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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.
Keywords: Urban Development, Sustainable Housing, Political Economy, Ordinary Kriging,
Kermanshah City.
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چکیده
فرآیند رشد و توسعه شهرنشینی کشور بهشدت متأثر از رویکرد اقتصاد سیاسی است که این توسعه بـهعنوان یـک
پدیده برونزا و بر پایه رشد خدمات شکلگرفته است که بههیچوجه ادامه شهرنشینی تاریخی آن نیسـت .در ایـن
پژوهش با تحلیل فضایی ابعاد مسکن پایدار شهری ،وضعیت کمی و کیفی مسکن در سطح کالنشـهر کرمانشـاه
بررسی خواهد شد .این پژوهش با توجه به ماهیت دادهها و عدم امکان کنترل رفتار متغیرهای مؤثر در مــسئله ،از
نـوع غیرتجربـی بـوده و در چارچوب الگوی تحلیلی ـ موردی انجامشده است .بـهمنظور تحلیـل الگـوی مسـکن
پایدار در سطح شهر و مناطق  1گانه شهر کرمانشاه از تکنیک پیمایش بلوك آماری و ابـزار پرسشـنامه در  3بعـد
پایداری کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی مشتمل بر  11گویه استفادهشده است .نتای پایداری ابعاد سهگانه بر اسـاس
آزمون  tنشان میدهد که از میان  2مؤلفه مورد ارزیابی بعد کالبدی 5 ،مؤلفه ناپایدار و  3مؤلفـه تـا حـدی پایـدار
بودهاند .همچنین از میان  1مؤلفه بعد اقتصادی 5 ،مؤلفه ناپایدار و  1مؤلفه دارای وضعیت تا حدی پایدار بودهاند .و
درنهایت از میان  2مؤلفه مورد ارزیابی بعد اجتماعی 5 ،مؤلفه پایدار 5 ،مؤلفه تا حدی پایدار و  0مورد ناپایدار بـوده
است .مقدار شاخص  Z-scoreدر توزیع خوشههای کـم ـ زیـاد ( )-5/013720منفـی و مقـدار شـاخص مـوران
( )1/130115مثبت است؛ نشان میدهد که شکاف آشـکاری میـان منـاطق شـهری کرمانشـاه ازلحـا پایـداری
شاخصهای کمی و کیفی مسکن وجود دارد که میتوان به سه بافت جدید ،میانی و قـدیم تقسـیمبندی کـرد .بـا
توجه به روند گسترش کالبدی شهر کرمانشاه بهصورت شمال شرقی ـ جنوب غربی ،و دو محور شرقی ـ غربـی،
مناطق نیمه شرقی شهر با بافت نسبتاً جدید محل زندگی طبقات متوس  ،باال و نواحی منطبق با محالت قـدیم و
بافت میانی با امتیازات اجتماعی و کالبدی خاص که نسبت به نیمه جنوبی و شمال غربی از طیف وسیعی برخوردار
است .همچنین تفاوتهای فضایی الگوی مسکن پایدار حاکی از آن است که منـاطق  1 ،5 ،0و  1دارای وضـعیت
ناپایدار ،مناطق  7و  2وضعیت تا حدی پایدار و مناطق  3و  1دارای وضعیت پایدار بودهاند.
واژگان کلیدی :توسعه شهری ،مسکن پایدار ،اقتصاد سیاسی ،کریجینگ نشانگر ،شهر کرمانشاه.
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مقدمه
اقتصاد سیاسی شهری در دهه  0371و بهمنظور تحلیل کالنشهرهای مدرن پا به عرصه گذاشت و به دنبال آن است که
نحوه شکلگیری سیاستهای عمومی محلی تحت نهادهای محلی را ارزیابی کند .منظور از نهادهـا قواعـد سـاخته بشـر
است که ساختار تعامالت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی را شکل میدهد (کاظمیان و همکاران .)1 :0333 ،اقتصاد سیاسـی
کیفیت توزیع جغرافیایی سرمایه ،مسکن و درآمد ،خدمات ،سهم بخش دولتی و بخش خصوصی در برنامههای اقتصـادی،
تخصیص منابع بهصورت نابرابر میان شهر و روستا را بررسی میکند .در اقتصاد سرمایهداری ،در امر توسعه اقتصادی ،تنها
عامل بازار تعیینکننده نمیباشد .بلکه نیروهای اجتماعی ـ سیاسی خارج از بازار نیز در این امـر دخالـت دارنـد .در جهـت
شناخت این نیروها ،الزم است اقتصاد سیاسی سرمایهداری ،گردش سرمایه و ایدئولوژی نظام حکومتی بهروشـنی بررسـی
گردد .با این طرز تفکر ،جغرافیای کشورها ،نواحی شهرها و روستاها ،حاصل کارکرد اقتصاد سیاسی میباشد .مکان و فضـا
را نیز اقتصاد سیاسی تولید میکند .ازاینرو در نظر برخی از جغرافیدانان مطالعه اقتصاد سیاسی باید در کانون تحلیلهـای
جغرافیایی قرار گیرد (مشکینی و همکاران .)10 :0330 ،سکونتگاههای انسانی متأثر از اقلیم ،اقتصاد و امر سیاسی هسـتند.
قرار گرفتن در مسیر راه تجاری ،مرکز دستگاه سیاسی بودن و گرهگاه تجاری و اقتصادی در رونـق سـکونتگاه شـهری و
مناطق اطراف آن نقش دارند .امروزه عدم توزیع عادالنه امکانات ،تسهیالت و خدمات شهری در میان مناطق و محالت و
اقشار مختلف شهر بر اساس نیازهای اساسی ،کیفیت و پایداری زندگی شهری و شـهروندان را بـه خطـر انداختـه اسـت
( .)Baum-Snow et al, 2020: 119بهطوریکه مسائل شهر و شهروندی ( )Bettencourt, 2020: 118به مهمتـرین
مسائل مؤثر بر ابعاد کمی و کیفی زندگی انسان تبدیلشده است (حاتمی و همکاران .)15 :0333 ،بیشتر این مشـکالت در
سطح باالتری شکل میگیرد؛ چراکه اگر شهرها بهخوبی مدیریت شوند ،فرصتهای مهمـی را بـرای توسـعه اقتصـادی و
اجتماعی فراهم میکنند .ناتوانی بسیاری از شهرها در تأمین کار ،مسکن و خدمات متناسـب بـا افـزایش جمعیـت ،سـبب
شهرنشینی لجامگسیختهای میشود که پیامدهای مهمی برای کیفیت زیست و ثبات اجتماعی شـهرها دارد (حـاتمینژاد و
همکاران )111 :0331 ،و باعـ ناپایـداری و عامـل بـروز مشـکالت عدیـدهای در کشـورهای رو بـه رشـد شـده اسـت
()United Nations,2018؛ با ادامه این روند رشد جمعیت شهرها در آینده ،تغییرات و تحـوالت نگرانکننـدهای در ایـن
مکانها به وجود خواهد آورد و به دنبال آن روند افزاینده تقاضا برای مسکن ،گسترش ساختوسازهای نامناسب در بخش
غیررسمی ،شرای فیزیکی و کالبدی بیکیفیت ،تراکم باالی جمعیت و کاهش سـرانه ،مسـکن نابهنجـار بـه پیچیـدگی و
ناپایداری هر چه بیشتر شهرها میافزاید.
اقتصاد سیاسی ایران در سده اخیر بهشدت تحت تأثیر عواید ناشی از فروش نفت قرارگرفته و بالطبع این روند بـر اقتصـاد
سیاسی شهری نیز تأثیر مستقیم نهاده است .عواید نفت نوعی بهره مالکانه است که یکجا و مستقیماً بـه دولـت پرداخـت
میشود .این عواید ،هنگامیکه تا حد زیادی افزایشیافته و دسـتکم  01درصـد تولیـد ناخـالص ملـی را تشـکیل دهـد،
استقالل غیرعادی اقتصادی و سیاسی دولت را از نیروهای مولد و طبقات اجتماعی فراهم میآورد و تغییـرات جـدی را در
شکلگیری فرایندهای فضایی در هر جامعهای ایجاد میکند .سرمنشأ این مداخله ارکان دولتـی در حقیقـت همـان بهـره
مالکانه رانتی است که توانایی ایجاد طبقات انسانی و ساختارهای فیزیکی موردنظر خود را در فضای شهری دارد و بالطبع
این فرآیند به دولت بهعنوان قدرت حاکم کمک میرساند تا قوانین موردنظر خود را در جامعه اعمال کنـد ،در بسـیاری از
موارد خود این طبقات به دولت وابسته میشوند؛ ازجملـه بـرای کـار ،کمکهـای مسـتقیم و طرحهـای رفـاه عمـومی از
آموزشوپرورش و بهداشت گرفته تا سوبسید مواد غذایی و امتیازات گوناگون دیگر (پورمحمدی و همکاران.)050 :0311 ،
بنابراین هزینههای دولت ،بهعنوان سرچشمه قدرت اقتصادی و سیاسـیای کـه تمایـل بـه حفـظ و گسـترش خـود دارد،
سرنوشت طبقات مختلف اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد .این عواید برای کل جامعه بخصوص برای طبقـات شـهری
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تبدیل به یک منبع نامرئی رفاه فزآینده میشود و زمینهساز مداخله دائمی و فزآینده نهادهای دولتی در حـوزه فرآینـدهای
شهری میشود .هاروی ،سازماندهی فضایی را کامالً به شرای تولید و گردش سرمایه مرتب میسازد و آن را بر اسـاس
مفاهیمی نظیر ارزش اضافی ،ارزش مصرفی ،ارزش مبادله و توزیع درآمد توضیح میدهد .او شهرها را گرهگاههایی فضایی
میداند که در آن سرمایه متمرکز و در حال گردش است .میدانی است که در آن نزاع طبقاتی صـورت میگیـرد .هـاروی
پیدایش تضاد و اعترا

در شهر را از منظر رخنه تدریجی الزامات نظام اقتصادی در زندگی روزمره ساکنان یـک محـی

اجتماعی ـ مکانی شرح میدهد (ذاکر حقیقی و همکاران .)70 :0330 ،اصل ساختاری کلی در ورای این اندیشه ،برگرفتـه
از پیوندی است که مارکس میان بحرانهای اقتصادی و ظهور هویت و کنش جمعـی طبقـه کـارگر قائـل بـود .بـه نظـر
مارکس ،رواب و پویش اقتصادی با برهم زدن شالوده اجتماع و جنبههای غیر ابزاری آگاهی روزمره به مقاومت و اعترا
سازمانیافته میانجامد .ازنظر هاروی تغییرات شهری متأثر از نظام سرمایهداری است و برای درك آن باید به شیوه تولیـد
سرمایهداری (بهویژه انباشت سرمایه و بحرانهای آن) و جریان سرمایهگذاری توجه داشـت (صـبوری دیلمـی و شـفیعی،
 .)13 :0330مسکن و شرای آن ،عاملی مهم و محوری در کیفیت زندگی و تمایز بـین افـراد ،گروههـا و نـواحی قلمـداد
میشود (شکوری و عسگری .)052 :0330 ،نیاز به مسکن دو بعد کمی و کیفی دارد .در بعد کمی نیاز به مسکن ،به فقدان
سرپناه و میزان دسترسی به مسکن و در بعد کیفی ،مسائل و پدیدههایی مطرح میشوند که به بیمسکنی و بـد مسـکنی
منجر میشوند .وجود واحدهای مسکونی نامناسب موسوم بـه بـد مسـکنی ،از معضـالت اجتمـاعی جوامـع امـروز اسـت
(مشکینی و همکاران.)21 :0330 ،
قلیپور و همکاران ( )0337با تحلیل اقتصادی ـ سیاسیِ نظام شبکه شـهری اسـتان کرمانشـاه ( 0332تـا  )0332نشـان
میدهند که از سال  0332تاکنون ،پراکنش جمعیت نقاط شهری در آستانههای جمعیتی متـوازن نبـوده اسـت .شـهرهای
متوس بزرگ و شهرهای بزرگ میانی وجود ندارد .در تمام سرشماریهای پدیده نخست شهری در اسـتان وجـود داشـته
است و هماکنون جمعیت شهر اول (کرمانشاه)  12/01برابر شهر دوم (اسالمآباد) است .خدمات بر اسـاس جمعیـت توزیـع
میشود و برنامهای برای برونرفت از عدم تعادل نظام شهری وجود ندارد .فنـی و همکـاران ( )0333بـا تحلیـل تطبیقـی
شاخصهای مسکن پایدار در بافت قدیمی و نوساز محالت اتابک و پونک تهران ،به این نتیجه رسیدهاند که این دو محله
الگوها و اولویتهای متفاوتی از برنامهریزی مسکن بر اساس نیازسنجیها و تأکید بر وجوه اجتماعی ،اقتصادی و کالبـدی
با تأکید بر عدالت اجتماعی و فضایی را طلب میکنند .شکیبایی و امجدی ( )0111با تحلیل نـابرابری مسـکن شـهری در
استانهای ایران با استفاده از شاخصهای  1گانه کالبدی ـ اجتمـاعی و اقتصـادی مسـکن و وضـعیت نـابرابری آن بـین
استانهای کشور و سطحبندی مناطق طی سه دوره  31 ،12و  32پرداختهاند .نتای نشان میدهد طی دوره  01سـاله 32
ـ  ،12وضعیت توسعه مسکن شهری بهبودیافته است .اما پراکندگی میزان توسـعهیافتگی طـی همـین دوره بیشـتر شـده
است .به این معنی که نابرابری در شاخصهای مسکن افزایشیافته است .بـا افـزایش رشـد شهرنشـینی ،توسـعهیافتگی
مسکن شهری کاهشیافته است .ارگوون )5151(0با بررسی اقتصاد سیاسی تأمین مالی مسکن در ترکیـه بـه ایـن نتیجـه
رسیده است که مالیسازی اقتصاد ترکیه و صنعت مسکن را بیشتر از طریق حرکتهای آزادسازی مالی و افزایش جریـان
سرمایه تحت تأثیر قرار داد .هم بدهیهای خانوار و وامهای رهنی را به طـرز چشـمگیری افـزایش داد و هـم تسـهیالت
مختلفی را برای صنعت مسکن ارائه کرد .مقررات قانونی مربوطه نه تنها به رونق صنعت مسکن ترکیه کمک کـرد ،بلکـه
ادغام آن با سیستم مالی ملی و جهانی را نیز تسهیل کرد .عالوه بر این ،پیامدهای سیاسی انگیزهای قوی بـرای دولتهـا
ایجاد کرد تا اهمیت ویژهای به صنعت مسکن بدهند .ورود سرمایه در مقیـاس بـزرگ هموابسـتگی بـه منـابع خـارجی را
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تشدید کرد و هم نقش تقاضای داخلی را افزایش داد زیرا این تضاد اصلی مدل انباشت است .فولر0و همکاران ( )5151بـا
بررسی قیمت مسکن و نابرابری ثروت در اروپای غربی با روش اقتصاد سیاسی مقایسـهای ( )CPEبـهطور قـوی عوامـل
سیاسی و نهادی تعیینکننده نابرابری درآمد را بررسی کردهاند .نگارندگان با استفاده از دادههای جدید از پایگاه داده درآمد
جهانی ( ،)WIDبه بررسی چگونگی شکلگیری پویاییهـای اقتصـادی ،سیاسـی و نهـادی نسـبت ثـروت بـه درآمـد در
کشورهای اروپای غربی و  OECDمیپردازد .مشخص شد که عوامل سیاسی و نهادی تعیینکننده که بر نابرابری درآمـد
تأثیر میگذارند ،تأثیر کوتاهمدت یا بلندمدتی بر نسبت ثروت به درآمد ندارند .در عو  ،افزایش نسـبت ثـروت بـه درآمـد
ناشی از افزایش قیمت مسکن و همچنین تغییرات قیمت در سایر داراییهای مالی است ،نه نرخ مالکیت خانه یا پسانـداز
ملی .این مقاله با بررسی اینکه چگونه پویایی در حال تغییر قیمت مسکن و نابرابری ثـروت بـهطور فزاینـدهای بـه تضـاد
سیاسی بین نسلی و مرتب با طبقات در اروپای غربی شکل میدهد ،به پایان میرسـد .یانـگ و پـان )5151(5بـا تحلیـل
همبستگی سرمایه انسانی ،قیمت مسکن و توسعه اقتصادی با استفاده از دادههای  30استان چین از سال  0333تا ،5102
به این نتیجه رسیدهاند که تجمع سرمایههای انسانی ،تأثیر طوالنیمدت مثبتی بر قیمت مسکن پایدار و توسعه اقتصـادی
دارد و به یک عامل تعیینکننده برای رشد اقتصادی تبدیلشده است .کالنتیدو )5151(3با بررسـی نیـاز و امکـان اجـرای
مسکن پایدار در استرالیا بـر اسـاس مـدل سـاخت گـروه  ،Baugruppenپتانسـیل گزینـههای مسـکن پایـدار بـا ابعـاد
محی زیست و اجتماعی را ترسیم میکند .یافتههای مطالعه موردی نشان میدهد کـه مـدل مسـکن موجـود بـه شـرای
بیعدالتی فضایی و ناپایداری شهری دامن میزند؛ عالوه بر این امکان محدود بودن تغییر پـارادایم موجـود را نیـز نشـان
میدهد .ایرگوی )5150(1در پژوهشی با عنوان اقتصاد سیاسـی مسـکن اجـارهای در اسـپانیا :دیالکتیـک اسـتثمار (هـا) و
مقررات ،به تحلیل چگونگی استثمار مستأجران در اسپانیا میپردازد کـه چگونـه درآمـد بانکهـا ،صـندوقهای تـأمینی و
صندوقهای بازنشستگی را افزایش میدهد .این پژوهش با تمرکز بر منشاء پـول سـرمایهگذاری شـده در پـروژه مسـکن
 Tres Cantosمادرید ،معتقد است که نوع خاصی از استثمار بهطور فزایندهای با پویایی انباشـت سـرمایه مـرتب اسـت.
نقش کلیدی استثمار ثانویه مستأجرین در اسـتراتژیهای درآمـدزایی صـندوقهای بازنشسـتگی ،صـندوقهای تـأمینی و
بانکها توس مقررات بیشماری که در مقیاس ملی و فراملی اجـرا میشـوند ،تقویـت و میـانجیگری میشـود .ازلحـا
نظری ،این مقاله ادعای مارکسیستی را که استثمار خانگی «ثانویه» نسبت به استثماری است که در فرآینـد تولیـد اتفـاق
میافتد ،به چالش میکشد.
با جمعبندی مطالب فوق و پیشینه تجربی پژوهش این نکته روشن میشود کـه در بسـیاری از مـوارد مهمتـرین عامـل
تأثیرگذار بر میزان رضایت فرد از سکونت در محله ،مسکن و شرای محیطی آن است .مسکن خردتـرین و کوچـکترین
شکل تجسم کالبدی رابطه متقابل انسان و محی و درعینحال عامل اصلی جامعهپذیری افراد نسبت به برتـرین فضـای
زندگی انسان است .بنا به دیدگاه لوکوربوزیه ،برآورده کردن هر دو وجه نیازهای جسمی و روحی انسـان بـا سـازماندهی
فضایی مسکن مناسب نشانگر رفاه عمومی جامعه است .مسکن بد و نامطلوب منجر به پیامدهای زیانباری از قبیل ابـتالء
به بیماریها ،بیبندوباریها ،تباهی و فساد جوانان جوامع میشود .عوامل اقتصادی ،سبک معماری ،زبـان بـومی منطقـه،
گرایشهای سبکشناختی ،آبوهوا ،جغرافیا و آداب و سنن محلـی در توسـعه و طراحـی مسـکن در مکانهـای مختلـف
تأثیرگذار است .کالنشهر کرمانشاه بهعنوان نهمین شهر بزرگ ایران در طول دو دهه گذشته با توسعه فیزیکی و جمعیتی
شدید و انواع مهاجرتهای درون قومی مواجه بوده است .بر اساس شواهد ،وجـود شـکاف در کیفیـت سـاخت مسـکن در
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نواحی و محالت مختلف شهر و بروز حاشیهنشینی بهروشنی نشان از عدم موفقیت برنامهریزی مسکن و توزیع امکانات و
خدمات در این شهر دارد که موجب شکلگیری محالت چندقطبی و جدایی گزینی قـومی ـ زبـانی شـده و شـکلگیری
محالت شهری با توجه به پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد جدایی گزینی محالت شهری را موجب شده اسـت .قیمـت و
کیفیت مسکن در جدایی گزینی و شکلگیری محالت اعیاننشین ،فرهنگی و فقیرنشین نقش پررنـگتری دارد ،ایـن در
حالی است که چنین توسعه شهری مغایر یا اصول توسعه پایـدار شـهری اسـت کـه میتوانـد در آینـدهای نهچنـدان دور
مشکالت بسیاری را در فرآیند مدیریت شهری این کالنشهر موجب شود .در این پژوهش ضمن ارزیابی وضعیت کمی و
کیفی مسکن ،به سؤال زیر پرداخته میشود:
 مهمترین ابعاد اثرگذار بر وضعیت مسکن پایدار و بازتابهای فضایی آن کداماند؟
مبانی نظری
اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی شهری به زمینه مطالعاتی گفته میشود که در آن عوامل نهادی ،محیطی و سیاسـی در تصـمیمگیریها و
سیاستگذاریهای شهری موردتوجه قرا میگیرد .تا اواخر قرن  03میالدی عبارت اقتصاد سیاسی به معنای علـم اقتصـاد
متعارف به کار میرفت و شامل مجموعه وسیعی از موضوعات اقتصـادی میشـد .بـا انتشـار کتـاب اصـول علـم اقتصـاد
مارشال0عبارت علم اقتصاد از عبارت اقتصاد سیاسـی تفکیـک شـد ( .)Kębłowski et al, 2020: 144رویکـرد اقتصـاد
سیاسی شهری به دنبال آن است که نحوه شکلگیری سیاستهای عمومی محلی تحت نهادهای محلی را ارزیـابی کنـد.
منظور از نهادها مجموعه قواعد ساخته دست بشر است کـه سـاختار تعـامالت اقتصـادی ،سیاسـی و اجتمـاعی را شـکل
میدهد ،این قواعد شامل قواعد رسمی (شامل حقوق اساسی ،قـوانین و مقـررات و حقـوق مالکیـت) و قواعـد غیررسـمی
(شامل فناوری ،هنجارهای رفتاری ،عادتها ،آدابورسوم و سنتها) میشـود ( .)Le Galès, 2018: 5در سیاسـتگذاری
عمومی سه مسئله مهم عبارتاند از اینکه سیاستورزان چه کسانی هستند ،چه سیاستهایی به اجرا گذاشته میشود و چه
کسانی از این سیاستها منتفع میشوند .بنابراین ،به مطالعه و بررسی تأثیر نهادهـای محلـی بـر سیاسـتگذاری عمـومی
محلی اقتصاد سیاسی شهری گفته میشود.
مفهوم مازاد و رابطه آن با شهرنشینی در ادبیات مربوط به شناخت خاسـتگاههای شهرنشـینی بـهطور وسـیع موردبررسـی
قرارگرفته است .همه محققان در لزوم وجود محصول مازاد کشاورزی برای ظهـور شـهر در تـاریخ اتفـاقنظر دارنـد .امـا
چگونگی شیوه تصاحب این مازاد در اقتصاد شهر سرمنشأ بروز طبقات و تفاوتهای طبقاتی در نقاط شـهری بـوده اسـت
(گلی و حیدری .)13 :0331 ،نقاط شهری عموماً زمینههای رقابت و پیشی گرفتن افراد جوامع از یکدیگر را فراهم میکنند
که مصداق این رقابتها تعیین کاربری اراضی و مدیریت شهر است .به همین دلیل تشکیل طبقـات و جابجـایی طبقـات
بهطور دائم در آن صورت میگیرد .این در حالی است که نقاط روستایی یا شهرهای کوچکتر کمتـر بـه چنـین وضـعیتی
دچار هستند .پویا بودن اقتصاد ،مصرفی بودن زندگی ،خالقیتها و خصوصیاتی ازایندسـت در نقـاط شـهری فـراوان بـه
چشم میخورد و جریان مهاجرت به نقاط شهری نیز ثابت بودن قشربندی اجتماعی شهری را بـر هـم میزنـد .درنتیجـه
طبقات اجتماعی در شهر تحت تـأثیر مسـائل اقتصـادی و سیاسـی بـهطور دائمـی دچـار تغییـر میگـردد ( & Gallent

 .)Robinson, 2011: 299به نظر مانوئل کاستلز تسل نظام اقتصـادی ،اسـاس سـازماندهی فضـایی اسـت و فعالیـت
اقتصادی ،سازماندهی فضایی را به عهده دارد .هیچ جامعهای بدون فضایی که خود آن را سازمان بخشیده اسـت ،وجـود
خارجی ندارد (مهدوی .)10 -0 :0311 ،ازاینرو ،شناسایی نیروهای سـازنده و پدیدآورنـده فضـای جغرافیـایی و محتـوای
1. Marshall
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اجتماعی فضا از ضروریات است .مکانیزم عمـل ایـن نظـام و رونـد انباشـت سـرمایه در شـهرها و نـواحی پیرامـونی آن،
بهگونهای است که به قول هاروی (« )0312برخالف رقابت درون سرمایهداری که در آن تمـام کنشـگران اجتمـاعی بـه
تولید عقالنی چشمانداز فیزیکی و اجتماعی مناسب برای انباشت سرمایه همت میگمارند» (افراخته و حجـی پـور:0331،
 )13در این دیدگاه ،طبقه صاحب قدرت از طریق شهر ،کل فضا را کنترل میکند .به نظر کاستلز ،نظام شهری چیزی جدا
از کل نظام نیست و جزئی از آن محسوب میشود .درواقع ،نظام شهری تبلور نظام درون واحد فضایی مصرف انبوه است.
هرگونه تغییری در کل نظام ،به تغییر مشابهی درون نظام شهری میانجامد .نظام شهری نیـز از سـه سـطح اقتصـادی،
سیاسی و ایدئولوژیک تشکیلشده است .سطح سیاسی به مدیریت شـهری یعنـی ،دولـت محلـی و دیگـر مراکـز دولتـی
برمیگردد و کارکرد غالب آن تنظیم رواب بین سطوح گوناگون بهمنظور برقراری انسجام نظـام اسـت .منظـور از سـطح
ایدئولوژیک مفادهای شهری یا معانی ،ناشی از اشکال فضایی اجتماعی است .سطح اقتصادی نیز حاوی سه عنصر تولیـد،
مصرف و مبادله است که بهگونهای در نظام شهری با یکدیگر مربوطاند ( .)Castells, 1998ازنظر دیوید هاروی وظیفـه
اصلی شهر و شهر گرایی ،تثبیت نوع خاصی از شیوه تولید است .هاروی سعی دارد نوعی اقتصـاد سیاسـی فضـا در نظـام
سرمایهداری را تبیین کند که حاوی بینشی برای تحلیل تولید ،مکانیابی ،توزیع فضـاها و بـه دنبـال چرایـی تسـل فـرم
خاص از سازمان و اداره فضا (شهری شدن) اسـت ( .)Harvey, 2010: 101 - 102وی بـرای پدیـده شـهری شـدن در
جوامع پیرامونی چند ویژگی ذکر میکند:
 .0تمرکز جمعیت و فعالیتهای اقتصادی در یک یا چند منطقه شهری بدون ادغام آنها در یک شبکه شهری؛  .5فقـدان
یک طیف در سلسلهمراتب اقتصادی و  .3فواصل فرهنگی اجتماعی بین اجتماعات روستایی و مناطق شهری ( Harvey,

.)2010
مسکن پایدار

نکته مهمی که در اسناد دومین اجالس اسکان بشر بدان توجه شده است ،اهمیت نقش اسـکان پایـدار و تـأمین مسـکن
مناسب برای مردم در روند توسعه است (بسحاق و همکاران .)5 ،0330 ،در کشورهای درحالتوسعه نیز به مبح مسـکن
پایدار توجه میشود ولی در اغلب موارد مسکن پایدار را تنها از دیدگاه مصرف انرژی موردبررسی قرار میدهنـد ( Singh,

 )Pandey & 2012و بهندرت میبینیم اینگونه کشـورها مباحـ اجتمـاعی ،فرهنگـی ،زیسـتمحیطی و اقتصـادی را
بهعنوان سیاستی یکپارچه در نظر بگیرند ( .)Fanni & Bashiri,2009بنابراین مسکن پایدار عبارت است از مسکنی کـه
ازلحا اقتصادی متناسب ،ازلحا اجتماعی قابلقبول ،ازنظر فنی و کالبدی امکانپذیر و مستحکم و سازگاربامحی زیست
باشد ( .)Charles,2007: 3با توجه به اینکه در کشورهای درحالتوسعه ،درآمد سرانه و درصد شهرنشینی پایین میباشـد
به (استثنای برخی کشورهای تکمحصولی) اما نرخ رشد جمعیت در آنها باال (بیشتر از یک) میباشد .همچنـین در ایـن
گروه از کشورها به دلیل مهاجرتهای داخلی ،فقدان منابع مالی کـافی و مشـکالت مربـوط بـه عرضـه نهادهـای تولیـد
مسکن ،مشکل مسکن به صورتی حاد درآمده است .در این قبیل کشورها میزان تخصیص اعتبـار بـه بخـش مسـکن در
مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی پایینتر است .بـر اسـاس بـرآورد سـازمان ملـل بـهمنظور حـل مشـکل مسـکن در
کشورهای درحالتوسعه باید همهساله به ازای هر هزار نفر جمعیت کـه واحـد مسـکونی سـاخته شـود ،درحالیکـه آنهـا
بهندرت  1تا  0واحد مسکونی برای هر هزار نفر میسازند (سجادی قائممقامی و همکـاران )71 :0313 ،در ایـن کشـورها
کمبود قطعی مسکن به نحو چشمگیری وجود دارد و درعینحال قدرت خرید مردم از اهمیت کمتری (برخالف کشورهای
توسعهیافته) برخوردار است .همچنین تولید غیرقانونی مسکن وجه بارز اغلب این کشورهاست که گاهی این رقم به  12تـا
 72درصد واحدهای مسکونی شهری میرسد .کیفیت پایین مسکن ناشی از بهکارگیری مصـالح نـامرغوب در سـاخت آن،
عدم دسترسی کافی به برق ،آبلولهکشی و سیستم فاضالب از دیگر مسائل اساسـی ایـن کشـورها میباشـد .درحالیکـه
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افزایش شهرنشینی و تقاضای رو به رشد مسکن توجه اغلب مسئوالن را به رفع نیاز مسکن شهروندان جلب میکنـد؛ امـا
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
شکلی بهینه برای خود فضای زیستی مناسبی فراهم کند ( .)Charles, 2007: 55مسکن پایدار به مسکنی میگویند کـه
کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محی پیرامون خود و در پهنه وسیعتر با منطقه و جهان دارد (.)Mlecnik, 2013: 44
روش پژوهش
پژوهش ازلحا هدف ،از نوع کاربردی میباشد که به روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای اسنادی و
بررسیهای میدانی انجامگرفته است .این پژوهش با توجه به ماهیت دادهها و عدم امکان کنترل رفتار متغیرهای مـؤثر در
مـسئله ،از نـوع غیرتجربـی بـوده و در چارچوب الگوی تحلیلی ـ موردی انجامشـده اسـت .جامعـه موردبررسـی ،بلـوك
آماری و کاربری مسکونی کالنشهر کرمانشاه بـوده و کـسب دادههای اصلی ،عمدتاً با بهرهگیری از دادههای بلوكهـای
نواحی شهری مرکز آمار ایـران و اسـناد فرادسـت شامل طرح جامع و تفصیلی ،کسبشـده اســت .الیـههای اطالعـاتی
موجود در استانداری کرمانشاه ،مشاهدات میدانی ،پرسـشگری هدفمنـد از کارشناسـان شـهرداری کرمانشـاه و دادههـای
خاصی کـه در محـی نرمافـزاری سـامانه اطالعات جغرافیـایی  GISتولیدشـده ،و نیـز مطالعـه اسـنادی و کتابخانـهای،
بخش دیگری از اطالعـات موردنیاز مقالـه را فـراهم آوردهاند .ابزار اصلی پژوهش ،پرسشنامهای است که روایی محتوایی
آن با بهرهگیری از نظرات خبرگان دانشگاهی و کارشناسان تأیید نهـایی شـده اسـت .در پرسشـنامه بـرای بررسـی ابعـاد
سهگانه پایداری مسکن از  11سؤال ،شامل  01سؤال مربوط بـه گویـههای اقتصـادی 07 ،سـؤال مربـوط بـه گویـههای
اجتماعی و  03سؤال مربوط به گویههای کالبدی بهره گرفتهشده است .نهایتـاً بـرای سـنجش میـزان پایـایی در تـدوین
پرسشنامه ،از روش آلفای کرونباخ در نرمافزار  SPSSاستفادهشـده اسـت .جامعـه آمـاری پـژوهش ،سـاکنان کالنشـهر
کرمانشاه میباشند که بر اساس آخرین سرشماری در سال  0332جمعیتی معادل  311120نفر داشته است .حجـم نمونـه
نیز با استفاده از فرمول کوکران  311نفر محاسبهشده که روش نمونهگیری آن بهصورت تصادفی و مبتنی بر نمونـهگیری
خانوار ـ مسکن بوده است که جهت تحلیل دادهها از نرمافزارهـای  Excelو بـرای ترسـیم و تحلیـل فضـایی الیـهها از
نرمافزار  Arc GISو ابزارهای تحلیل فضایی شامل روشهای آمار فضایی استفادهشده اسـت .در روش  GMMآمـارهJ0
درستی انتخاب متغیرهای ابزاری را میآزماید .آماره  Jضربدر تعداد مشاهدات ،دارای یک توزیع کـای دو بـا درجـه آزادی
برابر اختالف تعداد متغیرهای ابزاری و تعداد ضرایب تخمینی است .جدول شماره  ،0فرضیه صفر مبنی بر مناسـب نبـودن
متغیرهای ابزاری را در سطح معنیداری  2درصد رد میکند .بنابراین میتوان گفت که متغیرهای ابزاری تحقیـق درسـت
انتخابشدهاند.
جدول شماره  .1ابعاد پایداری به همراه تعداد سؤاالت و مقدار آلفای کرونباخ مشاهدهشده
ابعاد پایداری
پایداری کالبدی
پایداری اقتصادی
پایداری اجتماعی
P – Value
1/107

تعداد گویهها
03
01
07

مقدار آلفای کرونباخ
1/121
1/713
1/137
J-Statestic
01/570

 .1برای محاسبه آماره کای دو از آماره  Jدر نرم افزار  Eviewsاز عبارت زیر استفاده میشود:
scalar overid=eq_gmm.@regobs*eq_gmm.@jstat
)scalar overid_p=1-@cchisq (overid,1
عبارات اول ،آماره کای دو را محاسبه میکند که با عنوان  overidنازم گذاری شده است .و عبارت دوم ،مقدار  p-vlueرا محاسبه میکند که همان
 overid-pاست eq_gmm .در عبارات باال نام معادله تخمینی در نرم افزار است.

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،5شمارۀ  ،1بهار 1401

66

بهمنظور تحلیل فضایی ابعاد مسکن پایدار در رابطه زیر که مطابق مطالعۀ دلونا و جاون )5101(0و مبتنی بـر شـاخصهای
سهگانه پژوهش انجامشده ،استفادهشده است .در رابطه  ،0شاخص  ،iنشاندهنده مناطق  1گانه ،شـاخص  ،tبیـانگر سـال
(بازة  0331ـ  )0331است و شاخصهای ما به ازای تحقیق بهصورت زیر تعریف میشوند:
= EPH

 :FEIشاخص مالی و اقتصادی منـاطق  iو زمـان t؛  :Fشـاخص عملکـردی منـاطق  iو زمـان t؛  :ISIشـاخص ذاتـی و
موقعیتی مناطق  iو زمان t؛  :INFFشاخص زیرساخت اقتصادی در مناطق  iو زمان t؛  :GOVEشاخص کالبدی مناطق
 iو زمان  tو  :SERشاخص اجتماعی مناطق  iو زمان .t
محدوده موردمطالعه
شهر کرمانشاه که در قسمت مرکزی استان کرمانشاه با موقعیـت  17درجـه و  7دقیقـه شـرقی و  31درجـه و  03دقیقـه
شمالی قرار دارد و دارای  51211کیلومترمربع گستردگی و ارتفاع  0511متر از سطح دریا است .این شهر از شمال به کوه
فرخشاد ،از شمال غربی به کوه طاقبستان و از جنوب به سفیدکوه منتهی میشود .کرمانشـاه نهمـین کالنشـهر ایـران،
دومین شهر بزرگ و پرجمعیت منطقه غرب و شمال غربی کشور (پس از شهر تبریز) و بزرگترین شهر اسـتان کرمانشـاه
است .این شهر همانند سایر شـهرهای کشـور تحـوالت جمعیتـی و کالبـدی زیـادی بـه خـود دیـده اسـت (مرکـز آمـار
ایران .)0331،بهطوریکه جمعیت آن از  052133نفر در سال  0332به  311120نفر در سال  0332رسیده است .درنتیجه
جمعیت شهری در طی سالهای  0332-0331بیش از  7/2برابر شده است .این افزایش و نیـاز رو بـه تزایـد بـه فضـای
زیستی و عملکردی شهر به رشد شتابان و لجامگسیختهای دامن زده و نیز به علـل مختلـف دیگـر ماننـد؛ مهاجرپـذیری
بهخصوص در زمان جنگ تحمیلی و سکنی گزینی بخش اعظم مهاجران جنگی استان در این شهر ،موقعیـت جغرافیـایی
شهر ،گسترش خدمات ،واگذاری زمینهای حاشیهای شهر برای ساختوسازهای مسکونی و شهری ،برنامـههای عمرانـی
کشور ،تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی کشور ،ناکارا بودن سیاستهای تحدید بافت کالبدی شهر ،حتی رهـا شـدن
این سیاستها و غیره؛ موجب رشد و گسترش بیبرنامه و نابسامان شهر شده است (حـاتمینژاد و همکـاران.)33 :0331 ،
همه این عوامل بهنوبه خود موجب تبدیل زمینهای کشاورزی مطلوب به فضاهای مسکونی و صـنعتی ،ساختوسـازهای
بیبرنامه شهری و نابودی امکانات و قابلیتهای طبیعی محی زیست شهری را به مخاطره انداخته و ناپایداری شهر را بـه
دنبال داشته است.

شکل شماره  .1موقعیت شهر کرمانشاه

1. Deluna & Jeon
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بحث و یافتهها
در بخش نخست برای تجزیهوتحلیل دادهها و ارزیابی ابعاد مسـکن پایـدار مبتنـی بـر رویکـرد اقتصـاد سیاسـی ،از روش
اقتصادسنجی فضایی استفادهشده است .این روش ،زیرمجموعهای از اقتصادسنجی است که بـا تحلیـل و ارزیـابی اثـرات
متقابل بین واحدهای جغرافیایی که میتواند نقطهای ،سطحی یا خطی باشد که به ماهیت و هـدف مطالعـه بسـتگی دارد.
مدلهای اقتصادسنجی فضایی همچنین میتواند برای توضیح رفتار کنشگران اقتصادی و واحـدهای جغرافیـایی دیگـر از
قبیل واحدهای حقیقی یا حقوقی (افراد ،شرکتها و یا دولتها) استفاده شود ،مبنی بر اینکه از طریق یک شبکه مختصات
جغرافیایی با یکدیگر مرتب باشند .اقتصادسنجی فضایی جغرافیایی ،یکـی از دو معیـار ارتبـاط را بهصـورت زیـر اسـتفاده
میکند .یکی معیار اندازهگیری دودویی ( 1و  )0مجاورت است که در آن ،واحدهای موردنظر از یک مقدار آستانه معـین و
مشخصشده به یکدیگر نزدیکتر هستند و دیگری ،یک معیار پیوسته است که فاصله بین دو واحد را اندازهگیری میکند
که میتوان این معیار را بر اساس دونقطه مرجع مانند دو شهر یا منطقه جغرافیایی و یـا کمینـه فاصـله بـین دو محـل از
نزدیکترین نقاط به مرزهای بیرونی در کشور اندازهگیری کرد؛ هرچند که واژه همسـایگی معمـوالً بـه معنـای نزدیکـی
جغرافیایی است .ادعا میشود این روش ،دارای قابلیت و کاربرد بهتری نسبت به اقتصادسنجی مرسوم در مطالعات مکـانی
است .بر اساس این روش ،میتوان فاصله هر نقطه در فضا را از نقطه دیگر تعیین کرد .ازآنجاییکه در اغلـب در کارهـای
جغرافیایی در آنها مطرح اسـت،

تحقیقاتی ،معموالً با دادههایی روبرو هستیم که خصوصیات مکانی شامل طول و عر

پیش از مطرحشدن مسئله وابستگی یا همسایگی و ناهمسانی فضایی ،باید به تعیـین کمیـت و مقـدار عـددی جنبـههای
فضایی ـ مکانی پرداخت .در قدم نخست برای جلوگیری از رخ دادن پدیده رگرسیون کاذب در هنگام بـرآورد الگـو ،ابتـدا
الزم است که ایستایی متغیرها موردبررسی و آزمون قرار گیرد ،برای بررسی ایستایی متغیرها ،آزمون لین و لوین ( )LLکه
کاربرد بیشتری در بررسی ایستایی متغیرها در دادههای تلفیقی دارد ،استفاده میشود .این آزمون بر اسـاس معنـیداری در
سطح پن درصد ،تعیین میشود .بدینصورت که اگر ارزش احتمال محاسبهشده کمتر از پن درصد باشـد ،فرضـیه وجـود
ریشه واحد برای آن متغیر رد میشود .نتای آزمون ایستایی متغیرها در جدول شماره  5نشان دادهشـده اسـت .بـر اسـاس
نتای آزمون ،تمام متغیرهای مدل ایستا هستند.
جدول شماره  .2نتایج آزمون ایستایی متغیرها (شاخص)
متغیر
FEI
F
IS
INFF
GOVE
SER

روش ارزیابی
مقدار ثابت
مقدار ثابت و روند
مقدار ثابت
مقدار ثابت و روند
مقدار ثابت
مقدار ثابت و روند
مقدار ثابت
مقدار ثابت و روند
مقدار ثابت
مقدار ثابت و روند
مقدار ثابت
مقدار ثابت و روند

آماره آزمون
-3/13
-0/21
-5/50
-1/10
-2/13
-0/30
-3/510
-3/115
-1/11
-5/13
-5/311
-5/01

احتمال
1/111
1/13
1/13
1/110
1/111
1/13
1/111
1/111
1/111
1/15
1/15
1/11

ایستایی یا پویایی
ایستا
ایستا
ایستا
ایستا
ایستا
ایستا

بهمنظور برآورد وضعیت مسکن پایدار ،ابتدا با استفاده از آزمونهای تشخیص (چاو و هاسمن) ،نوع روش انتخاب میشود.
برای آزمون چاو ،ابتدا مدل اثر ثابت زمانی تخمین زدهشده و سپس بر اساس آماره  Fلیمر امکان استفاده از روش حـداقل
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مربعات تجمیع شده مورد آزمون قرارگرفته است که نتای آن در جدول  3آمده است .بر این اسـاس ،همگنـی بخشهـا و
برابری عر

از مبدأها رد میشود و بهتر است مدل بهصورت تلفیقی برآورد شود.
جدول شماره  .3نتایج آزمون تشخیص الگوی دادههای ترکیبی یا تلفیقی
مقدار محاسبهشده F
-037/150

آزمون اثرات ثابت (چاو)

P-Value
1/111

نتیجه
رد H0

در قدم بعدی ،ابتدا باید مشخص شود که نوع مدل تلفیقی چگونه است ،بـرای ایـن منظـور ،از آزمـون هاسـمن اسـتفاده
میشود؛ به این صورت که ابتدا مدل را بهصورت اثر تصادفی تخمین زده و سپس آزمون هاسمن انجـام میشـود .نتـای
آزمون هاسمن در جدول  1آمده است که حاکی از عدم رد مدل با اثرات تصادفی در برابر اثرات ثابت است.
جدول شماره  .4نتایج آزمون تشخیص الگوی اثرات ثابت یا تصادفی
آزمون هاسمن

مقدار محاسبهشده F

P-Value

05/51

1/15

نتیجه
رد H0

در ادامه با تعیین روش بهینه برآورد ،مدل تصریحشده ،برآورد و نتای آن در جدول  2ارائه میشود.
جدول شماره  .5نتایج ارزیابی مدل غیر فضایی (اثرات ثابت)
روش متغیر توضیحی
FEI
F
IS
INFF
GOVE
SER
C

آزمونهای آماری

Fix Effect

ضریب
1/1151
1/1575
1/1153
1/1511
1/11215
1/1555
05/551

آماره T
0/13
1/51
1/11
5/51
5/75
3/12
32/52

احتمال
1/05
1/11
1/11
1/115
1/112
1/11
1/111

R2

= 0/95
Prob (F- Statistic)= 0/000

بر اساس مطالعات صورت گرفته در طرح جامع ،شهر کرمانشاه دارای  1منطقه شهرداری و  11محله است .نتـای آزمـون
ایستایی متغیرها نشان میدهد که روش ارزیابی ازنظر شاخصهای آماری در وضعیت مناسبی قـرار دارد .آمـاره  Fبیـانگر
اثرات ثابت است .به عبارتی ،این فرضیه که ضرایب متغیرهای مستقل مـدل میتواننـد صـفر باشـند ،رد میشـود و کـل
رگرسیون معنیدار است .ضریب تعیین نشان میدهد که  32درصد از تغییرات متغیـر وابسـته توسـ متغیرهـای مسـتقل
توضیح دادهشده است که گویای برازش مناسب مدل است .نتای برآورد مدل غیر فضایی با اثرات ثابت نشان میدهد که
مدل برآوردی تا حد زیادی ازنظر شاخصهای آماری در وضعیت مناسبی قرار دارد .آمـاره  ،P-Valueبیـانگر عـدم وجـود
خودهمبستگی در باقیماندههای مدل است .همچنین ضریب تعیین بیانگر توضیح  32درصـدی از تغییـرات متغیـر وابسـته
توس متغیرهای مستقل توضیح دادهشده است .بر اسـاس ایـن نتـای  ،ضـریب متغیـر تـأخیر فضـایی مثبـت و معنـیدار
بهدستآمده که به این معنا است که مجاورت مناطق  3 ،0و  1با یکدیگر ،اثر مثبتی بر توسعه ابعاد مسکن پایـدار داشـته
است .بر اساس سایر نتای این مطالعه ،شاخص کالبدی ،اثر مثبت و معناداری بر مسکن داشـته اسـت .افـزایش شـاخص
اقتصادی به معنای کاهش محدودیتهای سرمایهگذاری است .با افزایش سرمایهگذاری در بخـش مسـکن یـک منطقـه،
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میزان تقاضای مسکن به آن افزایش مییابد .ازاینرو افزایش نرخ سرمایهگذاری در بخـش زیرسـاخت ،تـأثیر مثبتـی بـر
تقاضای مسکن و افزایش کیفیت داشته است .همچنین بر اساس نتای  ،شاخص اجتماعی اثر مثبتی بر تقاضا داشته است؛
بهاینترتیب که تقاضای دوجانبه بین دو مکان ،منجر به شکلگیری ترجیحات کیفیت مسکن شـده و همچنـین میتوانـد
هزینههای توسعه اقتصادی مسکن را کاهش دهد .همچنین شاخص مالی و اقتصـادی اثـر مثبـت و معنـادار بـر کیفیـت
مسکن و پایداری آن داشته است .بدین معنی که با ایجاد ارزشافزوده ،کاهش هزینه و قیمت و همچنین تـأمین مـالی از
بازار از یکسو و افزایش بهرهوری و تعدیل نرخ مالیات در منطقه مقصد ،بهبود حجم پسانداز و بهتبع آن ،سـرمایهگذاری
در منطقه را به دنبال دارد که بخش قابلتوجهی از این سرمایهگذاریها در حوزه مسکن انجام میشود .همچنین شاخص
ذاتی و موقعیتی ،اثر مثبت و معنیداری بر تقاضای مسکن و رونق اقتصادی داشته است ،به این معنی که عامـل مزایـای
ناشی از تمرکز جغرافیایی فعالیت و اندازه بازار در دسـترس ،یـک عامـل تعیینکننـده بـرای تقاضـای مسـکن و افـزایش
بورسبازی در منطقه بوده است.
در بخش دوم جهت ارزیابی موضوع به تحلیل مؤلفهها و گویههای مستخرج از مبـانی نظـری پرداختـه شـد .اسـتفاده از
شاخصهای مناسب ،به تصمیم سازی بهتر و اقدامات مؤثرتر منجر میگردد .جهت انتخاب شاخصهای پژوهش ،از گروه
دلفی که  07نفر از نخبگـان دانشـگاهی و کارشناسـان بخـش مسـکن و شهرسـازی و شـهرداری منـاطق بودنـد؛ کلیـه
شاخصهای تأثیرگذار بر پایداری مسکن با توجه به شرای شهر احصاء گردیده که نهایتاً به  11گویه در ابعـاد اقتصـادی،
اجتماعی و کالبدی مطابق جداول  1 ،3و  2انجامید .این شاخصها در قالب طیف لیکرت ارزیابیشده که موارد این طیـف
شامل (خیلی کم ،کم ،تا حدی ،زیاد و خیلی زیاد) است و به ترتیب امتیازات  0تا  2را به خود اختصاص میدهند .مسـکن
ازنظر پایداری کالبدی ،مسکنی است که متناسب با اقلیم ،قابل بازیافت و با استحکامی مناسب ساخته شود.
جدول شماره  .6مؤلفهها و گویههای بعد پایداری کالبدی مسکن
مؤلفهها
میزان تطابق مساحت زمین با رفع نیازها
میزان دوام مصالح

شاخص پایداری کالبدی

سازگاری موقعیت واحد مسکونی
میزان صرفهجویی انرژی











میزان تطابق وضعیت بصری مسکن با
سالیق




گویهها
میزان تطابق مساحت مسکن با نیاز افراد
میزان دوام مصالح بکار رفته در کرسی چینی واحدهای مسکونی
میزان دوام مصالح بکار رفته در سقف واحدهای مسکونی
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
سازگاری با کاربریهای همجوار
سازگاری نسبت به شبکه معابر
میزان رعایت شرای جغرافیایی منطقه در ساخت مسکن میزان
استفاده از انرژیهای پاك یا تجدید پذیر
میزان رعایت مقررات ملی ساختمان در ارتباط باانرژی (پنجره
دوجداره و تهویه مناسب
میزان تطابق فرم و طراحی داخل مسکن با سالیق
میزان تطابق معماری بیرونی مسکن با سالیق

منبع( :قربانی و همکاران1397 ،؛ پورمحمدی ،1390 ،مشکینی و همکاران)1391 ،

همچنین ازنظر پایداری اقتصادی ،مسکن پایدار مسکنی است که متناسب با شرای اقتصادی سـاکنانش باشـد .جـدول 7
ابعاد پایداری اقتصادی مسکن را نشان میدهد:
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شاخص پایداری اقتصادی

جدول شماره  .7مؤلفهها و گویههای بعد پایداری اقتصادی مسکن
گویهها
مؤلفهها
 میزان درآمد خانوار
استطاعت مالی خانوار
 میزان پسانداز خانوار
 میزان تولید مسکن جدید
میزان عرضه مسکن
 میزان فروش زمین و زیربنا
میزان تقاضا مسکن
 میزان استطاعت تأمین هزینههایی مانند :پول آب برق و..
میزان توانایی تأمین هزینههای جاری
 میزان استطاعت تأمین هزینه تصرف مسکن مثل اجاره و..
مسکن
 میزان استطاعت تأمین هزینههای تعمیرات اساسی مسکن
میزان توانایی تأمین هزینههای ثابت
 میزان استطاعت تأمین هزینههای خرید مسکن
 میزان استطاعت تأمین هزینههای ساخت مسکن
 میزان بومی بودن شاغلین در تولید مسکن
تأثیر اشتغال در رونق بازار مسکن
منبع( :معمری و همکاران1398 ،؛ رفیعیان و همکاران1395 ،؛ عطایی و حاجیپور)1392 ،

ازنظر پایداری اجتماعی نیز مسکن پایدار مسکنی است که متناسب با فرهنگ و سنت ساکنان آن باشد که ثبات خـانواده،
رشد اجتماعی ،افزایش ضریب ایمنی افراد ،کاهش هنجارها و آرامش روحی اعضای خانواده را در پی دارد .جدول  1ابعـاد
پایداری اجتماعی مسکن را نشان میدهد:
جدول شماره  .8مؤلفهها و گویههای بعد پایداری اجتماعی مسکن
مؤلفهها
میزان برخورداری مسکن از
فضا
میزان برخورداری مسکن از
امکانات

شاخص پایداری اجتماعی

توزیع مناسب امکانات و
خدمات

میزان امنیت مسکن
رواب همسایگی



















گویهها
تراکم خانوار در واحد مسکونی
تراکم اتاق در واحد مسکونی
تراکم نفر در اتاق
میزان برخورداری از تأسیسات زیربنایی
میزان برخورداری از تأسیسات بهداشتی (حمام و آبلولهکشی)
میزان برخورداری از سیستمهای گرمایشی و سرمایش
میزان برخورداری از گوشههای پیشرفته
میزان برخورداری از فضای سبز خانگی (باغچه و گلخانه)
توزیع مناسب امکانات بهداشتی
توزیع مناسب مراکز خرید
توزیع مناسب مراکز آموزشی
توزیع مناسب مراکز تفریحی
امنیت در برابر سرقت
امنیت در برابر مخاطرات و بالیای طبیعی
آسایش در واحد مسکونی
رواب صمیمی با همسایگان
میزان اعتماد به همسایگان

منبع( :سرحانی و همکاران1398 ،؛ بزی و همکاران1389 ،؛ )Weingaertner & Moberg, 2011

جهت بررسی وضعیت مؤلفهها در شاخصهای سهگانه از آزمون  tتک نمونه استفادهشده است؛ به این صورت که عـدد 3
بهعنوان حد متوس پایداری در نظر گرفتهشده و دادهها با این عدد سنجیده شـدهاند .در ایـن آزمـون فـر
برابری پایداری با عدد  3است و فر

 H0بیـانگر

 H1گویای عدم برابری با حد متوس پایداری است .در این صورت باید از حد باال

و پایین استفاده کرد که:
 هرگاه حد باال و پایین مثبت باشد ،میانگین از مقدار مشاهدهشده بزرگتر است.
 هرگاه حد باال و پایین منفی باشد ،میانگین از مقدار مشاهدهشده کوچکتر است.
بنابراین با استفاده از این آزمون مؤلفهها در سه سطح ناپایدار ،تا حدی پایدار و پایدار تقسیمبندی میگردند .مطابق نتـای
ارزیابی جدول شماره  ،3در ابتدا شاخص پایداری کالبدی مسکن موردسنجش قرار گرفت .یافتهها حاکی از آن اسـت کـه
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اغلب مؤلفههای کالبدی مسکن در شرای نسبی ناپایداری قرار دارند .این مؤلفهها شامل " میزان تطابق مساحت زمین با
رفع نیازها" و " میزان صرفهجویی انرژی" میشوند که کاهش سرانه مسکونی طی سالیان اخیر ،افزایش قیمت مسکن و
گرایش به حاشیهنشینی و همچنین وضعیت ناپایدار اقلیم ناپایدار منطقه سبب ناپایدار بودن این شاخصها شده است .سـه
مؤلفه پایدار کالبدی " میزان دوام مصالح" " ،سازگاری موقعیت واحد مسکونی" و " میزان تطابق وضعیت بصری مسکن
با سالیق " دارای وضعیت تا حدی پایدار میباشد که میزان آن به دنبال تقاضای مسکن و نیروی کار فـراوان منطقـه در
بخش مسکن است.
جدول شماره  .9وضعیت ارزیابی مؤلفههای پایداری کالبدی مسکن
مقدار t

حد متوس پایداری (3 =)Test Value
فاصله اطمینان 1/32
اختالف
سطح
میانگین
معنیداری
حد باال
حد پایین

1/530
1/111
1/110
3/131
1/173

1/101
1/011
1/075
-1/101
1/315

مؤلفههای پایداری کالبدی

میزان تطابق مساحت زمین با رفع نیازها
میزان دوام مصالح
سازگاری موقعیت واحد مسکونی
میزان صرفهجویی انرژی
میزان تطابق وضعیت بصری مسکن با سالیق

-1/57
1/331
1/371
1/115
1/111

-1/31
1/101
1/155
-1/01
1/137

-1/102
-1/1011
-1/1037
-1/33
-1/1501

ارزیابی شاخص

ناپایدار
تا حدی پایدار
تا حدی پایدار
ناپایدار
تا حدی پایدار

در ادامه ،شاخص پایداری اقتصادی مسکن مطابق جدول شماره  01موردسنجش قرار گرفت .ارزیابی مؤلفههای اقتصادی
پایداری مسکن نشان میدهد که اغلب مؤلفههای اقتصادی نیز همانند کالبدی در شرای نسبی ناپایداری قرار دارند .ایـن
مؤلفهها شامل "استطاعت مالی خانوار" و " تأثیر اشتغال در رونق بازار مسکن " میشوند که درآمد نسبتاً پـایین اکثریـت
ساکنان شهر سبب ناپایدار بودن این شاخصها شده است .سایر مؤلفههای پایداری اقتصادی شامل" میزان توانایی تأمین
هزینههای جاری مسکن" " ،میزان توانایی تأمین هزینههای ثابت مسکن"" ،میزان عرضه مسکن" و "میـزان تقاضـای
مسکن" در وضعیت تا حدی پایدار میباشند.
جدول شماره  .10وضعیت ارزیابی مؤلفههای پایداری اقتصادی مسکن
حد متوس پایداری (3 =)Test Value
مؤلفههای پایداری اقتصادی
اختالف فاصله اطمینان 1/32
سطح
مقدار t
معنیداری میانگین حد پایین حد باال
1/121 -1/301 -1/551
1/111
1/110
استطاعت مالی خانوار
1/127
1/331 -1/101
1/350
میزان توانایی تأمین هزینههای جاری مسکن -5/351
-1/051 1/111 -1/113
1/133
میزان توانایی تأمین هزینههای ثابت مسکن -5/101
1/110
1/507
1/331
1/115
1/213
میزان عرضه مسکن
1/313 -1/171 1/371
1/131
0/711
میزان تقاضای مسکن
1/131 -1/111 1/337
1/113
1/350
تأثیر اشتغال در رونق بازار مسکن

ارزیابی شاخص

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

در ادامه جهت سنجش پایداری اجتماعی مسکن نیز مؤلفهها با سطح معنیداری مورد ارزیابی قرارگرفتهاند .بر اساس ایـن
نتای " ،میزان امنیت مسکن" در شرای ناپایدار قرار گرفت که عواملی همچون بافت میـانی بـا ریزدانگـی ،وجـود بافـت
فرسوده و ویالیی بودن اکثر مساکن سبب کاهش امنیت در برابر سرقت و همچنین مناطق حاشیهنشـین در شـهر سـبب
کاهش امنیت در برابر انواع مخاطرات و تهدیدات اجتماعی شده اسـت .مؤلفـههای دیگـر ازجملـه " میـزان برخـورداری
مسکن از امکانات" و " توزیع مناسب امکانات و خدمات " از شرای نسبتاً پایداری برخوردار هسـتند .همچنـین مؤلفـه "
رواب همسایگی " به دلیل وجود همبستگی قومی و سرمایه اجتماعی باال دارای شرای پایداری بوده است.
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جدول شماره  .11وضعیت ارزیابی مؤلفههای پایداری اجتماعی مسکن
مقدار t

مؤلفههای پایداری اجتماعی

1/711
50/121
00/751
-53/111
-50/11

میزان برخورداری مسکن از فضا
میزان برخورداری مسکن از امکانات
توزیع مناسب امکانات و خدمات
میزان امنیت مسکن
رواب همسایگی

حد متوس پایداری (3 =)Test Value
فاصله اطمینان 1/32
اختالف
سطح
میانگین
معنیداری
حد باال
حد پایین
1/151
1/011
1/531
1/111
0/15
1/111
1/331
1/111
1/20
1/11
1/110
1/111
0/111
-0/151
-0/101
1/111
-0/171
-0/111
-0/133
1/113

ارزیابی شاخص
پایدار
تا حدی پایدار
تا حدی پایدار
ناپایدار
پایدار

پسازاین مرحله از پژوهش ،نتای پایداری در ابعاد سهگانه کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفـت .بـدین
ترتیب شاخص ترکیبی در هر بعد محاسبه و مشخص شد کـه کـاربری مسـکونی شـهر کرمانشـاه در ابعـاد موردبررسـی
مجموعاً دارای شرای ناپایدار و تا حدی پایدار و سپس پایدار بوده است بهگونهای که از میان  2مؤلفه مـورد ارزیـابی بعـد
کالبدی 5 ،مؤلفه ناپایدار و  3مؤلفه تا حدی پایدار بودهاند .همچنین از میان  1مؤلفه بعد اقتصـادی 5 ،مؤلفـه ناپایـدار و 1
مؤلفه دارای وضعیت تا حدی پایدار بودهاند .و درنهایت از میان  2مؤلفه مورد ارزیـابی بعـد اجتمـاعی 5 ،مؤلفـه پایـدار5 ،
مؤلفه تا حدی پایدار و  0مورد ناپایدار بوده است.
جدول شماره  .12نتایج ارزیابی ابعاد سهگانه پایداری مسکن در شهر کرمانشاه
مؤلفههای پایداری
مسکن
کالبدی
اقتصادی
اجتماعی

مقدار t

-0/170
-5/112
1/337

حد متوس پایداری (3 =)Test Value
فاصله اطمینان 1/32
اختالف
سطح
میانگین
ی
دار
معنی
حد باال
حد پایین
-1/1501
-1/1201 -1/1771
1/111
-1/1331
-1/2150
1/1221
1/111
1/1210
1/1211
1/1350
1/110

ارزیابی شاخص
ناپایدار
ناپایدار
تا حدی پایدار

در بخش سوم آمار و اطالعات مربوط به وضعیت کاربری مسکونی در کالنشـهر کرمانشـاه بـر اسـاس مطالعـات طـرح
تفصیلی ـ وضعیت موجود مبنای تحلیل قرار گرفت .پس از جمعآوری دادهها و محاسبه مقادیر آن برای مناطق با استفاده
از روش میانیابی ،نقشهها ترسیم شد .در روش  Ordinary Krigingفر

میشـود کـه فاصـله و جهـت میـان نقـاط

نمونهبرداری هر کاربری در محدوده هر عارضه مرکزی هر منطقه (کاربری شاخص مسکونی) ،بر روی همبستگی مکـانی
تأثیر میگذارد .این روش وقتی بهترین کارایی را دارد که از همبستگی فاصلهای چولگی جهت دادهها آگـاه باشـیم .نکتـه
مهم این است که در روش میانیابی از حالت تخمینی استفاده میشود که از مقادیر انترپوله شـده بـرای نمـایش اتفـاقی
تغییرات در مکانی که دادهها جمعآوری نشده است ،استفاده میکند؛ بنابراین ،ابتدا باید از نرمال بودن توزیع داده اطمینـان
داشت .برای نمایش این وضعیت ،از نمودار  QQPLOTاستفاده شد که در شـکل  5مشـاهده میشـود .میـزان نزدیکـی
دادهها به خ مستقیم بسیار زیاد و دادهها ،نرمالیتۀ مناسبی دارند.
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شکل شماره  .2نمودار  QQPLOTتوزیع نرمال بودن دادهها

در مرحله اول ارزیابی شاخص مسکن در پهنه شهر ،برای هر عنصر آالینده از روشهای زمینآمار استفاده شد .کریجینگ
نوعی روش تخمین است که بر منطق میانگین متحرك وزنی و اصل اول جغرافیا استوار است و میتـوان گفـت بهتـرین
تخمینگر نااهریب به شمار میآید .سپس در ادامه از ابزار تحلیل خودهمبستگی فضایی موران بـه بررسـی خودهمبسـتگی
فضایی بر اساس خصیصه موردنظر عوار

جغرافیایی پرداخته شد .در پژوهش حاضر با استناد بـه ایـن تحقیـق از نتـای

مدلهای زمینآمار و مشاهدات میدانی با استفاده از خودهمبسـتگی فضـایی مـوران بـه تحلیـل فضـایی کمـی و کیفـی
شاخصهای پایداری مسکن در مناطق  1گانه شهر کرمانشاه پرداخته شـد .ازآنجاییکـه در اکثـر کالنشـهرهای کشـور،
الگوی توزیع پراکنده (منظم) عناصر خدماتی نشاندهنده بافتهای برنامهریزیشده و مبتنی پـر عـدالت اجتمـاعی اسـت.
الگوی رندمی که بیشتر در شهرهای کشور مشاهده میشود حاصل از رشد ارگانیک و فاقد برنامهریزی اسـت امـا الگـوی
خوشهای نتیجه تمرکز خدمات و امکانات در مناطق خاصی از شهر یا نتیجه وجود یک عنصر تأثیرگذار در تکقطبی شدن
شهر است ،با توجه به شکل شماره  2ازآنجاکه مقدار شاخص  Z-scoreدر توزیع خوشههای کـم ـ زیـاد ()-5/013720
منفی و مقدار شاخص موران ( )1/130115مثبت است؛ نشان میدهد که شکاف آشکاری میان مناطق شـهری کرمانشـاه
ازلحا پایداری شاخصهای کمی و کیفی مسکن وجود دارد که میتوان به سه بافت جدید ،میـانی و قـدیم تقسـیمبندی
کرد .با توجه به روند گسترش کالبدی شهر کرمانشاه بهصورت شمال شرقی ـ جنوب غربی ،و دو محور شرقی ـ غربـی،
مناطق نیمه شرقی شهر با بافت نسبتاً جدید محل زندگی طبقات متوس  ،باال و نواحی منطبق با محـالت قـدیم و بافـت
میانی با امتیازات اجتماعی و کالبدی خاص که نسبت به نیمه جنوبی و شمال غربی از طیف وسیعی برخوردار است .چنین
افتراقی که نخستین نمودهای خود را در ساختمانها و بهویژه مسکن ظاهر و بازتولیـدی از شـکاف اجتمـاعی و کالبـدی
است .در ارتباط با تبعیت چنین منطق فضایی در توزیع پایداری شاخصهای کمی و کیفی مسکن میتوان بـه علتهـای
چون ارزانی قیمت زمین و مسکن ،انطباق محالت فرودست با نواحی ناپایدار و سیاستهای متفاوت مـدیریت شـهری در
برخورد با ساکنان محالت فرودست و همچنین جدایی گزینی قومی اشاره کرد.
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شکل شماره .3الگوی توزیع فضایی کاربری مسکونی بر اساس شاخصهای کمی و کیفی پایداری

شکل شماره  .4تحلیل فضایی الگوی توزیع فضایی شاخصهای کیفی پایداری بر مبنای روشهای کریجینگ نشانگر ،عارضه مرکزی (هسته
تاریخی) و جهت جغرافیایی توزیع (شمال شرقی ـ جنوب غربی)

نتیجهگیری
با توجه به بررسیهای صورت گرفته در این مقاله کارکرد نظام اقتصادی ـ اجتماعی کالنشهر کرمانشاه بهصورت تلفیقی
و در چارچوب ساخت و کارکرد اقتصاد و دولت رانتی است .بررسی تحوالت توسعه این کالنشهر نشان میدهد کـه ایـن
کالنشهر به تبعیت از ساختار کالن اقتصادی ،بخش عمده از جمعیت مناطق شهری و امکانات توسعه اقتصادی استان را
به خود جذب کرده است و ازآنجاییکه در مراحل آغازین توسعه و نوسازی اقتصادی زیرساختهای آمادهای وجود نداشت،
اکنون تبعات اقتصادی ـ اجتماعی ناخواسته فراوانی را بر نظام اجتماعی بهویژه در بخش عرضه و تقاضای مسکن تحمیل
کرده است .چرا که کارکرد اقتصاد و دولت رانتی است ،بهطوریکه بعد از توسعه صادرات نفت از دهه  0311و بهویژه دهه
 0321و بعد از دهه  0311اقتصاد نفتی ،یا اقتصاد رانتی تمامی جنبههای اقتصادی و اجتماعی جامعه بهویژه بخش مسکن
و خدمات شهری را تحت تأثیر قرار داده و نظام اجتماعی ـ اقتصادی این کالنشهر را بهسـوی جامعـه رانتـی مبتنـی بـر
توسعه خدمات غیر مولد سوق داده ،و بدین ترتیب نوعی دوگـانگی و تضـاد در روابـ تولیـدی و نیروهـای مولـد جامعـه
ایجادشده ،که بازتاب فضایی آن نیز ارائه سازمان فضایی متفاوت و متضاد با یکدیگر است .که با توجـه بـه شـاخصهای
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سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی دولت و اقتصاد رانتی میتوان «اقتصاد رانتی» و بهتبع آن «دولت رانتی» را برای کرمانشـاه
قابل تبیین دانست از این منظر رشد سریع جمعیت و تمرکز آن در کالنشهر کرمانشاه باع بـه وجـود آمـدن مشـکالت
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی شده است .که بهصورت خالصه به شرح زیر است:
نتای این پژوهش ضمن تأیید تحقیقات فنی و همکاران ( ،)0333شکیبایی و امجدی ( ،)0111فولر و همکاران ( )5151و
یانگ و پان ( )5151در ارتباط با افزایش محدوده رفتوآمد و سازماندهی مجدد فضایی فعالیتهای اقتصـادی ،الگوهـای
تمرکز را همزمان اما در مقیاسهای فضایی متفاوت نشان میدهد .ایـن مقالـه ضـمن نظریـهپردازی در مـورد نیروهـای
محرك و توسعه فضایی در سالهای اخیر در کالنشهرها ،برای اولین با تلفیق کمی نتای از روشهای آمار فضایی که از
تأثیر متقابل تراکم و مزایای شبکه برای توصیف تکامل فضایی  MMAکه در آن مراکز ثانویه جدید و همچنـین الگـوی
توسعه مسکن ظهور میکنند؛ بهره میگیرد .بر اساس نتای  ،ضریب متغیر تأخیر فضایی مثبت و معنیدار بهدستآمده کـه
به این معنا است که مجاورت مناطق  3 ،0و  1با یکدیگر ،اثر مثبتی بر توسعه ابعاد مسکن پایدار داشته است .بـر اسـاس
سایر نتای این مطالعه ،شاخص کالبدی ،اثر مثبت و معناداری بر مسکن داشته است .افزایش شاخص اقتصادی به معنـای
کاهش محدودیتهای سرمایهگذاری است .با افزایش سرمایهگذاری در بخش مسکن یک منطقه ،میزان تقاضای مسـکن
به آن افزایش مییابد .ازاینرو افزایش نرخ سرمایهگذاری در بخش زیرساخت ،تأثیر مثبتی بر تقاضای مسـکن و افـزایش
کی فیت داشته است .همچنین بر اساس نتای  ،شاخص اجتماعی اثر مثبتی بر تقاضا داشته است؛ بهاینترتیب کـه تقاضـای
دوجانبه بین دو مکان ،منجر به شکلگیری ترجیحات کیفیت مسکن شده و همچنین میتواند هزینههای توسعه اقتصادی
مسکن را کاهش دهد .همچنین شاخص مالی و اقتصادی اثر مثبت و معنادار بر کیفیت مسکن و پایداری آن داشته اسـت.
بدین معنی که با ایجاد ارزشافزوده ،کاهش هزینه و قیمت و همچنین تأمین مالی از بازار از یکسو و افزایش بهرهوری و
تعدیل نرخ مالیات در منطقه مقصد ،بهبود حجم پسانداز و بهتبع آن ،سرمایهگذاری در منطقه را به دنبال دارد که بخـش
قابلتوجهی از این سرمایهگذاریها در حوزه مسکن انجـام میشـود .همچنـین شـاخص ذاتـی و مـوقعیتی ،اثـر مثبـت و
معنیداری بر تقاضای مسکن و رونق اقتصادی داشته است ،به این معنی که عامـل مزایـای ناشـی از تمرکـز جغرافیـایی
فعالیت و اندازه بازار در دسترس ،یک عامل تعیینکننده برای تقاضای مسکن و افزایش بورسبازی در منطقه بوده است.
در بخش دوم این پژوهش ارزیابیهای صورت گرفتـه نشـان میدهـد کـه ازلحـا شـاخص پایـداری کالبـدی مسـکن؛
مؤلفههای" میزان تطابق مساحت زمین با رفع نیازها" و " میزان صرفهجویی انرژی" ناپایدار ارزیابی شـدند کـه کـاهش
سرانه مسکونی طی سالیان اخیر ،افزایش قیمت مسکن و گرایش بـه حاشیهنشـینی و همچنـین وضـعیت ناپایـدار اقلـیم
ناپایدار منطقه سبب ناپایدار بودن این شاخصها شده است .همچنین سه مؤلفه پایدار کالبدی " میـزان دوام مصـالح"" ،
سازگاری موقعیت واحد مسکونی" و " میزان تطابق وضعیت بصری مسکن با سالیق " دارای وضـعیت تـا حـدی پایـدار
میباشد که میزان آن به دنبال تقاضای مسکن و نیروی کار فـراوان منطقـه در بخـش مسـکن اسـت .ازلحـا شـاخص
پایداری اقتصادی مسکن نتای ارزیابی نشان داد که اغلب مؤلفـههای اقتصـادی نیـز هماننـد کالبـدی در شـرای نسـبی
ناپایداری قرار دارند .این مؤلفهها شامل "استطاعت مالی خانوار" و " تأثیر اشتغال در رونق بازار مسـکن " میشـوند کـه
درآمد نسبتاً پایین اکثریت ساکنان شهر سبب ناپایدار بودن این شاخصها شده است .سایر مؤلفههای پایـداری اقتصـادی
شامل" میزان توانایی تأمین هزینههای جاری مسکن" " ،میزان توانایی تأمین هزینههای ثابت مسکن"" ،میزان عرضـه
مسکن" و "میزان تقاضای مسکن" در وضعیت تا حدی پایدار میباشند .همچنین ازلحا شاخص اجتمـاعی ،پایـدارترین
مؤلفه " رواب همسایگی " به دلیل وجود همبستگی قومی و سرمایه اجتماعی باال دارای شرای پایداری بوده است .ایـن
در حالی است که مؤلفه "میزان امنیت مسکن" با ارزیابی ناپایدار به دلیل وجود عواملی همچون بافت میانی با ریزدانگی،
وجود بافت فرسوده و ویالیی بودن اکثر مساکن سبب کاهش امنیت در برابر سرقت و همچنـین منـاطق حاشیهنشـین در
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شهر سبب کاهش امنیت در برابر انواع مخاطرات و تهدیدات اجتماعی شده است .بـدین ترتیـب اسـتفاده از سیسـتمهای
مدرن امنیتی جهت افزایش ایمنی مساکن در برابر سرقت و استحکامبخشی مساکن بافت فرسوده بـهمنظور مقاومسـازی،
احیای هویت این بافت و افزایش تعلقخاطر و بهتبع آن حضور در مشارکتها و افزایش رواب همسایگی میتوانـد نقـش
مهمی در ارتقاء این شاخص داشته باشد .بهطورکلی ،یافتهها بیـانگر آن اسـت کـه کیفیـت کـه کـاربری مسـکونی شـهر
کرمانشاه در ابعاد موردبررسی مجموعاً دارای شرای ناپایدار و تا حدی پایدار و سپس پایدار بـوده اسـت بهگونـهای کـه از
میان  2مؤلفه مورد ارزیابی بعد کالبدی 5 ،مؤلفه ناپایدار و  3مؤلفه تا حدی پایدار بودهاند .همچنین از میـان  1مؤلفـه بعـد
اقتصادی 5 ،مؤلفه ناپایدار و  1مؤلفه دارای وضعیت تا حدی پایدار بودهاند .و درنهایت از میان  2مؤلفه مورد ارزیـابی بعـد
اجتماعی 5 ،مؤلفه پایدار 5 ،مؤلفه تا حدی پایدار و  0مورد ناپایدار بوده است .نتای مطالعات نیز نشان میدهد که به دلیل
اهمیت دادن بیشازحد به کالنشهرها و توجه کم به محالت و مناطق شهری که همچون اهرم در تعادل و تـوازن شـهر
ایفای نقش میکنند ،نیاز به پژوهشهای بیشتری در این زمینه احساس میشـود .همچنـین تفاوتهـای فضـایی الگـوی
مسکن پایدار حاکی از آن است که مناطق  1 ،5 ،0و  1دارای وضعیت ناپایدار ،مناطق  7و  2وضـعیت تـا حـدی پایـدار و
مناطق  3و  1دارای وضعیت پایدار بودهاند .به نظر میرسد که تدوین مدل نظری و مطالعه تأثیر ساختار حکمرانی شـهری
بر سیاستگذاری شهری کرمانشاه یکی از مهم ترین نیازهای مرتب با شیوه تولید مسـل و عوامـل مـرتب بـا آن باشـد.
همچنین با توجه به ناپایداری مؤلفههای میزان صرفهجویی انرژی در بعد کالبدی ،میزان اسـتطاعت مـالی خـانوار در بعـد
اقتصادی و تأثیر اشتغال در رونق بازار مسکن و همچنین ناپایداری میزان امنیت مسکن در بعد اجتماعی پیشنهاد میگردد
که در نوسازی بافتهای فرسوده و توسعه مسکونی جدید از الگوی بومی و معماری مسکن متناسب بـا وضـعیت اقلیمـی
شهر و همچنین رعایت آییننامههای ساختوساز ساختمان حتیاالمکان استفاده شود .در ارتباط با میزان استطاعت مـالی
خانوار نیز می باید مطالعات جامعی در خصوص وضعیت اقتصادی مناطق شهر صورت گیرد تـا در صـورت لـزوم از طریـق
ارائه تسهیالت و خدمات الزم ،شهروندان توانایی الزم را جهت نوسازی بافت انجام دهند .در ارتباط بـا تـأثیر اشـتغال در
رونق بازار مسکن به نظر میرسد که رویکرد اقتصاد سیاسی و نگاه داللیسم به بازار مسکن سبب ایجاد حبـاب کـاذب در
قیمت و همچنین کاهش ساختوساز به دنبال کاهش تقاضا و روند نمایی رشد قیمت طی سـالیان اخیـر بـوده اسـت کـه
نیازمند توجه جدی دولت و نظارت بر بخش مسکن است .با توجـه بـه ناپایـداری و مشـکالت موجـود در حـوزه امنیـت
اجتماعی مسکن و مشکالت مربوط به انواع جرائم ،پیشنهاد می گردد که در سطح مناطق و محـالت شـهر بـا توجـه بـه
وضعیت موجود بافت محالت ،حضور شبانهروزی گشتهای نیروی انتظامی و نیز افزایش و ارتقاء رویکرد طراحی محیطی
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