژاد و
همکاران .)78 :1396 ،یکی از این عناصر مسکن مناسب بوده که وسیله ای برای شکل گیری محیط های زیست پذیر
می باشد ،البته منظور از زیست تنها عملکردهای بیولوژکی زندگی روزانه نیست بلکه صحبت از رابطه اجتماعی و اقتصادی
متعادلی است که افراد ساکن در هر مجموعه مسکونی می بایستی از آن برخودار باشند .همچنین پایداری در برابر بالیای
طبیعی  ،استحکام بنا ،برخورداری از مساحت مناسب  ،تعداد اتاق کافی برخورداری از سیستم بهداشتی مناسب نیز از دیگر
مولفه های مطرح در زیست پذیری مسکن می باشند .از طرف دیگریکی از اصول کلیدی زیست پذیری شهری عدالت در
تخصیص در قالب ،کرامت ،دسترسی ،تعامل ،مشارکت و توانمندسازی می باشد (.) Song.2011. 3
در عرصه جهانی از اواخر دهه  1960مفهوم و کارکرد عدالت اجتماعی وارد ادبیات جغرافیای شد (خوشروی،1385 ،
 .)4مسأله عدالت اجتماعی در حوزه مسکن به طور مشخص با مسکن گروه های کم درآمد پیوند میخورد .گروه های کم
درآمد که در مناطق ارزان قیمت شهر ساکن هستند معموالً از نظر شاخصهای کمی و کیفی در مسکن نامناسبی اسکان
دارند (اطهاری .) 1384 ،با وجود تمامی مسایل موجود در حوزه مسکن ،زیست پذیری شهرها و زیست پذیری مسکن شامل
مسکن متناسب با نیاز ،حق هر فرد و خانوار با رعایت تمامی اصول عدالت اجتماعی و توزیعی برای ساکنین فراهم می
گردد.با زیست پذیری مسکن در سایه عدالت اجتماعی میتوانیم شهرها را به سمت زیست پذیری کامل پیش ببریم .هدف
کالن عدالت اجتماعی ایجاد محیطی زیست پذیر برای همه ی شهروندان همراه با کارآیی اقتصادی و پایداری زیست
محیطی می باشد .یکی از اصول شش گانه زیست پذیری در سال  2009توسط موسسات مشارکت برای اجتماع پایدار ،
همکاری میان دپارتمان های حمل و نقل ،سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت مسکن و توسعه شهری ایاالت متحده،
ترویج عادالنه مسکن مقرون به صر فه و گسترش مسکن با انرژی کارآمد برای مردم در تمام سنین  ،درآمد  ،نژادها  ،اقوام
و کاهش هزینه ی ترکیب مسکن وحمل نقل است (.)Us Department of Transportation, 2012:2
بنابراین از برقراری عدالت اجتماعی می توان به عنوان مهمترین گام در رسیدن به زیست پذیری شهرها و متناسب با
آن مسکن زیست پذیر یاد کرد که در ابعاد چهارگانه کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی وزیست محیطی به شاخص های متعددی
در ادبیات جهانی تبدیل وبا توجه به وضعیت مکانی مورد استفاده قرار گرفته است .در مطالعات مربوط به زیست پذیری در
راستای عدالت تخصیصی ،شاخص های گوناگونی مطرح می باشد .در این پژوهش با استفاده از ابعاد چهارگانه زیست
پذیری وشاخص های مورد استفاده در ادبیات جهانی و با ترکیب آن با شاخصهای عینی مسکن (هبیتات) با رویکرد
عدالت اجتماعی شاخص های پژوهش با توجه به شرایط ایران انتخاب وتخصصی سازی ودر مواردی بومی سازی شده
است که در جدول ( )1به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است.
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جدول  -1شاخصهای عینی مسکن زیست پذیر در مطالعات پیشین
پژوهشگران
(حاتمی نژاد و همکاران (Livable Housing Design Guidelines.2012) )1396
(Verwer,2012 ,Appleyard& et all. 2013) (Leby et al, 2010)( Heylen
),2006
(حاتمی نژاد و همکاران ( )1396کردستانی( )1394 ،ساسان پور و همکاران ( )1393،رفیعیان و
همکاران( )1392 ،فتحعلیان و پرتوی؛  ( ) 1390خزاعی نژاد( ):1394 ،خراسانی)1392 ،
)(song , 2011) ( Saitluanga , 2013) ) Timmer & Seymoar, 2005: 29
))Ling & yuen, 2009) ( US.Dept. of Transportation 2011
(حاتمی نژاد و همکاران ()1396کردستانی ()1394ساسان پور و همکاران)1393،
(رفیعیان و همکاران( )1392 ،خراسانی )1392 ،فتحعلیان و پرتوی؛  ( ) 1390خزاعی نژاد)1394 ،
)) Saitluanga 2013) ) (TImmer & Seymoar, 2005)song 2011
))US.Dept. of Transportation,2012
(حاتمی نژاد و همکاران ( )1396ساسان پور و همکاران ( )1393 ،خزاعی نژاد)1394 ،
(خراسانی)TImmer & Seymoar, 2005) )1392،
(Livable Housing Design Guidelines.2012)() (Nirfalini Aulia.2016
(خزاعی نژاد()1394 ،خراسانی()1392 ،حاتمی نژاد و همکاران ( ،)1396کردستانی  ()1394ساسان پور و
همکاران(Livable Housing Design Guidelines.2012. Peter )1393،
))Verwer2012) (Nirfalini Aulia.2016) (TImmer & Seymoar, 2005
(حاتمی نژاد و همکاران ( ،)1396بندرآبادو احمدی نژاد(VanZerr & Seskin.2011) ()1392 ،
))( TImmer & Seymoar, 2005
(حاتمی نژاد و همکاران ( ،)1396بندرآبادو احمدی نژاد  ()1393 ،ساسان پور و همکاران)1393،
)(VanZerr & Seskin.2011) (Nirfalini Aulia.2016
) (US.Dept. of Transportation 2012))song ,2011) ، (Saitluanga 2013

پیشینۀ عملی
در این قسمت با توجه به عنوان پژوهش به بررسی پیشینه داخلی و خارجی پرداخته شده است .حجم ادبیاتی که
مستقیما به بحث مسکن زیست پذیر پرداخته باشد؛ نسبتا محدود است به همین دلیل به بررسی مطالعات ذی ربطی مرتبط
درباره برخی موضوعات پیرامونی موضوع اصلی با تاکید بر موضوع مسکن و شاخص های کلی آن ،کیفیت محیط مسکونی
و با نگاه ویژه به مسکن و با رویکرد عدالت اجتماعی پرداخته شده است که از جمله اهم آنها می توان به موارد زیر اشاره
کرد.
سلیمانی مهرنجانی و همکاران در سال 1395در مقاله ای با عنوان «زیست پذیری  :مفهوم  ،اصول،ابعاد و شاخصها»
به بررسی دیدگاه های تأثیر گذار و ادبیات نظری ـ تجربی و ابعاد و شاخصهای زیست پذیری با روش کیفی پرداخته و
نتایج آنها در بیشتر شهرهای جهان توافق کلی درباره اهمیت و ضرورت شناخت  ،تحلیل و تبیین زیست پذیری شهری در
ابعاد گوناگون وجود دارد اما اجماع نظر درباره تعریف اصول و شاخصهای آن وجود ندارد.
خراسانی ( )1391در پژوهش خود با عنوان تبیین زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری با رویکرد کیفیت زندگی به
شناسایی مؤلفه های تأثیر گذار بر زیست پذیری روستایی پرداخته و در نتایج خود آورده است که زیست پذیری در مجموع
در شرایط متوسط است ولی تفاوت معناداری بین آنها است.
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خزائی نژاد ( )1394در پژوهش خود با عنوان تحلیل زیست پذیری در بخش مرکزی شهر تهران به بررسی میزان
زیست پذیری شهری پرداخته و در نتایج آورده است که وضعیت زیست پذیری ارتباط محکمی با وضعیت خاص و درونی
موجود محله دارد.
حیدری ( )1394در پژوهش خود با عنوان تحلیل زیست پذیری بافتهای فرسوده شهری به تحلیل وضعیت حاکم بر
زیست پذیری بافت فرسوده بخش مرکزی به این نتیجه رسیده که محالت واقع در پهنه شمالی بافت فرسوده شهر وضعیت
بهتری از شاخصهای زیست پذیری نسبت به پهنه بازار و پهنه جنوبی بافت دارند.
قنبری ( )1396در پژوهش خود با عنوان زیست پذیری رهیافتی نوین در برنامه ریزی شهری به تحلیلی بر زیست
پذیری شهری در مناطق  13گانه مشهد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که زیست پذیر تر ین منطقه مشهد منطقه 9
میباشد.بهترین وضعیت مربوط به شاخص مسکن و بدترین مربوط به زیست محیطی است.
کردستانی ( )1394در پژوهش خود با عنوان سنجش میزان زیست پذیری مناطق شهری و روستایی به سنجش میزان
زیست پذیری مناطق شهری و روستایی سنندج پرداخته و در نتایج آورده است که زیست پذیری در مناطق شهری و
روستایی از دیدگاه ساکنین وضعیت مطلوبی ندارد و بین ابعاد سهگانه و شاخص کل عدم تعادل فضایی در سطوح وجود
دارد.
لطیفی ( )1395در پژوهش خود با عنوان تحلیل زیست پذیری در مناطق کالنشهر اهواز با بررسی قابلیت زیست
پذیری به منظور توسعه پایداراهواز در نتایج خود آورده است که منطقه  2نسبت به سایر مناطق در وضعیت برخوردارتری
قرار دارد.
حاتمی نژاد و همکاران ( )1396در پژوهشی با عنوان مقدمهای بر زیست پذیری شهری به بررسی بنیادهای نظری و
سنجش زیست پذیری شهر سنندج پرداخته و در ننایج خود آوردهاند که محرومیت قسمت زیادی از ساکنان شهر سنندج از
حداقل حقوق شهروندی که نشانگر عملکرد ضعیف برنامه ریزان و مدیران شهری  ،فقدان بودجه است.
قاسمی و همکاران ( )2018در مقالهای با عنوان تجزیه و تحلیل فضایی زیست پذیری 22ناحیه شهری تهران با استفاده
از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره به بررسی قابلیت زندگی شهری تهران با توجه به نیازهای زیست محیطی با توجه به
استفاده از زمین برای اهداف مسکونی پرداخته و در نتایج آورده است که مناطق مختلف تهران شرایط مشابهی در زمینه
دسترسی به خدمات بیولوژیکی ندارند .شاخصهای چندگانه که بر روی زیست پذیری یک محل تأثیر میگذارند ،از جمله
آموزش و پرورش ،مسکن ،دسترسی به نیازهای اساسی ،امنیت ،اشتغال ،زیرساختهای شهری.
نیرفالینی آلی ( )2016در مقالهای با عنوان چارچوب برای بررسی جامعه زیست پذیر در محیط مسکونی .مطالعه موردی:
مسکن عمومی در مدان اندونزی به شناسایی و بررسی استفاده از نظریه مبتنی بر شکل دهی مکان در مسکن عمومی در
متن شهرپرداخته و در تنایج خود آورده است که دولت برنامهای را به منظور سازماندهی فعالیتهای تولیدی در توسعه
ساخت و ساز و ساخت زیربناهای عمومی ،منصوب کرد که گروه های با درآمد پایینتر در خانه های دولتی زندگی کنند تا
وضعیت اقتصادی الزم برای حرکت در زندگی را بدست آورند.
نصرالدین ( )2017در مقاله ای با عنوان ابعاد زیست پذیری شهری در شهرهای جدید مصر به بررسی زیست پذیری
شهر برای نشان دادن مجموعه ای از ابعاد شهری پرداخته و در نتایجش آورده است که در حال حاضر شباهتها و تنوعهای
ابعاد زندگی شهری در زمینه مورد بررسی شهرهای مصری و مشکالت بیشتر مربوط به زندگی مردم وجود دارد و باید با
اقدامات ممکن در آینده شهر شیخ زاید به یک شهر زیست پذیر تبدیل کرد.
پل و سن ( )2018در مقالهای با عنوان رزیابی قابلیت زیست پذیری در یک کالنشهر بر اساس تأثیر عوامل جغرافیایی
یکپارچه شهری ( ) IUGFبر خوشه بندی مراکز شهری کلکته پرداخته و نظرسنجی بر اساس مصاحبه های مستقیم و
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بررسی آنالین و شناس ایی راه موثر برای ارزیابی تغییرات قابلیت زیست پذیری و خوشه بندی مراکز شهری مبتنی بر
 IUGFاست که بازتابی از تغییرات موجود در زندگی است.
ورور ( )2012در کتابی با عنوان راهنمای طراحی مسکن زیست پذیربه ارائه دستورالعملهای مورد توافق ملی در مورد
طراحی و ساخت خانه های زیست پذیر در استرالیا پرداخته ودر نتایج یافته های خود آورده است که زیست پذیری سرمایه
گذاری است که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی معنی دار است .این سرمایه عالوه بر سالمت جسمی همچنین آرامش ذهنی
را نیز فراهم میکند.
سونگ ( )2011در پژوهشی با عنوان مطالعه یک شهر زیست پذیر در چین با استفاده از مدل معادالت ساختاری پرداخته
و در نتایج خود اورده است که یک سیستم اقتصادی به خوبی در حال توسعه است که دارای تأثیر مثبت بر زیست پذیری
شهری است.
تحقیقات متعدد و بسیاری در خصوص زیست پذیری که اکثراً از جنبه خاصی مسائل را مورد توجه قرار داده و با
شاخصهای جهانی زیست پذیری به ارزیابی پرداخته اند که با توجه به نتایج متعدد موجود این تحقیقات از جنبه کلی
برخوردار بوده که پیوند آنها با واقعیتهای عینی سخت و تا حدودی ناممکن میباشد امروزه مشکالت موجود در حوزه
مسکن لزوم توجه بیش از پیش مطالعات و پژوهش را می طلبد که رویکرد زیست پذیری مورد توجه این پژوهش یکی از
رویکردهای موثر در ارتقای کیفیت زندگی و مسکن می باشد که تا کنون در مطالعات داخلی مورد غفلت واقع شده است و
تنها بخش ناچیزی به مسکن اختصاص داده شده است و به ندرت میتوان پژوهشی یافت که به ویژگیهای مسکن زیست
پذیر با ویژگی های بومی و با رویکرد عدالت اجتماعی پرداخته شود که جنبه نوآوری این پژوهش نیز در ابتدا نگاه ویژه به
مسکن در زیست پذیری و در وحله دوم با تاکید بر روکرد عدالت اجتماعی و در نهایت نوع روش پژوهش و تجزیه و تحلیل
اطالعات می باشد.
دادهها و روششناسی
نوع تحقیق کاربردی توسعهای و با توجه به روش انجام کار از ماهیت توصیفی تحلیلی برخوردار میباشد .جامعه آماری
مورد بررسی  12منطقه شهر کرج میباشد .گردآوری اطالعات با بررسی منابع ،مقاالت ،اسناد آماری و اطالعات تفصیلی
سرشماری نفوس و مسکن و داده های سال  1395مرکز آمار میباشد .از آنجایی که شاخص ها و مولفه های زیست پذیری
باید بر اساس شاخص های استاندارد بوده و با استفاده از مبانی نظری و پیشینه تحقیق هماهنگ باشد .در مبانی نظری
پژوهش حاضر ابعاد زیست پذیری بر اساس استانداردهای جهانی مشخص ودر این بخش با استفاده از داده های ثانویه
مرکز امار ایران عوامل خرد وکالن هر یک از ابعاد بسته به ویژگیهای جامعه مورد مطالعه وآمارهای مستند استخراج
وتوسط خبرگان که متشکل از  15نفر از اساتید و دانشیاران دانشگاه های تهران  ،تربیت مدرس  ،خوارزمی و زنجان می
باشند با استفاده از پرسشنامه دلفی ابتدا ارتباط آنها با زیست پذیری مسکن راستی آزمایی و از بین تعداد باالیی از شاخص
ها انتخاب وطبقه بندی گردیدند که نتایج حاصله به صورت جدول شماره  2است.
جدول  -2عوامل کالن و خرد(شاخص)های موثر در زیست پذیری مسکن
ابعاد

کالبدی

عوامل کالن
قدمت و دوام پذیری
مساحت و اندازه
سرانه وتراکم
امکانات
نوع سکونت

تعداد عوامل خرد
36
7
2
7
2

ابعاد
اجتماعی
اقتصادی
زیست محیطی
4
جمع

(مآخذ :مطالعات نگارندگان)

عوامل کالن
جمعیت
تراکم ها
مالکیت
انرژی
9

تعداد عوامل خرد
3
3
2
6
51
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مجموع عوامل کالن و خرد عینی مورد بررسی در جدول شماره  1حاصل مطالعات و پژوهش های پیشین بوده که در
این پژوهش به وسیله تحلیل محتوا در قالب چهار بعد اصلی کالبدی  ،اجتماعی  ،اقتصادی و زیست محیطی دسته بندی
شده اند .همچنین عوامل کالن و خرد بعد از انتخاب توسط خبرگ ان و میزان تاثیر آنها در زیست پذیری مسکن به وسیله
روش دلفی و  AHPوزن دهی شده اند که در قسمت یافته ها بررسی شده است .شاخصهای مورد بررسی در این پژوهش
بعد از وزن دهی با استفاده از مدل برنامهریزی شهری (TODIMمخفف تصمیم گیری چند معیاری) که یک روش چند
معیاری گسسته بوده و بر اساس تئوری پیش بینی به وجود آمده است مورد مورد تجزیه و تحلیل قرا گرفته و نتایج با
استفاده از نرم افزار  GISبه صورت نقشه پراکندگی شاخصها در سطح جامعه آماری نشان داده شده است .این مدل
روشی است که برای حل مشکالت مربوط به رتبه بندی گزینهها با در نظر گرفتن استاندارهای اولویت بندی میشوند.
بنابراین این مدل ترکیبی از روش چندمعیاره و نظریه پیش بینی است که مراحل و فرمول آن به شرح زیر است.
 Aمقایسه زوجی بین معیارها ،با قضاوت ارزشی بیان میشود
 Bتعیین معیار مرجع
 Cارزش دهی هر گزینه در ارتباط با معیار ،با عملکردی از هر معیار که در مقیاس  0تا  10بیان میشود.
 Dتشکیل ماتریس با برتری نسبی
 Eمحاسبه و اندازه گیری ارزش جهانی هر گزینه
&(Ai , Aj) = ∑m
)c ≡ 1 ∅ (Ai , Aj), ∀(i, j
A

B

If(pic-pjc)>0

If(pic-pjc)=0

)wrc(pic − pjc
√
≡∑m
c 1w rc
=)(Ai ,Aj

w
=𝑚∑(√
)𝑐 1 rc)(pic−pjc

Wrc

C
If(pic-pjc)<0

) =& (Ai,Ajاندازه گیری از تسلط گزینه  Aiکه نشان داده شده است = M .مقداری از معیارهاست.
 = WEهمانند  WCاست که بر  WEتقسیم شده که در آن  Rمعیار مرجع است = Pic,Pjc.به ترتیب عملکردی
از گزینه  Ai,Ajدر ارتباط با cاست = ∅ .فاکتورهای ضعینف از این است ،انتخابهای مختلف از آن منجر به شکلهای
مختلف از ارزش عملکرد در ربع منفی تئوری پیش بینی میشود.
𝑛
𝑛∑
)𝑗 =1 𝛿(Ai,Aj)−min ∑𝑗 ≡1 𝛿(Ai,Aj

𝑛
𝑛∑ 𝑥𝑎𝑚
)𝑗 =1 𝛿 (Ai,Aj)−min ∑𝑗 ≡1 𝛿(Ai,Aj

= 𝑖 در نهایت پس از انجام محاسبات مربوط با استفاده از فرمول

فوق و بدست آوردن حداقل و حداکثر هر معیار به رتبه بندی با توجه به مقادیر  0و  1انجام میشود .بدین معنی که هر چه
جواب نهایی به  1نزدیکتر باشد ا ز شرایط ایده آلی برخوردار است و بالعکس نیز هر چه به سمت صفر گرایش پیدا کند
شرایطی برتر دارا میباشد (.) Gomes&Moshkovich.2010()Gomes &Rangel, 2009
این مدل قابلیت باالیی در زمینه تلفیق میزان باالیی از اطالعات و شاخص ها و تعداد باالیی از آلترناتیوها یا مناطق در
این پژوهش دارد .لذا یکی از دالیل اصلی انتخاب این مدل برای این پژوهش ،دقت و صحت باالی آن در تلفیق مجموعه
زیادی از داده های خام همراه با وزن های از پیش تعیین شده و استانداردسازی به وسلیه خود مدل می باشد .از طرف دیگر

137

علیپور و همکاران129-147 ،)2(7 ،

مدل تودیم باالترین و پایین میزان را ن یز برای هر کدام از مناطق تعیین نموده می کند که نشان از سطح اختالف آنها جهت
رتبه بندی راحتر می باشد که این امر توضیح کیفی را عالوه بر اطالعات کمی موجود فراهم می آورد.
قلمرو پژوهش

شهر کرج مرکز استان البرز و یکی از شهرهای مرکزی و کوهپایهای ایران بوده و در دامنۀ رشته کوههای البرز و در
بلندای  1300متری از سطح دریا واقع شده است .مختصات جغرافیایی آن بین عرضهای  35درجه و  25دقیقه تا  36درجه
و  15دقیقۀ شمالی و طولهای  50درجه و  30دقیقه تا  51درجه و  5دقیقۀ شرقی است .شهر کرج در فاصلۀ  35کیلومتر ی
تهران واقع شده است(سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات.)1391 ،

شکل -1موقعیت استان  ،شهر و تقسیمات مناطق  12گانه شهر کرج(ترسیم :نگارندگان)
جدول  -3جمعیت شهر کرج از سال  1335تا 1395
سال
جمعیت

1335
14/526

1345
44/243

1355
137/926

1365
611/510

1370
806/363

1375
940/968

1385
1/30/318

1390
1/614/626

1395
1/973/470

()www.amar.org
جدول  - 4جمعیت و مساحت به تفکیک مناطق شهر کرج سال 1395
جمعیت

1
132269

2
113729

3
183166

4
124175

5
211627

6
237168

7
171094

منطقه
مساحت

8.705

11.152

24.149

16.472

11.682

20.248

15.398

منطقه
جمعیت

8
124806

9
95189

10
197382

11
72128

12
97681

مساحت

10.040

6.647

18.845

15.642

16.781

جمع
1.614.626
جمع

175.760555

()www.amar.org

شهر کرج بر اساس آخرین تقسیمات وزارت کشور شامل  12منطقه و  138محله و طبق آخرین سرشماری و جدول 3
و  4جمعیت آن حدود  2میلیون نفر می باشد که در طی چندین دهه با رشد باالیی مواجه بوده است .شکل  3بعد خانوار را
در بین مناطق و سال های  1385تا  1395را به صورت نموداری در هر منطقه نشان داده که در سال  85بیشترین آن با
 3.69برای منطقه 10و در سال  95با  3.35برای منطقه  7بود و روند کاهشی آن برای تمام مناطق قابل مشاهده می باشد.
شکل شماره  4تراکم جمعیت سال های  1385و  95به تفکیک هر منطقه بوده که بیشترین آن در سال  85با  148.7برای
منطقه  5و در سال  1395با  42 .180نفر برای منطقه  5بوده است  .متناسب با تراکم ناخالص جمیعت و روند افزایشی بین
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سالهای  85تا  95پراکندگی جمعیت نیز بین مناطق حاشیه ای شهر افزایش بیشتری نسبت به حواشی آن داشته است با
این وجود مناطق میانی شهر شاهد تراکم جمعیت زیادی می باشند

یافتهها
پس از انخاب عوامل و دسته بندی آنها به مجموع عوامل کالن و خرد عینی اقدام به ارزش و وزن دهی آنها نموده تا
بتوان میزان تاثیر آنها در زیست پذیری مسکن مناطق کرج را به دست آورد که در جدول شماره  2به آن پرداخت شده
است .استفاده از شاخص های عینی وکاربردی ؛گویای وضعیت تخصیص منابع در یک محدوده شهری بوده ودر گام اول
زیست پذیری گویای توزیع عادالنه یا عدم توزیع عادالنه منابع کمیاب شهری می باشد.در واقع رقابت برای تخصیص منابع
کمیاب شهری در بین مناطق ومحالت اصل اول در زیست پذیری است که این مقاله هدف گذاری خود را براساس ان قرار
داده است
بعد از استخراج وزن شاخص های عینی ،تمامی عوامل خرد زیست پذیری مسکن کدگذاری شده و در فرآیند مدل
تصمیم گیری چندمعیاره اعمال شده وبعد از استخراج نتایج مدل و به دست آمدن میزان عددی و رتبه هر کدام از مناطق
الیه های اطالعاتی در نرم افزار  GISتشکیل و تمامی نتایج به مناطق تزریق و در نهایت خروجی ها به صورت نقشه های
پراکندگی و رتبه بندی زیست پذیری مسکن به تفکیک منطقه دست آمده اند.
جدول  -5شاخص های مسکن منطبق با محدوده مورد مطالعه پژوهش
شاخص

زیرشاخص

وزن

شاخص

زیرشاخص

وزن نهایی

نهایی
درصد اسکلت ساختمان (فلزی)
درصد اسکلت ساختمان (بتن آرمه)
قدمت و
دوام
پذیری

درصد مصالح ساختمانی آجرو آهن
درصد مصالح ساختمابلوک سیمانی
درصد مصالح ساختمانی سنگ و آجر

وزن

درصد مصالح ساختمانی آجر و چوب

0/15

درصد مصالح ساختمانی تمام چوب
درصد مصالح ساختمانی خشت و چوب
درصد مصالح ساختمانی خشت و گل











درصدمساحت  501مترمربع وبیشتر
درصدمساحت  301- 500مترمربع
درصدمساحت  201- 300مترمربع
مساحت و

درصدمساحت151-200مترمربع

اندازه
وزن
0/22

درصدمساحت  101- 150مترمربع
درصدمساحت 100-81مترمربع
درصدمساحت 76-80مترمربع
درصد مساحت  51-75مترمربع
درصدمساحت کمتر از  50مترمربع
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سرانه و

درصد اتاق در واحد مسکون ی ( 6اتاق)

تراکم

درصد اتاق در واحد مسکون ی ( 5اتاق)

وزن
0 /11
نوع
سکونت

درصد اتاق در واحد مسکون ی ( 4اتاق)
درصد اتاق در واحد مسکون ی (  3اتاق)
درصد اتاق در واحد مسکون ی ( 2اتاق)
درصد اتاق در واحد مسکون ی ( 1اتاق)
درصد واحد مسکون ی آپارتمانی

وزن0/029

درصد واحد مسکون ی غیر آپارتمان ی
درصد چادر ،کپر ،آلونک ،زاغه و..
درصد سوخت واحد مسکونی برق
درصد سوخت واحد مسکونی گاز طبیعی

انرژی
وزن

درصد سوخت واحد مسکونی گاز مایع
درصد سوخت واحد مسکونی نفت

0/046

درصد سوخت واحد مسکونی گازو یل
درصد سوخت واحد مسکونی فضوالت

مالکیت

درصد مالک یت (عرصه و اعیان)

وزن0/01

درصد اجاره نشینی( رهن و استیجاری)



















درصد امکانات زیر بنایی (برق)

درصد امکانات زیر بنایی(گاز)

امکانات و
درصد امکانات زیر بنایی(توالت)

تسهیالت
درصد امکانات روبنایی (آشپزخانه)

وزن
درصد امکانات روبنایی (حمام)

0/33
درصد امکانات روبنایی(حرارتی)

درصد تسهیالت (برودتی )

درصد تسهیالت (تلفن)

تراکم جمعیت

تراکم نفر

بعد خانوار
جمعیت

تراکم خانوار
وزن

0/075
درصد  3 +خانوار در واحد مسکون ی

درصد  2خانوار در واحد مسکون ی

درصد 1خانوار در واحد مسکون ی


منبع :یافتههای تحقیق
درصد امکانات زیر بنایی (آب)

جدول ( )2بعد از انتخاب و دسته بندی شاخص ها که با استفاده از تحلیل محتواو مطالعات پیشین صورت گرفته  ،با
استفاده از پرسشنامه دلفی؛ دیدگاه  15نفر کارشنا س و اساتید در دانشگاه های خوارزمی  ،تهران  ،تربیت مدرس و تهران
اقدام و به بررسی دیدگاه های آنها در خصوص تاثیر هر کدام از متغیر ها در زیست پذیری مسکن جمع آوری گردید.در
نهایت با تلفیق نظرات آنها ابتدا شاخص ها اولویت بندی و با تشکیل ماتریس در فرآیند مدل  ، AHPمیزان عددی وزن
هر کدام از متغیر ها یا گویه های خرد بدست آمده سپس وزن نهایی عوامل از ضرب وزن هر شاخص در گویه خود استخراج
و درفرآیند مدل در بخش تجزیه و تحلیل اطالعات مورد استفاده قرار گرفته است.
جدول  - 6نمونه ای از ماتریس اولیه شاخصهای مسکن در مدل Todim
12

11

10

9















































































































مناطق
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جدول ( )5مربوط به ماتریس فرآیند مدل می باشد که این مراحل برای تمامی زیر شاخصها به تعداد  102ماتریس
به تفکیک منطقه انجام و نمونه ای از آن برای اولین زیر شاخص آورده شده است .این ماتریس اطالعات موجود در شاخص
مورد نظر را با استفاده از فرمول های مدل Todimکه شرح آن در روش شناسی گفته شد ،در کلیه مناطق نسبت به
یکدیگر و حتی خود منطقه نسبت به خودش مورد سنجش قرار داده است.
بعد از انجام مراحل اولیه و با استفاده از فرمولهایی که در قسمت مدل پژوهش عنوان گردید ،بررسی و ارزیابی مجموع
ماتریس های به تفکیک هر شاخص برای تمامی مناطق تشکیل شده است .در نهایت با جمع مجموع ماتریس ها(102
ماتریس) یک ماتریس نهایی تشکیل می شود که جدول  6نشانگر این ماتریس بوده و تلفیقی از تمامی شاخص ها پژوهش
با تمامی مناطق می باشد که منجر به استخراج میزان و رتبه عددی مناطق در زیست پذیری مسکن می شود.
جدول  - 7ماتریس نهایی بدست آمده از مجموع ماتریس شاخصها
12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

مناطق
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منبع :یافتههای تحقیق
جدول  : 8میزان و رتبه عددی مناطق در مدل توریم
12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

مناطق

0.673

0.000

0.390

0.894

1.000

0.941

0.680

0.747

0.681

0.661

0.243

0.994

میزان

8

12

10

4

1

3

7

5

6

9

11

2

رتبه

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( )8به محاسبه میزان عددی نهایی مدل تودیم پرداخته که در نتیجه تلفیق باالترین ( )-120.58و پایین ترین
( )-1160.63ارزش عددی به دست آمده .این جدول تمامی ماتریسهای اولیه ،ثانویه و نهایی را بین تمام مناطق و تمامی
زیر شاخصها با یکدیگر تلفیق کرده و از ارزشهای باالتر و پایینتر به دست آمده است.این جدول همچنین رتبه خالص
به دست آمده کل فرایند مدل را به صورت ساده نمایش می دهد که در آن منطقه  8کالن شهر کرج در بین سایر مناطق
باالترین رتبه زیست پذ یری مسکن را به خود اختصاص داده و در مجموع بین مناطق با استفاده از شاخصهای مورد
بررسی کیفیت و کمیت بهتری را دارا بوده و پایینترین رتبه نیز منطقه  11در تقسیمات شهرداری میباشد که نیازمند ارائه
خدمات متفاوت و بیشتر از سایر مناطق در حیطه زیست پذیی مسکن می باشد .وضعیت زیست پذیری م سکن شهر در ابعاد
چهارگانه که در شکل ( )6به تصویر کشیده شده است.
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شکل  -6زیست پذیری مسکن مناطق شهر کرج در ابعاد کالبدی  ،اجتماعی  ،اقتصادی و زیست محیطی (ترسیم :نگارندگان)

در بعد زیست محیطی مسکن ،وضعیت قابل قبول تنها در  6محله وجود دارد و بخش اعظمی از مناطق در وضعیت
زیست پذیری متوسط مسکن قراردارند.به لحاظ این بعد از زیست پذیری به ترتیب مناطق  8و  1بهترین وضعیت و مناطق
 3و  10بدترین شرایط را دارا هستند .وضعیت نامطلوب بیشترین تعداد محالت مناطق را در بعد کالبدی به خود اختصاص
داده است  .منطقه  7و بخشی از منطقه  4بهترین وضعیت و مناطق  3و 10و بخش های پراکنده ای از سایر مناطق که در
شکل  6نقشه اول از باال سمت راست نقشه بعد کالبدی با رنگ زرد مشخص شده اند در وضعیت نامطلوبی قرار دارندو
منطقه  11در شرایط زیست پذیری غیر قابل قبول کالبدی قرار دارد .در بعد اجتماعی نیزبیشتر مناطق در وضعیت غیر قابل
قبول و بعد از آن در وضعیت نامطلوب قرار دارند  .مناطق  1 ، 8و  5به نسبت وضعیت قابل قبول و قابل تحملی را دارا بوده
و مناطق  3 ، 12 ،11به ترتیب در وضعیت غیر قابل قبول قرار گرفته اند.
در بعد اقتصادی وضعیت قابل تحمل و بعد از آن وضعیت نامطلوب به صورت پهنه ای در مناطق پراکنده شده  ،به
طوری که مناطق  2 ، 7 ، 8بهترین شرایط را در زیست پذیری این بعد به خود اختصاص داده و مناطق  10 ، 3و  11بدترین
شرایط یا همان غیر قابل تحمل زیست پذیری مسکن را دارا هستند .نقشه نهایی زیست پذیری مسکن از تلفیق نقشه
های ابعاد چهار گانه به دست آمده است .ابتدا وضعیت مناطق را که به صورت پهنه های پنگانه زیست پذیری (قابل قبول،
قابل تحمل ،متوسط ،نامطلوب ،غیر قابل قبول) مشخص شده اند رانشان می دهد که هر منطقه چه بخشی از این وضعیت
را دارد و در نهایت نقشه بعدی نیز رتبه هر کدام از مناطق را با جمع شاخص های ابعاد چهارگانه نشان می دهد.

شکل  -7نقشه وضعیت زیست پذیری مسکن مناطق

شکل  -8نقشه طبقه بندی زیست پذیری مسکن مناطق
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شکل ( )8پراکندگی وضعیت زیست پذیری مسکن را در مناطق نشان می دهد وحاکی از آن است که در درون مناطق
پیوستگی نسبت به محالت وجود ندارد و نمیتوان گفت که تمامی محله های منطقه در وضعیت مناسب یا نامناسب قراردارند
.این امر به وضوح در منطقه  4مشهوداست به طوری که از  11محله موجود دراین منطقه  3محله در وضعیت قابل قبول
زیست پذیری  3محله در وضعیت قابل تحمل  2 ،محله در وضعیت متوسط و باقی محله ها در وضعیت نامطلوب قرار
دارند.به همین ترتیب سایر مناطق نیز هر کدام نسبت به موقعیت قرار گیری شان در شهر وضعیت های مشابهی مانند
منطقه  4دارند .با استفاده از نتایج این نقشه در مرحله بعد اقدام به طبقه بندی مناطق به لحظ زیست پذیری مسکن شده
که شکل  8نشانگر رتبه هر کدام از مناطق بر اساس شاخص های مورد بررسی و فرایند مدل تحلیلی پژوهش بوده است .
نتایج این طبقه بندی نشان می دهد منطقه  8در بین مناطق جایگاه اول رابه لحاظ زیست پذیری مسکن بدست آورده
است .منطقه  11نیز پایین رتبه را به خود اختصاص داده است .ولی همانطوری که گفته شده درون مناطق محالت تفاوت
هایی با یکدیگدر دارندکه نشان ازعدم برخورداری آنها از تسهیالت و امکانات برابر در حوزه مسکن بوده است.
نتیجهگیری
کیفیت مسکن به عنوان یکی از شاخص های مهم زندگی در شهر معیار مناسبی برای مقایسه مناطق مختلف شهر و
درک تصویری واقعی از زیست پذیری شهرها می باشد .مهمترین عامل تأثیر گذار در میزان رضایت فرد از سکونت در یک
منطقه و نوع زندگی خویش ،مسکن و شرایط محیطی آن منطقه است .علیرغم اهمیت مسکن و اثرگذاری آن در زندگی
بشر ،امروزه تأمین مسکن مناسب به ویژه در کشورهای در حال توسعه به یک معضل و مشکل تبدیل گردیده است .در
ایران نیز در چند دهه گذشته ،تمرکز روزافزون جمعیت شهرها ،را با مشکالت زیادی از جمله تأمین مسکن مناسب روبرو
کرد ه و به تبع آن ناپایداری در شهرها و مناطق اطراف را به همراه داشته و به نوعی زیست پذیری مسکن و در نهایت
زیست پذیری شهر را کاهش داده است  .زندگی در مساکن با کیفیت پایین ،شرایط نامناسب روحی و خطر باالی بیماریهای
عفونی و سایر آسیب های مرتبط با آن را به همراه دارد  .قابل زیست پذیری نمودن مساکن یکی از مسایل عمده ی
عدالت سکونتی در سالمت و رفاه می باشد.
روابط چند جانبه ای بین مسکن و زیست پذیری شهرها وجود دارد  .در این پژوهش به بررسی زیست پذیری مسکن
با استفاده از شاخص های استاندارد بین المللی مورد تایید پرداخته شد .نتایج بررسی ها نشان داد که مناطق شهر کرج در
وضعیت متوسط و قابل تحمل زیست پذیری قرار داشته و مناطق کمتری در وضعیت قابل قبول و غیر قابل قبول قرار دارند
وبه نوعی می توان وضعیت آنها را متوسط رو به باال ارزیابی کرد.ولی با توجه به نقشه های پ هنه های زیست پذیری می
توان گفت که در بین محالت مناطق هیچ گونه پیوستگی مشاهده نمی شود و این محالت با فاصله کمی نسبت به بکدیگر
در وضعیت زیست پذیری متفاوتی قرار دارند که نشان از عدم توزیع متعادل و عادالنه امکانات و تسهیالت مسکن می باشد
.در قسمت رتبه بندی مناطق نیز منطقه  8با باالترین امتیاز به دست آمده از شاخص های زیست پذیری مسکن در رتبه
اول قرار گرفته این منطقه به لحاظ موقعیت قرار گیری در بخش مرکزی شهر واقع شده و با جمعیت  124806نفر و10.040
مساحت تراکم متوسط رو به باالیی از جمعیت را داراست .همچنین یکی از مناطق قدیمی و در عین حال نوساز با ساخت
و ساز اصولی و فاقد هر گونه حاشیه نشینی در محالت به شمار می آید که این مسئله بهبود شاخص های کالبدی و
اجتماعی را در آن افزایش داده است .این منطقه همچنین دارای  11محله بوده که در پهنه بندی زیست پذیری مسکن
می توان گفت که محالت تا حدودی با یکدیگر پیوستگی دارنشته واین پیوستگی توانسته منطقه را به کسب باالترین
میزان زیست پذیری رسانده و آن را در وضعیت های قابل قبول و قابل تحمل قرار دهد.
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منطقه  11در آخرین جایگاه رتبه بندی زیست پذیری مسکن قرار دارد .این منطقه یکی از مناطق حاشیه ای شهر می
باشد که با گسترش مهاجرت از تهران و سایر شهرستان ها به کرج به صورت غیر رسمی و با ساخت وساز نامتعارف و بعضا
غیر قانونی شکل گرفته است .این منطقه همچنین در نتیجه تخریب و پاسکازی محله اسالم آباد منطقه  1نیز گسترش
پیدا کرده و به لحاظ شاخص های کالبدی که از مهمترین شاخص های زیست پذیری مسکن در وضعیت موجود است
ازوضعیت نامناسبی برخوردار می باشد .شاخص های کالبدی بخش اعظمی از شاخص های زیست پذیری مسکن را به خود
اخت صاص داده است .طبق نظر سنجی دلفی صورت گرفته مناطق در این بعد از زیست پذیری تفاوت های زیادی را با
یکدیگر دارند .همچنین تغییرات در این بعد سبب گردیده باالترین و پایین وضعیت در زیست پذیری مناطق تفاوتهای
معنی داری داشته باشند .تفاوت های موجود در مناطق به لحاظ بعد اجتماعی سبب شده که مناطق ن سبت به یکدیگر فاصله
معناداری را نشان دهند .ابعاد زیست محیطی و اقتصادی نیز چنین وضعیتی را در زیست پذیری مسکن دارند به همین
دلیل این وضعیت سبب شده که در حوزه مسکن با نوعی بی عدالتی و عدم توزیع و تخصیص متناسب امکانات و تسهیالت
ر وبرو بوده که شکاف بین محالت هر منطقه و مناطق را نسبت به یکدیگر شاهد باشیم .تخصیص بهینه امکانات به محالت
ومناطق اصل اول در عدالت اجتماعی می باشد به عبارتی مناطق ومحالت برخوردار زاییده تفکر وتخصیص ناعادالنه بوده
واگر بپذیریم که سکونت بشر در کره خاکی حق طبیعی او می باشد برخورداری از امکانات عادالنه حق دوم او محسوب
خواهد شد .در کالنشهر کرج این واقعیت در قالب روش های تحلیل آماری حکایت از آن دارد که توزیع مناسبی در امکانات
شهری صورت نگرفته واین امر در کنار مسایل کالن اقتصاد سیاسی مناطق ومحالت عمده شهر را به سوی ناپایداری
وزیست پذیری پایین سوق داده است.اصالح وتخصیص بیشتر به محالت ومناطقی که از وضعیت پایین تری برخوردار
هستند اصل اول در عدالت اجتماعی وحرکت به سوی سکونتگاه زیست پذیر می باشد.
در مجموع انسان اگر در مسکن زیست پذیر زندگی کند شاخص های ذهنی او در خصوص محیط مسکونی و سایر
شاخص های زیست پذیری شهری نیز ارتقا یافته و به مرور به شهر زیست پذیر خواهیم رسید .پژوهش حاضر و نقطه قوت
آن نسبت به سایر پژوهش های موجود مانند ،خراسانی  ، 1391خزائی نژاد  ، 1394حیدری  ، 1395قنبری  ،1396کردستانی
، 1394لطیفی ، 1395حاتمی نژاد  ، 1396مشکینی و خلیج  ، 1395مشکینی و همکاران  ، 1395احدنژاد و همکاران ،1394
هادزاده زرگر و همکاران  ،1392پوراحمد و همکاران  ،1392کالنتری و همکاران  ،1392محمودیانی و همکاران ، 1393
زیاری و همکاران  ،1385حکیمی و همکاران  1390و بسیاری مطالعات دیگر در حوزه مسکن و زیست پذیری  ،نگاه ویژه
به آن از منظر عدالت اجتماعی می باشد .در اغلب مطالعات موجود در حوزه مسکن کمتر به مسئله زیست پذیری و قابلیت
سکونت با استاندارهای زیست پذیری توجه شده است همانطوری که در قسمت پیشینه پژوهش نیز اشاره شده است مجموع
مطالعات مسکن برای شهر کرج در اغلب حوزه ها صرفا جنبه تک بعدی داشته و به کیفیت زیست در آن توجه خاصی نشده
است .از طرفی در مطالعات زیست پذیری که تا کنون برای شهر کرج انجام نشده است نیز  ،زیست پذیری شهر برای سایر
شهرها با توجه ناچیزی به مسکن آن هم در بعد اقتصادی مورد توجه بوده است و نگاه همه جانبه ای به مسکن نشده است.
از طرف دیگر تلفیق مطالعات مربوط به مسکن و زیست پذیری نیز جز اولین مطالعات بوده که با نگاه عدالت اجتماعی و
توزیعی در برخورداری از مسکن زیست پذیربه یک اندازه برای مناطق  12گانه شهر کرج که یکی از کالنشهرهای پیش
رو به و درگیر مسائل و مشکالت حوزه مسکن  ،می باشد .همچنین پژوهش حاضر توانسته است با مشخص کردن میزان
عددی زیست پذیری مسکن برای هر کدام از مناطق وضعیت قرار گیری آنها را نسبت به یکدیگر مشخص کند که این امر
برنامه ریزی برای مدیران و تصمیم گیران شهری در حوزه مسکن را بسیار راحت کرده است.
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