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 توسعه پایدار با رویکرد برنامه ریزی مسکن شهر خوانسار

 3صدرایی ، محمدامین2امین احمدی، 1رباب حسین زاده

 یغرب جانینور استان آذربا امیدانشگاه پ اریاستاد 1

 مسکن و بازآفرینی شهری -دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری 2

 اصفهان کارشناس علوم اجتماعی پردیس باهنر 3

 چکیده

با .نمودندهای مختلف این نیاز را تامین میها از گذشته مورد توجه بوده است و افراد به روشبه عنوان نیاز اولیه انسانمسکن 

زایش با گذشت زمان و توسعه سریع تکنولوژی و اف شکلگیری شهرها این ا=نیاز نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافتند و امروزه 

ها را به خود اختصاص ای از برنامه ریزیو بخش عمدهخود را در راس نیازها مطرح نموده روستاشهری این نیاز های مهاجرت

 وتری را به خود گرفته است به نحوی که تعاریف بسیار زیادی برای آن ارائه این مفهوم نسبت به گذشته ابعاد پیچیده است.داده

 های کمی و کیفی تقسیم نمود.توان آنها را در دو بعد شاخصگردیده است که میهای زیادی برای آن تعریف شاخص

 جمع باشد.های کمی و کیفی مسکن در شهر خوانسار در استان اصفهان میهدف اساسی این پژوهش بررسی وضعیت شاخص

 باشدنفر می 111که تعداد آن  پرسشنامه اده از ابزارای و مطالعات میدانی و استفآوری اطالعات به دو روش اسنادی کتابخانه

واحد  اتاق درهای کمی از جمله تراکم نفر در اتاق، نفر در واحد مسکونی، انجام گردیده است. جهت بررسی وضعیت شاخص

مسکن دچار  دهد شهر خوانسار در بعدو ... از آمار و اطالعات استفاده گردیده است که نتایج بدست آمده نشان می مسکونی

های کیفی که وضعیت کیفیت بناها مورد بررسی قرارگرفت با استفاده از ابزار پرسشنامه باشد. همچنین در بعد شاخصکمبود می

های کیفی مسکن از جمله ساکنین جمع آوری گردیده که بر اساس نتایج بدست آمده میزان رضایتمندی از شاخصنظرات 

های خیابانی، فضای سبز و پاکیزگی و ... کمتر از حد متوسط ارزیابی گردیده امنیت، دسترسی، هویت و احساس تعلق، مزاحمت

داخلی و خارجی شهر خوانسار نشان داد که جهت ارتقای پایداری  و تبیین عوامل SWOTاست. بررسی نتایج حاصل از تحلیل 

 د.( در اولویت اول قرار دارWOده از راهکارهای محافظه کارانه)در این شهر استفا

 شهر، مسکن، مسکن اجتماعی، توسعه پایدار، شهر خوانسارواژگــــــان کلیدی: 
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 و بیان مساله مقدمه
 ستاییرو مناطقاز  جمعیت جا همه. در شد زغاآ نیز جمعیت سیعو یعزتو زبا ،غربیی پای اروهارکشودر  صنعتی بنقالا زغاآ با

 مسودوم و  یهابخش با دنبو درقا صنعتی بنقالا یشاپید با دقتصااول ا بخش .مییافت نسکاا یشهر مناطقو در  شدمی اجد

 نهمادر  که صنعت صلیا(. با توجه به مکان 4: 13151ران،همکاو  پوراحمد )کند قابتر دسو کثراحد به ستیابید مینهدر ز

. شدند وبررو صنعت بخشدر  لشتغاا متقاضی جمعیتاز  عظیمی خیل با شهرها ؛یافت ارستقرا شهرهادر  صنعتی بنقالا یلاوا

ی،  ورزکشا بخش نشد همکانیز باو  داد ارقر تأثیر تحت نیزرا  دقتصااول ا بخش ،بخش ینا پیشرفتو  صنعتی بنقالا یجرتد به

 رهاشه ه،کوتا نماز تمدی در شهر جمعیت صددر یشافزا ینا به توجه با. شد یرازسر شهرها سمت به ستاییرو زادما رکا وینیر

 ینا با هارکشو سایراز  ترزود که صنعتیی هارکشو دجوو ینا با. شدند وبررو نباجواز  ریبسیادر  ایقابلمالحظه تمشکال با

از  ریبسیادر  زهنو که هرچند نددبو موفق تمشکال ینا فعر در سیستمی یبرنامهها بای و دیاز ودحد تا شدند وبررو تمشکال

و  ستد لحادر  زهنو که هستند توسعه لحادر  یهارکشو مقابل در مادارد. ا دوجو مشکالتی توسعهیافتهی هارکشوی شهرها

از  یکی مسکن که ؛میباشند ه،غیر و تخدما یعزتو هنحو ل،شتغاا ،یرساختهاز جملهاز  یشهر تمشکال با دنکر منر پنجه

 هشد تبدیلی شهر اکنینسو  دانلتمری دوابر غدغهد یك به مسو نجهای شهرها یناز ا ریبسیادر  که هاستآن مترین مه

 (.4: 1313)قادرمرزی،ستا

 یستمحیطیز یگیهادلوو آ هاشود با ادامه روند گسترش شهرنشینی و رشد سریع جمعیت شهری دامنه تخریبپیش بینی می

 وزهمرا ،نیهاانگرو  تتحوال ینا لنباد به. بیشتر گردد و تبعات بسیاری را به دنبال داشته باشد یشهر مناطقو  شهرهادر و ... 

 نقش به توجه با نمیا ین. در استا گرفته تقود  دمیگرزبا بیستم نقر خرآ یهههاد بهآن  یشاپید که ارپاید توسعه نظریه

در این میان با توجه به  قوت گرفته است.پیش از  بیشگردد های آخر قرن بیستم بازمیآن به دهه یشاپید که شهرها نگرپر

 افهدا تحقق یستادر را ی،شهر مسکندارد.  هعهد بر مهمی ربسیا نقش مسکن بخش ی،شهر محیط بر مسکناثرات گسترده 

 دییاز بخش هکنندفمصر مسکن همچنین. ستداده ا صختصاا دخو بهرا  یشهر یهایبررکااز  گیربز ربسیا بخشر اپاید توسعه

 بر دارد. مهمی ربسیا نقش نیز دیقتصاو ا جتماعیا نظراز  مسکن بخش ینا بر وهعال. میباشد شهرها بهوارده  منابعو  ژینرا از 

 (.5: 1331 ،دیگرانو  یبز)دمیشو ادقلمد یشهر ارپاید توسعه به ستیابیدر د مهم گامی مسکن اریپاید سساا ینا

باشد که هیچ یك از این کشورها تا به بررسی تجارب کشورهای مختلف جهان در برخورد با مساله مسکن گویای این مطلب می

درصدی رفع نمایند. برخی از این کشورها با مشکالت کمی ناشی از  111اند مشکل مسکن را به شکل کامل و وانستهامروز نت

کمبودهای مسکن ، رشد شدید جمعیت، مهاجرت و تنگناها اقتصادی و ... روبرو هستند که عمدتا کشورهای در حال توسعه در 

در مقابل این مساله در کشورهای توسعه یافته با توجه به دسترسی به . (4: 1315گیرند)زیاری و دیگران، این دسته قرار می

 امکانات و تکنولوژی باالتر و بهتر، مشکالت مربوط به مسکن بیشتر از نوع کیفی و نیز مشکالت جمعیتی و اجتماعی است.

 جامع ییزربرنامه شتناندی، دقتصاا مدیریت ضعف ،کافی منابع انفقد .ستا توسعه لحادر  یهارکشو دحا مسائلاز  یکی مسکن

 سوییاز  شهرنشین جمعیت نشتابا یشافزو ا ،سو یكدارد از  دجوو دیقتصاا ییرساختهادر ز که ییساییهارنا سایرو  مسکن

(.کشور ما به 5: 1311محمدی و رضوانیان، ست)در آورده ا یچندبعدو  متناقض شکلی بهرا  هارکشو یندر ا هسرپنا تأمین ،یگرد

باشد که با آغاز اصالحات اراضی در شیوه سکونت ساکنین تغییرات اساسی به وجود ز کشورهای درحال توسعه میعنوان یکی ا

آمد و با تغییر در شیوه تولید، روند افزایش جمعیت شهرنشین به شدت افزایش یافت. این روند سریع افزایش جمعیت شهرنشین 

اییان به شهرها پیامدهای بسیار زیادی را به همراه داشته است. عمده و توسعه سریع شهرنشینی در نتیجه مهاجرت سریع روست

افرادی که به شهرها مهاجرت نمودند فاقد تخصص بوده و نتوانستند به خوبی جذب سیستم اقتصادی شهر گردند و تنها مشکالت 

از به مسکن و زمین شهری است که ای که در نتیجه این روند به وجود آمد افزایش نیشهرها را بیشتر نمودند. مهمترین مساله

های خانوارهای ایرانی (. امروزه مسکن مهمترین بخش از هزینه5: 1315به شکل سریع و ناگهانی اتفاق افتاد)سجادی و دیگران، 

کنند جهت تامین مسکن موردنیاز خود با مشکالت زیادی روبرو دهد و عمده افرادی که در شهرها زندگی میرا تشکیل می

 هستند.
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ر ها و جایگاه توسعه پایدار دبا این مقدمه و با توجه به نقش مهم مسکن در زندگی شهری و تاثیر باالی آن بر انواع برنامه ریزی

ازد های کمی و کیفی مسکن پایدار بپردن شاخصاین مقوله پژوهش حاضر تالش دارد تا با انجام مطالعات نظری گسترده به تبیی

 ها در شهر خوانسار در استان اصفهان مبادرت ورزد و به این سواالت پاسخ دهد که:ت این شاخصو در ادامه به بررسی وضعی

 های کمی و کیفی مسکن در راستای دستیابی به مسکن پایدار شهری کدامند؟مهمترین شاخص .1

 های کمی و کیفی مسکن پایدار در شهر خوانسار چگونه است؟وضعیت شاخص .2

 های کمی و کیفی مسکن در شهر خوانسار چگونه است؟خصاولویت بندی ارتقای وضعیت شا .3

 اهمیت و ضرورت پژوهش
 ستا حمطر شهر یك نساکنا بیندر  سرمایه منبعو  منیتا ،هویت انعنو به بلکه ه،سرپنا انعنو به تنها نه وزهمرا مسکن مقوله

و  دفری بقاو  حفظی ابرو  ستا ننساا یهازنیا ساسیتریناز ا كپوشاو  راكخواز  بعد (. مسکن3: 1314، دیگرانو  پوراحمد)

 یلگوا با هسرپنابه  نوعی به باشند که هیوگرو  قشر هری از بشر جامعه ادفراز ا یك هرو  ،ستا رداربرخو نیاوافر همیتاز ا جامعه

در  هتعیینکنندو  هعمد کاالییو  نجها به نسبت ادفرا یجامعهپذیردر حال حاضر مسکن عامل اصلی . هستند مندزنیا یستیز

(. همانطور که آورده شد هیچ کشوری موفق به حل مشکل مسکن 4: 1311 ران،همکاو  یمحمدرپو) فضاست جتماعیا نمازسا

 باشند. به شکل کامل نشده است و هر یك به نوعی با این مشکل روبرو می

 هجایگاو  شهرهادر  مسکونی یهایبررکا دهگستر نقش به توجه اب.  نیاستروز د مهمو   ساسیا مباحثاز  یکی ارپاید مسکن

از  ناشی صوتی گیدلوآ ا،هو گیدلوآ قبیلاز  شهرنشینی شدید شگستر منفی اتتأثیر با مقابله ایبر ژی،نرا فمصرآن در  مهم

های انسانی هسکونتگاو  مسکندر  ارپاید توسعه مقوله گرفتن نظردر ... و شهرها دیعمو توسعه ،نقلیه سایلو و صنایع تمرکز

 (Gallent & Robinson,2011: 5)ضروری است

سار در استان اصفهان از جمله شهرهیی است که مسکن چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی با مسائل و شهرستان خوان

باشد.نگاه اجمالی به وضعیت مسکن در این شهر گویای شکاف بین مناطق و نواحی مختلف آن مشکالت بسیار زیادی مواجه می

 یخیشهر از قدمت و تار نیکه در شمال غرب استا اصفهان قرار گرفته است. اگر چه ا یاست کوهستان ینسار شهرخواباشد. می

 نیا یکیزیمانع از رشد ف یو توپوگراف ییایجغراف یهاتیمحدود کنیدارد ؛ ل زین یمساعد یمیاقل طیکهن برخوردار است و شرا

کوچك کشور قرار  یو چه ازنظر وسعت، در شمار شهرها یتیاظ جمعامر سبب شده خوانسار چه به لح نیشهر شده است. هم

امروزه با توجه به مشکالت فراوان در روستاها میل به مهاجرت به این شهر افزایش یافته است که موجب افزایش نیاز به .ردیگ

 سار پرداخت.مسکن و زمین در این شهر گردیده است؛ لذا ضروری است تا به بررسی این مساله در شهرستان خوان

 اهداف پژوهش
 وهش عبارتنداز:اهداف این پژمهمترین 

 کمی و کیفی مسکن هایو شاخص هتبیین ویژگیو  بررسی مبانی نظری مرتبط با مسکن 

 مسکنکمی  و کیفی های خوانسار به لحاظ شاخص ستانبررسی وضعیت شهر 

 تامین مسکن و دستیابی به مسکن پایدار  های پیش روی شهرستان خوانسار در جهتها و محدودیتبررسی پتانسیل

 شهری

 وش پژوهشر
سار وضعیت مسکن شهرستان خوانپژوهش حاضر به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی تحلیلی و کاربردی است که تالش دارد تا 

ز خود را در دو در آن را مورد آزمون قرار دهد. این پژوهش اطالعات مورد نیا های کمی و کیفی مسکن پایداربه لحاظ شاخص
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ه طراحی گردیدای اسنادی کتابخانهجمع آوری نموده و بر پایه مطالعات ای و مطالعات میدانی ی کتابخانهمرحله به روش اسناد

 انجام گردیده است. SWOTتجزیه و تحلیل اطالعات در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل است

 پیشینه پژوهش
های ن در زندگی شهروندان و تاثیر آن بر دستیابی به توسعه پایدار شهری تا به امروز پژوهشبا توجه به اهمیت و جایگاه مسک

بسیار زیادی صورت گرفته است که هر کدام بر بعدی از این موضوع تاکید داشته اند که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره 

 خواهیم نمود:

ررات استفاده از زمین شهری جهت نیل به مسکن شهری پایدار در دره کالنگ ( در مقاله ای با عنوان مق2112پاکوب و همکاران)

اند. در این مقاله راهکار نیل به مسکن پایدار را عدالت فضایی و اجتماعی، رشد اقتصادی و پایداری در کشور مالزی پرداخته

با عنوان مسکن یك مساله کلیدی در  ( در مقاله ای2111دانند. مالینی و مالیس)محیط زیست، طراحی پایدار و مدیریت می

های اجتماعی اقتصادی، زیست محیطی و بهداشتی مسکن ارائه جوامع پایدار و ارتقای کیفیت زندگی، به بررسی شاخص

 .داننداند و در نهایت جوامع پایدار را مستلزم داشتن مسکن پایدار از لخاظ فنی، بهداشتی و همسانی با محیط میپرداخته

های کم درآمد شهر ایبادان نیجریه به بررسی کمی ( در مقاله ای با عنوان کیفیت مسکن و تهیه مسکن گروه2112ن)امانوئلسو

های مسکن اقشار کم درآمد پرداخته است که نتایج حاصل از آن تغییر در رویکرد کلیت اجتماعی در جهت و کیفی شاخص

 کند.در مناطق شهری پیشنهاد میبهبود کیفیت مسکن کم درآمد برای ارتقای کیفیت زندگی 

 کردیمسکن با رو یفیو ک یکم یهاشاخص یبررس( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان 1315جعفری مهرآبادی )

عوامل مؤثر در  نیترعنوان مهمبهرا  یفرهنگ-یو اجتماع یکیزی: مسکن مهر کرمانشاه( عامل فی)مطالعه مورد داریتوسعه پا

 ادجیساکنان مسکن مهر کرمانشاه ا یتمندیجهت رضا ن،یبنابرا کنند؛معرفی میکرمانشاه ازنظر ساکنان  مسکن مهرشهر

 .باشدیم اتیمناسب از ضرور یخدمات یرفاه التیو تسه ییربنایز ساتیتأس

 ۀالع)مط داریپا ۀعتوس کردیمسکن با رو یفیو ک یکمّ یهاشاخص یابیارز( در مقاله خود با عنوان 1315زیاری و قاسمی قاسموند)

 س،یتاپس یریگمیچهارگانۀ شهر سامان، از سه مدل تصم یمسکن در نواح یهاشاخص تیوضع یابیارز یراب : شهر سامان(یمورد

 ارهایبه مع یدههر شاخص و وزن یارهایمع یزوج سۀیمقا یبرا نیپژوهش همچن نیشده است. در ا و کوپراس استفاده کوریو

 ،یدر پژوهش حاضر شامل شش شاخص اجتماع هکار رفتبه یهااستفاده شده است. شاخص ANPشبکۀ  لیاز مدل تحل

ژوهش از پ یهاداده یگردآور یاست. برا داریتوسعۀ پا کردیمسکن با رو التیو تسه یستیزطیمح ،یتراکم ،یزدانگیر ،یاقتصاد

ابزار  ازبا استفاده  یدانی( و مطالعات م1311ن )شهر ساما یلی(، طرح تفص1311) رانیمرکز آمار ا یهااطالعات حاصل از داده

 دکریکه مسکن شهر سامان متناسب رو دهدیپژوهش نشان م یهاافتهیخانوار استفاده شده است.  321پرسشنامه با حجم نمونۀ 

که  یطوربهو ثبات وجود دارد،  یچهارگانۀ شهر سامان عدم برابر یمسکن در نواح یهاشاخص شتریو در ب ستین داریتوسعۀ پا

 1 ۀیناح ینسبتاً نامطلوب، در شاخص اقتصاد 3 ۀینامطلوب و ناح 2 ۀینسبتاً مطلوب، ناح 4 و 1 ینواح ،یدر شاخص اجتماع

 4و  3 ینامطلوب و نواح 2و  1 ینواح ،یزدانگیمطلوب است. در شاخص ر 4و  3 ینسبتاً مطلوب و نواح 2 ۀینامطلوب، ناح

دارد. در شاخص  یمتوسط تیوضع 4و  2 ینسبتاً مطلوب و نواح 3 ۀیمطلوب، ناح 1 ۀیناح ،یاست. در شاخص تراکممطلوب 

نسبتاً مطلوب و متوسط است؛ اما در شاخص  بیترت، به4و  3 یمطلوب و نواح 2 ۀینامطلوب، ناح 1 ۀیمسکن ناح التیتسه

 دارد. ینامطلوب تیچهارگانۀ شهر سامان وضع یمسکن نواح یستیزطیمح

 اند.پرداخته داریتوسعه پا کردیبا رو یمسکن شهر یکالبد یهاشاخص یابیارز( در مقاله خود به 1314اهیم زاده)قاسمی و ابر

و  یابیارز یو برا AHP یها از مدل سلسله مراتببه شاخص یبوده و جهت وزن ده یلیتحل -یفیروش پژوهش از نوع توص

پنج  پژوهش نی. در اتاستفاده شده اس کوریو و سیتاپس یریگمیتصم كیاز تکن ،یشهر یاز نواح كیهر یداریپا یبندرتبه

 یورد بررسها ممساکن و تعداد طبقات آن ینما ه،یمساکن، قدمت ابن تیفیک ،یاسکلت ساختمان ایشامل؛ مصالح  یشاخص کالبد

 ی نامطلوبنسبتاً  تیوضع شهر سامان در یآن است که به لحاظ کالبد یایپژوهش گو یهاافتهی لیحاصل از تحل جیقرار گرفت. نتا
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 بوده، در شاخص تیتر از متوسط مطلوب نییپا تیشهر، وضع نیچهارگانه ا یمصالح، در تمام نواح در شاخص انکهقرار دارد. چن

 سه و هیناح نیترهم مطلوب هیدر شاخص قدمت ابن ن،یترچهار نامطلوب هیو ناح نیترسه، مطلوب هیمسکن، ناح تیفیک

د تعداشاخصسه، باالخره از نظر هیها ناحآن نیترو نامطلوب كی هیناح نیتردو، در شاخص نما، مطلوب هیناح نیترنامطلوب

شهر  نیسه ا هیمسکن، ناح یکالبدیینهاوجود درشاخص نی. با اباشدیم نیترنامطلوب سههیوناحنیترمطلوب دوهیطبقات، ناح

 .باشدیمسکن شهر سامان م یخص کالبددر شا هیناح نیتردو نامطلوب هیو ناح نیترمطلوب

: ینمونه مورد ،یشهر داریتوسعه پا کردیمسکن با رو یابعاد کالبد یابیارز( در مقاله خود با عنوان 1312فر و دیگران)ربیعی

 دگاهیاز د ییایاطالعات جغراف ستمیدر س AHPشهر کرج با استفاده مدل  3مسکن منطقه  یابعاد کالبد شهر کرج 3منطقه 

 یکاربرد ق،یبوده و نوع تحق یلیتحل -یفیبه صورت توص ق،ی. روش تحقاندهقرار داد یابیو ارز لیرا مورد تحل یشهر داریسعه پاتو

تفاده و اس یامطالعات کتابخانه قیاز طر قیتحق ازیاطالعات مورد ن یرباشد. گردآو یم یفیو ک یآن، به دو صورت کم کردیو رو

 یهاافتهیباشد. یمنطقه م یلیاز محدوده مورد مطالعه و استفاده از طرح تفص یدانیمطالعات م طور نیاز اسناد و مدارك، هم

ناسازگار با  یهاتیانواع فعال یاراز جمله همجو یمسکن با مسائل یشهر کرج در بخش کالبد 3دهد که منطقه ینشان م قیتحق

دوام و  یها، استفاده از مصالح بساختمان تیفیبودن ک نییتند، پا یهابیدر ش یمناطق مسکون یریقرارگ ،یمسکون یکاربر

در  یهرش داریمسکن بر اساس اصول توسعه پا یکالبد یهانامطلوب شاخص تیوضع انگریب جیآن روبروست. در واقع نتا رینظا

 یقه سکونتبه عنوان منط ،یکالبد یهادر شاخص 3( درصد از مساحت کل منطقه 32/55دهد که )یبوده و نشان م قهمنط نیا

 باشند.یم داریناپا

 مبانی نظری پژوهش

 پایداری و توسعه پایدار
شد. اما یم یدهو درآمد سرانه کشور سنج یناخالص مل یدبود که با رشد تول یتداوم رشد اقتصاد 1191توسعه تا دهه  یمعنا

 هایاهیدگچند دهه گذشته از انحصار د یطاز صاحب نظران قرار گرفت . در واقع مفهوم توسعه  یاریمورد انتقاد بس ییمعنا ینچن

 ییا، خوداتک یعدالت اجتماع یهایدگاه. دیستمصرف سرانه ن یشصرفا هدف توسعه ، افزا یگرخارج شده است و د یرشد اقتصاد

 یهاییاناتو یشدر جهت افزا یراست فراگ یتوسعه روند یقتاست. در حق یافته یوندبوم شناسانه با مفهوم توسعه پ یهاو تعادل

جامعه و  یفرهنگ یهادر پرتو ارزش یوستهپ یازهاآنکه ن من، ض یاجتماع -یانسان یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا یاجتماع -یانسان

 (3: 1319،فرجی مالیی،وصالی آذرشربیانییابند) یشجهان پاال یداریپا یهاینشب

 یهاتواند موضوع پژوهشیآنها م یتمام یشده که بررس یهتاکنون در سرتاسر جهان ارا یدارمتفاوت از توسعه پا یفتعر 51از  یشب

وسعه و ت یجهان یسیوننروژ در کم یرنخست وز« گروهالم برانتلند»توسط  یداراز توسعه پا یفتعر ینباشد. مشهورتر یگرید

که  یااست : توسعه ینمنتشر شد که چن "مشترك ما یندهآ"تحت عنوان  زارشیو در گ 113۱در سال  WCED یستز یطمح

 یهارا فیاکثر تعار "کند.یبرآورده م یازهایشاندر برطرف کردن ن یندهآ یهانسل ییبردن توانا یننسل امروز را بدون ازب یازهاین

نظر  ی زیر را دراهداف اصل توانیم یدارتوسعه پا برایبوده است.  یزن یو موافقان و مخالفان ینمنتقد یدارا یدارشده از توسعه پا

 گرفت:

 انسان امروز و فردا یاساس یازهاین ینتأم .1

 همه ین براآو بهبود  یسطح زندگ یارتقا .2

 امن تر ایآیندهداشتن  ی( برایستم ها)اکوس یستیز یهاحفظ و اداره سامانه .3

 موجودات یستگاهتوجه به ز .4

 (.5: 133۱یرانی،شم یدی)مف یو فناور یابزار و امکانات فکر ینتأم .5

 کرد: یفتعر ینگونهن را اآ توانیم یدارتوسعه پا یده براتوجه به اهداف در نظر گرفته ش با
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های زیستی در عین استفاده از ای است که از طریق استفاده از ابزار و فناوری به حفاظت از منابع محیطی و سامانهآن توسعه

: 1313دی شمیرانی، مظفرزاده،، کند)مفیهای امروز  و فردا تاکید میآنها پرداخته و از این جهت بر باالرفتن کیفیت زندگی نسل

9 .) 

توسعه پایدار که از .  در محافل علمی فراگیر شد 1112بکار بردن واژه توسعه پایدار بعد از کنفرانس ریودوژانیرو در سال 

های آینده است. هدف توسعه انسانی ای از توسعه انسانی و در ارتباط با محیط زیست و نسلبر آن تاکید شد جنبه1111دهه

شود. توسعه پایدار به عنوان یك فرایند که الزمه بهبود و پیشرفت است، اساس بهبود های انسانی محسوب میرورش قابلیتپ

است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ ها ی اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفتهوضعیت و رفع کاستی

های در حال توسعه باشد. توسعه پایدار سعی دارد به پنج نیاز اساسی بویژه کشوراقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و 

نوع تیابی به عدالت اجتماعی، خودمختاری و زیر پاسخ گوید: تلفیق حفاظت و توسعه، تامین نیازهای اولیه زیستی انسان، دست

 .اکولوژیکیو حفظ یگانگی  فرهنگی

 ابعاد پایداری

، مثل بهداشت، آموزش، مهارت یافراد است. عوامل یخصوص یکاال یانسان یهسرما ی،انسان یهحفظ سرما یعنی پایداری انسانی:

 رایاست ز یاز توسعه اقتصاد یشبخ ینهادر ا گذارییه. سرماسازندیرا م یانسان یهبه خدمات سرما یو دسترس یدانش، رهبر

 یمانزا یه،هاست. ارتقاء بهداشت مادران، تغدمراقبت در طول عمر انسان یبرا مرمست گذارییهسرما یازمندن یانسان یداریپا

 .موارد است ینمراقبت نوزادان و خردساالن از ا یمن،ا

 یو همکار یکدیگرکار با  ینهو هز سازدیامعه را مج یچهارچوب اصلاین بعد . یاجتماع یهحفظ سرما یعنی پایداری اجتماعی:

)شامل  یقو یفقط مشارکت منظم در جامعه و جامعه مدن کاهد.یمبادله م ینهو با به وجودآوردن اعتماد از هز دهدیرا کاهش م

 .(9: 1312)مشکینی و دیگران، کند یجادا یوضع ینچن تواندیحکومت( م

براساس  توانیرا م یاقتصاد یداریپا یناست. با وجود ا یاقتصاد یهحفظ سرما یاقتصاد یداریمراد از پا پایداری اقتصادی:

وره د یك یتواند ط یکه هر فرد م یزانیم "کرده است:  یفتعر یربه شکل ز  یكکرد، همانطور که ه یفارزش افزوده درآمد تعر

 .(4: 1312)امیدوار و دیگران،باشدوضع آغاز دوره را داشته  مانه یدوره از نظر رفاه یمصرف کند و در انتها

بفهمد که  یداست. انسان با یتداوم رفاه انسان یعیطب یهالبته هدف از حفظ سرما یعی،طب یهحفظ سرما یعنی پایداری محیطی:

کننده  نیهم تام یراحفظ شود ز یدبا یعیطب یهکند. سرما یزندگ یوفیزیکیب یستز یطمح هاییتدر چارچوب محدود بایستیم

ضربدر مصرف در هر  یت)جمع ینظام اقتصاد انسان یرحفظ اندازه ز یمعنا به ینو ا یدمواد زا یرهاست و هم صندوق ذخ منابع

 یازمندن یطیمح یستز یداریبه آن وابسته است. پا یستمس یناست که ا یستمی( در محدوده کل اکوسیاز تکنولوژ یسطح

 .است یدارپا یتجمع یكتوسط  یدارمصرف پا

که  پردازان را بر آن داشت یهوجوه، متفکران و نظر یانسان در تمام یزندگ یفیتو تنزل ک یطیمح یستز یهایسامانناب یشافزا

ود ب "یدارتوسعه پا" ینهارائه شده در زم یهایدگاهمسائل باشند. ماحصل تالش آنان د ینحل ا یبرا ییراهکارها یدر جستجو

ان . از آن زمیدغالب در جهان گرد یعمل یهایاستو س یعلم یهایدگاهدر د یننو یبه الگو یلتبد یجبه تدر یرکه در سه دهه اخ

. ردبه مسائل دا یدارموضوع و نگاه همه جانبه توسعه پا یتارائه شد که دال بر جامع یداراز توسعه پا یمتعدد یرو تعاب یفتعار

 یطیمح - یستو ز یاجتماع ی،اهداف اقتصاد یقتلف یبه معنا یدارتوسعه پا :است یربه قرار ز یدارمتداول از توسعه پا یفیتعار

 ،یو نجف یآنهاست )زاهد یازهایبرآوردن ن یبرا یآت یهانسل ییبه توانا یببدون آس یرفاه انسان فعل یحداکثر ساز یبرا

ه ر برآوردرا د یندهآ یها نسل یهاییتوانا ی،کنون یازهایبه ن ییاست که ضمن پاسخگو یاتوسعه یدار،وسعه پات. (5: 1335

 (12: 1114اندازد )حقتون، و هانتر،یبه مخاطره نم یشانها و خواسته یازهاساختن ن

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 مسکن

 مسکن
 لطودر است.  هشد گرفته نسو ا باطن مشآرا ،سکونت ،حرکتاز  بعدگرفتن آرام  معنی به مسکن دهمااز  سکن کلمه یشهر

 مسکن ،ملل نمازسا عمومی مجمعدر  چنانکه. ستا دهبو حرمط بشر ایپایه زنیا انعنو به ارههمو مسکن ،بشر تحیا یخرتا

 فرهنگی، شرایط و عوامل تابع مسکن شکلگیری. کنندمی حمطر نسانیا ندگیز دیجاا ایبر ننساا ایپایه حقرا  منو ا مناسب

 فرهنگ عاملی ت،راپاپور اعتقاد به (.Arnott,2008: 6) کننده است استفاده جامعه ساخت تکنیك و معیشتی - اقتصادی اقلیمی،

 (Rapoport,1969:12است) داشته آن فضایی تقسیمات و سازمان مسکن در مؤثری نقش حیات و جهان از هاانسان درك و

 است انانس زندگی فضای ترینخصوصی و محیط و انسان متقابل رابطه کالبدی تجسم شکل کوچکترین و خردترین مسکن

 در کننده تعیین و عمده کاالیی و جهان به نسبت افراد پذیرای جامعه اصلی عامل حال عین در مسکن(. 11: 1333 مسائلی)

 رددا ایکننده تعیین بسیار نقش افراد جمعی اهداف و اجتماعی روابط فردی، هویت شکلگیری در که فضاست اجتماعی سازمان

(2006: 5 ,Short.) 

 البدیک معماری، مکانی، مختلف ابعاد دارای که دبعدیچن عملکرد با است نهادی باشد، کالبدی ساختاری آنکه از بیش مسکن

 و اولیه نیاز سرپناه، و است فیزیکی مکانی درواقع مسکن.است پزشکی و شناختی روان مالی، اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی، و

 آموزش اشتغال، های طرح و خانواده بهزیستی برای نیاز مورد ضروری تسهیالت و خدمات کلیه و گرددمی محسوب خانوار اساسی

 ،محله در سکونت از فرد رضایتمندی میزان بر تأثیرگذار عاملی مهمترین موارد، از بسیاری در.گیردمی بر در را افراد بهداشت و

 روحی و جسمی نیازهای وجه دو هر لوکوربوزیه، دیدگاه به بنا (.Westaway,2006: 7است) آن محیطی شرایط و مسکن

 ایجاد و شهرسازی اصول رعایت مسکونی، هایمجتمع ساخت در نتیجه در شود. داده پاسخ خانه فضایی سازماندهی با باید انسان

: 1339 محمدنژاد، و عزیزی) دارد اهمیت همواره آنها ساکنان برای الزم تسهیالت و خدمات تأمین و زندگی برای مناسب فضایی

 کنند. می زندگی غیراستاندارد های مسکن در نفر یونمیل 311-911 تقریباً  و فقیرند جهان جمعیت از نیمی حدود (.4

 مسکن سالم
 یمندزنیا  باید مسکن ،کیفیت نظر. از یدآ دجوو به یشهر ضیارا ترینسالمو  بهتریندر  باید زی،شهرسا هیدگااز د سالم مسکن

 ییزربرنامهدارای  ای،حلهم عمومی تخدما به سترسیو د یباییز ن،خاطر ساکنا نطمیناا ،مشو آرا سایشآ ،شتیابهد ،جتماعی

 ن،همسایگا با سالم طتباار اریبرقر ان،یگرد چشماز  هپوشید ندگیز ،حمامز یهااصد دننبو ك،پا ایهو دنبو. دارا باشد ستیدر

 مسکن یگرد یهایمندزنیا جملهاز  ار،خانو یعضاا ادتعد با متناسب یبنا دنبو، دارا  کافی زبا یفضاهاو  سبز یهاازنداچشم

 (.3: 1319شود)جعفری مهرآبادی، می بومحس سالم

ته قرارگرف یامورد توجه گسترده یاجتماع و یطیمحستی، از بعد زداریپا یمسکون یسالم و نواح و ساخت مسکن یامروزه طراح

 یداری، پایکاف تی، امنیکیزیف ی، دسترسیکاف یخلوت مناسب، فضا اساس شکل گرفته است. نیبر ا یاریبس یهاجنبش و

مثل آب و فاضالب،  یخدمات سکونت و رساختی، زهیو تهو شیو مصنوع، گرما یعینور طب از یمند، بهرهدیداوم عمر مفسازه، ت

و  یداریدی کی، نزدیگیو همسا یمناسب، روابط اجتماع یطیمحستیز تیفیزباله و پسماند، ک تیریو مد یبهداشت التیتسه

مسکن  یهاشانهاز ن یهمگ دسترس باشند،ساکنان قابل یبرا یمنطق نهیصرف هز با یستیسبز که با یو فضا عتیبه طب یکیزیف

 (.5: 1311بزی و جواهری ) شوندیم محسوب داریسالم و پا

 های مسکندیدگاه
و فیزیکی،  یکالبد ری،معما ،مکانی دبعادارای ا کهی چندبعد دعملکر با ستا دینها ،باشد یکالبد ریساختا نکهاز آ بیش مسکن

 یهازنیا حاصل شهر ،از دیدگاه اجتماعی (.2: 1331اعی، مالی، روانشناختی و پزشکی است)زیاری و همکاران، اقتصادی، اجتم

 پابرجاییو  دلتعا صلیا ملاعواز  یکی مسکن .ستا جتماعیا یفضا ینا یشکلگیر ساسیا نکااز ار یکی مسکنو  ادفرا تعاملی

هویت در محیط دهنده اجتماع بشری هستند. ی تشکیلاصل یایههاپاز  یکی ادهخانو مسکن قعو در وا دهبو نسانیا عجتماا
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عیین پس مسکن نه تنها ت. کندآید و مسکن در این میان نقش اساسی را ایفا میمسکونی به دو شکل اجتماعی و فردی پدید می

ادی از دیدگاه اقتص کنیم.ست بلکه تعیین کننده فضای شهری است که ما در آن زندگی میکننده تجربه ما از خانه و خانواده ا

مسکن در ثبات و بهزیستی خانواده نقش اساسی دارد و مالکیت آن از جمله اهداف و خواسته اصلی ختنوارهاست. مسکن کاالیی 

ای نیز دارای اهمیت بوده و های سرمایهصرفی از جنبهگیرد و عالوه بر ارزش مبادوام است که در طی زمان مورداستفاده قرار می

از دیدگاه روانشناختی مسکن بر روی ابعا روانی، اخالقی و   (.5: 1314وارثی و دیگران، شود)انداز خانواده تلقی میبه عنونا پس

تعادل در  دگی، عدمگذارد. یك مسکن نامناسب از نظر ابعاد، تسهیالت و موقعیت باعث بی نظمی در زنرفتاری ساکنین تاثیر می

ها و ضوابط اخالقی و های عصبی و ازهمه مهمتر از بین رفتن حرمتوری افراد، بیماریساعات استراحت و کار، پایین آمدن بهره

 .(4: 1311)باندز، شودهای اجتماعی میبروز ناهنجاری

 های مسکنشاخص
آن  کمك به انمیتو که رودمی رشما به مسکن یژگیو هشناختهشد مختلف یهاهشیوو  هااربزاز ا یکی مسکن یشاخصها

های ریزی و تصمیم گیری در مورد مورد مسکن را تسهیل نمود.شاخصپارامترهای موثر در امر مسکن را شناخت و هر گونه برنامه

ی و طمسکن به عنوان شالوده اصلی یك برنامه جامع و ابزاری ضروری برای بیان ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیست محی

ین ترهای مسکن مهمترین و کلیدیای در امر مسکن برخوردار هستند.به عبارت دیگر شاخصکالبدی مسکن، از جایگاه ویژه

 (.4: 1315پوراحمد و دیگران، ابزار در برنامه ریزی مسکن هستند)

 های مسکن عبارتنداز:به طور کلی مهمترین اهداف بررسی و ارزیابی شاخص

 آن بر رتنظاو  مسکندر  ییزربرنامهو  اریسیاستگذ ایبر زمال بوچرچا دنکر همافر

 باشد سیاستها ینوتد جهتدر  ندامیتو که مسکن مختلف دبعاا بین صحیح بطروا اریپایهگذ

 اگرگونیهو د تتحوالاز  کامل شناخت با انیزربرنامهو  ارانسیاستگذ ایبر مناسب تحلیلی اربزا دنکر همافر

 .دکر یتقسیمبند کیفی یشاخصهاو  کمی یشاخصها ستهدو د به انمیتورا  مسکن یشاخصها کلی رطو به

 های مسکن. شاخص1جدول 

 های کیفیشاخص های کمیشاخص

در  نفر کماتر، مسکونی حددر وا ارخانو کماتربعد خانوار، 

،  قتادر ا نفر کماتر ، قتادر ا ارخانو کماتر ،  مسکونی حدوا

 خالص ییربناز انمیز ،مسکونی حددر وا قتاا متوسط

 به ارخانو نسبت، مسکونی حدوا مساحت انمیز، مسکونی

 ، کمبود مسکنمسکونی حدوا

 ،مسکونی حدوا عمر، ساخت هشیوو  فتهرربهکا مصالح عنو

، مسکونی حدوا فتصر هنحو، مسکونی حدو دوام وا کیفیت،

و  تتسهیالو ...( ،  قبرآب، ) یربناییز تمکاناو ا تتسهیال

شهری،  تخدما به سترسید، مسکن یتمالک،   تمکاناا

 ظلحااز  منظرو  نما کیفیت، ایمحله مشو آرا سایشآ

 یباشناختیز

 محدوده موردمطالعه
نه چندان دور  یاشهر مرکز شهرستان خوانسار است که در فاصله نیدر شمال غرب اصفهان است. ا یمیقد یخوانسار نام شهر

چشمه سار بوده است که از کثرت چشمه در منطقه گرفته شده  یخونسار به معن واقع شده است. نام خوانسار در اصل ریاز کو

سد باغکل، چشمه ونك، قنات جلغوت، تونل  یعیطب یو جاذبه ها وهیاز درختان م یمتنوع یاهیپوشش گ یشهر دارا نیاست. ا

 یخیتار یهاجاذبه نیچنر خوانسار هم. دباشدیمرغه و در بند م رینظ بایز ییهاباغسرچشمه و کوچه  یسبز خوانسار، پارك مل

مقبره دخترون بکر و امامزاده محمود وجود  ح،صال دیامامزاده س ها،یمسجد جامع، خانه ابهر ،یمانند موزه مردم شناس یو مذهب

 یذهبو م یخیکنار آثار تار ف،یلط ییو هوا نینشدل یاست که با مناظر رانیا یشهرها نیشهر از خوش آب و هواتر نیدارد. ا
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نفر جمعیت را  21333بر اساس آخرین سرشماری صورت گرفته این شهر تعداد  استان دارد. یدر توسعه گردشگر ییتوان باال

با دهند.نفر را مردان تشکیل می 11111نفر را مردان و  11934خانوار در خود جای داده است که از این تعداد  ۱112در قالب 

 ترآید که نسبت به نسبت جنسی استان و کشور پایینبدست می 15شهر نسبت جنسی توجه به جمعیت زنان و مردان این 

 باشد که شاید علت اصلی آن مهاجرت جوانان به سایر شهرها برای کسب اشتغال باشد.می

 . جمعیت شهر خوانسار و تحوالت آن1جدول 

 1631 1631 1631 1631 سال

 21333 21313 21199 23122 جمعیت

 1345-15ی نفوس و مسکن منبع: سرشمار

 هاتحلیل یافته
گردد تا با جمع آوری مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد لذا تالش می ران است تا پایداری مسکن)کمی و کیفی( این پژوهش بر آ

 آمار و ارائه آنها به این مهم دست یابد.

 های کمی مسکنشاخص

ر خوانسار ضروری است تا وضعیت خانوار در این شهر در طی ادوار قبل از ورود به بخش مسکن در شه :تعداد و بعد خانوار

 گذشته مورد بررسی قرار گیرد:

 . تعداد و بعد خانوار در شهر خوانسار2جدول 

 1315 1335 13۱5 1395 سال

 ۱112 9139 5319 5214 تعداد خانوار

 3,1۱ 3,53 4,1۱ 4,43 بعد خانوار

دوره اخر سرشماری رسمی کشور، شهر خوانسار به لحاظ بعد خانوار  4گرفت که در  توان نتیجهمطابق نتایج بدست آمده می 

 رسیده است. 1315نفر در سال  3,1۱به  1395نفر در خانوار  در سال  4,43دارای رودی کاهشی بوده است به نحوی که از 

د مسکونی است که نشان های مهم در سنجش وضعیت مسکن شاخص اتاق در واحیکی از شاخصاتاق در واحد مسکونی: 

باشد.در خصوص این شاخص برای شهر خوانسار اطالعات دقیقی در خصوص دهنده کمبود یا عدم کمبود مسکن در شهر می

به  15و  35، ۱5های چنددوره قبل وجود ندارد اما بر اساس آخرین آمار بدست آمده این شاخص در شهر خوانسار برای سال

 ت آمده است.بدس 3,4و  3,95، 3,55ترتیب 

باشد به این معنا می 1های کیفیت زندگی است و حد نرمال آن عدد این شاخص از جمله مهمترین شاخصتراکم نفر در اتاق : 

باشد به معنای وجود اتاق مشترك  1که هر نفر در واحد مسکونی برای خود اتاقی مجزا در اختیار دارد. هر چه این عدد بیشتر از 

هی برای شهر خوانسار این شاخص وضعیت مناسبی نداشته و برای سالباشد. تر میو کیفیت زندگی پایینبرای اعضای خانوار 

دهد همواره این شاخص کمتر از حد ایده آل بدست آمده است که نشان می 1,12و  1,19، 1,1۱برابر با  1315و  1335، 13۱5

 بوده است.

دهد که نیاز به مسکن در یك دوره چگونه تغییر کرده است شان میاین شاخص ن(: πنسبت رشد خانوار به واحد مسکونی)

 شود:که از فرمول زیر جهت محاسبه آن استفاده می

π =
𝐻95 − 𝐻85
ℎ95 − ℎ85
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 در این فرمول داریم:

H                     تعداد واحد مسکونی : h: تعداد خانوار 

د و معنای آن این است که نسبت رشد جمعیت و خانوار با تعداد واحدهای ایجاد باشمی 1حد مناسب برای این شاخص نیز عدد 

 13۱5-35، 1395-۱5دهد که که این شاخص برای سه دوره آخر یعنی شده برابر بوده است. بررسی اطالعات موجود نشان می

ر تا حدودی با کمبود واحد مسکونی دهد شهر خوانساباشد که نشان میمی 1,12و  1,12، 1,11به ترتیب برابر با  1335-15و 

 باشد.روبرو می

 های کیفی مسکنشاخص
 هایدهنده وضعیت اقتصادی ساکنی در شهر به عنوان یکی از شاخصنحوه تصرف واحد مسکونی در شهر: این شاخص نشان

دهد که این شاخص گردد. بررسی آمار موجود نشان میباشد که در قالب دو طیف مالك و اجاره بررسی میکیفی مسکن می

باشد که روندی افزایش داشته میدرصد ملکی  31,1و  31,1درصد،  33به ترتیب برابر با  1315و  1335، 13۱5های برای سال

 است.

ن آ شاید بتوان کیفیت را به عنوان مهمترین شاخص ارزیابی کیفی مسکن پایدار قلمداد نمود که معیار اصلی کیفیت مسکن:

 گردد:باشد و به کل زیر دسته بندی میرفته مینوع مصالح به کار

 باشد.فاقد کیفیت: مصالح آن از خشت و گل، خشت و چوب و ... می 

 باشد.کیفیت کم: مصالح آن از نوع آجر و چوب، بلوك، سنگ و ... می 

 باشد.کیفیت مناسب: مصالح آن از جنس اسکلت فلزی، بتن آرمه ، اجر و آهن می 

دهد که شهر خوانسار نسبت به استان اصفهان در وضعیت نامناسبی قرار دارد به ها نشان میرشمارینتایج بدست آمده از س

ند تواگیرند که این مساله میهای کم کیفیت و فاقد کیفیت قرار میدرصد بناهای آن در زمره ساختمان 11نحوی که بیش از 

تا با استفاده از پرسشنامه وضعیت برخی از  هامه تالش گردیددر ادناشی از قدمت این شهر و بافت تاریخی و قدیمی آن باشد.

های کیفی مسکن در شهر خوانسار از دیدگاه ساکنین مورد بررسی قرار گیرند. بر اساس نتایج بدست آمده وضعیت این شاخص

 باشدمطابق جدول زیر میاند تحلیل گردیده tها که با استفاده از روش آماره شاخص

 سنجش کیفیت مسکن از دیدگاه ساکنینبرای  Tماره . آزمون آ6جدول 

 T Sigآماره  میانگین شاخص

 1,111 -15,11 2,14 کیفیت فضای سبز

 1,111 -14,11 2,59 جمع آوری زباله 

 1,112 -14,11 2,43 امنیت

 1,111 -13,3۱ 2,۱3 هویت و تعلق

 1,11 -14,19 2,23 روابط همسایگی

 1,111 -13,15 2,59 فضاهای فرهنگی

 1,111 -14,12 2,31 هزینه حمل و نقل

 1,111 -15,13 2,45 های اجتماعیبزهکاری

 1,111 -14,34 2,34 های خیابانیت بنامزاحمت

 1,111 -15,11 2,11 دسترسی
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تایی لیکرت  5های کیفی مسکن از دیدگاه ساکنین طراحی شد در قالب طیف ای که جهت سنجش وضعیت شاخصپرسشنامه

مطابق نتایج بدست درنظر گرفته شده است. 3عدد  t( بوده است. حد متوسط تحلیل آماره 5( تا خیلی زیاد)1خیلی کم)در بازه 

های کیفیت مسکن در شهر خوانسار از دیدگاه ساکنین کمتر از حد متوسط ارزیابی گردیده آمده میزان رضایتمندی از شاخص

 است.

 های کمی و کیفی مسکنت شاخصشهر خوانسار با هدف بهبود وضعی SWOTتحلیل 
باشد که در آن های تحلیل وضعیت موجود و برنامه ریزی برای آن مییکی از مهمترین رویکردها و روش SWOTروش تحلیل 

گردد تا با تبیین عوامل داخلی و خارجی پیش روی محدوده و امتیازدهی به این عوامل، موقعیتت آن مشخص و تالش می

 ئه گردد.راهکارهای بهینه ارا

 خوانسار .  ماتریس عوامل خارجی  شهر 4جدول 

 امتیاز وزنی رتبه وزن (T( و تهدیدات)O(: فرصت ها)EFEعوامل خارجی)

1O:  1,3 3,9۱ 1,134  شهر در شهرستان و استاناهمیت 

2O :1,24 3,2 1,1۱5 وجود آثار تاریخی قدیمی و برجسته در شهر 

3o :1,11 3,12 1,191 ا معماری و شهرسازی ایرانی اسالمیوجود گذرها و مجراهای عبوری ب 

O4 :1,1۱ 3,13 1,155  محدوده یاقتصاد یهالیپتانس 

O5: 1,19 2,1 1,159 گذاریجهت سرمایهآن منطقه و بافت تاریخی  تیظرفبودنباال 

6O: 1,11 2,۱3 1,143 محدوده ینقش فرهنگ یارتقا یبرا یخیتار هیوجود ابن 

T1: 1,19 2,53 1,194 های شهر در محالت مسکونی آنخی ساختمانو عمرباالی بر کمبود مسکن در شهر 

2T :1,13 2,23 1,151 هینقل لیآمد و شد وسا شیدر اثر افزا یخیبافت تار بیو تخر شتریب یامکان فرسودگ 

3T :1,11 2,12 1,155 پایین بودن ارزش زمین نسبت به سایر مناطق شهر 

4T :  1,1 1,13 1,153 افراد کم درآمد و مهاجرین به این محلههدایت قیمت پایین مسکن در ناحیه تاریخی و 

5T :1,114 1,15 1,141 شهرضاهای باهویت و سرزنده در سطح کمبود ف 

6T : 1,1۱ 1,1 1,143 نسبت باالی جمعیت متقاضی اشتغال در شهر 

7T 1,194 1,3 1,149 ناحیه: کمبود سرانه فضای سبز و ... در سطح 

8T1,1۱ 1,۱5 1,114 داریناپا مشاغل گسترش و دیتول بازی برا نهیزم جود: و 

9Tبه  نیساکن لیتماو  : مهاجرت جمعیت اصیل بافت به مناطق دیگر و جایگزینی باافراد کم درآمد

 هسکونت در خارج از محل

 1,15 1,1 1,11 

10T :1,1۱2 1,3 1,14 نرخ باالی بیکاری در شهر 

11T 1,1۱ 1,3 1,131 بخشی از آثار تاریخی موجود در بافت: تخریب و نابودی 

12T: 1,151 1,۱ 1,13 های گردشگری بافتضعف در تبلیغات در جهت شناساندن پتانسیل 

 2042 - 1011 مجموع امتیازات

 

 وانسارشهر خبر اساس محاسباتی که در جدول ماتریس ارزیابی عوامل خارجی آورده شد مجموع امتیاز نهایی عوامل خارجی 

 در مقایسه با تهدیدات می باشد.برتری عوامل فرصت به دست آمده است و این به معنای  2,42
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 شهر خوانسار ماتریس عوامل داخلی . 5 جدول

 امتیاز وزنی رتبه وزن (W( و نقاط ضعف)S(: نقاط قوت)IFEعوامل داخلی)

1S   :1,21 3,12 1,135 وجود محالت مسکونی اصیل و با هویت در شهر 

2S :1,2 2,1۱ 1,131 در شهر یو مذهب یخیبا ارزش تار یوچود بناها 

3S :1,11 2,3۱ 1,1۱4 وجود اراضی بایر و خالی در شهر و امکان ساخت مساکن مناسب برای شهروندان 

4S :1,11 2,31 1,191 بازسازی بخشی از محالت و بافت قدیم شهر 

5S :1,19 2,۱5 1,193 های ماسب در جهت ارتقای کیفیت محیطی در محالت مسکونی و ...برخورداری از پتانسیل 

6S1,13 2,93 1,152 : نگرش مثبت برخی ساکنین به ساماندهی محدوده 

1W: 1,23 2,11 1,133 و ... های اداریهای مسکونی در نتیجه نفوذ کاربریافت کیفیت حوزه 

2W : 1,21 2,39 1,132 ها در رفع و بهبود آن اختی و عدم حمایت دولت و شهرداریمشکالت زیرس 

3W :1,11 2,۱4 1,1۱1 در محالت مسکونی تکمبود امکانات گذران اوقات فراغ 

4W :1,15 2,55 1,199 از ساعات شبانه روز یدر معابر در برخ یکاف تینبود امن 

5W : 1,13 2,43 1,159 در محالت یتجاذب جمع یهایعدم وجود کاربر 

6W : 1,11 2,31 1,145 ضاهای شهری سرزنده در شهرفقدان و یا کمبود سرزندگی و ف 

7W: 1,13 2,3 1,133 عرض کم معابر در برخی محالت مسکونی 

8W:  1,19 2,11 1,132 برخی محالت شهریکمبود امکانات و خدمات در 

9W: 1,15 2,13 1,123 های مربوطهعدم به کارگیری افراد متخصص در سازمان 

10W:  1,14 1,11 1,125 شهرحمل و نقل عمومی نامناسب در سطح 

 2066 - 1011 مجموع امتیازات

 2,33برابر  شهر خوانساربر اساس محاسباتی که در جدول ماتریس ارزیابی عوامل داخلی آورده شد مجموع امتیاز نهایی عوامل 

توان گفت که در محله این شهر ، نقاط بر نقاط قوت می باشد. در واقع میبدست آمده است و این به معنای برتری نقاط ضعف 

 ضعف موجود در شهر تاثیرات بیشتری را نسبت به نقاط قوت بر آن دارند.

با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی مشخص گردید پس از آنکه عوامل داخلی و خارجی تعیین و امتیاز آنها بر

و ها Xمحور  یبر روشهر  یعوامل داخل یینها یازهایجمع امتدر این ماتریس  توان اولویت بندی راهکارها را مشخص نمود.می

و  یداخل ملحاصل عوا یازهایجمع امت یها نوشته شده است. نقطه تالقYمحور  یبر رو یعوامل خارج یینها ازیجمع امت

  است. ییاجرا یها تیها و اولو یاستراتژ سیبخش در ماتر نیا تیکننده موقع نییها تعYو  Xمحور  یشهر بر رو یخارج

 

 . موقعیت عوامل داخلی و خارجی در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی1نمودار 
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های متفاوتی د و برای هریك از نواحی استراتژیناحیه عمده تقسیم نمو 3را می توان به  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

 را به کار برد:

هایی را به اجرا توان استراتژیاز چپ به راست( قرار می گیرند می)از باال و 4یا  2، 1هایی که در خانه های برای بخش نخست،

 درآورد که موجب رشد و ساخت شوند.

و هایی را به اجرا درآورد که هدف آنها حفظ گیرند؛ باید استراتژیقرار می ۱یا  5، 3ه در خانه های برای واحدهایی ک دوم،

 نگهداری وضع موجود باشد.

های برداشت یا رهاکردن را به اجرا درآورد )ابراهیم قرار می گیرند، باید استراتژی 1 یا 3، 9های در خانهبرای واحدهایی که  سوم،

 (.۱-3: 1333زاده و همکاران،

دهد براساس توضیحات ارائه شده را نشان می شهر یزد و محالت آنبا توجه به جداول باال و ماتریس ارائه شده که موقعیت بافت 

 ارتقای وضعیت پایداری در شهر خوانسار با تاکید بر وضع موجود آنتوان گفت که جهت دستیابی به بهترین نتایج در زمینه می

 باشند.اولویت اول می ( در5خانه شماره کارانه)های محافظهاستراتژی

 جمع بندی
های توسعه اقتصادی و اجتماعی بدل شده است، که در های اصلی در برنامهدر چند دهه گذشته به یکی از چالشمساله مسکن 

و  ایهای ملی، منطقهیزیره پایدار شهری در چهارچوب برنامهریزی آن در راستای توسعمیان لزوم توجه به مسکن و برنامهاین 

ریزی، مشکالت شهروندان را برطرف کرده و های برنامهگیری از دانش و تکنیكشود، تا بهرهس میشهری، بیش از پیش احسا

ن منظور این مقاله به بررسی بدی در نتیجه، محیطی آرام و سرسبز، همراه با امنیت و آسایش و رفاه، برای آنان فراهم شود.

های کمی و کیفی مسکن نرخ رشد جمیت شهری( و شاخصهای جمعیتی )تعداد جمعیت، تعداد خانوار، بعد خانوار، شاخص

نمود تا با استفاده از آمار و ارقام و همچنین ابزار پرسشنامه  پرداخته و تالشبرای شناخت وضعیت مسکن این شهر  خوانسارشهر 

 را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. های مسکن شهری در این شهروضعیت کمی و کیفی شاخص

گیرد که طی هزار نفر کشور و استان اصفهان قرار نی 25نفریخود در زمره شهرهای کمتر از  21333شهر خوانسار با جمعیت 

چند دهه اخیر با رشد جمعیتی روبرو بوده است لذا نیاز به مسکن در آن به عنوان یکی از موضوعات مهم پیش روی مدیریت 

باشد. در بعد کمی نتایج این پژوهش نشان داد که در مجموع این باشد که خود دارای دو بعد کمی و کیفی میشهری مطرح می

باشد و الزم است تا جهت دستیابی به استانداردهای شهری، تعداد مسکن بیشتری در این شهر با مبود کمی مسکن روبرو می

های موجود در شهر بخاطر قدمت باالی آن درصد ساختمان 11گردید که بیش از به لحاظ کیفی نیز مشخص  شهر ایجاد گردد.

 باشند که نشان از وضعیت نامطلوب کیفی بناها درو نوع بافت شهری در برخی محالت جز بناهای باکیفیت کم و بی کیفیت می

کن در شهر خوانسار تالش نمود تا از تر وضعیت مساین شهر دارد. بعالوه این پژوهش جهت تکمیل اطالعات خود و تبیین دقیق

ابزار پرسشنامه استفاده نماید و وضعیت کیفی مسکن در آن را از دیدگاه ساکنین مورد بررسی قرار دهد که نتایج آن نشان 

ه امنیت، هویت و من جمل در شهر خوانسار های آنو شاخص دهد میزان رضایتمندی از کیفیت مسکن و محالت مسکونیمی

متر ک های شهری، پاکیزگی و ...ها، زبالههای خیابانی و انواع بزهکاریاحساس تعلق، فضای سبز و کیفیت آن، دسترسی، مزاحمت

د. در نهایت این پژوهش نمایین شهر بسیار ضروری میریزی در جهت بهبود وضعیت مسکن الذا برنامه باشداز حد متوسط می

مهمترین عوامل داخلی و خارجی پیش روی این شهر و مسکن آن را تعیین و  SWOTتالش نمود تا با استفاده از روش تحلیل 

امتیازدهی نماید و بر پایه امتیاز نهایی این عوامل موقعیت شهر و اولیت بندی راهکارهای برنامه ریزی در آن را مشخص نماید 

 یا حفظ و نگهداری ساماندهی و ارتقای وضعیت این شهر و مسکن آن استفاده از راهکارهای محافطه کارانهاس جهت که بر این اس

 در اولویت اول قرار دارند.

 های کمی و کیفی مسکن در این شهر ارائه نمود عبارتنداز:توان جهت بهبود وضعیت شاخصمهمترین راهکارهایی که می
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 در  بیشتر متومقاو  بخشی مستحکاا ربمنظو مساکندر  بتنی و − یفلز سکلتا مثل وممقا مصالحاز  بیشتر دهستفاا

 طبیعی یبالیا برابر

 پذیری مسکن در آنو استفاده از اراضی بایر موجود در شهر، ایجاد مسکن و افزایش ظرفیت بهره گیری 

 های فرسوده در سطح شهر و محالت آنجلوگیری از ایجاد و افزایش بناها و بافت 

 تعریض معابر تا حد امکان با هدف افزایش دسترسی و نفوذپذیری و ارتقای سطح ایمنی در مواقع بحران 

 بنا دارند. ارائه وام و تسهیالت بانکی کم بهره با نظارت باال در ساخت و ساز به ساکنین و افرادی که قصد ایجاد 

  خدمات و امکانات در این مناطقایجاد مساکن اجتماعی در قالب مسکن مهر و 

 های خصوصی در سطح شهرگذاریتالش در راستای جذب سرمایه 

 ها و بناهای باارزش تاریخی و مرمت و بازسازی آنهاشناسایی بافت 

  امالت اجتماعی افزایش سرانه فضای سبز در محدوده با هدف ارتقای سرزندگی، حضورپذیری در فضا و افزایش تع

 زیابیی، سرزندگی و امنیت در این محدودهنورپردازی بیشتر فضاهای داخلی محدوده با هدف ارتقای  میان ساکنین

 شود.های تنگ و باریك و بی دفاع که در برخی نقاط محدوده مسکن مهر شهر دیده میحذف گوشه 

 ایجاد فضاهای بازی و قابل دید برای کودکان در محدوده 

 یندر ا  مسکن ییزربرنامه هرگونه ایبر انندوشهر مالی توانایی  دنباالبر جهتو دادن وام  بانکی تتسهیال یهارا 

 و. ... محدوده

 های مسکنی با هدف افزایش ظرفیت مسکن شهرافزایش تراکم در بافت 

 ارت بر ساخت و سازهای درون و برون شهری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرنظ 

 های مناسب آنبهبود وضعیت دسترسی محدوده به شهر و ایجاد زیرساخت 

 استفاده از عناصر هویت بخش در محدوده برگرفته از عناصر تاریخی موجود در شهر 

 فهرست منابع

بررسی و تحلیل برنامه ریزی توسعه مسکن پایدار )مطالعه موردی شهر . 1331بزی خدارحم، اکبر کیانی، امیر راضی. .1

 .25-49، صص 3، شماره 2، چشم انداز زاگرس، دوره استان فارس( -حاجی آباد

شهر  کردیمسکن شهرستان نظرآباد با رو یشاخص ها یابیارز. 1314پوراحمد احمد، علیرضا گروسیف ابوالفضل نوری. .2

 .21-33، صص 4، شماره 2، برنامه ریزی توسعه کالبدی، دوره سالم

، ، آمایش محیطتحلیل شاخص های کمی و کیفی و برنامه ریزی مسکن شهر زنجان. 1315احمد و همکاران.پوراحمد  .3

 .1-23، صص 1دوره 

: ی)مطالعه مورد داریتوسعه پا کردیمسکن با رو یفیو ک یکم یهاشاخص یبررس. 1319جعفری مهرآبادی مریم. .4

، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر اصغر گزارشگر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مسکن مهر کرمانشاه(

 دانشگاه گیالن.

 داریپا ۀتوسع کردیمسکن با رو یفیو ک یکمّ یهاشاخص یابیارز. 1315کرامت اهلل، عزت اهلل قاسمی قاسموند.زیاری  .5

 .11۱-221، صص 2، شماره 4های جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دوره ، پژوهش: شهر سامان(یمورد ۀ)مطالع

 .11۱-33، صص 1۱شمارة  ،ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق . 1331همکاران.کرامت اله و  یاریز .9

 توسعه دیکررو با یشهر مسکن یکالبد اریپاید بر تحلیلی. 1315ژیال، اصغر تیموری، حسین طهماسبی مقدم.سجادی  .۱

 .31-43، صص 11، شماره 5، جغرافیا و مطالعات محیطی، دوره مسالا محله: هیوپژ ردمو، ارپاید

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

15 

 

: ردیمو نمونه) ارپاید توسعه دیکررو با مسکن کیفیو  کمی یشاخصها ضعیتو بر تحلیلی. 1313جمیل.قادرمرزی  .3

ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری به راهنمایی دکتر عیسی ابراهیم (، پایان نامه کارشناسی نهگالد شهر

 زاده، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

نمونه  داریتوسعه پا کردیرو با یمسکن شهر یکالبدی هاشاخص یابیارز. 1314قاسمی عزت اهلل، عیسی ابراهیم زاده. .1

 .33-114، صص 29، شماره ۱ه ای، دوره های شهری و منطق، مطالعات و پژوهش : شهر سامانیمورد

 جانیمسکن در شهر سر دشت استان آذربا یهاشاخص تیوضع یبررس .1311.حمدی کاوه، محمدتقی رضویانم .11

-59، صص 1۱نشریه جغرافیایی آمایش محیط، شماره ، یغرب جانیشهر سر دشت استان آذربا ی)مطالعه مورد یغرب

42. 

 یزیبرنامه ر رگذاردریتأث یفیوک یکم یشاخص ها لیتحل. 1314وارثی حمیدرضا، ملیحه ایزدی، محمود محمودزاده. .11

 .32-45، صص 3۱، شماره 15، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال کشور یمسکن استان ها

12. Arnott, R,(2008). "Housing Policy in Developing. Countries: The Importance of the Informal 

Economy"world Bank Commission on Growth and Development  

13. Gallent, N. & Robinson, S.(2011). Local perspectives on rural housing affordability and 

implications for the localism agenda in England, Journal of Rural Studies, July, Vol.27,PP. 297-

307. 

14. Ghulam ZAKRIA, Zailin GUAN, Yasser RIAZ, Mirza JAHANZAIB, Anwar KHAN 

(2010),Selecting and prioritizing key factors for CAD/CAM software in small- and medium-

sized enterprises using AHP, Front. Mech. Eng. China, Vol.5, No.7,pp. 157–164.  

15. Poormohammadi, M., Sadr mousavi, M., & Abedini, A(2012).omic, social and cultural 

development programs, Journal of Urban Studies, No. 3 ,pp.67-78. 

16. Short, J.R and Kim, Yeong_Hyum, (2008): Cities and Economices, Newyork: 

Routledge WECD, out common future, oxford university press, 1987. 

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

