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Extended Abstract 

Introduction 

Political economy examines the quality of the geographical distribution of capital, housing and 

income, services, the share of the public and private sectors in economic programs, and the 

unequal allocation of resources between urban and rural areas. Achieving the desired housing 

situation in urban and rural areas is considered one of the indicators of socio-economic 

development in the world. Hence the issue of housing is at the beginning of a significant 

transformation; If the housing quality crisis has overcome its quantity. As the ninth-largest city 

in Iran, Kermanshah metropolis has faced severe physical and demographic development and 

various types of intra-ethnic migration during the last two decades. Based on the evidence, the 

existence of a gap in the quality of housing construction in different areas and neighborhoods of 

the city and the occurrence of marginalization clearly shows the failure of housing planning and 

distribution of facilities and services in this city. Accordingly, in this study, while evaluating the 

quantitative and qualitative status of housing, the following question is addressed: 

-What are the most important dimensions affecting the status of sustainable housing and its 

spatial reflections? 

 

Methodology 

Due to the nature of the data and the impossibility of controlling the behavior of the effective 

variables in the problem, this research is non-experimental and has been done in the framework 

of a case-study model. The statistical block survey technique has been used to analyze the 

pattern of sustainable housing in the city and the eight districts of Kermanshah. The 

questionnaire was used in three dimensions of physical, economic, and social sustainability 

consisting of 40 items. The statistical population of the study is the residents of Kermanshah 

metropolis. The sample size was calculated using Cochran's formula, which equals 384 people 

whose sampling method was random and based on household-housing sampling. To study the 

quantitative and qualitative status, the statistical block and residential use data of Kermanshah 

metropolis and documents mentioned above, including a comprehensive and detailed plan in 

Arc GIS environment and spatial analysis tools including spatial statistics methods, have been 

used. 
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Results and discussion 

Based on the results, a positive and significant spatial coefficient is obtained, which means that 

the proximity of zones 1, 3, and 4 has a positive effect on the development of sustainable 

housing. The physical index also had a positive and significant impact on housing. Increasing 

the economic index means reducing investment constraints. In addition, as an investment in a 

region's housing sector grows, the demand for housing increases. Therefore, raising the 

investment rate in the infrastructure sector has positively affected housing demand and 

increased quality. Also, the social index has had a positive effect on demand; In this way, the 

mutual demand between the two places leads to the formation of housing quality preferences 

and can reduce the costs of economic development of housing. Also, the financial and economic 

index has had a positive and significant effect on housing quality and sustainability. In fact, by 

creating added value, reducing costs and prices, financing from the market, on the one hand, 

increasing productivity, and adjusting the tax rate in the destination region, on the other hand, 

improves the volume of savings and, consequently, investment in the region. The intrinsic and 

situational index has had a positive and significant effect on housing demand and economic 

prosperity. This means that the geographical focus of activity and the market size has been a 

determining factor in housing demand and increased brokerage in the region. 

The Z-score index results showed a clear gap between the urban areas of Kermanshah in terms 

of stability of quantitative and qualitative housing indicators that can be divided into three new, 

middle, and old textures. The final results of the research evaluation, considering the most 

critical dimensions of sustainable housing and the most important spatial differences in forming 

sustainable housing models between urban areas, show that the components of physical, 

economic, and then social dimensions were the most important. Also, the spatial differences of 

the sustainable housing model indicate that regions 1, 2, 8, and 6 have an unstable condition, 

regions 7 and 5 have a somewhat stable condition, and regions 3 and 4 have a stable condition. 

 

Conclusion 

Developing a theoretical model and studying the effect of urban governance structure on urban 

policy in Kermanshah is one of the essential needs related to the dominant production method 

and related factors. Also, due to the instability of the components of energy saving in the 

physical dimension, the financial affordability of the households in the economic dimension and 

the impact of employment on the prosperity of the housing market, as well as the instability of 

housing security in the social dimension. So, it is suggested that in the renovation of worn-out 

structures and new residential development, the indigenous model and housing architecture 

appropriate to the city's climatic conditions should be used, as well as the observance of 

building construction regulations as much as possible. Regarding the level of households 

finances, comprehensive studies should be conducted on the economic situation of urban areas. 

Regarding the impact of employment on the housing market boom, it seems that the approach of 

political economy and brokerage in the housing market has caused a false bubble in prices and 

also reduced construction following the reduction of demand and the exponential trend of price 

growth in recent years, which needs serious attention of government and oversight of the 

housing sector. Due to the instability and problems in the field of social security of housing and 

problems related to various crimes, it is suggested that in the areas and neighborhoods of the 

city, given the current situation of neighborhoods, the presence of police patrols and increase 

and improve the environmental design approach to be considered with the occurrence of a 

crime. 
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 چکیده
 یـک عنوانبـه توسعه است که این سیاسی اقتصاد رویکرد از متأثر شدتبه شهرنشینی کشور توسعه و رشد فرآیند
در ایـن  .نیسـت آن تاریخی شهرنشینی امهاد وجههیچبه که است گرفتهشکل خدمات رشد پایه بر و زابرون پدیده

شـهر کرمانشـاه شهری، وضعیت کمی و کیفی مسکن در سطح کالن پایدار مسکن ابعاد فضایی پژوهش با تحلیل
 از مــسئله، در مؤثر هایمتغیر رفتار کنترل امکان عدم و هاداده ماهیت به توجه با پژوهش بررسی خواهد شد. این

مسـکن  یالگـو لیـتحل منظوربـهاست.  شدهانجام موردی ـ تحلیلی الگوی چارچوب در و بـوده غیرتجربـی نـوع
بعـد  3رسشـنامه در پشهر کرمانشاه از تکنیک پیمایش بلوك آماری و ابـزار  گانه 1پایدار در سطح شهر و مناطق 

بر اسـاس  گانهسه ابعاد پایداری شده است. نتای گویه استفاده 11پایداری کالبدی، اقتصادی و اجتماعی مشتمل بر 
 پایـدار حـدی تـا مؤلفـه 3 و یدارناپا مؤلفه 5 کالبدی، بعد ارزیابی مورد مؤلفه 2 میان از دهد کهنشان می tآزمون 
 و. اندبوده پایدار حدی تا ضعیتو دارای مؤلفه 1 و ناپایدار مؤلفه 5 اقتصادی، بعد مؤلفه 1 میان از همچنین. اندبوده

 بـوده ناپایدار مورد 0 و ایدارپ حدی تا مؤلفه 5 پایدار، مؤلفه 5 اجتماعی، بعد ارزیابی مورد مؤلفه 2 میان از درنهایت
 مـوران شـاخص مقـدار و یمنفـ( -013720/5) یـادز ـ کـم یهاخوشه توزیع در Z-score شاخص مقدار .است
 پایـداری ازلحـا  کرمانشـاه شـهری منـاطق میـان آشـکاری شکاف که دهدیم نشان است؛ مثبت( 130115/1)

بـا . کـرد بندییمقسـت قـدیم و میانی جدید، بافت سه به توانیم که دارد وجود مسکن کیفی و کمی یهاشاخص
 غربـی،ـ  شرقی رمحو دو و غربی، جنوب ـ شرقی شمال صورتبه شهر کرمانشاه کالبدی گسترش روند به توجه
 و قـدیم محالت اب منطبق نواحی و باال  ،متوس طبقات زندگی محل جدید نسبتاً بافت با شهر شرقی نیمه مناطق
 برخوردار وسیعی یفط از غربی شمال و جنوبی نیمه به نسبت که خاص کالبدی و اجتماعی امتیازات با میانی بافت
 وضـعیت دارای 1 و 1 ،5 ،0 منـاطق که است آن از حاکی پایدار مسکن الگوی فضایی هایتفاوت همچنین. است

 اند.بوده پایدار وضعیت دارای 1 و 3 مناطق و پایدار تا حدی عیتوض 2 و 7 مناطق ناپایدار،
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 مقدمه
به دنبال آن است که و  شهرهای مدرن پا به عرصه گذاشتتحلیل کالن منظوربهو  0371قتصاد سیاسی شهری در دهه ا

شـر عـد سـاخته بهای عمومی محلی تحت نهادهای محلی را ارزیابی کند. منظور از نهادهـا قواگیری سیاستکلشوه نح

 سیاسـی (. اقتصاد1: 0333دهد )کاظمیان و همکاران، می شکل را اجتماعی و سیاسی اقتصادی، تعامالتاست که ساختار 

 اقتصـادی، هایبرنامه در خصوصی بخش و دولتی بخش سهم خدمات، درآمد، سرمایه، مسکن و جغرافیایی توزیع کیفیت

 هاتن اقتصادی، توسعه امر در داری،سرمایه اقتصاد در. کندمی بررسی را روستا و شهر میان نابرابر صورتمنابع به تخصیص

 هـتجدر . ارنـدد دخالـت امـر این در یزن بازار از خارج سیاسی ـ اجتماعی بلکه نیروهای. باشدنمی کنندهتعیین بازار عامل

 بررسـی روشـنیبه حکومتی نظام ایدئولوژی و گردش سرمایه داری،سرمایه سیاسی اقتصاد است الزم نیروها، این شناخت

 فضـا و مکان. باشدمی یاقتصاد سیاس کارکرد حاصل روستاها، و شهرها نواحی کشورها، جغرافیای طرز تفکر، این با. گردد

هـای لتحلی کانون در باید سیاسی تصاداق مطالعه جغرافیدانان از برخی نظر رو درازاین. دکنمی تولید سیاسی اقتصاد نیز را

. هسـتند سیاسی امر و اقتصاد م،اقلی از متأثر انسانی های(. سکونتگاه10: 0330 همکاران، و گیرد )مشکینی قرار جغرافیایی

 و سـکونتگاه شـهری نـقرو در اقتصادی و تجاری هگاگره و سیاسی بودن دستگاه مرکز تجاری، مسیر راه در قرار گرفتن

حالت و میان مناطق و دارند. امروزه عدم توزیع عادالنه امکانات، تسهیالت و خدمات شهری در م نقش آن اطراف مناطق

 اسـت ر انداختـهاقشار مختلف شهر بر اساس نیازهای اساسی، کیفیت و پایداری زندگی شهری و شـهروندان را بـه خطـ

(Baum-Snow et al, 2020: 119به .)طوری( که مسائل شهر و شهروندیBettencourt, 2020: 118به مهم ) تـرین

مشـکالت در  بیشتر این(. 15: 0333شده است )حاتمی و همکاران، مسائل مؤثر بر ابعاد کمی و کیفی زندگی انسان تبدیل

ی و مهمـی را بـرای توسـعه اقتصـاد یهافرصت خوبی مدیریت شوند،؛ چراکه اگر شهرها بهردیگیسطح باالتری شکل م

، سـبب فـزایش جمعیـتناتوانی بسیاری از شهرها در تأمین کار، مسکن و خدمات متناسـب بـا ا. کنندیاجتماعی فراهم م

نژاد و اجتماعی شـهرها دارد )حـاتمی که پیامدهای مهمی برای کیفیت زیست و ثبات شودیای مگسیختهشهرنشینی لجام

 اسـت شـده رشـد بـه رو کشـورهای در یادهیـعد مشـکالت بـروز عامـل و ناپایـداری باعـ  و (111: 0331همکاران، 

(2018,United Nations)ایـن در ایکننـدهنگران تحـوالت و تغییرات آینده، در شهرها جمعیت رشد روند این ادامه با ؛ 

 بخش در نامناسب وسازهایساخت گسترش سکن،م برای تقاضا افزاینده روند آن دنبال به و آورد خواهد وجود بهها مکان

 و پیچیـدگی بـه نابهنجـار مسـکن سـرانه، کاهش و جمعیت باالی تراکم ،تیفیکیب کالبدی و فیزیکی شرای  غیررسمی،

 .دیافزایم شهرها بیشتر چه هر ناپایداری

 اقتصـاد بـر روند این بالطبع و تهقرارگرف نفت از فروش ناشی عواید تأثیر تحت شدتبه اخیر سده در ایران سیاسی اقتصاد

پرداخـت  دولـت بـه مستقیماً و یکجا که است مالکانه بهره نوعی نفت عواید .است نهاده تأثیر مستقیم نیز شهری سیاسی

 دهـد، تشـکیل را ملـی ناخـالص تولیـد درصـد 01 کمدسـت و یافتهافزایش زیادی حد تا کههنگامی عواید، این. شودمی

 در را جـدی و تغییـرات آوردمی فراهم اجتماعی طبقات و مولد نیروهای از را دولت سیاسی تصادی واق غیرعادی استقالل

 بهـره همـان حقیقـت در دولتـی ارکان مداخله این سرمنشأ. کندایجاد می ایجامعه هر در فضایی فرایندهای گیریشکل

 بالطبع دارد و شهری فضای در خود را موردنظر یفیزیک ساختارهای و انسانی طبقات ایجاد توانایی که رانتی است مالکانه

 از بسـیاری کنـد، در اعمال در جامعه را خود موردنظر قوانین تا رساندمی کمک حاکم قدرت عنوانبه به دولت فرآیند این

 از عمـومی رفـاه هـایطرح و مسـتقیم هـایکمک کـار، ازجملـه بـرای شوند؛می وابسته دولت به طبقات این خود موارد

. (050: 0311دیگر )پورمحمدی و همکاران،  گوناگون امتیازات و غذایی مواد سوبسید تا گرفته بهداشت وپرورش وزشآمو

 دارد، خـود گسـترش و حفـظ تمایـل بـه کـه ایسیاسـی و اقتصادی قدرت سرچشمه عنوانبه دولت، هایبنابراین هزینه

شـهری  طبقـات برای بخصوص جامعه کل برای عواید ینا. دهدمی قرار تحت تأثیر را اجتماعی مختلف طبقات سرنوشت
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 فرآینـدهای حـوزه در دولتی نهادهای و فزآینده دائمی مداخله ساززمینه و شودمی فزآینده رفاه نامرئی منبع یک به تبدیل

 اسـاس بر را آن و سازدمی سرمایه مرتب  گردش و تولید شرای  به کامالً را فضایی دهیسازمان شود. هاروی،می شهری

فضایی  هاییگاهگره را شهرها او. دهدمی توضیح درآمد توزیع و ارزش مبادله مصرفی، ارزش اضافی، ارزش نظیر مفاهیمی

 هـاروی. گیـردصـورت می طبقاتی نزاع آن در که است میدانی. است گردش حال در و متمرکز سرمایه در آن که داندمی

 محـی  یـک ساکنان روزمره زندگی در اقتصادی الزامات نظام تدریجی خنهر منظر از را شهر در اعترا  و تضاد پیدایش

 برگرفتـه اندیشه، ورای این در کلی ساختاری (. اصل70: 0330دهد )ذاکر حقیقی و همکاران، می شرح مکانی اجتماعی ـ

 نظـر بـه. بـود قائـل کـارگر طبقـه جمعـی کنش و هویت ظهور و اقتصادی هایمیان بحران مارکس که است پیوندی از

 اعترا  و مقاومت روزمره به آگاهی غیر ابزاری هایجنبه و اجتماع شالوده برهم زدن با اقتصادی پویش و مارکس، رواب 

تولیـد  شیوه به باید آن درك برای و است داریسرمایه نظام از متأثر شهری هاروی تغییرات انجامد. ازنظرمی یافتهسازمان

دیلمـی و شـفیعی،  داشـت )صـبوری توجه گذاریسرمایه جریان آن( و هایبحران و سرمایه انباشت ویژهداری )بهسرمایه

 قلمـداد نـواحی وهـا گروه افـراد، بـین تمایز و زندگی کیفیت در محوری و مهم عاملی آن، شرای  و مسکن (.13: 0330

 فقدان به مسکن، به نیاز کمی عدب در. دارد کیفی و کمی بعد دو مسکن به نیاز .(052: 0330 عسگری، و )شکوری شودیم

 مسـکنی بـد و یمسکنیب به که شوندیم مطرح ییهادهیپد و مسائل کیفی، بعد در و مسکن به دسترسی میزان و سرپناه

 اسـت امـروز جوامـع اجتمـاعی معضـالت از مسـکنی، بـد بـه موسوم نامناسب مسکونی واحدهای وجود. شوندیم منجر

  .(21: 0330 همکاران، و مشکینی)

 نشـان (0332 تـا 0332) کرمانشـاه اسـتان شـهری شبکه نظام اقتصادی ـ سیاسیِ ( با تحلیل0337پور و همکاران )قلی

 شـهرهای. اسـت نبـوده متـوازن جمعیتی هایآستانه در شهری نقاط جمعیت پراکنش تاکنون، 0332 سال از دهند کهمی

 داشـته وجـود اسـتان در شهری نخست پدیده هایرشماریس تمام در. ندارد وجود میانی بزرگ شهرهای و بزرگ متوس 

 توزیـع جمعیـت اسـاس بر خدمات. است( آباداسالم) دوم شهر برابر 01/12( کرمانشاه) اول شهر جمعیت اکنونهم و است

 یقـیتطب لیـتحل( بـا 0333فنـی و همکـاران ) .ندارد وجود شهری نظام تعادل عدم از رفتبرون برای ایبرنامه و شودمی

اند که این دو محله به این نتیجه رسیده ،اتابک و پونک تهران محالتو نوساز  یمیدر بافت قد داریمسکن پا یهاشاخص

 یو کالبـد یاقتصاد ،یو تأکید بر وجوه اجتماع هایازسنجیمسکن بر اساس ن یزیراز برنامه یهای متفاوتالگوها و اولویت

نـابرابری مسـکن شـهری در ( با تحلیل 0111شکیبایی و امجدی ) کنند.یب مرا طل ییو فضا یبا تأکید بر عدالت اجتماع

 بـین آن نـابرابری وضـعیت و مسـکن اقتصـادی و کالبدی ـ اجتمـاعیگانه  1های شاخص از استفاده با های ایراناستان

 32 سـاله 01 دوره طی دهدمی نشان نتای . اندپرداخته 32 و 31 ،12دوره  سه طی مناطق بندیسطح و کشور هایاستان

 شـده بیشـتر دوره همـین طـی یافتگیتوسـعه میزان پراکندگی اما. است بهبودیافته شهری مسکن توسعه وضعیت ،12ـ 

 یافتگیتوسـعه شهرنشـینی، رشـد افـزایش بـا. است یافتهافزایش مسکن هایشاخص در نابرابری که معنی این به. است

ترکیـه بـه ایـن نتیجـه  در مسکن مالی تأمین سیاسی با بررسی اقتصاد (5151) 0ارگوون .است یافتهکاهش شهری مسکن

 جریـان افزایش و مالی آزادسازی هایحرکت طریق از بیشتر را مسکن صنعت و ترکیه اقتصاد سازیرسیده است که مالی

 تسـهیالت هـم و داد افـزایش چشـمگیری طـرز به را رهنی هایوام و خانوار هایبدهی هم. داد قرار تأثیر تحت سرمایه

 بلکـه کـرد، کمک ترکیه مسکن صنعت رونق به تنها نه مربوطه قانونی مقررات. کرد ارائه مسکن صنعت برای را مختلفی

 هـادولت بـرای قوی ایانگیزه سیاسی پیامدهای این، بر عالوه. کرد تسهیل نیز را جهانی و ملی مالی سیستم با آن ادغام

 را خـارجی منـابع بـه وابسـتگیهم بـزرگ مقیـاس در سرمایه ورود. بدهند مسکن تصنع به ایویژه اهمیت تا کرد ایجاد

                                                           
1 . Ergüven 
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( بـا 5151و همکاران ) 0فولر .است انباشت مدل اصلی تضاد این داد زیرا افزایش را داخلی تقاضای نقش هم و کرد تشدید

 عوامـل قـوی طوربـه (CPEای )مقایسـه سیاسی غربی با روش اقتصاد اروپای در ثروت نابرابری و مسکن بررسی قیمت

 درآمد داده پایگاه از جدید هایداده از استفاده نگارندگان با. اندکرده بررسی را درآمد نابرابری کنندهتعیین نهادی و سیاسی

 در درآمـد بـه ثـروت نسـبت نهـادی و سیاسـی اقتصـادی، هـایپویایی گیریشکل چگونگی بررسی به (،WIDجهانی )

 درآمـد نابرابری بر که کنندهتعیین نهادی و سیاسی عوامل که شد مشخص. پردازدمی OECD و غربی اروپای کشورهای

 درآمـد بـه ثـروت نسـبت افزایش عو ، در. ندارند درآمد به ثروت نسبت بر بلندمدتی یا مدتکوتاه تأثیر گذارند،می تأثیر

 انـدازپس یا خانه مالکیت نرخ نه است، لیما هایدارایی سایر در قیمت تغییرات همچنین و مسکن قیمت افزایش از ناشی

 تضـاد بـه ایفزاینـده طوربـه ثـروت نابرابری و مسکن قیمت تغییر حال در پویایی چگونه اینکه بررسی با مقاله این. ملی

( بـا تحلیـل 5151) 5یانـگ و پـان .رسـدمی پایان به دهد،می شکل غربی اروپای در طبقات با مرتب  و نسلی بین سیاسی

، 5102 تا 0333 سال از چین استان 30 هایداده از استفاده با اقتصادی توسعه و مسکن قیمت انسانی، گی سرمایههمبست

 اقتصـادی توسعه و مسکن پایدار قیمت بر مثبتی مدتطوالنی تأثیر انسانی، هایسرمایه تجمع اند کهبه این نتیجه رسیده

 یو امکـان اجـرا ازیـن با بررسـی (5151) 3وکالنتید. است شدهتبدیل اقتصادی رشد برای کنندهتعیین عامل یک به و دارد

ابعـاد بـا  داریـمسـکن پا یهانـهیگز لیپتانسـ، Baugruppen بـر اسـاس مـدل سـاخت گـروه ایدر استرال داریمسکن پا

  یکـه مـدل مسـکن موجـود بـه شـرا دهدمینشان  یمطالعه مورد یهاافتهیکند. یم میرا ترس یزیست و اجتماعمحی 

نشـان  نیـز را موجـود میپـارادا رییامکان محدود بودن تغ نیعالوه بر ا زند؛دامن می یشهر یداریو ناپا ییفضا یعدالتیب

 و( هـا) اسـتثمار دیالکتیـک: اسـپانیا در ایاجـاره مسـکن سیاسـی ( در پژوهشی با عنوان اقتصاد5150) 1ایرگوی .دهدمی

 و تـأمینی هایصـندوق هـا،بانک چگونـه درآمـد کـه پردازدمی اسپانیا در مستأجران استثمار چگونگی تحلیل مقررات، به

 مسـکن پـروژه در شـده گذاریسـرمایه پـول منشاء پژوهش با تمرکز بر این. دهدمی افزایش را بازنشستگی هایصندوق

Tres Cantos اسـت مـرتب  ایهسـرم انباشـت پویایی با ایفزاینده طوربه استثمار از خاصی مادرید، معتقد است که نوع .

 و تـأمینی هایصـندوق بازنشسـتگی، هایصـندوق درآمـدزایی هایاسـتراتژی در مستأجرین ثانویه استثمار کلیدی نقش

 ازلحـا . شـودمی گریمیـانجی و تقویـت شـوند،می اجـرا فراملی و ملی مقیاس در که شماریبی مقررات توس  هابانک

 اتفـاق تولیـد فرآینـد در که است استثماری به نسبت «ثانویه» خانگی ستثمارا که را مارکسیستی ادعای مقاله این نظری،

 .کشدمی چالش به افتد،می

 عامـل تـرینمهم مـوارد از بسـیاری شود کـه دربندی مطالب فوق و پیشینه تجربی پژوهش این نکته روشن میبا جمع 

 ترینکوچـک و خردتـرین مسکن. است آن یطیمح شرای  و مسکن محله، در سکونت از فرد رضایت میزان بر تأثیرگذار

 فضـای برتـرین به نسبت افراد پذیریجامعه اصلی عامل حالدرعین و محی  و انسان متقابل رابطه کالبدی تجسم شکل

 دهیسـازمان بـا انسـان روحی و جسمی نیازهای وجه دو هر کردن برآورده لوکوربوزیه، دیدگاه به بنا. است انسان زندگی

 ابـتالء قبیل از زیانباری پیامدهای به منجر نامطلوب و بد مسکن. است جامعه عمومی رفاه نشانگر مناسب مسکن فضایی

 منطقـه، بـومی زبـان معماری، سبک اقتصادی، عوامل. شودمی جوامع جوانان فساد و تباهی ها،بندوباریبی ها،بیماری به

 مختلـف هـایمکان در مسـکن طراحـی و توسـعه در لـیمح سنن و آداب و جغرافیا وهوا،آب شناختی،سبک هایگرایش

 جمعیتی و فیزیکی توسعه با گذشته دهه دو طول در ایران بزرگ شهر نهمین عنوانبه کرمانشاه شهرکالن. است تأثیرگذار

 در مسـکن کیفیـت سـاخت در شـکاف وجـود شواهد، بر اساس. است بوده مواجه درون قومی هایمهاجرت انواع و شدید

                                                           
1 . Fuller 

2 . Yang & Pan 

3 . Kalantidou 

4 . Yrigoy 
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 و امکانات توزیع و مسکن ریزیبرنامه موفقیت عدم از نشان روشنیبه نشینیحاشیه بروز و شهر مختلف محالت و نواحی

 گیریشـکل و شـده یزبـانـ  قـومی جدایی گزینی چندقطبی و محالت گیریشکل موجب که دارد شهر این در خدمات

 و قیمـت. اسـت شده موجب را شهری محالت یجدایی گزین افراد اجتماعی و اقتصادی پایگاه به توجه با شهری محالت

 در ایـن دارد، تریپررنـگ نقش فقیرنشین و فرهنگی نشین،اعیان محالت گیریشکل و جدایی گزینی در مسکن کیفیت

 دور چنـداننه ایآینـده در توانـدمی کـه اسـت شـهری پایـدار توسعه اصول یا مغایر شهری توسعه چنین که است حالی

در این پژوهش ضمن ارزیابی وضعیت کمی و  .شود موجب شهرشهری این کالن مدیریت ر فرآیندد را بسیاری مشکالت

 شود:کیفی مسکن، به سؤال زیر پرداخته می

 اند؟های فضایی آن کدامو بازتاب پایدار مسکن ابعاد اثرگذار بر وضعیت ترینمهم 

 

 مبانی نظری

 قتصاد سیاسیا

و  هاگیریتصـمیم در سیاسـی محیطی و نهادی، عوامل در آن که شودمی گفته مطالعاتی زمینه به شهری سیاسی اقتصاد

 اقتصـاد به معنای علـم سیاسی اقتصاد عبارت میالدی 03 قرن اواخر تا. گیردمی قرا موردتوجه شهری هایگذاریسیاست

 علـم اقتصـاد صـولا انتشـار کتـاب بـا. شـدمی اقتصـادی موضوعات وسیعی از مجموعه شامل و رفتمی به کار متعارف

 اقتصـاد (. رویکـردKębłowski et al ,2020 :144عبارت اقتصاد سیاسـی تفکیـک شـد ) از علم اقتصاد عبارت 0مارشال

. کنـد ارزیـابی را محلی نهادهای تحت محلی عمومی هایسیاست گیریشکل نحوه که است آن دنبال به شهری سیاسی

 شـکل را اجتمـاعی و سیاسـی اقتصـادی، تعـامالت سـاختار کـه است بشر دست ساخته قواعد مجموعه نهادها از منظور

 غیررسـمی قواعـد و( مالکیـت حقـوق و مقـررات و قـوانین اساسی، حقوق شامل) رسمی قواعد شامل قواعد این دهد،می

 گذاریسیاسـت در (.Le Galès, 2018: 5) شـودمی( هاسنت و ورسومآداب ها،عادت رفتاری، هنجارهای فناوری، شامل)

 چه و شودمی گذاشته اجرا به هاییسیاست چه هستند، کسانی چه ورزانسیاست اینکه از اندعبارت مهم مسئله سه عمومی

 عمـومی گذاریسیاسـت بـر محلـی نهادهـای تأثیر بررسی و مطالعه به بنابراین،. شوندمی منتفع هاسیاست این از کسانی

 .شودمی گفته شهری سیاسی اقتصاد محلی

 موردبررسـی وسـیع طوربـه شهرنشـینی هایشناخت خاسـتگاه به مربوط ادبیات در شهرنشینی با آن رابطه و ازادم مفهوم

 امـا. دارنـد نظرتـاریخ اتفـاق در شـهر ظهـور برای کشاورزی مازاد محصول وجود لزوم در همه محققان. است قرارگرفته

اسـت  بـوده شـهری نقاط در طبقاتی هایتفاوت و اتطبق بروز شهر سرمنشأ اقتصاد در مازاد این تصاحب شیوه چگونگی

 کنندمی را فراهم از یکدیگر جوامع افراد پیشی گرفتن و رقابت هایزمینه عموماً نقاط شهری. (13: 0331)گلی و حیدری، 

 طبقـات جابجـایی و طبقـات تشکیل دلیل همین به. شهر است مدیریت و اراضی کاربری تعیین هارقابت این مصداق که

 چنـین وضـعیتی بـه کمتـر ترکوچک شهرهای یا روستایی نقاط که است حالی در این .گیردمی آن صورت در دائم طوربه

 بـه فـراوان شـهری نقـاط در دسـتازاین و خصوصیاتی هاخالقیت زندگی، بودن مصرفی اقتصاد، بودن پویا. هستند دچار

 زنـد. درنتیجـههـم می بـر را شهری اجتماعی قشربندی بودن ثابت نیز شهری نقاط به جریان مهاجرت و خوردمی چشم

 & Gallentگـردد )می تغییـر دچـار دائمـی طوربـه سیاسـی و اقتصـادی تـأثیر مسـائل تحت شهر در اجتماعی طبقات

Robinson, 2011: 299 .)دهی فضـایی اسـت و فعالیـت به نظر مانوئل کاستلز تسل  نظام اقتصـادی، اسـاس سـازمان

ای بدون فضایی که خود آن را سازمان بخشیده اسـت، وجـود هیچ جامعه. هی فضایی را به عهده داردداقتصادی، سازمان

رو، شناسایی نیروهای سـازنده و پدیدآورنـده فضـای جغرافیـایی و محتـوای (. ازاین10 -0: 0311 خارجی ندارد )مهدوی،

                                                           
1 . Marshall 
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 آن، یرامـونیپ ینـواح و شـهرها در هیماسـر انباشـت رونـد و نظـام نیـا عمـل زمیمکان اجتماعی فضا از ضروریات است.

 بـه یاجتمـاع کنشـگران تمـام آن در که یدارهیسرما درون رقابت برخالف( »0312) یهارو قول به که است ایگونهبه

: 0331)افراخته و حجـی پـور، «گمارندیم همت هیسرما انباشت یبرا مناسب یاجتماع و یکیزیف اندازچشم یعقالن دیتول

 جدا یزیچ یشهر نظام ستلز،اک نظر بهکند. دگاه، طبقه صاحب قدرت از طریق شهر، کل فضا را کنترل میدر این دی (13

 .است انبوه مصرف ییفضا واحد درون نظام تبلور یشهر نظام درواقع،. شودیم محسوب آن از جزئی و ستین نظام کل از

 ،یاقتصـاد سـطح هسـ از زیـن یشهر نظام. انجامدیم یشهر نظام درون یمشابه رییتغ به نظام، کل در یرییتغ هرگونه 

 یدولتـ راکـزم گـرید و یمحلـ دولـت ،یعنـی یشـهر تیریمد به یاسیس سطح. است شدهتشکیل کیدئولوژیا و یاسیس

 سـطح از منظـور. اسـت ظـامن انسجام یبرقرار منظوربه گوناگون سطوح نیب رواب  میتنظ آن غالب کارکرد و گرددیبرم

 د،یـتول عنصر سه یحاو زین یاقتصاد سطح. است یاجتماع ییفضا اشکال از یناش ،یمعان ای یشهر یمفادها کیدئولوژیا

 یفـهوظازنظر دیوید هاروی  .(Castells, 1998) اندمربوط گریکدی با یشهر نظام در ایگونهبه که است مبادله و مصرف

اسـی فضـا در نظـام عی دارد نوعی اقتصـاد سیهاروی س. است دیتول یوهش از یخاص نوع تیتثب شهر گرایی، و شهر یاصل

یابی، توزیع فضـاها و بـه دنبـال چرایـی تسـل  فـرم داری را تبیین کند که حاوی بینشی برای تحلیل تولید، مکانسرمایه

 در شـدن یشـهر دهیـپد یبـرا یو (.Harvey, 2010: 101 - 102خاص از سازمان و اداره فضا )شهری شدن( اسـت )

 :کندیم ذکر یژگیو چند یرامونیپ جوامع

 فقـدان. 5ی؛ شهرشبکه  کی در هاآن ادغام بدون یشهر منطقه چند ای کی در یاقتصاد یهاتیفعال و تیجمع تمرکز. 0

 ,Harveyی )شهر مناطق و ییروستا اجتماعات نیب یاجتماع یفرهنگ فواصل. 3ی و اقتصاد مراتبسلسله در فیط کی

2010.) 

 مسکن پایدار

اسناد دومین اجالس اسکان بشر بدان توجه شده است، اهمیت نقش اسـکان پایـدار و تـأمین مسـکن نکته مهمی که در 

توسعه نیز به مبح  مسـکن (. در کشورهای درحال5، 0330مناسب برای مردم در روند توسعه است )بسحاق و همکاران، 

 ,Singh) دهنـدانرژی موردبررسی قرار می ولی در اغلب موارد مسکن پایدار را تنها از دیدگاه مصرف شودیپایدار توجه م

2012 & Pandey) محیطی و اقتصـادی را گونه کشـورها مباحـ  اجتمـاعی، فرهنگـی، زیسـتبینیم اینندرت میو به

بنابراین مسکن پایدار عبارت است از مسکنی کـه . (Fanni & Bashiri,2009) عنوان سیاستی یکپارچه در نظر بگیرندبه

زیست و مستحکم و سازگاربامحی  یرپذقبول، ازنظر فنی و کالبدی امکانتناسب، ازلحا  اجتماعی قابلازلحا  اقتصادی م

 باشـدیم پایین شهرنشینی درصد و سرانه درآمد توسعه،درحال کشورهای در اینکه به با توجه (.Charles,3 :2007) باشد

 ایـن در همچنـین باشد.ی( میک از بیشتر) باال هاآن در جمعیت رشد نرخ اما( محصولیتک کشورهای برخی استثنای) به

 تولیـد نهادهـای عرضـه بـه مربـوط مشـکالت و کـافی مالی منابع فقدان داخلی، یهامهاجرت دلیل به کشورها از گروه

 در مسـکن بخـش بـه اعتبـار تخصیص میزان کشورها قبیل این در. است درآمده حاد به صورتی مسکن مشکل مسکن،

 در مسـکن مشـکل حـل منظوربـه ملـل سـازمان بـرآورد بـر اسـاس است. تریینپا اقتصادی یهابخش سایر با مقایسه

 هـاآن کـهدرحالی شـود، سـاخته مسـکونی واحـد کـه جمعیت نفر هزار هر ازای به سالههمه باید توسعهدرحال کشورهای

 کشـورها ایـن در( 71: 0313 همکـاران، مقامی وقائم سجادی) سازندیم نفر هزار هر برای مسکونی واحد 0 تا 1 ندرتبه

 کشورهای برخالف) کمتری اهمیت از مردم خرید قدرت حالدرعین و دارد وجود چشمگیری نحو به مسکن قطعی کمبود

 تـا 12 به رقم این گاهی که کشورهاست این اغلب بارز وجه مسکن غیرقانونی تولید همچنین. است برخوردار( یافتهتوسعه

 آن، سـاخت در نـامرغوب مصـالح کارگیریبه از ناشی مسکن پایین کیفیت. رسدمی شهری مسکونی واحدهای درصد 72

کـه درحالی .باشـدیم کشـورها ایـن اساسـی مسائل دیگر از فاضالب سیستم و کشیلولهآب برق، به کافی دسترسی عدم
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؛ امـا کنـدیمسکن شهروندان جلب ممسکن توجه اغلب مسئوالن را به رفع نیاز  افزایش شهرنشینی و تقاضای رو به رشد

مسئله اصلی توسعه پایدار مسکن، توجه به نیازهای نسل آینده در عین برطرف کردن نیازهای فعلی مسکن افـراد جامعـه 

است. به شکلی تأمین مسکن امروز با کمترین تغییر حالت در محی  طبیعی، این امکان را بـه نسـل آینـده دهـد کـه بـه 

کـه  گویندیمسکن پایدار به مسکنی م(. Charles, 2007: 55) کند فضای زیستی مناسبی فراهمشکلی بهینه برای خود 

 (. Mlecnik, 2013: 44) با منطقه و جهان دارد تریعکمترین ناسازگاری و مغایرت را با محی  پیرامون خود و در پهنه وس
 

 روش پژوهش

اسنادی و  یاتحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ـ صیفیکه به روش تو باشدیپژوهش ازلحا  هدف، از نوع کاربردی م
 در مـؤثر متغیرهای رفتار کنترل امکان عدم و هاداده ماهیت به توجه با پژوهش اینگرفته است. میدانی انجام یهایبررس

بلـوك  رسـی،موردبر جامعـه. اسـت شـدهانجام موردی ـ تحلیلی الگوی در چارچوب و بـوده غیرتجربـی نـوع از مـسئله،
 هـایبلوك هایداده از گیریبهره با عمدتاً های اصلی،داده کـسب و بـوده کرمانشاه شهرآماری و کاربری مسکونی کالن

 اطالعـاتی هایهیـال .شـده اســتکسب فرادسـت شامل طرح جامع و تفصیلی، اسـناد و ایـران آمار مرکز شهری نواحی
 هـایداده و شـهرداری کرمانشـاه کارشناسـان از هدفمنـد پرسـشگری میدانی، مشاهدات کرمانشاه، استانداری در موجود
 ای،کتابخانـه و اسـنادی مطالعـه نیـز و ،دشـدهیتول GIS جغرافیـایی اطالعات سـامانه افـزارینرم محـی  در کـه خاصی
است که روایی محتوایی  یامهابزار اصلی پژوهش، پرسشنا .اندآورده فـراهم را مقالـه موردنیاز اطالعـات از دیگری بخش
ابعـاد دانشگاهی و کارشناسان تأیید نهـایی شـده اسـت. در پرسشـنامه بـرای بررسـی  گیری از نظرات خبرگانبهرهآن با 
 یهاهیـسـؤال مربـوط بـه گو 07اقتصـادی،  یهاهیـسؤال مربوط بـه گو 01 شامل ،سؤال 11کن از پایداری مسگانه سه

. نهایتـاً بـرای سـنجش میـزان پایـایی در تـدوین شده استبهره گرفتهکالبدی  یهاهیگوسؤال مربوط به  03اجتماعی و 
شـهر کالنجامعـه آمـاری پـژوهش، سـاکنان  .شـده اسـتاستفاده SPSSافزار کرونباخ در نرم پرسشنامه، از روش آلفای

. حجـم نمونـه داشته استنفر  311120جمعیتی معادل  0332که بر اساس آخرین سرشماری در سال  باشندیم کرمانشاه
گیری و مبتنی بر نمونـهصورت تصادفی گیری آن بهنمونه شده که روشنفر محاسبه 311نیز با استفاده از فرمول کوکران 

از  هاو تحلیـل فضـایی الیـه و بـرای ترسـیم Excel یافزارهـاها از نرمجهت تحلیل داده مسکن بوده است که ـخانوار 
 0Jآمـاره  GMMدر روش  شده اسـت.استفادههای آمار فضایی ارهای تحلیل فضایی شامل روشابز و Arc GISافزار نرم

ضربدر تعداد مشاهدات، دارای یک توزیع کـای دو بـا درجـه آزادی  Jآزماید. آماره درستی انتخاب متغیرهای ابزاری را می
صفر مبنی بر مناسـب نبـودن  هیفرض، 0ره برابر اختالف تعداد متغیرهای ابزاری و تعداد ضرایب تخمینی است. جدول شما

توان گفت که متغیرهای ابزاری تحقیـق درسـت کند. بنابراین میدرصد رد می 2داری متغیرهای ابزاری را در سطح معنی
 اند.شدهانتخاب

 

 شده. ابعاد پایداری به همراه تعداد سؤاالت و مقدار آلفای کرونباخ مشاهده1 شماره جدول

 مقدار آلفای کرونباخ  هاهیگوعداد ت ابعاد پایداری

 121/1 03 پایداری کالبدی

 713/1 01 پایداری اقتصادی

 137/1 07 پایداری اجتماعی

P – Value J-Statestic 

107/1 570/01 

 

                                                           
 شود:از عبارت زیر استفاده می Eviewsدر نرم افزار  Jاره برای محاسبه آماره کای دو از آم .1

scalar overid=eq_gmm.@regobs*eq_gmm.@jstat 

scalar overid_p=1-@cchisq (overid,1) 

کند که همان را محاسبه می p-vlue مقدار رت دوم،ازم گذاری شده است. و عبان overidکند که با عنوان عبارات اول، آماره کای دو را محاسبه می
overid-p  .استeq_gmm .در عبارات باال نام معادله تخمینی در نرم افزار است 
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ای ه( و مبتنی بـر شـاخص5101) 0در رابطه زیر که مطابق مطالعۀ دلونا و جاون منظور تحلیل فضایی ابعاد مسکن پایداربه

، بیـانگر سـال t، شـاخص گانه 1دهنده مناطق ، نشانiشاخص ، 0 رابطهشده است. در شده، استفادهگانه پژوهش انجامسه

 :شوندیمصورت زیر تعریف های ما به ازای تحقیق به( است و شاخص0331ـ  0331)بازة 

EPH =  

FEIاقتصادی منـاطق  و مالی : شاخصi  و زمـانt ؛Fص عملکـردی منـاطق : شـاخi  و زمـانt ؛ISIو اتـیذ : شـاخص 

: شاخص کالبدی مناطق GOVE؛ tو زمان  i: شاخص زیرساخت اقتصادی در مناطق INFF؛ tو زمان  iموقعیتی مناطق 

i  و زمانt  وSER شاخص اجتماعی مناطق :i  و زمانt. 

 

 محدوده موردمطالعه

 دقیقـه 03 و هدرجـ 31 و شـرقی دقیقـه 7 و درجـه 17 موقعیـت با کرمانشاه استان مرکزی قسمت در که کرمانشاه شهر

 کوه به شمال از ین شهرا .است دریا سطح از متر 0511 ارتفاع و گستردگی کیلومترمربع 51211 دارای و دارد قرار شمالی

 شـهر ایـران،شود. کرمانشـاه نهمـین کالنمی منتهی سفیدکوه به جنوب از و بستانطاق کوه به غربی شمال از فرخشاد،

ه ترین شهر اسـتان کرمانشـا( و بزرگیز)پس از شهر تبرکشور  یغرب شمالمنطقه غرب و  یتشهر بزرگ و پرجمع یندوم

ز آمـار )مرکـ تحـوالت جمعیتـی و کالبـدی زیـادی بـه خـود دیـده اسـتاست. این شهر همانند سایر شـهرهای کشـور 

 یجهرسیده است. درنت 0332نفر در سال  311120به  0332سال نفر در  052133جمعیت آن از  کهیطوربه .(0331ایران،

بـه فضـای  یـدرو بـه تزا یـازو ن یشافزا نی. ابرابر شده است 2/7از  یشب 0332-0331 یهاسال یدر ط یشهر یتجمع

 ذیریمهاجرپـماننـد؛  ل مختلـف دیگـربه علـ نیز و دامن زده ایسیختهگرشد شتابان و لجام زیستی و عملکردی شهر به

 یـاییجغراف یـتقعشهر، مو یناستان در ا یبخش اعظم مهاجران جنگ ینیگز یو سکن یلیجنگ تحمدر زمان  خصوصهب

عمرانـی  یهابرنامـه ی،هرو ش یمسکون یوسازهاساخت یشهر برا یاهیحاش هایینزم یگسترش خدمات، واگذار ،شهر

هـا شـدن ر یشهر، حت یدبافت کالب یدتحد هایستیاناکارا بودن س ،و سیاسی کشور ـ اقتصادی کشور، تغییرات اجتماعی

(. 33: 0331نژاد و همکـاران، برنامه و نابسامان شهر شده است )حـاتمییبها و غیره؛ موجب رشد و گسترش یاستس ینا

 یوسـازهانعتی، ساختصـمسکونی و  فضاهای کشاورزی مطلوب به هایینتبدیل زمخود موجب  نوبهبهاین عوامل  همه

 بـه شهر را خاطره انداخته و ناپایداریمشهری را به  زیستی طبیعی مح هاییتو نابودی امکانات و قابل شهریبرنامه بی

 دنبال داشته است.
 

 
 شهر کرمانشاه. موقعیت 1شکل شماره 

 

                                                           
1 . Deluna & Jeon 
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 هایافته و بحث
روش  سیاسـی، از یکـرد اقتصـادمبتنـی بـر رو و ارزیابی ابعاد مسـکن پایـدار هادادهوتحلیل در بخش نخست برای تجزیه

ای از اقتصادسنجی است که بـا تحلیـل و ارزیـابی اثـرات شده است. این روش، زیرمجموعهاقتصادسنجی فضایی استفاده

سطحی یا خطی باشد که به ماهیت و هـدف مطالعـه بسـتگی دارد.  ای،نقطه تواندیممتقابل بین واحدهای جغرافیایی که 

ر از غرافیـایی دیگـجبرای توضیح رفتار کنشگران اقتصادی و واحـدهای  تواندیمی اقتصادسنجی فضایی همچنین هامدل

بکه مختصات نکه از طریق یک ش( استفاده شود، مبنی بر ایهادولتو یا  هاشرکتقبیل واحدهای حقیقی یا حقوقی )افراد، 

صـورت زیـر اسـتفاده به بـاط راجغرافیایی با یکدیگر مرتب  باشند. اقتصادسنجی فضایی جغرافیایی، یکـی از دو معیـار ارت

یک مقدار آستانه معـین و  ( مجاورت است که در آن، واحدهای موردنظر از0و  1ی دودویی )ریگاندازه. یکی معیار کندیم

 کندیمی ریگاندازهله بین دو واحد را هستند و دیگری، یک معیار پیوسته است که فاص ترکینزدشده به یکدیگر مشخص

و محـل از ده فاصـله بـین معیار را بر اساس دونقطه مرجع مانند دو شهر یا منطقه جغرافیایی و یـا کمینـاین  توانیمکه 

نزدیکـی  مـوالً بـه معنـایی کرد؛ هرچند که واژه همسـایگی معریگاندازهنقاط به مرزهای بیرونی در کشور  نیترکینزد

عات مکـانی سوم در مطالتری نسبت به اقتصادسنجی مراین روش، دارای قابلیت و کاربرد به شودیمجغرافیایی است. ادعا 

که در اغلـب در کارهـای ازآنجایی فاصله هر نقطه در فضا را از نقطه دیگر تعیین کرد. توانیماست. بر اساس این روش، 

، ها مطرح اسـتی در آنیی روبرو هستیم که خصوصیات مکانی شامل طول و عر  جغرافیایهادادهتحقیقاتی، معموالً با 

ی هاجنبـهشدن مسئله وابستگی یا همسایگی و ناهمسانی فضایی، باید به تعیـین کمیـت و مقـدار عـددی پیش از مطرح

لگـو، ابتـدا بـرآورد ا فضایی ـ مکانی پرداخت. در قدم نخست برای جلوگیری از رخ دادن پدیده رگرسیون کاذب در هنگام

( که LLلوین ) وزمون لین آر گیرد، برای بررسی ایستایی متغیرها، الزم است که ایستایی متغیرها موردبررسی و آزمون قرا

ی در داریمعنـ . این آزمون بر اسـاسشودیمی تلفیقی دارد، استفاده هادادهکاربرد بیشتری در بررسی ایستایی متغیرها در 

باشـد، فرضـیه وجـود  ن  درصدپشده کمتر از صورت که اگر ارزش احتمال محاسبه. بدینشودیمسطح پن  درصد، تعیین 

 شـده اسـت. بـر اسـاسادهنشان د 5. نتای  آزمون ایستایی متغیرها در جدول شماره شودیمریشه واحد برای آن متغیر رد 

 هستند. ایستا مدل متغیرهای تمام آزمون، نتای 
 

 . نتایج آزمون ایستایی متغیرها )شاخص(2 جدول شماره

 یا پویایی یستاییا احتمال آماره آزمون روش ارزیابی متغیر

FEI 
 111/1 -13/3 مقدار ثابت

 ایستا
 13/1 -21/0 مقدار ثابت و روند

F 
 13/1 -50/5 مقدار ثابت

 ایستا
 110/1 -10/1 مقدار ثابت و روند

IS 
 111/1 -13/2 مقدار ثابت

 ایستا
 13/1 -30/0 مقدار ثابت و روند

INFF 
 111/1 -510/3 مقدار ثابت

 ایستا
 111/1 -115/3 ثابت و روندمقدار 

GOVE 
 111/1 -11/1 مقدار ثابت

 ایستا
 15/1 -13/5 مقدار ثابت و روند

SER 
 15/1 -311/5 مقدار ثابت

 ایستا
 11/1 -01/5 مقدار ثابت و روند

 
شود. انتخاب میی تشخیص )چاو و هاسمن(، نوع روش هاآزمونمنظور برآورد وضعیت مسکن پایدار، ابتدا با استفاده از به

لیمر امکان استفاده از روش حـداقل  Fشده و سپس بر اساس آماره برای آزمون چاو، ابتدا مدل اثر ثابت زمانی تخمین زده
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و  هـابخشآمده است. بر این اسـاس، همگنـی  3مربعات تجمیع شده مورد آزمون قرارگرفته است که نتای  آن در جدول 

 صورت تلفیقی برآورد شود.و بهتر است مدل به شودیمبرابری عر  از مبدأها رد 
 

 های ترکیبی یا تلفیقی. نتایج آزمون تشخیص الگوی داده3 شماره جدول

 نتیجه F P-Valueشده مقدار محاسبه آزمون اثرات ثابت )چاو(

 0Hرد  111/1 -150/037

 

تفاده ن هاسـمن اسـایـن منظـور، از آزمـودر قدم بعدی، ابتدا باید مشخص شود که نوع مدل تلفیقی چگونه است، بـرای 

. نتـای  شـودیمصورت اثر تصادفی تخمین زده و سپس آزمون هاسمن انجـام شود؛ به این صورت که ابتدا مدل را بهمی

 ابت است.آمده است که حاکی از عدم رد مدل با اثرات تصادفی در برابر اثرات ث 1آزمون هاسمن در جدول 

 

 ن تشخیص الگوی اثرات ثابت یا تصادفی. نتایج آزمو4 شماره جدول

 نتیجه F P-Valueشده مقدار محاسبه آزمون هاسمن

 0Hرد  15/1 51/05

 
 شود.ارائه می 2شده، برآورد و نتای  آن در جدول در ادامه با تعیین روش بهینه برآورد، مدل تصریح

 

 . نتایج ارزیابی مدل غیر فضایی )اثرات ثابت(5 شماره جدول

 Fix Effect غیر توضیحیروش مت

 احتمال Tآماره  ضریب
FEI 1151/1 13/0 05/1 
F 1575/1 51/1 11/1 
IS 1153/1 11/1 11/1 

INFF 1511/1 51/5 115/1 
GOVE 11215/1 75/5 112/1 
SER 1555/1 12/3 11/1 

C 551/05 52/32 111/1 

 2R 0/95 = های آماریآزمون

Prob (F- Statistic)= 0/000 

 

 نتـای  آزمـون .است محله 11 و شهرداری منطقه 1 دارای کرمانشاه شهر جامع، طرح در گرفته صورت مطالعات بر اساس

بیـانگر  Fی آماری در وضعیت مناسبی قـرار دارد. آمـاره هاشاخصکه روش ارزیابی ازنظر  دهدیمنشان  متغیرها ایستایی

و کـل  شـودیمصـفر باشـند، رد  تواننـدیممتغیرهای مستقل مـدل است. به عبارتی، این فرضیه که ضرایب  ثابت اثرات

درصد از تغییرات متغیـر وابسـته توسـ  متغیرهـای مسـتقل  32که  دهدیماست. ضریب تعیین نشان  داریمعنرگرسیون 

که  دهدیمثابت نشان  اثرات با غیر فضایی مدل برآورد شده است که گویای برازش مناسب مدل است. نتای توضیح داده

، بیـانگر عـدم وجـود P-Valueی آماری در وضعیت مناسبی قرار دارد. آمـاره هاشاخصمدل برآوردی تا حد زیادی ازنظر 

درصـدی از تغییـرات متغیـر وابسـته  32ی مدل است. همچنین ضریب تعیین بیانگر توضیح هاماندهیباقخودهمبستگی در 

 داریمعنـایـن نتـای ، ضـریب متغیـر تـأخیر فضـایی مثبـت و شده است. بر اسـاس توس  متغیرهای مستقل توضیح داده

با یکدیگر، اثر مثبتی بر توسعه ابعاد مسکن پایـدار داشـته  1و  3، 0آمده که به این معنا است که مجاورت مناطق دستبه

اخص است. بر اساس سایر نتای  این مطالعه، شاخص کالبدی، اثر مثبت و معناداری بر مسکن داشـته اسـت. افـزایش شـ

گذاری در بخـش مسـکن یـک منطقـه، گذاری است. با افزایش سرمایههای سرمایهاقتصادی به معنای کاهش محدودیت
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گذاری در بخـش زیرسـاخت، تـأثیر مثبتـی بـر رو افزایش نرخ سرمایه. ازاینابدییممیزان تقاضای مسکن به آن افزایش 

س نتای ، شاخص اجتماعی اثر مثبتی بر تقاضا داشته است؛ تقاضای مسکن و افزایش کیفیت داشته است. همچنین بر اسا

 توانـدیمی ترجیحات کیفیت مسکن شـده و همچنـین ریگشکلترتیب که تقاضای دوجانبه بین دو مکان، منجر به اینبه

اقتصـادی اثـر مثبـت و معنـادار بـر کیفیـت  و ی توسعه اقتصادی مسکن را کاهش دهد. همچنین شاخص مالیهانهیهز

 از مـالی تـأمین و همچنین قیمت و هزینه کاهش افزوده،ارزش ایجاد و پایداری آن داشته است. بدین معنی که بامسکن 

ی گذارهیسـرماتبع آن، انداز و بهمالیات در منطقه مقصد، بهبود حجم پس نرخ تعدیل و وریبهره سو و افزایشاز یک بازار

. همچنین شاخص شودیمدر حوزه مسکن انجام  هایگذارهیسرمااز این توجهی در منطقه را به دنبال دارد که بخش قابل

 ی بر تقاضای مسکن و رونق اقتصادی داشته است، به این معنی که عامـل مزایـایداریمعنموقعیتی، اثر مثبت و  و ذاتی

سـکن و افـزایش کننـده بـرای تقاضـای مدسـترس، یـک عامـل تعیین در بازار فعالیت و اندازه جغرافیایی تمرکز از ناشی

 بازی در منطقه بوده است.بورس

اسـتفاده از های مستخرج از مبـانی نظـری پرداختـه شـد. ها و گویهدر بخش دوم جهت ارزیابی موضوع به تحلیل مؤلفه 

گروه  پژوهش، از یهاصجهت انتخاب شاخگردد. یهای مناسب، به تصمیم سازی بهتر و اقدامات مؤثرتر منجر مشاخص

؛ کلیـه بودنـد و شـهرداری منـاطقبخـش مسـکن و شهرسـازی  کارشناسـاندانشـگاهی و  نخبگـاننفر از  07دلفی که 

اقتصـادی،  ابعـادگویه در  11احصاء گردیده که نهایتاً به  شهرتأثیرگذار بر پایداری مسکن با توجه به شرای   یهاشاخص

شده که موارد این طیـف رزیابیالب طیف لیکرت ها در قاانجامید. این شاخص 2و  1، 3جداول  مطابق اجتماعی و کالبدی

مسـکن  .دهندیاختصاص م را به خود 2تا  0است و به ترتیب امتیازات  (شامل )خیلی کم، کم، تا حدی، زیاد و خیلی زیاد

 اخته شود.سازنظر پایداری کالبدی، مسکنی است که متناسب با اقلیم، قابل بازیافت و با استحکامی مناسب 
 

 های بعد پایداری کالبدی مسکنها و گویه. مؤلفه6 شماره جدول

ی
بد
کال
ی 
دار
پای
ص 

اخ
ش

 
 هاهیگو  هامؤلفه

 میزان تطابق مساحت مسکن با نیاز افراد میزان تطابق مساحت زمین با رفع نیازها

 کونیمیزان دوام مصالح بکار رفته در کرسی چینی واحدهای مس  میزان دوام مصالح
 ر رفته در سقف واحدهای مسکونیمیزان دوام مصالح بکا 
 میزان دوام مصالح بکار رفته در پی واحدهای مسکونی 
 میزان دوام مصالح بکار رفته در دیوار واحدهای مسکونی 
 میزان دوام مصالح بکار رفته در کف واحدهای مسکونی 

 جواری همهایکاربرسازگاری با   سازگاری موقعیت واحد مسکونی
  معابرسازگاری نسبت به شبکه 

ان میزان رعایت شرای  جغرافیایی منطقه در ساخت مسکن میز  یی انرژیجوصرفهمیزان 
 ی پاك یا تجدید پذیرهایانرژاستفاده از 

 ( ه پنجرمیزان رعایت مقررات ملی ساختمان در ارتباط باانرژی
 دوجداره و تهویه مناسب

میزان تطابق وضعیت بصری مسکن با 
 سالیق

 طراحی داخل مسکن با سالیق میزان تطابق فرم و 
 میزان تطابق معماری بیرونی مسکن با سالیق 

 (1391، مشکینی و همکاران، 1390پورمحمدی،  ؛1397)قربانی و همکاران، منبع: 
 

 7ول ش باشـد. جـدازنظر پایداری اقتصادی، مسکن پایدار مسکنی است که متناسب با شرای  اقتصادی سـاکنانهمچنین 
 دهد:صادی مسکن را نشان میابعاد پایداری اقت
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 های بعد پایداری اقتصادی مسکنها و گویه. مؤلفه7 شماره جدول

ی
صاد

اقت
ی 
دار
پای
ص 

اخ
ش

 

 هاهیگو هامؤلفه

 میزان درآمد خانوار  استطاعت مالی خانوار
 انداز خانوارمیزان پس 

 میزان تولید مسکن جدید  میزان عرضه مسکن

 روش زمین و زیربنامیزان ف  میزان تقاضا مسکن

ی جاری هانهیهزمیزان توانایی تأمین 
 مسکن

  ق و..یی مانند: پول آب برهانهیهزمیزان استطاعت تأمین 
 ..میزان استطاعت تأمین هزینه تصرف مسکن مثل اجاره و 

 نی تعمیرات اساسی مسکهانهیهزمیزان استطاعت تأمین   ی ثابتهانهیهزمیزان توانایی تأمین 
 ی خرید مسکنهانهیهزستطاعت تأمین میزان ا 
  ی ساخت مسکنهانهیهزمیزان استطاعت تأمین 

 میزان بومی بودن شاغلین در تولید مسکن  تأثیر اشتغال در رونق بازار مسکن

 (1392پور، ؛ عطایی و حاجی1395؛ رفیعیان و همکاران، 1398)معمری و همکاران، منبع: 
 

خـانواده،  شد که ثباتپایدار مسکنی است که متناسب با فرهنگ و سنت ساکنان آن بامسکن  نیز ازنظر پایداری اجتماعی
ابعـاد  1دول ی دارد. جرشد اجتماعی، افزایش ضریب ایمنی افراد، کاهش هنجارها و آرامش روحی اعضای خانواده را در پ

 دهد:پایداری اجتماعی مسکن را نشان می
 

 پایداری اجتماعی مسکنهای بعد ها و گویه. مؤلفه8 شماره جدول

ی
اع
تم
 اج
ی
دار
پای
ص 

اخ
ش

 

 هاهیگو هامؤلفه

میزان برخورداری مسکن از 
 فضا

 تراکم خانوار در واحد مسکونی 
 تراکم اتاق در واحد مسکونی 
 تراکم نفر در اتاق 

میزان برخورداری مسکن از 
 امکانات

 میزان برخورداری از تأسیسات زیربنایی 
 کشی(لولهحمام و آب) یبهداشتت میزان برخورداری از تأسیسا 
  ی گرمایشی و سرمایشهاستمیسمیزان برخورداری از 
  ی پیشرفتههاگوشهمیزان برخورداری از 
 )میزان برخورداری از فضای سبز خانگی )باغچه و گلخانه 

توزیع مناسب امکانات و 
 خدمات

 توزیع مناسب امکانات بهداشتی 
 توزیع مناسب مراکز خرید 
 مراکز آموزشی توزیع مناسب 
 توزیع مناسب مراکز تفریحی 

 امنیت در برابر سرقت  میزان امنیت مسکن
 امنیت در برابر مخاطرات و بالیای طبیعی 

 آسایش در واحد مسکونی  رواب  همسایگی
 رواب  صمیمی با همسایگان 
 میزان اعتماد به همسایگان 

 (Weingaertner & Moberg, 2011؛ 1389؛ بزی و همکاران، 1398)سرحانی و همکاران، منبع: 
 

 3شده است؛ به این صورت که عـدد تک نمونه استفاده tگانه از آزمون سه یهاها در شاخصجهت بررسی وضعیت مؤلفه

بیـانگر  H0 اند. در ایـن آزمـون فـر جیده شـدهها با این عدد سنشده و دادهعنوان حد متوس  پایداری در نظر گرفتهبه

ورت باید از حد باال صدر این . گویای عدم برابری با حد متوس  پایداری است H1 است و فر  3عدد  برابری پایداری با

 و پایین استفاده کرد که:

 است. ترشده بزرگهرگاه حد باال و پایین مثبت باشد، میانگین از مقدار مشاهده 

 است. ترشده کوچکهرگاه حد باال و پایین منفی باشد، میانگین از مقدار مشاهده 

. مطابق نتـای  گردندیم یبندمیها در سه سطح ناپایدار، تا حدی پایدار و پایدار تقسبنابراین با استفاده از این آزمون مؤلفه

حاکی از آن اسـت کـه  هاافته. یمسکن موردسنجش قرار گرفت کالبدی در ابتدا شاخص پایداری، 3ارزیابی جدول شماره 
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 با زمین مساحت تطابق میزان "ها شامل پایداری قرار دارند. این مؤلفهناشرای  نسبی  در کالبدی مسکن یهااغلب مؤلفه

کاهش سرانه مسکونی طی سالیان اخیر، افزایش قیمت مسکن و  که شوندیم "انرژی جوییصرفه میزان "و  "نیازها رفع

 سـه. است شدهها شاخص این بودن ایدارناپ سبب اقلیم ناپایدار منطقه نشینی و همچنین وضعیت ناپایدارگرایش به حاشیه

 مسکن بصری وضعیت تطابق میزان "و  "مسکونی واحد موقعیت سازگاری "، "مصالح دوام میزان " کالبدی پایدار مؤلفه

منطقـه در فـراوان نیروی کار  و مسکن تقاضای آن به دنبال میزان که باشدیمدارای وضعیت تا حدی پایدار  " سالیق با

 .بخش مسکن است
 

 ی پایداری کالبدی مسکنهامؤلفه. وضعیت ارزیابی 9 شماره جدول
 ارزیابی شاخص 3= (Test Valueحد متوس  پایداری ) ی پایداری کالبدیهامؤلفه

سطح  tمقدار 
 ی داریمعن

اختالف 
 میانگین

 32/1فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 ناپایدار 101/1 -102/1 -31/1 -57/1 530/1 نیازها رفع با زمین مساحت تطابق میزان

 تا حدی پایدار 011/1 -1011/1 101/1 331/1 111/1 میزان دوام مصالح

 تا حدی پایدار 075/1 -1037/1 155/1 371/1 110/1 سازگاری موقعیت واحد مسکونی

 ناپایدار -101/1 -33/1 -01/1 115/1 131/3 جویی انرژیمیزان صرفه

 تا حدی پایدار 315/1 -1501/1 137/1 111/1 173/1 بصری مسکن با سالیق میزان تطابق وضعیت

 

های اقتصادی لفه. ارزیابی مؤموردسنجش قرار گرفت 01مطابق جدول شماره  شاخص پایداری اقتصادی مسکن ادامه،در 

ارند. ایـن دایداری قرار پنای در شرای  نسبنیز همانند کالبدی اقتصادی  یهاکه اغلب مؤلفه دهدپایداری مسکن نشان می

 اکثریـت نسبتاً پـایین درآمد که شوندیم " مسکن بازار در رونق اشتغال تأثیر "و  "استطاعت مالی خانوار"ها شامل مؤلفه

 نتأمی توانایی میزان "شامل اقتصادی های پایداریمؤلفه سایر. است شدهها شاخص این بودن ناپایدار سبب شهر ساکنان

 تقاضـای میـزان"و  "مسکن عرضه میزان" ،"مسکن ثابت یهانهیهز تأمین توانایی میزان "، "مسکن جاری یهانهیهز

 .باشندیم در وضعیت تا حدی پایدار "مسکن
 

 ی پایداری اقتصادی مسکنهامؤلفه. وضعیت ارزیابی 10 شماره جدول

 ارزیابی شاخص 3= (Test Valueحد متوس  پایداری ) ی پایداری اقتصادیهامؤلفه

سطح  tمقدار 
 ی داریمعن

اختالف 
 میانگین

 32/1فاصله اطمینان 

  حد باال حد پایین

 ناپایدار 121/1 -301/1 -551/1 111/1 110/1 استطاعت مالی خانوار

 راتا حدی پاید 127/1 331/1 -101/1 350/1 -351/5 ی جاری مسکنهانهیهزمیزان توانایی تأمین 

 راتا حدی پاید -051/1 111/1 -113/1 133/1 -101/5 ی ثابت مسکنهانهیهزمیزان توانایی تأمین 

 راتا حدی پاید 110/1 507/1 331/1 115/1 213/1 میزان عرضه مسکن

 راتا حدی پاید 313/1 -171/1 371/1 131/1 711/0 میزان تقاضای مسکن

 پایدارنا 131/1 -111/1 337/1 113/1 350/1 تأثیر اشتغال در رونق بازار مسکن

 

ایـن  بر اساس .اندقرارگرفته ارزیابیمورد  یداریها با سطح معنجهت سنجش پایداری اجتماعی مسکن نیز مؤلفهدر ادامه 

ود بافـت یزدانگـی، وجـعواملی همچون بافت میـانی بـا ردر شرای  ناپایدار قرار گرفت که  "میزان امنیت مسکن"نتای ، 

سـبب  شـهردر  نشـینمناطق حاشیه و همچنینب کاهش امنیت در برابر سرقت ویالیی بودن اکثر مساکن سبفرسوده و 

 اریبرخـورد میـزان "دیگـر ازجملـه  یهاشده اسـت. مؤلفـه انواع مخاطرات و تهدیدات اجتماعیکاهش امنیت در برابر 

 " همچنـین مؤلفـه سـتند.پایداری برخوردار هنسبتاً از شرای   " خدمات و امکانات مناسب توزیع "و  "امکانات از مسکن

 وده است.و سرمایه اجتماعی باال دارای شرای  پایداری ب به دلیل وجود همبستگی قومی " همسایگی رواب 
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 پایداری اجتماعی مسکن یهامؤلفهوضعیت ارزیابی . 11 شماره جدول

 پایداری اجتماعی یهامؤلفه

 3= (Test Valueحد متوس  پایداری )

سطح  tمقدار  ارزیابی شاخص
 ی داریمعن

اختالف 
 میانگین

 32/1فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 پایدار 151/1 011/1 531/1 111/1 711/1 میزان برخورداری مسکن از فضا

 تا حدی پایدار 15/0 111/1 331/1 111/1 121/50 میزان برخورداری مسکن از امکانات

 تا حدی پایدار 20/1 11/1 110/1 111/1 751/00 توزیع مناسب امکانات و خدمات

 ناپایدار 111/0 -151/0 -101/0 111/1 -111/53 میزان امنیت مسکن

 پایدار -171/0 -111/0 -133/0 113/1 -11/50 رواب  همسایگی

 

ن مورد ارزیابی قرار گرفـت. بـدی قتصادی و اجتماعیگانه کالبدی، اهسابعاد  ازاین مرحله از پژوهش، نتای  پایداری درپس

 ردبررسـیمود ابعـادر کرمانشـاه  کـاربری مسـکونی شـهرکـه  شدعد محاسبه و مشخص بترتیب شاخص ترکیبی در هر 

مؤلفه مـورد ارزیـابی بعـد  2ای که از میان گونهسپس پایدار بوده است بهتا حدی پایدار و ناپایدار و دارای شرای  مجموعاً 

 1یـدار و مؤلفـه ناپا 5مؤلفه بعد اقتصـادی،  1اند. همچنین از میان ار بودهمؤلفه تا حدی پاید 3مؤلفه ناپایدار و  5کالبدی، 

 5مؤلفـه پایـدار،  5مؤلفه مورد ارزیـابی بعـد اجتمـاعی،  2اند. و درنهایت از میان مؤلفه دارای وضعیت تا حدی پایدار بوده

 مورد ناپایدار بوده است. 0مؤلفه تا حدی پایدار و 
 

 گانه پایداری مسکن در شهر کرمانشاهابی ابعاد سه. نتایج ارزی12 شماره جدول

پایداری  یهامؤلفه
 مسکن

 3= (Test Valueحد متوس  پایداری )

سطح  tمقدار  ارزیابی شاخص
 ی داریمعن

اختالف 
 میانگین

 32/1فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 ناپایدار -1501/1 -1201/1 -1771/1 111/1 -170/0 کالبدی

 ناپایدار -1331/1 -2150/1 1221/1 111/1 -112/5 تصادیاق

 تا حدی پایدار 1210/1 1211/1 1350/1 110/1 337/1 اجتماعی

 

س مطالعـات طـرح کرمانشـاه بـر اسـا شـهرکالن درکاربری مسکونی  تیوضع به مربوط اطالعات و آمارسوم  بخشدر 

 استفاده با مناطقی برا آن ریمقاد محاسبه و هادادهی آورمعج از پس. گرفت قرار لیتحلی مبناتفصیلی ـ وضعیت موجود 

 نقـاطمیـان  جهـت و فاصـله کـهشـود می فر  Ordinary Krigingروش . در شد میترس هانقشهی، ابیانیم روش از

ی مکـانی بستگهمی رو برعارضه مرکزی هر منطقه )کاربری شاخص مسکونی(،  هر محدوده دری هر کاربری بردارنمونه

 تـهنک. میباشـ آگـاه هاداده جهتی چولگی افاصلهی بستگهم از که دارد رایی کارا نیبهتری وقت روش نیا. گذاردیم ریتأث

ی اتفـاق شینمـای بـرا هشـد انترپوله ریمقاد از که شودیم استفادهی نیتخم حالت ازی ابیانیم روش دراست که  نیامهم 

 نـانیاطم داده عیتوز نرمال بودن از دیبا ابتدا، نی؛ بنابراکندیم استفاده، است هنشدی آورجمع هاداده کهی مکان در راتییتغ

ی کـینزد زانیـم. شـودیم مشـاهده 5 در شـکل که شد استفاده QQPLOT نمودار ازاین وضعیت،  شینمای برا. داشت

 ی دارند.مناسب تۀینرمال، هاداده و ادیز اریبس میمستق خ  به هاداده
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  هانرمال بودن داده عیتوز QQPLOTنمودار  .2 شماره شکل

 

 نگیجیرک استفاده شد. آمارنیزم یهااز روش ندهیآال عنصر هری برا، در پهنه شهر شاخص مسکن یابیارز اول مرحله در

 نیبهتـر گفـتتـوان می واست  استوار ایجغراف اول اصل وی وزن متحرك نیانگیاست که بر منطق م نیتخم ی روشنوع

بسـتگی بـه بررسـی خودهم ابزار تحلیل خودهمبستگی فضایی موران. سپس در ادامه از دیآیمبه شمار  بینااهر گرنیتخم

تـای  نن تحقیـق از پژوهش حاضر با استناد بـه ایـ در پرداخته شد.فضایی بر اساس خصیصه موردنظر عوار  جغرافیایی 

 کیفـی و کمـی فضـاییوران بـه تحلیـل مـفضـایی  با استفاده از خودهمبسـتگی آمار و مشاهدات میدانیهای زمینمدل

، شـهرهای کشـورکالندر اکثـر کـه ازآنجایی شهر کرمانشاه پرداخته شـد. گانه 1مناطق در  مسکن پایداری یهاشاخص

شده و مبتنی پـر عـدالت اجتمـاعی اسـت. ریزیبرنامه یهادهنده بافتالگوی توزیع پراکنده )منظم( عناصر خدماتی نشان

اسـت امـا الگـوی  یزیرشود حاصل از رشد ارگانیک و فاقد برنامهمشاهده می کشوری که بیشتر در شهرهای الگوی رندم

قطبی شدن گذار در تکاز شهر یا نتیجه وجود یک عنصر تأثیر در مناطق خاصیتمرکز خدمات و امکانات  جهینت یاخوشه

( -013720/5) ادیـزی کـم ـ هاخوشهدر توزیع  Z-scoreازآنجاکه مقدار شاخص  2 شماره با توجه به شکل، شهر است

 کرمانشـاهی شـهر مناطقکه شکاف آشکاری میان  دهدیمثبت است؛ نشان م( 130115/1) مورانشاخص  منفی و مقدار

 یبندمیتقسـو قـدیم  سه بافت جدید، میـانیبه  توانیکمی و کیفی مسکن وجود دارد که م یهاازلحا  پایداری شاخص

 ربـی،غ ـصورت شمال شرقی ـ جنوب غربی، و دو محور شرقی روند گسترش کالبدی شهر کرمانشاه بهبا توجه به  کرد.

بافـت  قـدیم وحـالت ممحل زندگی طبقات متوس ، باال و نواحی منطبق با  با بافت نسبتاً جدیدشهر مناطق نیمه شرقی 

ست. چنین ابرخوردار  از طیف وسیعی غربیو شمال  با امتیازات اجتماعی و کالبدی خاص که نسبت به نیمه جنوبی میانی

ویژه مسکن ظاهر و بازتولیـدی از شـکاف اجتمـاعی و کالبـدی ها و بهافتراقی که نخستین نمودهای خود را در ساختمان

 یهـابـه علت توانیکمی و کیفی مسکن م یهااست. در ارتباط با تبعیت چنین منطق فضایی در توزیع پایداری شاخص

هری در های متفاوت مـدیریت شـت زمین و مسکن، انطباق محالت فرودست با نواحی ناپایدار و سیاستچون ارزانی قیم

 اشاره کرد. و همچنین جدایی گزینی قومی برخورد با ساکنان محالت فرودست

 



 1401بهار ، 1، شمارۀ 5، دورۀ پایدار شهرفصلنامه                                                                                                             74

 
  های کمی و کیفی پایداری الگوی توزیع فضایی کاربری مسکونی بر اساس شاخص .3شماره شکل

 

 
)هسته  ی کریجینگ نشانگر، عارضه مرکزیهاروشهای کیفی پایداری بر مبنای تحلیل فضایی الگوی توزیع فضایی شاخص .4شکل شماره 

ـ جنوب غربی( تاریخی( و  جهت جغرافیایی توزیع )شمال شرقی 

 

 

 گیرینتیجه
صورت تلفیقی رمانشاه بهشهر کهای صورت گرفته در این مقاله کارکرد نظام اقتصادی ـ اجتماعی کالنبا توجه به بررسی

ایـن  کـه دهدیم نشان شهرتوسعه این کالن تحوالت و در چارچوب ساخت و کارکرد اقتصاد و دولت رانتی است. بررسی

 ااستان ر یاقتصاد توسعه امکانات و یشهر مناطق تیجمع از عمده خشب شهر به تبعیت از ساختار کالن اقتصادی،کالن

 نداشت، وجود یاآماده یهارساختیز در مراحل آغازین توسعه و نوسازی اقتصادی کهاییازآنج واست  کرده جذب خود به

 لیتحم ویژه در بخش عرضه و تقاضای مسکنی بهاجتماع نظام بر را یفراوان ناخواسته یاجتماع ی ـاقتصاد تبعاتاکنون 

 دهه ویژهبه و 0311 دهه از نفت صادرات هتوسع از بعد کهطوریبه است، رانتی دولت و اقتصاد . چرا که کارکرداست کرده

ویژه بخش مسکن جامعه به اجتماعی و اقتصادی هایجنبه تمامی رانتی اقتصاد یا نفتی، اقتصاد 0311 دهه از بعد و 0321

رانتـی مبتنـی بـر  جامعـه سـویبه را شهراین کالن اقتصادی اجتماعی ـ نظام و داده قرار تأثیر تحت را و خدمات شهری

 جامعـه مولـد نیروهـای و تولیـدی روابـ  در تضـاد و دوگـانگی نوعی ترتیب بدین و داده، سوق ه خدمات غیر مولدتوسع

 هایشـاخص بـه توجـه با که. است یکدیگر با متضاد و متفاوت فضایی سازمان ارائه نیز آن فضایی بازتاب که ایجادشده،
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 کرمانشـاه برای را «رانتی دولت» آن تبعبه و «رانتی اقتصاد» توانمی رانتی اقتصاد و دولت اجتماعی و اقتصادی سیاسی،

باع  بـه وجـود آمـدن مشـکالت  کرمانشاه شهررشد سریع جمعیت و تمرکز آن در کالناز این منظر  دانست تبیین قابل

 :است زیر شرح به خالصه صورتبه که محیطی شده است.اقتصادی، اجتماعی و زیست

( و 5151و همکاران ) (، فولر0111(، شکیبایی و امجدی )0333تحقیقات فنی و همکاران )نتای  این پژوهش ضمن تأیید  

 یالگوهـا ی،اقتصـاد یهایتفعال ییدهی مجدد فضاوآمد و سازمانمحدوده رفت یشافزا ( در ارتباط با5151یانگ و پان )

 یروهـایدر مـورد ن پردازییـهنظر نضـم مقالـه یـندهد. ایمتفاوت نشان م ییفضا یهایاسزمان اما در مقتمرکز را هم

از آمار فضایی که  هایشهرها، برای اولین با تلفیق کمی نتای  از روشدر کالن یراخ یهادر سال ییمحرك و توسعه فضا

همچنـین الگـوی  وید جد یهکه در آن مراکز ثانو MMA ییتکامل فضا یفتوص یشبکه برا یایتراکم و مزا لتأثیر متقاب

آمده کـه دستبه داریمعنگیرد. بر اساس نتای ، ضریب متغیر تأخیر فضایی مثبت و کنند؛ بهره مییم ظهور توسعه مسکن

دار داشته است. بـر اسـاس با یکدیگر، اثر مثبتی بر توسعه ابعاد مسکن پای 1و  3، 0به این معنا است که مجاورت مناطق 

به معنـای  ص اقتصادیبر مسکن داشته است. افزایش شاخ سایر نتای  این مطالعه، شاخص کالبدی، اثر مثبت و معناداری

گذاری در بخش مسکن یک منطقه، میزان تقاضای مسـکن گذاری است. با افزایش سرمایههای سرمایهکاهش محدودیت

گذاری در بخش زیرساخت، تأثیر مثبتی بر تقاضای مسـکن و افـزایش رو افزایش نرخ سرمایه. ازاینابدییمبه آن افزایش 

ترتیب کـه تقاضـای اینفیت داشته است. همچنین بر اساس نتای ، شاخص اجتماعی اثر مثبتی بر تقاضا داشته است؛ بهکی

ی توسعه اقتصادی هانهیهز تواندیمی ترجیحات کیفیت مسکن شده و همچنین ریگشکلدوجانبه بین دو مکان، منجر به 

اسـت.  ری آن داشتهثبت و معنادار بر کیفیت مسکن و پایدااقتصادی اثر م و مسکن را کاهش دهد. همچنین شاخص مالی

 و وریبهره سو و افزایشاز یک ارباز از مالی تأمین و همچنین قیمت و هزینه کاهش افزوده،ارزش ایجاد بدین معنی که با

نبال دارد که بخـش ی در منطقه را به دگذارهیسرماتبع آن، انداز و بهمالیات در منطقه مقصد، بهبود حجم پس نرخ تعدیل

 مـوقعیتی، اثـر مثبـت و و اخص ذاتـی. همچنـین شـشـودیمدر حوزه مسکن انجـام  هایگذارهیسرماتوجهی از این قابل

 اییجغرافیـ مرکـزت از ناشـی ی بر تقاضای مسکن و رونق اقتصادی داشته است، به این معنی که عامـل مزایـایداریمعن

 بازی در منطقه بوده است.کننده برای تقاضای مسکن و افزایش بورسمل تعییندسترس، یک عا در بازار فعالیت و اندازه

 ؛مسـکن کالبـدی ازلحـا  شـاخص پایـداریکـه  دهـدیصورت گرفتـه نشـان م هایرزیابیااین پژوهش بخش دوم در 

کـاهش  کـه دندناپایدار ارزیابی شـ "انرژی جوییصرفه میزان "و  "نیازها رفع با زمین مساحت تطابق میزان "هایمؤلفه

اقلـیم  نشـینی و همچنـین وضـعیت ناپایـدارسرانه مسکونی طی سالیان اخیر، افزایش قیمت مسکن و گرایش بـه حاشیه

 "، "مصـالح دوام میـزان " کالبدی پایدار مؤلفه سه همچنین .است شدهها شاخص این بودن ناپایدار سبب ناپایدار منطقه

دارای وضـعیت تـا حـدی پایـدار  " سالیق با مسکن بصری وضعیت تطابق میزان "و  "مسکونی واحد موقعیت سازگاری

شـاخص  . ازلحـا منطقـه در بخـش مسـکن اسـتفـراوان نیروی کار  و مسکن تقاضای آن به دنبال میزان که باشدیم

در شـرای  نسـبی نیـز هماننـد کالبـدی اقتصـادی  یهاکه اغلب مؤلفـه نتای  ارزیابی نشان داد پایداری اقتصادی مسکن

 کـه شـوندیم " مسـکن بازار در رونق اشتغال تأثیر "و  "استطاعت مالی خانوار"ها شامل پایداری قرار دارند. این مؤلفهنا

 اقتصـادی های پایـداریمؤلفه سایر. است شدهها شاخص این بودن ناپایدار سبب شهر ساکنان نسبتاً پایین اکثریت درآمد

 عرضـه میزان" ،"مسکن ثابت هایینههز تأمین توانایی میزان "، "مسکن ریجا هایینههز تأمین توانایی میزان "شامل

پایـدارترین  اجتمـاعی،ازلحا  شاخص باشند. همچنین یم در وضعیت تا حدی پایدار "مسکن تقاضای میزان"و  "مسکن

ی بوده است. ایـن و سرمایه اجتماعی باال دارای شرای  پایدار به دلیل وجود همبستگی قومی " همسایگی رواب  "مؤلفه 

عواملی همچون بافت میانی با ریزدانگی،  به دلیل وجودناپایدار  با ارزیابی "میزان امنیت مسکن" در حالی است که مؤلفه

در  نشـینمنـاطق حاشیه و همچنـینویالیی بودن اکثر مساکن سبب کاهش امنیت در برابر سرقت وجود بافت فرسوده و 
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 یهاسـتمیشده است. بـدین ترتیـب اسـتفاده از س واع مخاطرات و تهدیدات اجتماعیانسبب کاهش امنیت در برابر  شهر

سـازی، منظور مقاومبخشی مساکن بافت فرسوده بـهمدرن امنیتی جهت افزایش ایمنی مساکن در برابر سرقت و استحکام

نقـش  توانـدی  همسایگی مها و افزایش روابتبع آن حضور در مشارکتخاطر و بهاحیای هویت این بافت و افزایش تعلق

 کـاربری مسـکونی شـهرکـه  کیفیـت کـه اسـت آن بیـانگر هاافتهی طورکلی،به مهمی در ارتقاء این شاخص داشته باشد.

ای کـه از گونـهسپس پایدار بـوده اسـت بهتا حدی پایدار و ناپایدار و دارای شرای  مجموعاً  موردبررسید ابعادر کرمانشاه 

مؤلفـه بعـد  1اند. همچنین از میـان مؤلفه تا حدی پایدار بوده 3مؤلفه ناپایدار و  5یابی بعد کالبدی، مؤلفه مورد ارز 2میان 

مؤلفه مورد ارزیـابی بعـد  2اند. و درنهایت از میان مؤلفه دارای وضعیت تا حدی پایدار بوده 1مؤلفه ناپایدار و  5اقتصادی، 

 دلیل به که دهدیم نشان نیز مطالعات مورد ناپایدار بوده است. نتای  0و  مؤلفه تا حدی پایدار 5مؤلفه پایدار،  5اجتماعی، 

 شـهر تـوازن و تعادل در اهرم همچون که شهری مناطق و محالت به کم توجه و شهرهاکالن به ازحدبیش دادن اهمیت

ای فضـایی الگـوی هـهمچنـین تفاوت. شـودیم احساس زمینه این در بیشتری یهاپژوهش به نیاز ،کنندیم نقش ایفای

وضـعیت تـا حـدی پایـدار و  2و  7دارای وضعیت ناپایدار، مناطق  1و  1، 5، 0مسکن پایدار حاکی از آن است که مناطق 

رسد که تدوین مدل نظری و مطالعه تأثیر ساختار حکمرانی شـهری اند. به نظر میدارای وضعیت پایدار بوده 1و  3مناطق 

ترین نیازهای مرتب  با شیوه تولید مسـل  و عوامـل مـرتب  بـا آن باشـد. یکی از مهمگذاری شهری کرمانشاه بر سیاست

جویی انرژی در بعد کالبدی، میزان اسـتطاعت مـالی خـانوار در بعـد های میزان صرفههمچنین با توجه به ناپایداری مؤلفه

 گرددیممسکن در بعد اجتماعی پیشنهاد اقتصادی و تأثیر اشتغال در رونق بازار مسکن و همچنین ناپایداری میزان امنیت 

های فرسوده و توسعه مسکونی جدید از الگوی بومی و معماری مسکن متناسب بـا وضـعیت اقلیمـی که در نوسازی بافت

االمکان استفاده شود. در ارتباط با میزان استطاعت مـالی وساز ساختمان حتیهای ساختنامهشهر و همچنین رعایت آیین

باید مطالعات جامعی در خصوص وضعیت اقتصادی مناطق شهر صورت گیرد تـا در صـورت لـزوم از طریـق یخانوار نیز م

ارائه تسهیالت و خدمات الزم، شهروندان توانایی الزم را جهت نوسازی بافت انجام دهند. در ارتباط بـا تـأثیر اشـتغال در 

داللیسم به بازار مسکن سبب ایجاد حبـاب کـاذب در  رسد که رویکرد اقتصاد سیاسی و نگاهرونق بازار مسکن به نظر می

وساز به دنبال کاهش تقاضا و روند نمایی رشد قیمت طی سـالیان اخیـر بـوده اسـت کـه قیمت و همچنین کاهش ساخت

نیازمند توجه جدی دولت و نظارت بر بخش مسکن است. با توجـه بـه ناپایـداری و مشـکالت موجـود در حـوزه امنیـت 

گردد که در سطح مناطق و محـالت شـهر بـا توجـه بـه مشکالت مربوط به انواع جرائم، پیشنهاد میاجتماعی مسکن و 

طراحی محیطی  کردیروهای نیروی انتظامی و نیز افزایش و ارتقاء روزی گشتوضعیت موجود بافت محالت، حضور شبانه

 ( موردتوجه قرار گیرد.CPTEDدر مقابله با وقوع جرم و بزه )

 

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.
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