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بررسی وضعیت مسکن پایدار شهری در ناحیه  1منطقه  9تهران
سید عباس رجائی 1ـ استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
حسین حاتمینژاد ـ دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
احمد پوراحمد ـ استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
سارا اهلل قلی پور ـ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1931/12/03 :

تاریخ پذیرش1931/20/01 :

چکیده
امروزه مسکن به مفهوم بسیار گسترده و پیچیدهای تبدیل شده است و با پیدایش مفهـوم توسـعه
پایدار ،اهمیت و گسترش مفهوم مسکن پایدار و بررسی جنبه های روزافزون آن آشکارشده است.
طراحی مسکن پایدار با استفاده از یـک طیـف گسـترده ای از اصـول طراحـی فعـال و غیرفعـال
می باشد که جنبه های زیست محیطی و اجتماعی را بهبود میبخشد .این پژوهش باهدف بررسـی
و تحلیل شاخص های مسکن پایدار شهری در ناحیه  8منطقه  3تهران تدوین شـده اسـت .روش
تحقیق توصیفی -تحلیلی است و اطالعات موردنیاز به صورت کتابخانـه ای و میـدانی (مصـاحبه)
جمع آوری شد .یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که شاخص های پایداری زیست محیطـی،
پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارد .تراکم نفر در اتاق  3/88نفر
است و نشان از تراکم باالی جمعیت می باشد .نسبت تعداد واحد مسکونی به سطح کل 833/18
می باشد که وجود کوچکی قطعات و فرسودگی بافت ،از دالیل افزایش تعداد واحدهای مسـکونی
می باشد .نسبت سطح فضای سبز به سطوح مسکونی  0/03می باشد و نشـان از وضـعیت بسـیار
ضعیف این شاخص است .نسبت مساحت پارک ها و فضای سبز به کل مساحت  0/03می باشـد و
نشان می دهد که کاربری فضای سبز در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد .سرانه مساحت فضای
سبز و پارکها  8/6میباشد که میزان نامناسبی را نشان میدهد.
واژگان کلیدی :مسکن ،توسعه پایدار ،مسکن پایدار شهری ،ناحیه  8منطقه  3تهران

 . 8نویسنده مسئول
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مقدمه
انسان نیازهای متفاوتی در طول حیات خود دارد که برای برآورده ساختن آن ها به برنامه ریزی می پردازد .مسکن و داشتن
سرپناه مناسب برای داشتن آرامش یکی از این نیازهاست .یکی از پدیدههای واقعی که از نخستین مسائل دستبهگریبـان
بشر بوده است موضوع مسکن می باشد که همواره در تالش برای دگرگونی و ارتقـای کیفیـت و راحتـی آن بـوده اسـت.
مسکن به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای زندگی انسان به عنوان کوچک ترین عنصر تشکیل دهنـده سـکونتگاه هـا بـه
شمار میرود (حکمت نیا و موسوی )888 :8318 ،و محل استراحت و آسایش و پناهگـاه خسـتگیهـا از دیربـاز و جایگـاه
امنیت و آرامش بوده است .در ادبیات امروزه ،مسکن تنها به مفهوم سقفی باالی سر نیست و عالوه بـر مکـان فیزیکـی،
همه محی مسکونی و همه خدمات و تسهیالت ضروری برای بهتـر زیسـتن خـانواده و طـرح هـای اشـتغال ،آمـوزش و
بهداشت افراد را شامل میشود (پورمحمدی.)3 :8303 ،
اهمیت مسکن به حدی است که بهطور متوس هر خـانوار بـیش از یـکسـوم درآمـد سـالیانهاش را بـه مسـکن و
هزینه های جانبی آن اختصاص می دهد .این میزان برای خانوارهای کم درآمد به مراتب سهم بیشـتری از درآمـد را شـامل
می گردد ،زیرابه دلیل میزان استطاعت مالی ساکنانش ،وضعیت مسکن این گروه ها دارای شرای خاصی است و زوج هـای
جوان وزنان بیسرپرست در اغلب موارد یکی از گروههای نیازمند به مسکن محسوب میشـوند؛ بـه همـین سـبب اقشـار
نامبرده ،در سیاستگذاریهای مسکن همواره در زمره گروههای هدف قرار دارند (مسعودی راد و همکاران.)8333 ،
در سال های پس از انقالب در ایران بخش مسکن  10الی  30درصد از کل سرمایه گذاری های کل کشور را به خود
اختصاص داده که  3تا  1درصد از تولید ناخالص ملی را شامل می شده است .بهرغم اینکـه تعـاونیهـای مسـکن در ایـن
سال ها رشد سریع و بی سابقه اش در جهان که توانسته است بالغ بر  300هزار مسکن در طی  10سال گذشته تولیـد کنـد،
نتوانسته است نیازهای جامعه را در این بخش تأمین کند (مدیری و حسینی .)8331 ،مسکن نسبت بـه سـایر کاالهـا بـه
دلیل ویژگی هایی همچون غیرقابـل جـایگزین بـودن ،سـرمایه ای بـودن ،بـادوام و پرهزینـه بـودن و غیرمنقـول بـودن
( )Gallent,2011:298می تواند عامل عمده نابرابری و درعین حال همبستگی اجتماعی به شـمار رود .مالکیـت مسـکن
نشان آشکار ارتقای سطح زندگی است (.)Bastich & Derz, 1999:296

از این رو میزان دستیابی به وضعیت مطلوب مسکن به عنوان یکی از شـاخص هـای توسـعه اقتصـادی اجتمـاعی در
کشورهای جهان محسوب می شود .یکی از رویکردهای نوین مطالعه مسکن ،سنجش جنبه های گوناگون مسکن در قالب
شاخصهای پایداری مسکن است .امروزه به مسکن نیز با این دیدگاه نگریسته میشود؛ ازاینرو؛ امروزه مسکن از مفهـوم
تک ساختی خویش دور شده و عواملی هم چون تأثیرات محیطی و اقلیمی ،دوام و انعطاف پذیری خانـه هـا ،فعالیـت هـای
اقتصادی و ارتباط آن ها با اقتصاد در سطحی باالتر ،بافت های فرهنگی و اجتماعی جوامع و تأثیر مسکن بر کـاهش فقـر،
توسعه اجتماعی و کیفیت زندگی نیز در زمره ابعاد مهم مسکن قرارگرفتهاند (مسعودی راد و همکاران.)8333 ،
هم چنین هم اکنون شهرهای ایران با مسئله بافت فرسوده و تاریخی شهر نیز درگیر شده انـد کـه بـا زنـدگی جدیـد
شهری و مشخصات یک شهر مدرن ناسازگار و ناهماهنگ است؛ بهطوریکـه کالبدشناسـی سـاختاری و عملکـردی ایـن
بافتها نشان دهنده تجلی مشکالتی نظیر تعارض با ساختار کلی شهر ،تراکم و تمرکز جمعیت و فعالیتها ،افول اقتصادی،
افول کیفیت کالبدی ،کاهش ارزش های محله ای و سکونتی ،افول کیفیت های اجتماعی ،شرای نامطلوب زیست محیطـی،
دشواری های دسترسی و مشکالت ترافیکی و انحطاط کیفیت های فرهنگی و بصری بوده اسـت (داوود پـور و نیـک نیـا،
.)8330
ناحیه  8منطقه  3تهران متشکل از  3محله با نام های استاد معین ،شهید دستغیب و دکتر هوشیار می باشـد کـه بـر
اساس سرشماری سال  8330جمعیت آن  03838نفر و  18083خانوار می باشد .کل مساحت این ناحیه  16081هکتار کـه
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از این مساحت  0388هکتار آن بافت فرسوده میباشد که با این وضعیت لزوم توجه ویژه به کیفیت مسکونی و برنامهریزی
آن در راستای توسعه پایدار شهری بیش ازپیش احساس میشود .هدف این پژوهش بررسی و تحلیل شاخصهای مسـکن
پایدار شهری در ناحیه  8منطقه  3تهران میباشد .در این راستا سوال پژوهش به این صورت مطرح اسـت کـه؛ وضـعیت
مسکن شهری در ناحیه  8منطقه  3تهران به لحاظ پایداری در سه حوزه اصـلی اقتصـادی ،اجتمـاعی و زیسـت محیطـی
چگونه ارزیابی میشود؟
در ایران و از دهه  30که مسکن بهعنوان یک چالش در برنامهریزی شهری مطرح شد .از همـین سـالهاسـت کـه
تحقیقات درزمینه مسکن در ادبیات فنی کشور شروع می شود .اولین پژوهش های مؤسسـه تحقیقـات اجتمـاعی دانشـگاه
تهران درزمینه مسکن عمدتاً بر مسئله حاشیهنشینی در شهر تمرکزیافته است که امروزه جز نامی از آنها ،چیزی در اختیار
نیست .پژوهش هایی که ابتدا در بانک ساختمان و سپس در سازمان مسکن شکل گرفتند نیز حاکی از گذر مسئله مسـکن
از معضل به بحران هستند .مهم ترین فعالیت در مورد مسکن در ایران ،تهیه طرح جامع مسکن میباشد که سـندی اسـت
ملی و چشمانداز بخش مسکن در سالهای آینده را ترسیم میکند .میتوان گفت که بعد انقالب این مهـمتـرین و اولـین
برنامه جامع مسکن با توجه به رویکرد توسعه پایدار بود .مطالعات این طرح از سال  ،8313پس از تصویب برنامـه چهـارم
آغاز شد (یوسفی.)8333 ،
عیسی ابراهیم زاده و عزت اهلل قاسمی ( )8333در مقاله ای با عنوان ارزیابی شاخص های کالبدی مسـکن شـهری بـا
رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی :شهر سامان ،با استفاده از روش وزن دهی بـه شـاخص هـا در مـدل سلسـله مراتبـی
 AHPجهت ارزیابی و رتبه بندی پایداری هریک از نواحی شهری و تکنیک تصمیم گیری تاپسیس و ویکور پـنج شـاخص
را مورد تحلیل قرار داده است .نتایج حاصل از تحلیل یافته های پژوهش گویای آن است که به لحاظ کالبدی شهر سامان
در وضعیت نسبتاً نامطلوبی قرار دارد .مسعودی راد و همکاران ( )8333در مقاله ای با عنوان سـنجش پایـداری مسـکن در
سیاست های مسکن اجتماعی ایران (مطالعه موردی :مسکن استیجاری هزار دستگاه شهر خرم آباد) ،برای تجزیـه وتحلیـل
دادهها از نرمافزار  SPSSو متعاقباً از مدلهایی همچـون آزمـون  ،Tرگرسـیون خطـی و چندگانـه و ضـریب همبسـتگی
پیرسون استفاده شده است .نتایج نشان می دهد که میزان پایداری  1/66و میزان کارایی مسـکن کمتـر از میـانگین بـوده
است .مدیری و حسینی ( )8331در مقاله "ارزیابی کمی و کیفی مسکن شـهری رویکـردی جهـت دسـتیابی بـه عـدالت
فضایی (مطالعه موردی :مناطق شهری استان خراسان رضوی)" با استفاده از شاخص ها و زیر شاخص های کیفیت مسکن
مراکز شهری در  8گروه به بررسی با مدل فازی و سپس وزن مؤلفه های مربوط به هر قلمرو مـی پـردازد و بـا اسـتفاده از
مدل سلسله مراتبی تعیین گردید و جهت رتبه بندی مراکز شهری مدل  Topsisمورد بهره برداری قرار گرفت .این مطالعه
نشان می دهد تفاوت معناداری در کیفیت مسکن در بین نقاط شهری موردمطالعه وجود دارد و نشانگر نـوعی بـی عـدالتی
فضایی است .حکمت نیا و انصاری ( )8330در مقاله ای با عنوان برنامه ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه پایدار ،بـه
بررسی شاخصهای کمی و کیفی مسکن شهر میبد برای شناخت وضعیت مسکن این شهر و بهکارگیری این شاخصها و
شاخص های برگزیده زیست اجتماعی و ارزیابی وضعیت پایداری در مجموعه مناطق مسـکونی و محلـه هـای ایـن شـهر
می پردازد .ولفگانگ راید و همکاران ( )1080در مقاله ای با عنوان تجزیـه وتحلیـل صـدور گواهینامـه پایـداری در بخـش
مسکونی آلمان از یک نظریه نهادهای اجتماعی ،بیان می کند که ساختمان های مسکونی پایـدار و توسـعه پایـدار مسـکن
(مسکن پایدار) از عوامل کلیدی در استراتژی پایداری دولت آلمان میباشد .در حال حاضر بر اساس مجموعـه مختلفـی از
شاخصها ،انواع سیستمهای صدور گواهینامه برای ارزیابی مسکن پایدار وجود دارد (.)Rid et al, 2017

اُکتای و موزو ( )1080در مقاله ای با عنوان چالش ها و چشم اندازها برای مسکن پایدار و مقـرون بـه صـرفه (مطالعـه
موردی :یوال نیجریه) ،باهدف تعیین چالش ها و چشم انداز برای مسکن قابل استطاعت در چـارچوب پایـداری بـه بررسـی
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اثرات اجتماعی و اقتصادی و زیستمحیطی تحوالت مسکن پرداختند .یافتهها نشان میدهد که با توجـه بـه در دسـترس
ناکافی بودن مسکن (زمین ،امور مالی ،زیرساختها ،نیروی کار و مواد) ،عدم تنوع ،محل نامناسـب ،ناکارآمـدی امکانـات
حمل ونقل و عدم مشارکت کاربران ،تحوالت موردبررسی قرار گرفت که نشان از مقرون بـه صـرفه نبـودن مسـکن اسـت
(.)Oktay & Muazu, 2017

سوداگر و استارکی ( )1086در مقالهای با عنوان عملکرد نظارت بـر  3خانـه اجتمـاعی تأییدشـده مسـکن پایـدار 8
سطحی ،بهره وری انرژی ،آب و مصرف گرمایشی این مساکن را در بریتانیا موردمطالعه و به منظـور بررسـی اثـرات رفتـار
ساکنان بر روی عملکرد خانهها ارائه میدهد (.)Sodagar & Starkey, 2016

مولینر و همکاران ( )1088در مقالهای با عنوان تجزیهوتحلیل مقایسهای مدلهای  MCDMبرای ارزیـابی مسـکن
پایدار قابل استطاعت ،با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی مسکن پایـدار کـه تـأثیراتی در کیفیـت
زندگی خانوارها دارد ،با کاربرد تجربی و مقایسه شش معیار چندگانه تصمیم گیری به منظور ارزیـابی مسـکن پایـدار قابـل
استطاعت ،آن را شرح میدهد ( .)Mulliner et al, 2015تامپسون نیل و جی یانگ ( )1088در مقالهای با عنوان مسکن
پایدار و قابل استطاعت درحال توسعه از طریق انرژی ،حمل ونقل و یکپارچه سازی ابزار ساخت وسـاز ،بـه بررسـی قیمـت و
مقرون به صرفه بودن مسکن هم چنین سایر هزینه ها می پردازد .ایشان بیان می کند به دنبال بررسی پتانسیل اولیـه هزینـه
ساخت وساز؛ آب و برق و کاهش هزینه حمل ونقل از طریق ادغام طراحی پایدار مسکن و اصول توسـعه حمـل ونقـل گـرا
میباشند (.)Neil & Jay, 2015

مبانی نظری
رابطه بین پایداری و مسکن دوطرفه است .ترکیب اصول و نوسازی نه تنها سهم قابل توجهی را برای دستیابی بـه اهـداف
پایداری کلی دربر میگیرد ،بلکه بهبود کیفیت ،دوام و مقرون به صرفه بودن مسـکن را اصـالح مـیکنـد .تغییـر فرهنـگ
موردنیاز است به طوریکه یک رویکرد متفاوت به تعمیر و نگهداری و توسعه مسکن برای مکان های پایداری در مرکز بـه
وجود آید .این باید شامل توسعه دهندگان ،سازندگان و طراحان استفاده از زمـین و همچنـین مسـتأجران و مالکـان شـود؛
بنابراین باال بردن سطح آگاهی از طرفین درگیر حیاتی است ).(Forbes, 2007

موضوع مسکن پایدار مجموعه پیچیده ای از رواب دوسویه بین پایداری و مسکن اسـت کـه توسـ سیاسـت هـای
مسکن پایدار موردتوجه قرارگرفته است .این سیاست ها به گستره ای از شرای بنیادی دستیابی به پایـداری بـه در توسـعه
مسکن توجه دارد (ابعاد چهارگانه پایداری :زیست محیطی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی) مانند تأثیر بـر محـی زیسـت و
تغییرات آب و هوایی ،دوام و تاب آوری خانه ها ،فعالیت های اقتصادی در مسکن و پیوند آن ها با اقتصادهای گسترده ،بافت
اجتماعی و فرهنگی محالت و تأثیرات مسکن بر کاهش فقر ،توسعه اجتماعی و کیفیت زندگی(حـاتمی نـژاد و همکـاران،
 .)81 :8333طراحی مسکن پایدار با استفاده از یک طیف گسترده ای از اصـول طراحـی فعـال و غیرفعـال مـی باشـد کـه
جنبههای زیستمحیطی و اجتماعی را بهبود میبخشد ).(Neil & Jay, 2015

طراحی سیاستهای مسکن پایدار با شیوهای که تعادل را بین محی زیست و رشد شهری ارائـه مـیکنـد ،ضـروری
است و این امر نه تنها با تکنولوژیهای ساخت وساز پایدار درحال توسعه با مناطق متفاوت آب و هوایی ،شرای اقتصادی ،و
آداب ورسوم مسکونی قابل اجراست؛ بلکـه شـامل نـوآوریهـای مـدیریتی در حکمروایـی منـاطق شـهری نیـز مـیشـود
) .(Singh & Pandey, 2012در این بین ابعاد پایداری مرتب با موضوع مسکن به شرح زیر قابل بررسی می باشد:
پایداری زیست محیطی مسکن از طریق تأثیراتی که مسکن بر محی و تغییرات آب و هوایی میگذارد و اثراتی کـه
متقابالً محی بر مسکن دارد موردتوجه است (حاتمی نژاد و همکاران .)33 :8333 ،صنعت مسکن یکی از عوامـل اصـلی
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تغییرات آب و هوایی ،کاهش منابع و آلودگی در سطح جهانی است .سـازگاری بـا محـی زیسـت مـانع از اثـرات مضـر و
غیرقابل برگشت بر روی محی زیست میشود که این امر با استفاده کارآمد از منابع طبیعی ،باعـ تشـویق منـابع تجدیـد
پذیر و همچنین حفاظت از خاک ،آبوهوا از آلودگیها است.)(Roufechaei et al, 2014

ادبیات نسبتاً محدودی که به طور خاص بر پایداری اجتماعی تمرکز داشـته باشـد ،وجـود دارد .درحـالیکـه ادبیـات
گسترده تری بر مفاهیم متداخلی چون سرمایه اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و محرومیت اجتماعی وجـود
دارد .پایداری اجتماعی یک مفهوم چندبعدی گسترده است ).(Dempsey & others, 2011

پایداری اجتماعی نقش مهمـی در سـطح اجتمـاعی ایفـا مـیکنـد کـه آن را داشـتن توانـایی بـرای دسترسـی بـه
آموزش وپرورش خوب ،ایجاد حسن نیت ،بهبود مشارکت و ایجاد عالقه در زمینه های مختلف تعریـف مـیکننـد .امنیـت،
رضایت ،ایمنی ،راحتی و کمک های انسانی مانند :مهارت ها ،سالمت ،دانش و انگیزه؛ درواقع ،جنبه هایی که بـا احساسـات
انسان مرتب است .همچنین کیفیت زندگی ،سالمت ،حمل ونقل ،در دسترس بودن ،زیبـاییشناسـی ،ایمنـی و رضـایت از
همسایگان و ...از مواردی است که میتوان در پایداری اجتماعی از آنها نام برد ).(Roufechaei et al, 2014

بعد اقتصادی پایداری مسکن از عملکردها و پیامدهای متنوع اقتصادی که نظام مسکن دارد ،نمایان میشود ماننـد:
مسکن و زیرساخت های مرتب با آن ازجمله ارزشمندترین و بادوام ترین داراییهای سرمایه ای ساخت انسان است؛ مسکن
پایه ای برای رفاه ،سودمندی نیروی کار و تحرک انسانی فراهم میکند .مسـکن بخـش مهمـی از هزینـه هـای خـانوار و
هزینههای بخش عمومی را تشکیل میدهد و چنانچه این هزینه غیرقابل پرداخت باشند ،مشکالت اقتصادی – اجتمـاعی
زیادی را ایجاد میکنند .ساخت وساز مسکن ،خدمات مربوط به مسکن و بـازار امـالک ازجملـه مهـم تـرین فعالیـت هـای
اقتصادی و اشتغال است .مسکن بخشی از جریان های اقتصادی منابع طبیعی و انرژی است .مسکن قابل استطاعت دارائی
تولیدی است که شرکت مؤثری در رفاه ملی و توسعه اقتصادی دارد .عالوه بر این ،مسکن قابـل اسـتطاعت و مناسـب و
زیرساخت های مربوط به آن ازجمله کلیدیترین عواملی هستند که مکانهای محلی را جـذابتـر ،فراگیرتـر و رقـابتیتـر
میسازند و میبخشد (حاتمی نژاد و همکاران.)811 - 818 :8333 ،
محدوده مورد مطالعه
با توجه به تقسیم بندی تهران به  11منطقه ،محدوده موردمطالعه در منطقه  3واقع در جنوب غربی شهر تهران قـرار دارد.
منطقه  3در وضع موجود شامل  1ناحیه و  1محله است .ناحیه  8محالت اسـتاد معـین ،دکتـر هوشـیار و دسـتغیب را در
برمی گیرد (نقشه  .)8این ناحیه  160/1هکتار و  03838نفر جمعیت را داراست کـه  03/8هکتـار از آن را بافـت فرسـوده
شامل میشود (دفتر نوسازی ناحیه  8منطقه  3تهران.)8336 ،
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شکل شماره  .1موقعیت محدوده مورد مطالعه در منطقه  3تهران

روش پژوهش
بر اساس نتایج و کاربردهای این مطالعه ،تحقیق حاضر بـه لحـاظ هـدف توسـعه ای -کـاربردی و ازلحـاظ روش شناسـی
توصیفی -تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی است .با توجه به موضـوع تحقیـق و ماهیـت آن و
همچنین حوزه مطالعاتی ،استفاده از روش توصیف و تحلیل را شامل میشـود .شـاخصهـای موردبررسـی در سـه قلمـرو
اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی بررسی می شود .با مراجعه به آمارنامه ها و سرشماری های عمومی نفوس و مسـکن و
همچنین مراجعه به دفتر نوسازی ناحیه  8و شهرداری منطقه  3و کسب آمار و اطالعات موجود و هـمچنـین مصـاحبه بـا
صاحبنظران ذیرب  ،این اطالعات استخراج و جمعآوری شد.
بحث و یافتهها
پایداری اقتصادی مسکن

این شاخص بر اساس رابطه زیر محاسبه میشود:
مساحت کاربری مسکونی (برحسب مترمربع) = سرانه مساحت مسکونی
کل جمعیت

رابطه شماره .1

جدول شماره  .1سرانه مساحت مسکونی ناحیه  1منطقه  3تهران سال 1932
ردیف
8

مساحت مسکونی (مترمربع)
8/838/083

جمعیت کل
03838

سرانه مسکونی
86/13

هر منطقه ای از شهر تهران با توجه به کارکرد آن و جمعیت ،سرانه متفاوتی را به دست می دهد .بـر اسـاس جـدول
شماره  8،838،083 ،8مترمربع مساحت مسکونی وجود دارد که سرانه آن  86/13به دست آمد و بر این اساس به ازای هر
نفر 86/13 ،مترمربع مساحت مسکونی وجود دارد .منطقه  3که از مناطق قدیمی تهران است و کاربری های اصـلی چـون

31
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وجود فرودگاه ،شهرک های صنعتی ،حمل ونقل و سایر کاربری ها را در خود جای داده است ،به مراتب دارای سرانه مسکونی
کمتری نسبت به بخشها و مناطق شمالی تهران است و هرچه به منـاطق شـمالی تهـران مـی رویـم بـر میـزان سـرانه
مسکونی اضافه میشود.
جدول شماره  .0نسبت واحدهای ملکی به استیجاری ناحیه  1منطقه  3تهران سال 1932
کل خانوارهای دارای مسکن ملکی
81013

ردیف
8

کل خانوارهای دارای مسکن استیجاری
1038

نسبت واحدهای ملکی به استیجاری
8/360

بر اساس جدول شماره  81013 ،1خانوار دارای مسکن ملکی و  1038خانوار دارای مسکن استیجاری وجود دارد که
این نسبت با عدد  8/3به دست آمد .یعنی به ازای هر خانوار دارای مسکن استیجاری 8/36 ،خانوار دارای مسـکن ملکـی
است.
جدول شماره  .9درصد واحدهای مسکونی ملکی ناحیه  1منطقه  3تهران سال 1932
کل خانوارهای دارای مسکن ملکی
81013

ردیف
8

کل واحدهای مسکونی
13061

درصد واحدهای مسکونی ملکی
81/81

بر اساس جدول شماره  81013 ،3خانوار دارای مسکن ملکی وجود دارد که از کل مساکن ناحیه  81/81 ،8درصد را
به خود اختصاص میدهد.
جدول شماره  .4قیمت زمین و مسکن در شهر تهران و منطقه  3در سال 1935

محدوده

متوس قیمت یک
مترمربع زیربنای
واحد مسکونی (هزار
ریال)

متوس قیمت یک
مترمربع زمین یا زمین
ساختمان مسکونی
کلنگی (هزار ریال)

متوس مبلغ اجارهبهای ماهانه
بعالوه سه درصد ودیعه
پرداختی برای یک مترمربع
زیربنای مسکونی (ریال)

توضیحات

شهر
تهران

31310

38333

181830

بیشترین قیمت زیربنای واحد مسکونی در منطقه  8با
 13633و کمترین در منطقه  81با  / 18881بیشترین
اجاره در منطقه  8با  380066و کمترین در منطقه  83با
800131
بیشترین قیمت زمین مسکونی کلنگی در منطقه  3با
 31810و کمترین در منطقه  10با 83313

منطقه 3

11608

16666

808086

-

جدول شماره  3نشان میدهد که قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی ،قیمت یک مترمربع زمـین یـا زمـین
ساختمان مسکونی کلنگی و متوس مبلغ اجاره بهای ماهانه در منطقه  3از متوس قیمت ها در شهر تهران بسیار پایین تـر
است.
جدول شماره  .5میزان قیمت زمین ،آپارتمان و اجاره مسکونی ناحیه  1منطقه  3تهران سال 1932
محله استاد معین
3000 000

محله دکتر هوشیار
3800 000

محله شهید دستغیب
3800 000

ردیف
8

میزان قیمت
حداکثر قیمت زمین مسکونی (مترمربع  80،000ریال)

3000 000

3800 000

3060 000

3180 000

1

حداقل قیمت زمین مسکونی (مترمربع  80،000ریال)

3000 000

3

متوس قیمت زمین مسکونی (مترمربع  80،000ریال)

3180 000

3000 000

3

حداکثر قیمت آپارتمان مسکونی (مترمربع  000،80ریال)

3800 000

3800 000

8

حداقل قیمت آپارتمان مسکونی (مترمربع  000،80ریال)

3300 000

3800 000

1000 000

6

متوس قیمت آپارتمان مسکونی (مترمربع  000،80ریال)

3300 000

3080 000

1100 000

0

حداکثر قیمت اجاره مسکونی (مترمربع  80،000ریال)

680 000

000 000

838 000

1

حداقل قیمت اجاره مسکونی (مترمربع  80،000ریال)

880 000

680 000

800 000

3

متوس قیمت اجاره مسکونی (مترمربع  80،000ریال)

618 000

680 000

888 000
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جدول شماره  8نشان میدهد که محله استاد معین در برخی از قیمتها باالتر و محله دکتر هوشیار نیز در برخـی از
قیمت ها باالتر قرار دارد این در حالی است که محله شهید دستغیب در تمامی قیمت ها نسـبت بـه دو محلـه دیگـر دارای
مقدار کمتری است .مطابق جدول شماره  ،8میزان قیمت زمین و مسکن در ناحیه  8نسبت به شهر تهران کمتر است امـا
نسبت به منطقه  3دارای نوسان است .میزان قیمت زمین و مسکن در محله شهید دستغیب بـا متوسـ منطقـه  3تقریبـاً
برابر است درصورتی که در دو محله استاد معین و دکتر هوشیار تمامی قیمت ها از متوس قیمت منطقه  3باالتر می باشـد.
با توجه به اینکه بیشتر بخش های فرسوده در محله شهید دستغیب قرار دارد عاملی است که نشان می دهـد قیمـت هـا در
بخش های شمالی منطقه باالتر است .میزان نوسانات در قیمت های زمین و مسکن در ثبات پایداری اقتصـادی مسـکونی
مؤثر باشد و کل قیمتهای زمین و مسکن به سیاستهای کالن کشور و به مقیاس شهرها مربوط مـیشـود .نوسـانات و
عدم کنترل بازار قیمت و اجاره مساکن در کل کشور و شهر تهران منجر به کاهش پایداری اقتصادی سکونتی میشود.
پایداری اجتماعی مسکن

شاخص تراکم نفر در اتاق نشان دهنده تعداد افراد در مقابل هر اتـاق اسـت .ایـن شـاخص کـه از تقسـیم تعـداد جمعیـت
خانوارهای ساکن به تعداد کل اتاق های موجود در واحدهای مسکونی به دست می آیـد ،میـزان اسـتقالل افـراد در داخـل
خانوارها را نشان می دهد و معیاری دقیق تر برای ارزیابی درجه مطلوبیت های رفاهی افـراد در خانـه اسـت .ایـن شـاخص
به عنوان یکی از شاخص های تعیین موقعیت اجتماعی ساکنان شهر به شمار می رود (رصدخانه شهری تهران.)80 :8338 ،
به عبارتی این شاخص مهمترین معیار سنجش کمی رابطه افراد با فضاهای مسکونی است ،این نسبت غالباً بزرگتـر از 8
است .هرچه اندازه این شاخص کوچکتر باشد بهتر است(محمودیانی و حسینی.)8333 ،
جدول شماره  .1تراکم نفر در اتاق ناحیه  1منطقه  3تهران سال 1932
جمعیت کل
03838

ردیف
8

تراکم نفر در اتاق
3/88

تعداد اتاق
13303

در این میان ،تراکم نفر در اتاق در ناحیه  8منطقه  3تهران  3/88به دست آمد و به این معناسـت کـه بـه ازای هـر
اتاق 3/88 ،نفر وجود دارد .این عدد تراکم باالی جمعیت در هر اتاق را در واحدهای مسکونی ناحیه  8نشان میدهد.
جدول شماره  .1تعداد اتاق ،هال و پذیرایی ،آشپزخانه غیر اپن و  ...در اختیار خانوار ناحیه  1منطقه  3تهران سال 1932
تعداد
درصد

 8اتاق
683
1/10

 1اتاق
6101
11/30

 3اتاق
80803
33/33

 3اتاق
3103
80/33

 8اتاق
8808
3/31

 6اتاق و بیشتر
383
8/38

جمع
13303
800

همان طور که در جدول شماره  0آمده است ،درصد واحدهای دارای  8اتاق  1/1درصد می باشـد کـه  683خـانوار را
شامل می شود .این عدد نسبت به سایر درصدهای اتاق های موجود ،دارای نسبت کم می باشد و این شـاخص در ناحیـه 8
منطقه  3تهران در وضعیت مناسبی قرار دارد .یعنی  1/1درصد از خانوارها در یک اتاق ساکن هستند.
جدول شماره  . 8ویژگیهای جمعیتی و کالبدی ناحیه  1منطقه  3تهران سال 1932
محدوده
ناحیه 8

نام محله
محله استاد معین
محله دکتر هوشیار
محله دستغیب
کل منطقه

مساحت (هکتار)
31 .1
803 .1
81 .1
8360 .3

جمعیت (نفر)
80313
31103
11101
808303

تعداد خانوار
8013
3181
6001
80881

تراکم ناخالص جمعیتی
808 .3
381 .8
313 .01
10 .88

بعد خانوار
3 .31
3 .33
3 .30
3 .31
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نتایج این شاخص نشان می دهد که خانوارهای پرجمعیت تر در کجای شهر ساکن هسـتند .مسـلماً بـاال رفـتن بعـد
خانوار در یک منطقه نتیجه تعداد فرزندان بیشتر و یا افراد تحت تکفل بیشتر برای جمعیت است .جدول جمعیتی ناحیـه 8
نشان میدهد که بعد خانوار سه محله ناحیه  3830 ،3831 ،8و  3833و بعد خانوار کل منطقه  3/31 ،3میباشـد کـه محلـه
استاد معین از میزان بعد خانوار منطقه  ،3بیشتر و محله دکتر هوشیار و دستغیب نسبت به آن کمتر میباشد.
این شاخص از تقسیم مساحت مسکونی بر کل مساحت محدوده به دست میآید.
جدول شماره  .3تراکم مسکونی ناحیه  1منطقه  3تهران سال 1932
ردیف
8

کل مساحت ناحیه ( 8هکتار)
160/1

مساحت کاربری مسکونی
883/80

تراکم مسکونی
0/38

بر اساس جدول شماره  ،3تراکم مسکونی در ناحیه  0/38 ،8مـیباشـد و مسـاحت بـاالی کـاربری مسـکونی را در
ناحیه 8نسبت به سایر کاربریها نشان میدهد.
این شاخص از تقسیم تعداد واحدهای مسکونی بر کل مساحت محدوده موردمطالعه (کیلومترمربع) به دست می آیـد و
میزان تراکم مسکونی را در محدوده مشخص میکند.
جدول شماره  .12تراکم تعداد واحد مسکونی ناحیه  1منطقه  3تهران سال 1932
تعداد واحد مسکونی
13880

ردیف
8

کل مساحت ناحیه ( 8کیلومترمربع)
1/601

تراکم تعداد واحدهای مسکونی
1106/83

بر اساس جدول شماره  ،80تعداد واحد مسکونی در ناحیه  13880 ،8و مساحت ناحیه  1/601 ،8کیلومترمربع می باشد.
تراکم تعداد واحد مسکونی نیز  1106/83میباشد؛ یعنی به ازای هر کیلومترمربع 1106/8 ،واحد مسکونی قرار دارند.
این شاخص از تقسیم تعداد واحدهای مسکونی بر مساحت کاربری مسکونی محدوده موردمطالعه به دست مـی آیـد.
بر اساس جدول شماره  ،88در ناحیه  8نسبت تعداد واحدهای مسکونی به مساحت مسـکونی  833/18مـیباشـد .دالیلـی
چون کوچکی قطعات ،فرسودگی بافت و تراکم باالی جمعیت از دالیل افزایش تعداد واحد مسکونی در سطح است.
جدول شماره  .11نسبت تعداد واحدهای مسکونی به سطح کل ناحیه  1منطقه  3تهران سال 1932
ردیف
8

تعداد واحد مسکونی
13880

مساحت کاربری مسکونی (هکتار)
883/80

نسبت تعداد واحدهای مسکونی به سطح کل
833/18

پایداری زیستمحیطی مسکن

این شاخص از تقسیم جمعیت محدوده بر مساحت محله به دست می آید .بر اساس جدول شماره  ،81میزان تراکم جمعیت
در ناحیه  110/33 ،8در هر هکتار است.
جدول شماره  .10تراکم جمعیت ناحیه  1منطقه  3تهران سال 1932
ردیف
8

جمعیت کل
03838

کل مساحت ناحیه ( 8هکتار)
160/1

تراکم جمعیت
110/33
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این شاخص بر اساس رابطه زیر محاسبه میشود:
رابطه شماره .0

مساحت کاربری فضای سبز (برحسب مترمربع) = نسبت سطح فضای سبز به سطوح مسکونی
مساحت کاربری مسکونی

جدول شماره  .19نسبت سطح فضای سبز به سطوح مسکونی ناحیه  1منطقه  3تهران سال 1932
مساحت کاربری فضای سبز (مترمربع)
880،063

ردیف
8

مساحت کاربری مسکونی (مترمربع)
8،838،083

نسبت سطح فضای سبز به سطوح مسکونی
0/03

بر اساس جدول شماره  ،83نسبت سطوح فضای سبز به سطوح مسکونی در ناحیه  0/03 ،8مترمربع می باشد و ایـن
یعنی به ازای هر مترمربع سطح مسکونی تنها  0/03مترمربع پارک و فضای سبز وجود دارد .این نسـبت وضـعیت بسـیار
ضعیف برخورداری خانوارها از سطوح سبز را در ناحیه  8نشان میدهد.
این شاخص بر اساس رابطه زیر محاسبه میشود:
رابطه شماره .9

مساحت کاربری فضای سبز (برحسب مترمربع) = نسبت مساحت پارکها و فضای سبز به کل مساحت
کل مساحت محدود

جدول شماره  .14نسبت مساحت پارکها و فضای سبز بهکل مساحت ناحیه  1منطقه  3تهران سال 1932
ردیف

مساحت کاربری فضای سبز (مترمربع)

مساحت ناحیه ( 8مترمربع)

نسبت سطح فضای سبز به مساحت کل ناحیه 8

8

880،063

1601000

0/03

بر اساس جدول شماره  ،83مساحت کاربری فضای سبز  880،063مترمربع می باشد و نسبت به کل پهنه ناحیه  8بـا
مساحت  1601000مترمربع 0/03 ،مترمربع را در برمیگیرد و این نشانه وضعیت بسـیار نامناسـب کـاربری فضـای سـبز
است.

شکل شماره  .0وضعیت کاربری فضای سبز ناحیه  1منطقه  3تهران
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این شاخص بر اساس رابطه زیر محاسبه میشود:
مساحت کاربری فضای سبز بر کل جمعیت محدوده ضربدر 8000
جدول شماره .15مساحت فضای سبز و پارک به ازای هر هزار نفر ناحیه  1منطقه  3تهران سال 1932
ردیف
8

مساحت کاربری فضای سبز (مترمربع)
880،063

جمعیت کل
03838

مساحت فضای سبز به ازای هر هزار نفر
8600/8

بر اساس جدول شماره  ،88مساحت فضای سبز و پارک به ازای هر هزار نفر در ناحیه  8600/8 ،8مترمربع میباشد.
این شاخص بر اساس رابطه زیر محاسبه میشود:
رابطه شماره .4

مساحت کاربری فضای سبز (برحسب مترمربع) = سرانه مساحت پارکها و فضای سبز
کل جمعیت

جدول شماره .11بررسی سرانه مساحت پارکها و فضای سبز ناحیه  1منطقه  3تهران سال 1932
ردیف
8

مساحت کاربری فضای سبز (مترمربع)
880،063

جمعیت کل
03838

سرانه مساحت پارکها و فضای سبز
8/6

بر طبق جدول شماره  ،86سرانه پارک ها و فضای سبز در ناحیه  8/6 ،8مترمربع می باشد .یعنی هر نفـر از سـاکنین
ناحیه  8/6 ،8مترمربع از سهم فضای سبز و پارک را دارا میباشند.
 -1درصد ساکنان مستقر در فاصله  122متری از پارکها و فضای سبز

این شاخص بر اساس رابطه زیر محاسبه میشود:
جمعیت سطحی از محدوده که در شعاع  800متری قرار دارند = درصد ساکنان مستقر در فاصله  300متری از پارکها و فضای سبز
کل جمعیت محدوده

رابطه شماره .5

جدول شماره  .11بررسی سرانه مساحت پارکها و فضای سبز ناحیه  1منطقه  3تهران سال 1932
ردیف
8

جمعیت سطحی از محدوده که در
شعاع  300متری قرار دارند
33801

جمعیت کل
03838

درصد ساکنان مستقر در فاصله 800
متری از پارکها و فضای سبز
0/60

جدول شماره  80نشان می دهد که  60درصد از ساکنان ناحیه  8برابـر بـا  33801نفـر در محـدوده  800متـری از
فضای سبز قرار دارند این در صورتی است که مطابق این جدول ،از تعداد محدوده های سبز ،بسیاری از آن هـا رفیوژهـای
سبز بین خیابان ها هستند که در زمره فضای سبز به حساب نمی آیند و بدون در نظر گرفتن آن ها این عدد بسیار پـایینتـر
میآید و نشان از وضعیت بسیار بد فضای سبز در ناحیه  8میباشد.
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شکل شماره  .9فاصله پارسلهای مسکونی از محدودههای فضای سبز در ناحیه  1منطقه  3تهران

بر اساس جدول شماره  33/31 ،81درصد از دفع فاضالب های خانگی واحدهای مسکونی با چاه های جذبی و 3/03
درصد آنها با شبکه عمومی فاضالب صورت می گیرد که این مسئله به نوبه خود منجر به آلودگیهای شـدید محیطـی و
آزار و اذیت همراه با رشد جانوران موذی میشود.
جدول شماره  .18تعداد واحدهای مسکونی معمولی برحسب محل دفع فاضالب سرویس بهداشتی سال 1932

تعداد
درصد

شبکه
عمومی
فاضالب
101
3/03

شبکه
اختصاصی

چاه جذبی

310
1/00

18831
33/31

مخزن
ویژه
فاضالب
33
0/30

محی
اطراف

سایر

اظهارنشده

فاقد
توالت

جمع

38
0/88

1
0/001

18
0/8

6
0/01

13888
800

جدول شماره  .13تعداد واحدهای مسکونی معمولی برحسب محل دفع پساب آشپزخانه سال 1932

تعداد
جمع

شبکه عمومی
فاضالب

شبکه
اختصاصی

چاه
جذبی

مخزن ویژه
فاضالب

محی
اطراف

سایر

اظهارنشده

فاقد
آشپزخانه

جمع

303
3/38

301
1/06

86680
01/03

13
0/36

3338
18/33

0
0/03

33
0/81

88
0/06

13881
800

بر اساس جدول شماره  01 ،83درصد از پساب آشپزخانه در واحدهای مسکونی توس چاه های جذبی 18 ،درصد در
محی اطراف و تنها  3/38درصد با شبکه عمومی فاضالب دفع می گردد که مطابق گفتـه قبـل ،ایـن نیـز نشـانه وجـود
آلودگیهای محیطی در این ناحیه میباشد .این آمارها استفاده بیرویه و بسیار باال از چـاههـای جـذبی توسـ واحـدهای
مسکونی را نشان میدهد که معضلی جدی برای کل محدوده منطقه  3قلمداد میشود.
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نتیجهگیری
بررسی شاخصهای مسکن پایدار نشان میدهد که:
در بح پایداری اقتصادی
 .8سرانه مسکونی در ناحیه  86/13 ،8برای هر نفر میباشد و این میزان کمبود سـرانه مسـکونی را بـرای سـاکنان
نشان می دهد -1 .نسبت واحدهای ملکی به استیجاری  8/36می باشد ،یعنی به ازای هـر خـانوار دارای مسـکن
استیجاری 8/36 ،خانوار دارای مسکن ملکی وجود دارد .آمارها نیز نشان می دهد میزان واحدهای مسکن ملکـی
حدود  81/81درصد می باشد -3 .قیمت زمین ،مسکن و اجاره نشان مـی دهـد کـه در تمـامی زمینـه هـا میـزان
قیمت ها در منطقه  3از متوس قیمت در شهر تهران پایین تر است؛ و این نشان از وضعیت مناسب و بـه نسـبت
مطلوب پایداری اقتصادی در منطقه  3و ناحیه  8می باشد .ایـن در صـورتی اسـت کـه بـا توجـه بـه مشـاهده و
مصاحبه های صورت گرفته توس نگارنده مشخص می شود که بخش زیـادی از خانوارهـای سـاکن در ناحیـه 8
دارای درآمد پایین و وضعیت نـامطلوب معیشـتی مـی باشـند کـه ایـن مسـئله دررونـد نوسـازی و ارتقـاء سـایر
شاخص های پایداری سکونتی و محله ای ،مشکالت عمده ای را ایجاد کرده اسـت و بایـد توسـ مسـئولین امـر
موردتوجه جدی قرار گیرد.
در بح پایداری اجتماعی
 .1تراکم نفر در اتاق  3/88نفر محاسبه شد و نشان از تراکم باالی جمعیت در هر اتاق را نشـان مـیدهـد -1 .بعـد
خانوار سه محله ناحیه  3830 ،3831 ،8و  3833و بعد خانوار کل منطقه  3/31 ،3می باشد که محله استاد معـین از
میزان بعد خانوار منطقه  ،3به بیشتر و محله دکتر هوشیار و دستغیب نسبت بـه آن کمتـر مـی باشـد -3 .درصـد
خانوارهای دارای یک اتاق 1/1 ،می باشد که  683خانوار را شامل می شود .این عدد نسبت بـه سـایر درصـدهای
اتاق های موجود ،دارای نسبت کم می باشد و این شاخص در ناحیه  8منطقه  3تهران در وضـعیت مناسـبی قـرار
دارد .یعنی  1/1درصد از خانوارها در یک اتاق ساکن هستند -3 .تراکم مسکونی در ناحیه  0/38 ،8می باشد یعنی
نیمی از مساحت محدوده دارای کاربری مسکونی است -8 .تراکم تعداد واحدهای مسکونی نشان می دهد که بـا
توجه به مساحت ناحیه ( 1/601کیلومترمربع) در هر کیلومترمربع  1106/83واحد مسکونی وجود دارد -6 .نسبت
تعداد واحد مسکونی به سطح کل  833/18می باشد .دالیلی چون کـوچکی قطعـات ،فرسـودگی بافـت و تـراکم
باالی جمعیت از دالیل افزایش تعداد واحد مسکونی در سطح است.
در بح پایداری زیستمحیطی
 .8تراکم جمعیت در ناحیه  110/33 ،8نفر در هکتار می باشد که نشان از تراکم باالی جمعیتـی اسـت -1 .نسـبت
سطح فضای سبز به سطوح مسکونی  0/03می باشد و این یعنی به ازای هر مترمربع سطح مسکونی تنها 0/03
مترمربع پارک و فضای سبز وجود دارد .این نسبت وضعیت بسیار ضعیف برخورداری خانوارها از سطوح سـبز را
در ناحیه  8نشان میدهد -3 .نسبت مساحت پارکها و فضای سبز بـهکـل مسـاحت  0/03مـیباشـد و نشـان
می دهد که کاربری فضای سبز در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد -3 .هم چنین سرانه مساحت فضای سـبز و
پارک ها  8/6می باشد که میزان مناسبی نیست -8 .وضعیت دفع پسابها نشان می دهد کـه بخـش عظیمـی از
آنها توس چاههای جذبی و حدود  18درصد در محی اطراف صورت میگیرد که منجر به آلودگیهای شـدید
زیستمحیطی و فرونشستهای پیدرپی در بخشهای مختلف منطقه میشـود .بنـابراین شـاخصهـا ،فرضـیه
تحقیق اثبات شده و مورد تأیید قرار می گیرد .وضعیت پایـداری سـکونتی در سـه حـوزه اجتمـاعی ،اقتصـادی و
زیستمحیطی در ناحیه  8منطقه  3تهران نشان از وضعیت نامناسب آنها در این محدوده میباشد.

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،1بهار 1931
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در همین راستا میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه نمود:
 .8ارائه معافیتهای مالیاتی و مشوقهای مالی برای جذب سرمایهگذاران در محدوده بافت
 .1ارائه مشوق های مالی و تسهیالت بانکی به سرمایه گذاران در امر بهسازی و نوسازی ضمن نظارت بر نوع ساخت
و رعایت استانداردهای مسکونی از جانب مسئوالن و بهویژه در مورد مقاومسازی واحدهای مسکونی
 .3از بعد اقتصادی بسیاری از ساکنان ناحیه  8برای بازپرداخت وام مشکل دارند و اقساط وام مسکن خود را افزون بر
درآمد ماهیانه می دانند .دولت می تواند با کاهش اقساط متقاضیان مسکن اقدام نماید تا گامی اساسی در کـاهش
هزینه زندگی اقشار کمدرآمد برداشته شود
 .3اختصاص کاربری فضاهای سبز مانند پارکها ،امکانات تفریحی و مکانهـایی بـرای پیـادهروی سـاکنان باعـ
شکلگیری و افزایش کنشهای متقابل بین اعضای محله درنتیجه افزایش سرمایه اجتماعی میشود
 .8تالش در جهت کاهش نابرابری های اقتصادی  .6بهبود وضعیت زیسـت محیطـی از طریـق ایجـاد شـبکه هـای
یکپارچه فاضالب و تدوین برنامههای زیباسازی مبلمان و فضاهای شهری.
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