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  چکیده
نامحدود  ندهیجاری برای تداوم کارکرد در آ ستمیهر س ای ستمیجامعه، اکوس ییخود به توانا عیر معنای وسد دارییپا

 لیتحم لیبه دل ایبه آن وابسته است  ستمیکه س یرفتن منابع لیتحل جهیبه طور اجبار در نت نکهیشود، بدون ایاطالق م

 ستیدر ابتدا صرفا معطوف به مالحظات ز که داریپا توسعه به یابیستشود. د دهیاز حد روی آنها، به ضعف کش شیبار ب

موضوع  تی. با توجه به اهمردیگیو ..... را دربر م یاسیس ،یاجتماع ،یبود، امروزه ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگ یطیمح

 قی. روش تحقباشدیسهند م دیدر شهر جد دارییبه پا یابیمسکن مهر در دست گاهیجا یابیارز قیتحق نیهدف ا داری،یپا

های ها از مدلداده لیو تحل هیاست که برای تجز یدانیم ای وو روش گردآوری اطالعات کتابخانه یلتحلی – یفیتوص

شهر  نیساکن قیجامعه آماری تحق نیاست. همچن دهیاستفاده گرد ریمس لیو تحل ونیرگرس ،یعامل لیتحل دمن،یفر

 جینفر بدست آمده است. نتا 384نمونه بر اساس فرمول کوکران  باشد که حجمینفر م 60000سهند که حدود  دیجد

 یبیعامل ترک 5سهند بر اثر اجرای پروژه مسکن مهر در  دیدر شهر جد دارییدهد که پاینشان م یعامل لیمدل تحل

را در  ریدایدرصد از پا 61,540عامل  5 نیاند که اقرار گرفته تیو امن یاقتصادی، اجتماع ،یستزی –کالبدی  ،یدسترس

 بیدهد که به ترتینشان م زین یونیرگرس بیاستخراج شده از ضرا جیاند. نتاسهند به خود اختصاص داده دیشهر جد

؛  0,317 بیهای اقتصادی با ضر؛ شاخص 0,533 بیبا ضر یستزی –؛ کالبدی  0,651 بیبا ضر یهای دسترسشاخص

در شهر  دارییپا شیرا در افزا ریتأث نیشتریب 0,164 بیبا ضر تیو شاخص امن 0,259 بیبا ضر یهای اجتماعشاخص

 داشت.  هندسهند خوا دیجد

 

  دیمسکن، مسکن مهر، شهر جد زییربرنامه ،شهری دارییپا کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1

 طرح مساله-1-1
 دییورت ابزاری کلشهری به ص داریبه توسعه پا یابیدست ن،ینششهر تیجمع شیو افزا ینیشهرنش دهیگسترش پد لیبه دل

با توجه به  .[1]ای همه جانبه و ناظر بر ابعاد مختلف است شهری، توسعه داریشود. توسعه پایمطرح م داریدر تحقق توسعه پا

از  ارییو مسکن و سرپناه بس [2] دهندیم لیتشک یدرصد از فضای شهرها را فضاهای مسکون 50متوسط  طوربه  نکهیا

 طیشهری، مسکن و مح داریتوسعه پا یاز محورهای اصل یکی، [3]ا تحت الشعاع خود قرار داده است ر یانسان یهای زندگجنبه

 است.  داریشهری،در گرو توسعه مسکن پا داریاز اهداف توسعه پا ارییتحقق بس هک ینحوه باشد. بیخوب م یزندگ
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در آمده است، لزوم  رانیحال توسعه از جمله او در افتهیمسائل جوامع توسعه ن نیاز حادتر یکیله مسکن به ااز آنجا که مس

 شیای و شهری، بمنطقه ،یهای ملزییر هشهری در چهارچوب برنام داریآن در راستای توسعه پا زییرتوجه به مسکن و برنامه

 جه،ینت مشکالت شهروندان را برطرف کرده و در زی،یرهای برنامهکیاز دانش و تکن رییگشود تا با بهرهیاحساس م شیاز پ

مسکن انبوه  جادیا ریهای اخدر سال نیابنابر. [4]و رفاه، برای آنان فراهم شود  شیو آسا تیآرام و سرسبز، همراه با امن یطیمح

معروف است به صورت گسترده در سراسر کشور  "مسکن مهر"طرح که به  نیمدنظر قرار گرفته است. ا یبخش دولت تیبا حما

 متیها کاهش قبرنامه نیباشد. هدف از ایبه بازار مسکن م دنیاهداف آن تعادل بخش نیترهماز م یکیدر حال اجراست که 

در نظر  نهیزم نیوزارت راه و شهرسازی در ا لهیبه وس زین ییدرآمد است. راهکارهادار شدن اقشار کممسکن و خانه دهتمام ش

به  یدولت هاینیباشد. زمیم یهای دولتنیاز بر روی زمسازی و ساخت و سراهکارها انبوه نیا نیترگرفته شده است. عمده

. در شهرهای کوچک و متوسط، ردیگیافراد قرار م اریسال در اخت 99مدت  برای گانیطرح به صورت را نیدر ا ارانهیعنوان 

شود، یا قرار داده مهیتعاون اریادارات راه و شهرسازی در اخت لهیبرای ساخت و ساز مسکن مهر به وس یبه راحت نیمعموالً زم

له باعث امس نیانبوه موجود نبوده که ا ایبا وسعت مناسب برای ساخت و سازه یهای دولتنیاما در کالن شهرها معموالً زم

 باشد.یم دیها احداث مسکن مهر در شهرهای جدمیتصم نیاز ا یکیکه  .[5]شده است  نهیزم نیدر ا یمتفاوت ماتیاتخاذ تصم

 یو طراح یزیرمکان استقرار، نوع برنامه نیآورند، بنابرایدرآمد را در خود گردهم مها، خانوارهای کمتیسا نیا نکهیتوجه به ا با

و  یبررس انیم نی. در اابدییم تیاهم اریبس رهیو غ یاقشار، هنجارهای محل نیا یهای اقتصادی و اجتماعییآن بر مبنای توانا

 قیتحق نیدارد. با توجه به موارد ذکر شده در ا ییبسزا تیاست که اهم یجمله مسائل شهرها از دارییپاشناخت اثرات طرح در 

 .میباشیسهند م دیشهر جد داریمسکن مهر در توسعه پا گاهیجا ییبه دنبال شناسا

 

 پیشینه پژوهش -1-2
و به خصوص  است دهها و ابعاد مختلف انجام شنهیهای مسکن در زماستیدر ارتباط با موضوع س یعیاگرچه مطالعات وس

 که به یمنابع یانجام شده است ول یجهان ای در سطحمطالعات گسترده داریدر ارتباط با توسعه شهری پا ریهای اخدر سال

 دو بپردازد محدود است. نیا نیارتباط ب یبررس

مسکن با  مشخصات به داریبه جوامع پا یابیدست دیکل ت،یفیخود با عنوان مسکن با ک قیدر تحق (2009)لزیو ما نیمال

جوامع  جادیدر ا دییابزاری کل داریپا مسکن قیتحق نیاند. در او سالمت جوامع توجه کرده تیو نقش مسکن در جذاب تیفیک

 .[6] قلمداد شده است داریپا

 د.انختهپردا فارس استان آباد حاجی شهر در پایدار مسکن توسعه ریزی برنامه تحلیل و بررسی به ( 1389 ) همکاران و بزی

 اهداف تحقق راستای در شهری، هایمحیط بر مسکن گسترده اثرات به توجه با که است آن از حاکی تحقیق این هاییافته

 خود به را شهری هایکاربری از بزرگی بسیار بخش مسکن .دارد عهده بر مهمی بسیار نقش مسکن بخش شهری پایدار توسعه

 بخش این، بر عالوه .باشد می نیز شهرها به شده وارد منابع و انرژی از زیادی بخش کننده مصرف همچنین است، داده اختصاص

 یابی دست در مهم گامی مسکن پایداری اساس این بر .دارد شهرها در مهمی بسیار نقش نیز اقتصادی و اجتماعی نظر از مسکن

 .[7]ندارد قرار پایداری وضعیت در مسکن نظر از آباد حاجی شهر همچنین .شودمی قلمداد شهری پایدار توسعه به

 .اندهپرداخت کردستان استان شهری نقاط در مهر مسکن اجرای اثرات ارزیابی به ای مقاله در ( 1390 ) حسینی و محمدی

 مسکن که دهدمی نشان تحقیق نتایج .باشدمی کردستان استان شهری نقاط در مهر مسکن اجرای آثار بررسی مطالعه این هدف

 همراه اجتماعی و محیطی زیست هایهجنب از اما رسید خواهد خود اهداف به اجتماعی عدالت و اقتصادی کالبدی بعادا در مهر

 .[8]بود خواهد مخاطراتی با

گرفته در  صورت هایزییربه نقد از نوع برنامه "رانیام شهرسازی اظن ندهیمسکن مهر، چالش آ"با عنوان  گرییدر مقاله د

. [9]پرداخته شده است  یمل کالن برنامه نیروی تحقق ا شیمشکالت پ انیطور ب نیمسکن مهر و هم ییمراحل اجرا یتمام

 راتیتاث یبه بررس "شهری داریمسکن مهر بر توسعه پا استیس ریتاث" در ارتباط با موضوع مسکن مهر در مقاله نیهمچن
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ها هپروژ نیدر ا نینحوه و نوع تملک زم یآنها و بررس یداریو ناپا دارییطور پا نیهم و های مسکن مهر بر توسعه شهرهاهپروژ

 .[10] پرداخته شده است

 

 اهداف پژوهش -1-3
 توان به شرح زیر مطرح نمود:اهداف پژوهش را می

 سهند دیهای مسکن مهر و شهر جدیژگیو شناخت و یبررس -

 دارییبه اهداف پا یابیمسکن مهر در دست گاهیشناخت جا -

 سهند دیشهری در شهر جد التیو اقتصادی مسکن مهر و امکانات و تسه یهای اجتماعخصشا تیوضع یبررس -
 

 پژوهشفرآیند -1-4

روش  از وضع موجود منطقه مورد مطالعه نیو همچن دارییمقوله مسکن و پا ریحاضر جهت شرح و تفس قیدر تحق  

 SPSS آزمون های آماری و آن راتیمسکن مهر و تأثاطالعات  لیو در ادامه به منظور تحل گرددیاستفاده م یلیتحل - یفیتوص

سهند  دیاز اطالعات آماری شرکت عمران شهر جد دیو برای شناخت شهر جد آن سهند از نرم افزار دیشهر جد دارییدر پا

باشند و برای  ینفر م 20000باشد که حدود  یسهند م دیشهر جد نیساکن قیتحق نیآماری ا جامعه گردد. حجم یاستفاده م

پرسش  400 حاصله جیاز نتا نانینفر بدست آمده و برای اطم 384که  دهیحجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گرد کردن دایپ

 است. دهیجمع آوری گرد

 

 محدوده و قلمرو پژوهش -1-5

و  اریمعم یشورای عال بیبه تصو 1369شروع و در آبان ماه  1366سهند از بهمن سال  دیشهر جد یابیمطالعات مکان  

و اشتغال و فراهم کردن   تیجمع دیکانون جد جادیا ز؛یشهر تبر یتیجمع زیآن جذب سرر جادی. هدف از ادیشهرسازی رس

 [.11]عنوان شده است  زیمناسب برای توسعه در منطقه شهری تبر نیزم

 

 [5] سهند دیشهرجد یمشخصات عموم :1جدول

نام  دینام شهرجد

 مادرشهر

فاصله 

 ازمادرشهر

سیتاس خیتار  

عمران شرکت  

تیجمع  

دهش ینیب شیپ  

 بیتصو خیتار مساحت شهر

جامع طرح  

Km 9/9/1370 20 زیتبر سهند  1/4/1377 هکتار 3148 نفر 90000 

 

درجه و  46 ییایهکتار در طول جغراف 13555سهند در آن واقع شده است، با مساحت  دیکه شهر جد یمطالعات محدوده

شهرهای سردرود و خسروشهر قرار گرفته است. جاده  نیدر حد فاصل ب قهیدق 56جه و در 37 ییایو عرض جغراف قهیدق 7

و از جنوب شرق به شهر اسکو  (لومترکی 7)آذرشهر– زیتبر یسهند از طرف شمال غرب به جاده ارتباط دیشهر جد یارتباط

و  ( لومتریک  17 ) زیراه آهن تبر ستگاهیتوان به فرودگاه و ایسهند م دیبه شهر جد کینقاط نزد نیترگردد. از مهمیم یمنته

 اسفهالن اشاره نمود. یکیدر نزد یحرارت روگاهین
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 ها و مبانی نظریمفاهیم، دیدگاه -2

 مسکن زییربرنامه -2-1

باشد. در یم یهمگام با توسعه انسان داریاپکه به شدت توجه همگان را به خود معطوف داشته است، توسعه  یلئاز مسا یکی

 مسکن تأمین انسانی، توسعه عوامل از یکی. ردیگیآنها مد نظر قرار م یاز منابع بدون تباه نهیستراتژی استفاده بها نیچن

 طراحی صورتی به باید مسکن تهیه ریزیهبرنامد. گردن تخریب دچار طبیعی منابع اینکه بدون است، انسان شئونات با مناسب

 .[12] شود ملحوظ آن در نیز شناسی بوم اصلی هایمتغیر مناسب، مسکن تأمین بر عالوه که گردد

 آورد دست به مسکن ایجاد در مؤثر عوامل میزان و ابعاد از کافی شناخت ایهبرنام چنین به دستیابی جهت بایستی بنابراین

 هرجامعه در موجود خاص وضعیت دلیل به مسکن به احتیاج مسأله. شناخت کامال را آنها تقاضای ابعاد و مسکن متقاضیان و

 و کندمی تغییر اقتصادی – اجتماعی وضعیت و ایدئولوژیک شرایط اجتماعی، هایموقعیت فردی، خصوصیات با و است متفاوت

 تغییرات این .یابدمی تغییراتی اقتصادی و فنی امکانات و محیط هر فیزیکی وضعیت به توجه با مسکن موقعیت نسبت همین به

 .گیرند رارق توجه مورد و شده شناخته باید

 

 [13]مسکن  زیی: جنبه های مختلف در برنامه ر2جدول
 یکیزیهای فجنبه های اقتصادیجنبه یهای اجتماعجنبه مسکن

 اندازه خانوار-1 یفرد و واحد مسکون -1

 نوع خانوار)با فرزند، مجرد -2

 (مسن ای

 یگروه اخالق-3

 درآمد-1

 اتیمال -2

 مسکن نهیهز -3

 یمساحت واحد مسکون-1

 ها در هر واحدتعداد اتاق -2

 زاتیتجه -3

 ساختمان طیشرا -4

 تینوع مالک -5

 ارتباط ستمیمحله و س -2

 اطراف و طیبا مح آن

 در کل جامعه

 خدمات )آموزش،-1

 د،یبهداشت، مراکز خر

 (سبز مناطق

 نیینقش و تع فایینحوه ا -2

 استیس

 یهای اجتماعمالقات-3

 و درد یجرم شناس -4

 یاجتماع یشناس

 )با توجه یگروه هیتجز-5

 و یدر آمد، گروه اخالق به

 (رهیغ

 برای رفع یمنابع مال-1

 افراد اجاتیاحت

 خدمات )با توجه به کل سطح -1

 هایسیه سروبکه  ییربنایز

 (شودیداده م یاجتماع مختلف

 و تراکم تیتراکم )مشخصات جمع -2

 (وجود آمده به

 فضا و مناطق سبز -3

 روادهیدر معابر پ عبور و مرور تیامن -4

 به خدمات یدسترس -5

 اشتغال تیوضع -6

 یاستقرار واحد مسکون اتیخصوص -7

 از شهر( رونی)مرکز شهر، ب

 

 اهداف .است امکانات و منابع هایمحدودیت به توجه با انسان سکونتی نیازهای تأمین مسکن ریزیبرنامه اصلی هدف

 بودن، اقتصادی سالم، و امن مسکن تأمین مسکن، به همگان دسترسید: کر دیبن تقسیم چنین وانتمی را مسکن ریزیبرنامه

 سه به توانمی را مسکن هایسیاست کلی بطور [14] ... و معماری سیمای و زیبایی نظرنقطه از بودن مناسب مناسب، عملکرد

 :نمود تقسیم کلی دسته

 هزینه تقلیل و مسکن شرایط بهبود برای را چندی هایمشیخط هادولت طوریکه به سازی؛ خانه و مسکن بخش به کمک 1-

 .دهندمی قرار استفاده مورد فقیر خانوارهای مسکن های

 محلی انجام درحال هایکوشش از حمایت منظور به را چندی اجتماعی توسعه هایبرنامه هادولت مسکن ریزیبرنامه با-2

 .دهند می انجام حیات تجدید و مسکن شرایط بهبود جهت
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 . [15] نمایدمی تعیین ایهاجار مساکن برای را هاقیمت سقف اجاره، کنترل با محلی دولتی مسکن ریزیبرنامه در 3-

 می همه برای پرداخت قابل  قیمت با مناسب گزینش امکان آوردن فراهم مسکن، ریزی برنامه پیامدهای ترینمهم از یکی

 و منابع هایمحدودیت به توجه با انسان سکونتی نیازهای تأمین جهت در حصحی طور به مسکن ریزیبرنامه اگر همچنین. باشد

 آن، کاهش یا فقر رفع :جمله از باشد داشته دنبال به زیادی اجتماعی و اقتصادی پیامدهای تواندمی شود داده سوق امکانات

 از .دولت بودجه و هاپرداخت کسری هشکا و گذاری سرمایه تولید، افزایش خانوارها، انداز پس و درآمد افزایش تورم، کنترل

 می اجتماعی نردبان در خانواده مقام ارتقای موجب مسکن تقاضای و عرضه هاینابرابری کاهش و مسکن ریزیبرنامه دیگر زاویه

 .[16] شود

 

 ثر در آنومسکن و عوامل م نیتام هایاستیس -2-2

 است درآمده اجرا مورد به مسکن بخش رکود از گیریجلو جهت کشورها تمامی در تقریبا مسکن مالی مینات سیاست

. است شده اجرا مقطعی و مدت کوتاه اقدام یک صورت به برخی در و مداوم فرایند یک صورت به کشورها از بعضی در لیکنو

 این. باشندمی مسکن مینات راستای در مالی تأمین مهم منابع از مختلف کشورهای در مسکن وام انداز پس هایشرکت

. روندمی شمار به مسکن مالی تأمین مهم منابع از و دهندمی انجام ساختمانی عملیات و بوده اعتباری مؤسسات ها،شرکت

 تقاضا و عرضه بخش بین منطقی تعامل ترینمناسب برقراری هدف با معمول طور به مسکن بازار در دولت دخالت و حضور

 را قسمت این در اساسی اهداف به دستیابی بخش، دو این بین بینانه واقع باقانط و فعال خوانیهم نوعی در تا گیردمی صورت

 طور به آن کلیدی مکانیزم و ابزارها و نشود شناخته درستی به حوزه دو این انحصاری هایویژگی و ماهیت اگر اما سازد، میسر

 هایبرنامه در حکومت نقش در مشخص عقیده سه به طور کلی .[17] کرد شک باید آن موفقیت امکان در نشود، درك آشکار

 .[18] بازار به مسکن واگذاری عوامل تدارك یا بازار به عرضه دیدگاه و توانمندسازی دیدگاه دولتی، تداركد: دار وجود مسکن

 عناوین به بخش این در اریذسیاستگ. است استوار تقاضا و عرضه عامل دو بر مسکن امر در اریذسیاستگ و دولت دخالت

 .پذیردمی انجام دولت دست در موجود ابزارهای به توجه با و بوده دولتی بخش تأثیر تحت مختلف

 اعمال و مداخله به قادر زمین و پول ابزار با دولت اقتصادی، هایبخش سایر با مسکن بخش متقابل ارتباط به عنایت با

 بخش بر مستقیمی تأثیر پولی و مالی هایسیاست تنظیم ی،ابودجه دخالت طریق از دولت. شودمی بخش این در سیاست

 شهرهای ساختمانی تراکم افزایش زمین، توزیع قالب در توانمی نیز را زمین امر در دولت هایسیاست ترینمهم. دارد مسکن

 مساحت و مسکونی واحدهای تعداد میان که است ضروری .[19]کرد عنوان غیره و سازیآماده هایطرح انجام موجود،

 عمل در باشد، واقعی نیازهای از کمتر خیلی هابینی پیش اگر زیرا باشد، داشته وجود یابینانه واقع تصویر آنها شده یبینپیش

 این در باشد، آن از بیشتر خیلی اگر و است زیاد شهری مقررات گذاشتن پا زیر احتمال گسترش، برای فضا کمبود علت به

 خواهد تحمیل ملی و محلی مسئول هایسازمان دیگر و هاشهرداری به زمین سازیآماده اضافی و زودرس هایهزینه صورت

  [. 20]شد

 کافی انرژی با و بادوام مساکن واندتمی مسکن ساخت هایفناوری حقیقت، در است، فناوری دیگر مهم عوامل از یکی

 شیآورند، افزا یبه وجود م ار آن مسکن خریداران که تکنولوژی پیشرفت نتیجه در است ممکن مسکن قیمت کند، تولید

 .[21]ابدی

 هایهخان ایجاد شهری، وسازی: ناز بودند عبارت توسعه حال در کشورهای در مسکن رایج هایسیاست 1970 دهه اوایل تا

 عمومی هاییارانه از غربی، کشورهای در مسکن سیاست طراحیدر حال حاضر،  .[13] سازیخانه هایوام اعطای و قیمت ارزان

 را خاص نیازهای با خانوارهایی و پایین درآمد با خانوارهای بیشتر که سیاستی طرف به کنندمی تحریک را جدید ساختار که

 لهامس در گوناگون هایسیاست کارگیری به با حدی تا دولت جهان کشورهای اکثر در. [22]است افتهی تغییر شود،می شامل

 :شودمی اشاره موارد زا برخی به اینجا در که کند،می دخالت مسکن

 اجاره کنترل -
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 اییارانه و انتخابی مسکن -

 مسکن برای مردم اندازپس تجهیز جهت تشویق -

 قرضه اوراق انتشار -

 خصوصی بخش اعتبارات جلب سیاست -

 مالیاتی هایتخفیف سیاست -

 استیجاری هایسیاست بررسی -

 آینده مالک به مستأجر تبدیل سیاست -

 استیجاری مسکونی واحدهای ثاحدا سیاست -

 کمک اجاره سیاست -

 خاص هایگروه برای مسکن تأمین -

 فنی هاینظارت و ساختمانی ضوابط برقراری -

 جدید هایشهرك و شهرها ایجاد  -

 هب یارانه پرداخت خریدار، به یارانه پرداخت سازنده، به یارانه پرداخت است؛ پذیر امکان صورت سه به) یارانه پرداخت -

 ر(مستأج

 مسکن اجاره یا خرید قیمت تثبیت یا کاهش -

 فرقهتم هایسیاست تورم شاخص با اجاره و درآمد افزایش -

 

 (رانیمسکن در ا هلامس هخچی)تار رانیمسکن در ا زییبرنامه ر یخیتار ریس -2-3

 لهامس خاص هایموقعیت در و مقطعی طور به فقط و نبود مطرح خاصه لامس یک عنوان به مسکن ، 1330 هده اوایل تا

 زمان این در. گردید آغاز اقتصادی ارکان بر مونتاژ صنایع استقرار جهت در اقتصاد چرخش روند 1330 هده اوایل. شدمی ساز

 در جدی مشکالت و مسایل - بزرگ شهرهای و تهران ویژه به -شهرها به روستائیان مهاجرت .شد تشویق روستا از مهاجرت

 هایمحله در ویژه به جمعیت تراکم افزایش شهرها، هحاشی و درون در هازاغه و هاآلونک گسترش. دآور پدید مسکن بخش

 هاحاشیه در بزهکاری از پر و ناسالم هایمحیط فضا، و امکانات حداقل با غیربهداشتی مسکونی واحدهای در سکونت فقیرنشین،

 یک عنوان به مسکن شدن مطرح با 1340 هده در .[23]دبودن مشکالت و مسایل ترینمهم جمله از آمد، در کم هایمحله و

 طبقات برای خصوصی بخش سازیساختمان اعظم بخش گرچه. گرفت رونق خصوصی بخش توسط مسکن ساخت مشکل،

 قیمت 1350 هده آغاز در . [23] گرفت بیشتری رونق خصوصی بخش هایفعالیت 40هده پایانی هایسال در اما ،بود متوسط

 این و گردید منجر خدمات بخش وسیع رشد و مونتاژ و وابسته صنایع سریع رشد به افزایش این. یافت ایسابقهبی ایشافز نفت

 دولت توجه ، 1340 هده طی کشور شهرهای در مسکن مشکل شدن حاد با. شد شهر به روستاها از مهاجرت رشد باعث عامل

 .شد متجلی (پنجم و چهارم سوم،) ساله پنج هایبرنامه قالب در

 در سازی مسکن .شد برداشته میان از شهرها گسترش در شده اعمال هایمحدودیت و هاکنترل اسالمی انقالب وقوع با

 در سرعت به شهر به روستا از کوچنده مهاجران و بها اجاره سنگینی از آمده تنگ به جرانامست گرفت رونق شهرها اطراف

 از پس هایسال طی در. [24] بود شخصی هاستفاد برای  سازی مسکن فعالیت ظماع بخش رو این از .شدند ساکن هاحاشیه

 کاهش آن، دلیل .شد کاسته آنها در گذاریسرمایه میزان از اما یافت افزایش کمی نظر از مسکونی واحدهای احداث انقالب

 جنگ وقوع با. بود چشمگیر بخش این در 59 و 58 هایسال در خصوصی بخش فعالیت .بود شده تولید واحدهای زیربنای

 سایر و جنگ از ناشی مشکالت .شد کم آن در گذاری سرمایه و گردیده رکود دچار ساختمانی هایفعالیت تحمیلی

 نیمه هایساختمان احداث نتیجه در و کرد تشدید را 1361 و 1360 هایسال در ساختمانی هایفعالیت رکود هامحدودیت

 در .شد توجه نیز مسکن بخش به 1361 سال در اسالمی جمهوری عمرانی برنامۀ اولین وینتد در. شد مواجه رکود با تمام
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 10از  شیبشود و ( رفع می1362-1381)ساله بیسته دور یک در مسکن کمبود که بود آمده برنامه این مدت بلند اهداف

مدت  نیدر ا. [24]یابد می کاهش مسکن در خانوار 27/1ز ا خانوار تراکمو  گرددیم جادیمدت ا نیدر ا یواحد مسکون ونیلیم

 در. درنیامد اجرا مورد به برنامه این عمل در ولی شودمی کاسته مسکن کمبود از درصد 5/12 میزان به شده بود که ینیبشیپ

 به مسکن ساخت از درآمدهاکم مسکن هایبرنامه قانون این تصویب با .گذشت تصویب از شهری زمین قانون 1361 سال

 هایکاستی از یکی میان این در اما .گرفت قرار کار دستور در ارزان رهنی وام پرداخت همچنین .یافت تغییر زمین اریواگذ

 بهره ارزان وام آن دنبال به و ارزان زمین از توانستندمی مسکن تعاونی هایشرکت تنها بزرگ شهرهای در که بود ، اینآن مهم

 1363 از پس هایسال در. [25]ماندند خارج مسکن هایبرنامه هدامن از شهری آمدهایدرکم اکثریت ترتیب این به شوند مند

 دچار نیز مسکن تولید منبع تریناصلی عنوان به خصوصی بخش گذاری سرمایه مسکن، گذاری سرمایه عمومی کاهش با همراه

 :بود ذیل شرح به افت این یلالد .گردید افت

 استیجاری و فروشی مسکونی واحدهای ساخت در گذاری هسرمای به خصوصی بخش اطمینان عدم -1

 مسکن بازار از را گذاران سرمایه از بسیاری که زمین، بهای شدید افزایش ویژه به مسکن تولید عوامل قیمت شدید افزایش -2

 است رانده

 [.24] ساختمانی عوارض سایر و گاز برق، آب، انشعاب بهای افزایش -3

  :از عبارتند توسعه هبرنام چهار این که گردیده تدوین فرهنگی و اجتماعی -اقتصادی توسعه هبرنام چهار تاکنون 1368 سال از

(و 1374-78) یفرهنگ ،یاجتماع– اقتصادی هتوسع دوم برنامه ، (1368-72 ) فرهنگی و اجتماعی -اقتصادی توسعه اول برنامۀ

-88) یو فرهنگ یاجتماع -اقتصادی  هبرنامه چهارم توسع( و 1379-83) فرهنگی و اجتماعی - اقتصادی هتوسع سوم برنامه

1384). 

 

 مسکن مهر -2-4
 برای زمین از برداری بهره حق واگذاری قالب در که است طرحی است، پذیرفته خود به را مهر مسکن عنوان که طرح این

 ساختمان شده تمام قیمت زا زمین هزینه حذف و کاهش هدف با و متر 75 واحد هر زیربنای متوسط با کوچک مسکن ساخت

 مسکن فاقد متقاضیان کلیه طرح این مطابق. است شده طراحی درآمد میان و آمد در کم خانوارهای مالی توان با انطباق برای

 استان و شهرستان تعاون اداره توسط مسکن هایتعاونی قالب در آزاد مشاغل صاحبان و کارگران دولت، کارکنان از اعم

 تخصیص به اقدام متقاضیان، شرایط تطبیق از پس سازمان این و شوندمی معرفی شهرسازی و مسکن سازمان به و سازماندهی

 تعاونی طریق از مسکن احداث و نیاز صورت در سازی آماده عملیات تا نمود خواهد مربوطه مسکن تعاون برای نیاز مورد زمین

 در (کرج و تبریز شیراز، مشهد، اصفهان، تهران،) النشهرهاک ساکنین به زمین واگذاری. شود انجام صالحذی مجری یا و

 گونه هر و بود خواهند احداثی مسکونی واحد اعیانی مالک تنها متقاضیان طرح این در .گیردمی صورت همجوار جدید شهرهای

 .است باطل و قانون خالف عرصه با همراه ملک انتقال

 مسکونی واحدهای مینات هدف با تمرکز و سیاستگذاری در یساختار چرخش یک وانتمی را مهر مسکن طرح اجرای

 حذف درصد(، 9، 7،4) حداقل نرخ با تسهیالت ارائه :از عبارتند طرح این امتیازات عمده .نمود محسوب درآمد کم افراد برای

 یی.زیربنا تاسیسات و زمین سازیآماده هزینه و پروانه صدور هایهزینه نصف پرداخت و مسکن شده تمام قیمت از زمین قیمت

 برای ) تومان میلیون 25 تا20 بین تسهیالت ارائه متر، 90 تا 75 بین واحدها متراژ : از عبارتند هم طرح این عمده هایویژگی

 و آپارتمانی شکل دو به واگذاری شهرها، سایر برای٪ 4 و سنندج برای ٪7 بانکی سود ، ( ساز صنعتی و ساز سنتی واحدهای

 طبقات حداکثر و ساخت هزینه کل درصد 30 از کمتر متقاضی آورده سهم ساله، 99 و اوقافی بصورت زمین یواگذار زمین،

 که باشندمی شهر در اقامت سال 5 سابقه با خانوار سرپرستان شامل مهر مسکن شرایط واجد افراده. طبق 6 آپارتمانی هایبلوك

 .باشند نکرده استفاده دولتی مسکن و زمین تسهیالت از و باشند یملک سند هیچ دارای نباید بعد به 1384 سال از الزاما

 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 8 

 های پژوهشیافته -3

 سهند جدید شهر مهر طرح از کلی اطالعات -3-1
قرار خواهد   تحت پوششرا  نفر 124000حدود  یتیکه جمع ،سهند جدید شهر در شده بینیپیش مسکونی واحدهای کل

 مربوط اول فاز)است گردیده برداری بهره و افتتاح واحد 5500 اجرایی دوم فاز در ،مقدار این از که .باشدمی واحد 31000  ،داد

 فاز و مسکونی واحد 16000 شامل هکتاری 250 به مشهور اراضی شامل سوم فاز(. اشدبمی سهند جدید شهر عمران شرکت به

 در مهر مسکن قالب در مالک خود واحدهای انمی این در .دارد قرار هکتاری 348 به مشهور اراضی در واحد 9500 با چهارم

 [.26] است گردیده اضافه مجموعه این به واحد 9000 تعداد به چهارگانه فازهای کل

 :که است زیر بصورت سهند جدید شهر در تبریز کالنشهر مهر مسکن احداث دالیل

 تبریز جمعیتی سرریز محدوده سهند -

 سعهتو و ساز و ساخت جهت مناسب اراضی وجود -

 تبریز با سهند شهر نزدیک فاصله -

 اجراء دست در و موجود مواصالتی هایراه -

 سهند تا تبریز مترو خط امتداد امکان -

 سهند – تبریز راه آزاد احداث -

 دیشهرجد در( مهر مسکن) ساخت قرارداد عقد واحد تعداد ، 1394 سال اوایل تا شرقی آذربایجان استان شده منتشر آمارهای اساس بر

 می نشان شهرجدید سهند در را باقیمانده و یافته اتمام و شده افتتاح واحدهای از کلی خالصه زیر جدول .[27] است بوده واحد 36269سهند 

 .دهد

  [27مهر] مسکن هایپروژه کلی گزارش: 3جدول
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 0 14095 0 22174 7650 6365 27912 1992 36269 سهند دیشهر جد

 

 هایپروژه تعداد این از که باشدمی 1237 سهند جدید شهر در مهر مسکن هایپروژه کل تعداد که است آن از حاکی آمارها همچنین

 .است بوده 1193 سنتی ساخت مهر مسکن دریافت هایپروژه و   44 ساز صنعتی مهر مسکن دریافت

 

 [26] سهندهای مسکن مهر پروژه یکیزیف شرفتیپ :4جدول

 عقد قرارداد 

 )واحد(

 اخذ پروانه

 )واحد(

 ونیفونداس اتمام

 )واحد(

 اتمام اسکلت

 )واحد(

 کاری اتمام سفت

 )واحد(

 کاری اتمام نازك

 )واحد( 

 یپرداخت التیتسه

 (الیر ونیلی)م

 دیشهر جد

 سهند
36269 36269 36269 35093 34415 31421 7960437 
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 64ای انشعاب آب، داردرصد  67، مهر تعداد کل واحداز دهد که  ینشان م 1394مرداد  10 خیسهند در تار دیداده های آماری شهر جد

 باشند.  یدرصد دارای انشعاب گاز م 63درصد دارای انشعاب برق و  74 فاضالب، درصد دارای انشعاب

 که باشد می 11 درمانی و بهداشتی ،4 انتظامی ، 11 مذهبی، 62 الزم آموزشی واحدهای تعدادشهر سهند،  شده منتشر آمارهای اساس بر

 .است گردیده تکمیل درمانی و بهداشتی کاربری یک و انتظامی کاربری یک ی،آموزش کاربری 7 فقط تعداد این از

 باشد. یهای مسکن مهر م تیسهند، عدم وجود شبکه فاضالب و گاز در تعدادی از سا دیعمده مشکالت پروژه های مسکن مهر شهر جد

 

 مورد مطالعه رهاییمتغ یفیآمار توص-3-2

 ،یهای اجتماعدر قالب شاخص ریمتغ 27 یبه بررس سهند دیدر شهر جد دارییبه پا یابیستمسکن مهر در د گاهیجا یابیبه منظور ارز

شهر به عنوان حجم نمونه برای  نینفر از شهروندان ا 400منظور  نیشود. بدیم پرداخته یتیو امن یستیز ،یاقتصادی، کالبدی، خدمات

مورد مطالعه انتخاب  محدوده بعد از احداث مسکن مهر در ،یمورد بررس رهاییها و متغشده در مورد شاخص جادیا راتییتغ مورد در ییپاسخگو

 دهد.یرا نشان م یمورد بررس رهاییمتغ یفیآمار توص ریاند. جدول زشده

 

 ها لفهوم دمنیای فررتبه نیانگیو م یفیآمار توص :5جدول

 انحراف نیانگیم تعداد مؤلفه ها

 استاندارد

 خطای نیانگیم

 استاندارد

 ای رتبه نیگانیم

 دمنیفر

 18,98 0,0529 1,058 3,55 400 یآموزش بهبود و توسعه امکانات و خدمات زانیم

 6,47 0,0531 1,063 2,39 400 یبهبود و توسعه شبکه ارتباط زانیم

یبهبود و توسعه خدمات ورزش زانیم  400 3,64 1,112 0,0556 19,99 

 6,70 0,0571 1,142 2,44 400 یدرمان- یبهبود و توسعه خدمات بهداشت زانیم

 16,84 0,0680 1,361 3,35 400 یحیبهبود و توسعه فضای سبز و تفر زانیم

(زباله خدمات شهری )جمع آوری تیفیارتقاء ک  400 3,89 1,111 0,0555 22,09 

 12,06 0,0714 1,428 2,93 400 یتوسعه حمل و نقل عموم

 18,33 0,0550 1,101 3,47 400 ستیز طیهوا و مح یکاهش آلودگ

 12,13 0,0724 1,448 2,92 400 دییمراکز تجاری و کارگاه های تول شیافزا

روی ادهیپ تیروها و تقو ادهیمساحت پ شیافزا  400 2,60 1,346 0,0673 8,43 

مذهبی – یتعداد مراکز فرهنگ شیافزا  

 )کتابخانه، مساجد(

400 2,59 1,210 0,0605 8,17 

 6,80 0,0583 1,166 2,46 400 یهای اجتماعتشکل ها و نهاد شیافزا

نساکنا نیب یمشارکت و همبستگ شیافزا  

 دیو افراد جد دیجد شهر

400 2,26 1,250 0,0625 15,92 

 18,96 0,0547 1,094 2,52 400 یتعلق مکان هیروح تیتقو زانیم

 های گروه یو فرهنگ یاجتماع رییادگی شیافزا

 مختلف

400 2,93 1,348 0,0674 11,96 

 21,54 0,0545 1,090 3,83 400 یطیمح تیامن شیافزا

 رد دینورپردازی شهر جد یفیو ک یارتقای کم

 شب

400 3,40 1,174 0,0587 17,63 

یخدمات و امکانات و کاهش وابستگ شیافزا  

شهر مادر به  

400 3,74 1,012 0,0506 20,77 
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و مسکن نیمناسب زم متیق  400 3,33 1,198 0,0559 16,80 

روییجوان و استفاده از ن تیجمع شیفزاا  

آنها کاری  

400 3,63 1,191 0,0595 19,98 

در شهر سهند به جای تیجمع دارییپا  

ییجابجا  

400 2,94 1,381 0,0690 12,15 

در یگذاری بخش خصوص هیسرما شیافزا  

سهند دیجد شهر  

400 2,04 1,175 0,0587 4,36 

رهشهری در ش تیریمناسب مد تیفیارتقاء ک  

سهند دیجد  

400 3,24 1,235 0,0618 15,71 

کار خالق به جای جذب از روییعرضه ن  

زیتبر مادرشهر  

400 2,81 1,271 0,0636 10,49 

فیتعر قیشهری از طر یسرزندگ شیافزا  

ساعته 24های  کاربری  

400 2,31 1,033 0,0516 5,77 

 و التیبه تسه یبهبود در دسترس زانیم

 ، آب، گاز و ...()مثل برق ییها رساختیز

400 3,61 1,145 0,0572 19,65 

 سهند و دیبهبود مناظر شهر جد زانیم

 ساختمان ها معماری

400 2,71 1,119 0,0559 9,33 

دو یآزمون خ  7223,559 

 26 درجه آزادی

 0,000 داری یسطح معن

 

 جمع) شهری خدمات کیفیت ارتقاء متغیرهای در وسعهت و پایداری بیشترین دهندگان پاسخ نظر از دهدمی نشان فوق جدول که همانطور

 خدمات توسعه و بهبود مادر؛ شهر به وابستگی کاهش و امکانات و خدمات افزایش محیطی؛ امنیت افزایش ؛(... و سطحی هایآب و زباله آوری

 همچنین و  3،63؛ 3،64  ؛  3,74؛3.83  ؛3.89 اآماری آنه نیانگیم بیکاری آنها که به ترت روییو استفاده از ن جوان جمعیت افزایش و ورزشی

 بین در پایداری میزان کمترین همچنینباشد. می 19,98؛  19,99؛  20,77؛  21,54؛  22،09 ترتیب به آنها (فریدمن) یارتبه میانگین

 شیسهند؛ افزا دیشهر جددر  یگذاری بخش خصوص هیسرما شیبه افزا مربوط سهند جدید شهر ساکنان دیدگاه از بررسی مورد متغیرهای

؛ 2,04 بیآماری آنها به ترت نیانگیباشد که میم یبهبود و توسعه شبکه ارتباط زانیساعته و م 24های کاربری فیتعر قیشهری از طر یسرزندگ

 زی( ن 559/7223و ) د یبدست آمده است. ؛  ارزش آزمون خ 6،47؛  5،77  ؛ 4,36 بی( آنها به ترتدمنیرتبه ای )فر نیانگیو م 2,39؛ و 2,31

دهد ارتباط  یاست که نشان م 0,000 قیتحق رهاییبرای متغ معناداریوجود دارد و سطح  رهایمتغ نیب یدهد که ارتباط متقابل ینشان م

 درصد وجود دارد. 99 نانیاطم سطح در رهایمتغ نیا نیمعناداری ب

 

 عاملی تحلیل-3-3
  :ردیگیچند مرحله انجام م در یعامل لیاست. تحل دهیاستفاده گرد یعامل لیز مدل تحلا نیهمچن قیداده های تحق لیو تحل هیبرای تجز

: مشخص کردن عامل 4عدادی عامل ت : انتخاب3  قابل مشاهده رهاییاز متغ انسیکوار -انسیوار سیماتر لی: تشک2وجود تعدادی شاخص : 1

های فاکتور برای استفاده در : ساختن نمره7   ساختار عامل ها ریتفس:  6 یی: ارائه چرخش عامل در جهت راه حل نها5  عوامل ریاز سا یاصل

 [.28]  های بعدیلیتحل

 انسیمقدار وار نییو تع مهر سهند پس از اجرای پروژه مسکن دیدر شهر جد دارییهای پابه منظور دسته بندی شاخص قیتحق نیدر ا

 صیبه منظور تشخ نیاستفاده شد است. همچن یاکتشاف یعامل لیبندی شده، از تحلدر قالب عوامل دسته  رهایاز متغ کیشده توسط هر نییتب
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داری آزمون یاست. معن دهیگرد استفاده KMO از آزمون بارتلت و شاخص لیمورد تحل رهاییمتغ مناسب بودن داده های مربوط به مجموعه

 .بود یعامل لیانجام تحل برای مورد نظر رهاییمتغ یمبستگاز ه یحاکKMO (0,622 )  و مقدار مناسب درصد 99 نانیدر سطح اطمت بارتل
 

 معناداری سطح در بارتلت : آزمون6جدول
 مقدار لیمجموعه مورد تحل

KMO 
 مقدار

 بارتلت

 درجه

 آزادی

 یسطح معن

 0,000 150 3243,123 0,622 در شهر سهند بر اثر اجرای مسکن مهر دارییپا

 

 استخراج و دوران عامل ها-3-4
بزرگتر از  ژهیو ریکه مقاد باشند یتری مبرخوردار بوده و دارای نقش مهم ییباال تیاز اهم لیبرای تحل ییهاعامل ،یعامل لیتحلدر روش 

انتخاب  یهای اصلبوده به عنوان عامل کیبزرگتر از  ژهیو ریمقاد دارای که ییهای به دست آمده، آنهاعامل انیمنظور از م نیداشته باشند. بد کی

پنج  در رییرپذییدرصد از تغ 61,540 یعنی. کنندیم نییرا تب رهایکل متغ انسیدرصد وار 61,540مجموعاً  شده های استخراجاست. عاملشده 

پنج عامل، با از دست دادن  نیرا با استفاده از ا رهایمتغ مجموعه یدگیچیپ توانیم دارییبه طور معن نیداده شده است. بنابرا حیتوض یعامل اصل

 کاهش داد. رهایدرصد از متغ 38,46
 

 داده شده برای هر عامل بعد از دوران حیتوض انسیو مقدار وار یاصل ی: بارهای عامل7جدول
 یمجموع مجذور بارهای استخراج عامل ها

 یتجمع انسیدرصد وار انسیدرصد وار ژهیمقدار و

1 6,421 22,221 22,221 

2 4,532 15,018 37,239 

3 3,509 12,329 49,568 

4 2,342 7,456 57,024 

5 1,873 4,516 61,540 

 

 22,221اند. عامل اول که  شده عامل دسته بندی 5مورد مطالعه در  رهاییدهد که متغینشان م یعامل لیاستخراج شده از مدل تحل جینتا

پس از  دارییعامل پا نیتراند و مهمبارگذاری شده ریغمت 8عامل که  نیا باشد. در یم 6,421آن  ژهیکند و مقدار ویم نییرا تب انسیدرصد از وار

را  ریتأث نیشتریب 0,934 یبا بار عامل یبهبود و توسعه امکانات و خدمات آموزش زانیم ریمتغ .اشدبیسهند م دیجد اجرای پروژه مسکن در شهر

  ریمتغ 7عامل  نی. در ادینام یستزی – کالبدی یهاتوان شاخصی. عامل دوم را مدینام یهای دسترسعامل را شاخص نیتوان ایدارد و م

عامل  نیباشد. ایم ریتأث نیشتریدارای ب 0,834 یجمع آوری زباله( با بار عامل) خدمات شهری تیفیارتقاء ک ریبارگذاری شده است که متغ

که  3,509 ژهیهای اقتصادی( با مقدار و باشد. در عامل سوم )شاخصیم 4,532آن  ژهیکند و مقدار ویم نییتب را انسیدرصد از وار 15,018

دارای  0,732 یو مسکن با بار عامل نیزم مناسب متیق ریبارگذاری شده است که متغ ریمتغ 5کند، یم نییرا تب انسیدرصد از وار 12,329

در شهر سهند به جای  تیجمع اریدیعامل پا نیا ریمتغ نیترشده است که مهم بارگذاری ریمتغ 5 زیباشد. در عامل چهارم نیم ریتأث نیشتریب

را  انسیدرصد از وار 7,456 و 2,342آن  ژهیکه مقدار و دینام یهای اجتماعتوان شاخصیعامل را م نیباشد. ایم 0,720 گذاری ریبا تأث ییجابجا

در شب با بارهای  دیزی شهر جدنورپردا یفیو ک یکم ارتقای و یطیمح تیامن شیافزا ریدر عامل پنجم دو متغ زین تیند. در نهاک یم نییتب

 باشد.یم 1,873آن  ژهیکند و مقدار ویم نییرا تب انسیدرصد از وار 4,516( تیعامل )امن نیا باگذاری شده اند که 0,704و  0,713 یعامل
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 سهند دیشهر جد دارییدر پا مسکن مهر گاهیگانه جا 5بارگذاری شده در عوامل  رهاییمتغ: 8جدول

 
 پنجم عامل چهارم عامل عامل سوم دوم عامل اول عامل مؤلفه ها

     0,934 یآموزش و خدمات بهبود و توسعه امکانات زانیم
     0,555 مذهبی – یتعداد مراکز فرهنگ شیافزا
     0,741 یبهبود و توسعه خدمات ورزش زانیم
     0,639 یدرمان– یبهبود و توسعه خدمات بهداشت زانیم
     0,876 یحیبهبود و توسعه فضای سبز و تفر زانیم

     0,623 شهر مادر به یخدمات و امکانات و کاهش وابستگ شیافزا
     0,589 سهند دیجد شهری در شهر تیریمناسب مد تیفیارتقاء ک

 ییها رساختیز و التیبه تسه یبهبود در دسترس زانیم

 )مثل برق، آب، گاز و ...(
0,899     

    0,602  یبهبود و توسعه شبکه ارتباط زانیم
    0,721  روی ادهیپ تیروها و تقو ادهیمساحت پ شیافزا

    0,834  (زباله خدمات شهری )جمع آوری تیفیارتقاء ک
    0,709  یتوسعه حمل و نقل عموم

    0,628  ستیز طیهوا و مح یکاهش آلودگ
    0,526  ساختمان ها معماری  سهند و دیبهبود مناظر شهر جد زانیم

 24های  کاربری فیتعر قیشهری از طر یسرزندگ شیافزا

 ساعته
 0,501    

   0,703   دییتجاری و کارگاه های تولمراکز  شیافزا
   0,732   و مسکن نیمناسب زم متیق

   0,614   آنها کاری روییجوان و استفاده از ن تیجمع شیافزا
   0,531   سهند دیجد شهر در یگذاری بخش خصوص هیسرما شیافزا

   0,592   زیتبر مادرشهر کار خالق به جای جذب از روییعرضه ن
  0,539    یل ها و نهادهای اجتماعتشک شیافزا
و افراد  دیجد شهر ساکنان نیب یمشارکت و همبستگ شیافزا

 دیجد
   0,676  

  0,715    یتعلق مکان هیروح تیتقو زانیم
  0,567    مختلف های گروه یو فرهنگ یاجتماع رییادگی شیافزا
  0,720    ییجابجا در شهر سهند به جای تیجمع دارییپا

 0,713     یطیمح تیامن شیافزا
 در دینورپردازی شهر جد یفیو ک یارتقای کم

 شب
    0,704 

 تیامن یاجتماع اقتصادی کالبدی دسترسی عامل های استخراج شده
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 رگرسیون تحلیل-3-5
 این به بردن پی برای .باشد نرمال نزدیک یا نرمال باید متغیرها هایداده توضیح که است این خطی رگرسیون هایفرض پیش از یکی

 و بوده نرمال هاداده که گردید مشخص طبقات مانده باقی به توجه با و است شده استفاده اینمونه تک امسیرنف – کومولوگراف آزمون از لهامس

 و است بوده معنادار( درصد 99 اطمینان سطح ) 0,01  از کوچکتر سطح در 1,56 با برابر آن مقدار .هستند نرمال آماری تناسب یک دارای

 .اشدمی نرمال توزیع

. شودمی تقسیم متغیره چند و( متغیره دو) ساده خطی رگرسیون نوع دو به و است آماری پیچیده هایتکنیک از یکی نیز یخط رگرسیون

 روشی متغیره چند رگرسیون اما پردازدمی مستقل متغیر یک مقدار اساس بر وابسته متغیر یک مقدار بینیپیش به متغیره دو خطی رگرسیون

 رگرسیون تدوین به تحقیق این در منظور بدین  .[29] وابسته متغیر یک در مستقل متغیر چند در فردی و یجمع مشارکت تحلیل برای است

 دارییمستقل پا ریمتغ یونیرگرس بیمربوط به ضرا جینتا ریجدول ز .است شده پرداخته مطالعه مورد هایشاخص پایداری مورد در متغیره چند

 دهد.یمهر را نشان م یکونمس پروژه سهند پس از اجرای دیدر شهر جد

 

 سهند پس از اجرای پروژه مسکن مهر دیدر شهر جد دارییپا یونیرگرس ریتأث بی:ضرا9جدول
 

Sig. 
 

F 
Standardized 

Coefficients 
Unstandardized 

Coefficients 

 

Model 

 Beta Std. 

Error 
B 

.000 212,426  .131 .149 (Constant) 

 دارییپا

 

 

 

 

1 

 یدسترس 091. 056. 651. 112,705 000.

 یستیز -کالبدی  124. 030. 533. 234,913 000.

 اقتصادی 107. 018. 317. 432,726 000.

 یاجتماع 086. 039. 259. 371,107 000.

 تیامن 077. 023. 164. 228,321 000.

 

 بیبا ضر یستزی –؛ کالبدی  0,651 بیبا ضر یی دسترسهاشاخص بیدهد که به ترتینشان م یونیرگرس بیاستخراج شده از ضرا جینتا 

را در  ریتأث نیشتریب 0,164 بیبا ضر تیو شاخص امن 0,259 بیضر با یهای اجتماع؛ شاخص 0,317 بیهای اقتصادی با ضر؛ شاخص 0,533

 باشد. یآت هایدر سال دارییبه پا دنیه رسدهند ارییتواند یعوامل م نیا تیخواهند داشت و توجه به اولو سهند دیدر شهر جد دارییپا شیافزا

 

 ریمس لیتحل
 ریمس لیروش تحل یعبارته . ب[30] است یهای علمدل نیدر ارتباط با تدو رهیچند متغ ونیروش رگرس افتهی میتعم ریمس لیتحل روش

مستقل را بر  رهاییمتغ از کیهر  میقرمستیغ راتیتأث م،یمستق راتیعالوه بر تأث میتوانیآماری است که به کمک آن م  شرفتهیروش پ کی

 نیچه مقدار از ا یعنی م،ینشان ده زیرا ن رهایمتغ  نیب روابط کاذب بودن میتوانیم ریمس لیدر روش تحل ی. ازطرفمیکن ییوابسته شناسا ریمتغ

 یاثرات تمام ییروش شناسا نیا تیمز نیترمهم نیخارج از مدل است. بنابرا رهاییمتغ از یناش زانیمستقل و چه م ریاز متغ یروابط ناش

کمک  ساختاری معادالت یابی مدل برای AMOS Graphic کار از نرم افزار نیاست. برای ا گریکدیوابسته بصورت مجزا از  ریبر متغ رهایمتغ

و  یاقتصادی، اجتماع ،یستزی –کالبدی  ،یدسترس) مورد مطالعه رهاییمتغ میمستق راتیشده عالوه بر تأث جادیا رهاییگرفته شده است. مس

 دهد.ینشان م زیرا ن گریکدیمطالعه بر  مورد رهاییمتغ میرمستقیغ راتیتأث داری؛ی( بر پاتیامن
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 بتا بیسهند همراه با ضرا دیدر شهر جد دارییبه پا یابیدست ریمس لیتحل :1نمودار

 

 نتیجه گیری -4

 نیمادرآمد ناکافى از عهده ت واسطه اقشار کم درآمدى هستند که به اعموم ابند،یار مىها استقرکه به واسطه مسکن مهر در حومه تىیجمع

ساختار اجتماعى که  شوند.محدوده ها ساکن مى نیمهاجرى هستند که در ا تیجمعیا  اند ورانده شده هیبه حاش نیامده و مسکن در شهرها بر 

 گروه ریاز سا اجتماعى ىیاجتماعى؛ چرا که جدا نییپا تیهمگن و با هو ریاجتماعى غساختارى است به لحاظ  رد،یگمى شکل هامحدوده نیدر ا

عنصرى که  نیرتاند و مهمکردهمى دایپ تیبه آن هو نسبت مى شود که ىیهااز مکان ىیها، که در شهر امکان حضور دارند، خود منجر به جدا

 سطح درآمدى آنها است. تشابه در وجه دهدجوامع را در کنار هم قرار مى نیاعضاى ا

 لیدل نیرتکه مهم منسجم، هاى اجتماعىشبکه جادیمشکالت در اوجود بر بودن و بودن اعتماد، زمان نییجوامعى پا نیدر چن بیترت نیبد

و ذهنى  نىیع وندهاىیکاهش پ نیمنجر خواهد شد. بنابرا اجتماعى هیشده شهرى است، به کاهش سرما فیساختارهاى تعر رىیگآن عدم شکل

 در جوامع موجود باشد. مشارکت عموما نییجوامع پا نیو سطح مشارکت در ا افتهیاجتماعى کاهش  هیسرما شود،افراد جامعه سبب مى انیم

به مکان  یو به دنبال آن عالقه خاص افتهی یشناخت گریکدیزمان نسبت به  یط نیساکن نیساکن بوده و ا شیاز پ یتیباشد که جمعیم یمحل

 یم زیپردازی ن دهیطرح و ا ،ییاجرا ،یهای عملمطرح نبوده و مشارکت مادی اند. مسلما منظور از مشارکت تنها در بعدکرده دایخود پسکونت 

 گریکدی نسبت به شیاز پ یای که شناختبالقوه نیاسکان نداشته و ساکن نهیشیای که پ. در خصوص مجموعهباشد تواند جزء سطوح مشارکت

باشد بلکه بدان ینم ریمشارکت امکان پذ که ستیامر بدان معنا ن نیمواجه است. ا شترییهای مشارکت با مشکالت بنهیاری زماند برقرنداشته

باشند، مى زیبنا که مستلزم مشارکت در احداث آن ن کیهای ساکن در گروه لیتشک و تیجمع عیدر توز یستیمعناست که برای مشارکت با

اجرای  به مبادرت میکه به طور مستق یبرای کسان ژهیمادی به و التیتسه نیمات نیرا در نظر گرفت. همچن یخابانت و ارییهای اختزمیمکان

 برخوردار خواهد بود. ژهیو تىیراستا از اهم نیدر ا ند،ینمایساختمان م

 مسائلی از شهرها، در پایدار سعهتو و پایداری لحاظ به آنها توسعه تنگناهای و قابلیت و شهری مناطق وضعیت شناخت و بررسی طرفی از

 نوعی شهر، پایدار توسعه و شهری مناطق ضعف و قوت نقاط از آگاهی امروزه .است شده مطرح شهری ریزی برنامه فرهنگ در اخیرا که است
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 معیار تواندمی لبدیکا و اجتماعی شهری، خدمات هایشاخص از استفاده که طوری به شود،می حسوبم هابرنامه و هاطرح ارائه برای ضرورت

 همین در .باشد شهری پایدار توسعه به رسیدن برای هانارسایی و مشکالت رفع جهت در عاملی هم و مناطق جایگاه تعیین برای هم مناسبی

 به سترسید لحاظ به شهری فضاهای به بخشیدن نظم پی در خاص طور به پایدار توسعه ریزی برنامه و عام طور به شهری ریزی برنامه راستا،

 برای زیست شرایط بهترین ساختن فراهم پی در دیگر عبارت به .است شهری مختلف هایبخش و مناطق در آنها مناسب توزیع و امکانات

 از حاکی نتایج که بوده سهند جدید شهر در پایداری به دستیابی در مهر مسکن جایگاه ارزیابی تحقیق این هدف اینرو از .اشدبمی شهر ساکنان

 می اجرایی راهبردهای ی ارائه و جدی توجه نیازمند پایداری به یابی دست که باشد می مطالعه مورد متغیرهای از نیمی حدود در پایدارینا

 :دشویمزیر پیشنهاد  ییراهبردهای اجرا  رهایمتغ نیدر ا دارییبه منظور کاهش ناپا .باشد

)در حال احداث( به منظور کاهش مدت سفر به مادر شهر و اختصاص حمل و نقل  مناسب یشبکه ارتباط جادیها و اابانیخ تیبهبود وضع •

 د؛یمناسب به شهر جد یعموم

 ستگاهیمبلمان مناسب در ا جادیا نیروی و  همچن ادهیپ قیانداز به منظور تشو هیروها به مبلمان شهری مناسب با سا ادهیپ زیاستفاده و تجه •

 های اتوبوس؛

به  دیشهر جد نیها( به منظور کاهش سفرهای ساکنها و پست)بانک یو مراکز خدمات یها(، مراکز درمان)کتابخانه ینگهای فرهاحداث مجتمع •

 مادرشهر؛

 و کاهش سفر به مادرشهر؛ ییزابه منظور اشتغال دییانواع مراکز تجاری و تول جادیتوجه به قشر جوان و فعال شهر و ا •

استفاده از آب نماها، گل  نیهای شهری و همچنفرم یکنواختیاز  رییاالحداث به منظور جلوگ دیهای جدنتنوع در معماری در ساختما جادیا •

 ؛یو مدت زمان استفاده از فضاهای عموم یسرزندگ شیمناطق شهری به منظور افزا نییموارد تز ریو سا اهیو گ

به مشکالت شهر و توجه به آراء و  یدگیکت افراد جامعه در رسمشار شی( مختلف به منظور افزاNGO)یها و نهادهای اجتماعتشکل جادیا •

 آنها. دیعقا
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