
3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

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

 1 

 مهر)نمونه موردی مسکن مهر ایالم( شناسی مسکن آسیب

  *صادق صیدبیگی

          تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه شهری ریزی برنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی

Sadegh.s63@gmail.com  
Sadegh.bluesky@gmail.com 

 

 

 :هچکید

مسکن مهر به عنوان یکی از استراتژی های اصلی دولت و با هدف تامین  طی سال های اخیر طرح 

مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد جامعه و کنترل قیمت مسکن به اجرا درآمده است با 

اینکه این نگرش ظاهری بسیار زیبا دارد، ولی در باطن دچار مشکالت فراوانی است. این پژوهش 

آن است ، تا به بررسی ابعاد اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی مسکن مهر بپردازد و میزان تاثیر این بر 

توصیفی و  –سیاست بر زندگی مردم را مورد ارزیابی قرار دهد. روش پژوهش این مقاله تحلیلی 

مبتنی بر سنجش معیارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به شکل کیفی خواهد بود . که جامعه 

اری این پژوهش، مسکن مهر شهرستان ایالم می باشد و براساس این رویکرد به شناسایی آم

بعدهای آسیب شناسی این حوزه با مراجعه به تعاونی مسکن مهر صورت گرفته است. نتیجه این 

پژوهش نشان می دهد طرح مسکن مهر نه تنها نتوانست تقاضای داخلی را تامین نماید بلکه به 

ه ریزی صحیح در اجراء ، خود طرح باعث افزایش چند درصدی قیمت مسکن از دلیل عدم برنام

لحاظ اقتصادی و بروز آسیب های ذکر شده در کشور گردید. حال پیشنهاد می گردد نسبت به 

پایین آمدن تورم و نیز مقابله با آسیب های اجتماعی و فرهنگی واگذاری منازل مسکن مهر با 

های فرهنگی و اجتماعی در کنار منازل  اجرا و نیز تقویت مکانقیمت های تعیین شده از سال 

 مسکن مهر می باشد.

 آسیب شناسی ، مسکن مهر ، مشکالت اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، ایالم .کلیدی:  های واژه

 
 :مقدمه

افزایش  به دنبال انقالب صنعتی در قرن هجدهم  و رشد سریع تولیدات صنعتی و چرخش سریع در اقتصاد شهری ،

چشمگیر درآمدهای شهری، و افزایش ناگهانی مهاجرت از روستا به شهر، رشد جمعیت شهری شتاب گرفته و باعث رشد سریع  

شهرنشینی گردید. به نحوی که بسیاری از مراکز شهری نتوانستند، خود را با هجوم ناگهانی مهاجران تطبیق دهند. در نتیجه 

د نمودند. به عالوه با بروز تحوالت جدید، شهرها به سرعت تغییران و دگرگونی را پذیرا شهرها به طور ناهمگون شروع به رش

شدند. این دگرگونی ها به شکل رشد سریع جمعیت و گسترش فیزیکی شتاب آمیز شهرها و به صورت نامتعادل و ناهماهنگ 

اسب معقولی برقرار نمی باشد. بوده است. در حقیقت بین کاربریهای شهری و اختصاص زمین و سرانه های شهری تن

مسکن در زمره اساسی ترین وحساس ترین بخش ها در برنامه ریزی توسعه ی اقتصادی واجتماعی (. 15111153)لسنگی،

در هر کشوری به منظور تضمین استحکام اقتصاد اجتماعی جامعه در راستای ارتقای توسعه ی  .(1117،31است.)عزیزی ،
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( دسترسی به امکانات وخدمات مسکن 31،1119مقوله ی اساسی است.)مشکینی ومیر کمالی ،،ملی،تهیه ی مسکن برای عموم 

رای بهرمندی وافزایش در میان طبقات درآمدی از زمینه های توانمند سازی وایجاد شرایط مساعد رفاه اقتصادی واجتماعی ب

 (  1119،31توان استفاده از فرصت های آموزشی،بهداشتی و مانند اینها در جهت رشد سرمایه انسانی است.)پیمان،

تهیه وتامین مسکن برای کلیه افراد جامعه به عنوان یکی از اساسی ترین نیازها،امری اجتناب ناپذیر می نماید چرا که مسکن و 

ز این نظر که فراهم کننده آسایش ورفاه انسانها می باشد،نقش بسیار مهمی را در زندگی افراد جامعه دارد بویژه مسکن مناسب ا

وحتی می تواند با عنوان یکی از معیارهای سنجش رفاه اجتماعی در یک جامعه به حساب آید.برنامه ریزی تهیه مسکن باید به 

 .( 1111های اصلی بوم شناسی درآن ملحوظ گردد.)اینانلو، گونه ای طراحی گردد که عالوه بر تامین مسکن، متغیر

به نظر می رسد یکی از بهترین راههای شناخت شیوه های گوناگون زندگی،تاکید بر نوع مسکن وشاخص ها وشرایط 

ونی از از این رو امروزه یک واحد مسکونی متناسب با نیاز هر خانوار و بهبود افزایش سرانه های مسک ساختاری آن می باشد.

تحقیقات نشان داده است که  جمله ضرورت هایی است که بایستی در کانون توجه مدیران و برنامه ریزان شهری قرار گیرد.

 تامین مسکن برای طبقات با استطاعت پایین به پیشرفت وضعیت کودکان در خانوارهای کم درآمد کمک می کند.

توجه اندکی به آثار محیطی آن  طبقات پایین تاکید ورزیده اند، به لحاظ تاریخی سیاست هایی که بر ساخت مسکن برای

سیاست اینگونه واحدهای مسکونی در مرکز شهرها به پراکندگی الگوهای توسعه مسکونی در حاشیه شهرها  معطوف نموده اند.

 .( katz and turner 2008  pp 319است.) انجامیده 

جمعیت پذیری در این شهر از یک طرف و فقدان ابزار  رکز استان می باشد.شهر ایالم یکی از فقیرترین شهرها به لحاظ م 

و سیاست های الزم جهت اسکان مطلوب جمعیت از طرف دیگر موجب بروز ناهنجارهای گسترده ای در نظام کالبدی 

ختلف عمده واجتماعی این شهر شده است.جمعیت های فقیر و ساکن های غیر رسمی و عمدتا جمعیت مهاجر بومی در نقاط م

امروزه جامعه ایران در مرحله سریعی از  ترین چالش پیش روی برنامه ریزان شهری در تامین مسکن برای این گروهها است.

تحول اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است. میل به مصرف و دستیابی بر کلیه امکانات رفاهی و تمام مناظر توسعه خواسته 

باشد. داشتن مسکن خوب و مناسب نیز یکی از خواسته های جامعه متحول امروزی می باشد. هریک از اعضا جامعه ایرانی می 

در ایران آغاز شد. و سپس بر مبنای قانون ساماندهی  1119قانون بودجه سال  9طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب بند د تبصره 

 گرفت و این سواالت پیش خواهد آمد که ؟و حمایت از تولید و عرضه مسکن ، به صورت پیوسته در دستور کار قرار 

 فرهنگی و خود مسکن اقشار کم درآمد را مرتفع ساخته است؟ –آیا مسکن مهر نیاز های اجتماعی  -1

 آیا مسکن مهر توانسته است که تورم مسکن در ایران را مهار کند؟ -2

(. حال پس از 211132حی ، طرح مسکن مهر در حقیقت شامل اجاره بلندمدت زمین جهت احداث مسکن بوده است )صال

سال از آغاز این طرح به بررسی و تحلیل مسکن مهر براساس مواردی مانند اقتصاد تورم و کنترل آسیب های  1گذشت 

 اجتماعی می پردازیم.

 :بیان مسئله

مسکن یک  کرد. نمی توان تعریف واحدی از آن ارائه خانواده یا مقوله مسکن گسترده وپیچیده است،ابعاد متنوعی دارد ،و

به عنوان سرپناه نیاز اولیه واساسی خانوار به حساب می آید در این سرپناه برخی از نیاز های اولیه فرد  مکان فیزیکی است و

 .(1173حفاظت در برابر شرایط جوی تامین می شود.)پور محمدی  و استراحت، مانند خوراک ،

ی را نیز در بر می گیرد که شامل کلیه خدمات وتسهیالت ضروری مفهوم مسکن عالوه بر مکان فیزیکی ،کل محیط مسکون

به عبارت دیگر مسکن  .(1173آموزش وبهداشت است.)پور محمدی  های اشتغال، طرح برای بهزیستن خانواده و مورد نیاز

چیزی بیش از یک سرپناه صرفا فیزیکی است وکلیه خدمات وتسهیالت عمومی الزم برای بهزیستن انسان را شامل می شود 

با تاکید سازمان بهداشت  . (1173وباید حق تصرف نسبتا طوالنی ومطمئن برای استفاده کننده آن فراهم باشد)پور محمدی 

 و.  (1175امید به زندگی است)هدایت نژاد ، عامل زیست محیطی مرتبط با شرایط بیماری و ( مسکن مهمترینwhoجهانی )

 .(1173)رفیعی ،1های توسعه یافتگی از نظر فیزیکی یا کالبدی به شمار می رود  همچنین یکی از مهمترین شاخص
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ضعف  کثر شهرها شده است.تامین مسکن یکی از مهمترین مشکالت در ا با رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها ،

از یک سو منجر به کمبود مسکن واز سوی دیگر باعث عدم سرمایه گذاری الزم  مدیریت و نداشتن برنامه ریزی جامع مسکن،

شود. اقشار کم درآمد برای تامین مسکن در شهرها از اولین مرحله ،یعنی انتخاب محل سکونت تا وسعت و  در بخش مسکن می

الح وترکیب خانه خود تا مجوز تسهیالت برای ساخت خانه خود با مشکالت فراوانی رو به رو هستند اندازه مسکن خود،مص

که مسکن  .(9، 1115این اقشار جزء روی آوردن به بازار غیر رسمی مسکن چاره ای ندارند )حاتمی نژاد و دیگران  بنابراین

 چون بزهکاری، پیامدهای اجتماعی، الوه بر آثار زیانبار روحی،مستقیم عنامناسب و خارج از استاندارد به طور مستقیم و غیر 

 .(1115،5نقص قوانین ومقررات را به دنبال دارد )پور محمدی  جرم و

نفرمهمترین شهر استان ایالم است که از طبقات مختلف اجتماعی تشکیل شده است که  172211شهر ایالم با جمعیت 

برای مسکن از یک سو وعدم توجه مسئوالن به سرمایه گذاری در بخش مسکن از  متاسفانه ضعف ایجاد برنامه ریزی مناسب

فرهنگی در طول چند دهه گذشته  اجتماعی و اداری، سوی دیگرباعث شده است که این شهر با توجه به موقعیت سیاسی،

ود اختصاص بدهد از جمله همواره بیشترین آمار مربوط به سکونتگاهای غیر رسمی و حاشیه های شهری را درسطح استان به خ

سکونتگاهای غیر رسمی در شهر ایالم شامل محله های )هانیوان،چالیمار،بانبرز،بانبور،سبزی آباد،شهرک هجرت( می باشد که 

وجود چنین محله های زیادی در شهر ایالم که هنوز از لحاظ جمعیت در سطح پائینی نسبت به شهرهای بزرگ کشور قرار 

 ه می باشد.  دارد بسیار قابل توج

 

 :ضرورت اهمیت موضوع

اقتصادی همواره جایگااه مهمای در روناد     که در چارچوب زندگی اجتماعی، مسکن یکی از ضروری ترین نیازهای هر فرد در جامعه است،

توان  درواقع میاهمیت فراوان بوده است.  مشکالت آن از دیدگاههای مختلف حائز مطالعه ی خصوصیات،کارکردها و توسعه داشته است و

تبلور فضایی کارکرد حیاتی انساان در ایفاای    محیط بوده و گفت مسکن خردترین وکوچکترین شکل تجسم کالبدی رابطه متقابل انسان و

مسکن در سبد هزینه های خانوارهای شهرنشین ایرانی دارای باالترین وزن می باشد و . ( 1112نقش های اساسی وی می باشد.)رهنمایی .

های شهری برای تامین مسکن در شهرها با مشکالت زیادی روبه رو هستند در این میان خانوارهای کم درآمد باالخص از آن جهات  خانوار

به طور کلی اسکان غیر رسمی توسط گروههای  محلی فراموش شده اند از تنگناهای بیشتری رنج می برند و که در اغلب برنامه های ملی و

در حقیقت یک نوع زندگی خاص محسوب می شود که چهره اکثار شاهرهای ایاران باویژه شاهرهای بازرگ        کم درآمد رو به رشد است و

مقیاس دارای نمادها ونشانه هایی از این پدیده است .چنانچه خانه های ویران،مساکن شالو  وزیار اساتاندارد ومحلاه هاای دارای میازان       

شهر ایالم طی چند دهه اخیار باا رشاد و توساعه     . (  walmsly. 1988ید)مالکیت پائین از جمله عوامل موثردر جرم نیزبه حساب می آ

از سوی دیگر کمبودها ومشکالت معتعددی را نیاز باه لحااظ     فیزیکی وکاربری اراضی وگسترش عرصه خدمات شهری مواجه بوده است و

 گساترده  طور به درآمد کم گروههای توسط مسکن تامین که دارد رو پیش شهرنشینی رشد اثر در آمده وجود به شرایط –موقعیت مکانی 

سوء مدیریت  با توجه به این که در تامین مسکن گروههای کم درآمد از متغیرهای اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی، .است داشته تاثیر آن در

جملاه   امدهایی نیز منغیر منطقی و بعضا برنامه ریزی نادرست واینکه این پدیده )مسکن گروههای کم درآمد( پی سیاست های ناصواب و

 اقتصادی بری جوامع در بر خواهد داشت . عوارض فرهنگی و جامعه، تهدید سالمت فرد و

ناشای   آسیب هایبرنامه ریزان به این موضوع و بررسی  با هدف جلب توجه کارشناسان و برآن شده ام تا تاثیر این پدیده را بر شهر ایالم و

 .توان خود انجام بدهم از این پدیده وزمینه سازی برای مطالعات عمیق وگسترده نسبت به این موضوع در حد وسع و

 

 :پیشینه تحقیق 
عالوه بار کتااب    بررسی مسکن گروههای کم درآمد تا کنون کارهای ارزنده ای در قالب های مختلف انجام گرفته است. در زمینه مسکن و

 ش هایی نیز صورت گرفته است که به صورت مجموعه مقاالتی چاپ شده است.های موجود همای
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 :پیشینه داخلی
بررسی نقش شاخص های اجتماعی در برنامه ریازی توساعه مساکن    "(در پژوهش خود تحت عنوان 1115ملکی،سعید در سال )  -1

بالغ بر دو سوم شهر ایالم مهاجر پذیر  وعنوان می کند که یکی از ابعاد اجتماعی مسکن در شهر ایالم مهاجرت است "شهر ایالم

ایجااد   مسائل اقتصادی بوده که این عامال خاود منجار باه حاشایه نشاینی و       هستند که عمدتا ناشی از وقوع جنگ تحمیلی و

 میزان بیکاری و درآمد نامناسب ساکنین آنها می باشد. محالت حاشیه نشین شده است که از جمله ویژگی این محالت،

در ایان پاژوهش کلیاه جواناب      نماوده و  "طرح جامع مسکن ایاالم "اقدام به تهیه  (1119ه تربیت مدرس تهران در سال)دانشگا  -2

مطرح می نماید که یکی از مشکالت اساسی که کشور ماا باا آن    تحلیل قرار داده و مشکالت مسکن را مورد تجزیه و ومسایل و

ی نادرست اقتصادی بخش مسکن است و به این نتیجه رسیده اند کاه  مواجه است عدم برنامه ریزی وسازمان دهی وسیاست ها

سیستم های دولتی در تولید مسکن نتوانسته اهداف بلند مدت ومناسب را برای اقشار کم درآمد بیان کند ومسکن از یک کاالی 

 مورد نیاز مردم به یک کاالی سرمایه ای تبدیل شده است .

 مسایلی که در سرمایه گذاری مطرح است روبه رو خواهد شد واز جمله عوامل اصلی رشد شاهر ایاالم و  افزایش نقدینگی و بنابراین با تورم،

 مهاجرت از روستاهای منطقه به این شهر است. پایدار شدن مشکل مسکن در این شهر،
مساله مسکن اشاره می کند که   "بررسی مسکن گروههای کم درآمد"در پژوهشی تحت عنوان  (1113زهتاب درسال) سروری،   -1

در کشاورهای در حاال    موضوعی است که همه کشورهای جهان رابه نوعی متناسب با شرایط خودشاان گرفتاار سااخته اسات.    

توسعه تدابیر الزم برای تامین مسکن گروههای کم درآمد اندیشیده نشده یا اینکه سیاست های اعمال شده متناسب با ساختار 

 در نتیجه بحران مسکن با گذشت زمان به شکل حادتری درآمده است. اقتصادی اجتماعی اقشار ضعیف نبوده و

عوامل موثر بر عرضه مسکن در مناطق شهری کشور طی ساالهای  "( درپژوهش خود تحت عنوان 1113بنفشه درسال) نجفی،  -3

خانوارهاای  سازد که تامین مسکن در چند دهه اخیر یکی از مهمترین معضالت اقشار گوناگون باالخص  مطرح می "17-1171

همچنین بیان می دارد که نداشتن مسکن مناسب به معنای بی خانمانی نیست بلکه به معنای عدم  کم درآمد کشور می باشد و

مالکیت واحد مسکونی است وداشتن مسکن به عنوان یک سرمایه گذاری مطمئن ونقطه ایجاد امنیت برای خانواده مخصوصا در 

 زمان پیری می باشد.

بررسی وارزیابی سیاست های تامین مسکن برای گروههای "سعید در مقاله ای تحت عنوان  حمد رضا وخوب آیند،م پورمحمدی،  -5

عنوان می نمایند که همزمان با رشد سریع جمعیت وگسترش وسیع شاهر تبریاز    "کم درآمد شهری)نمونه موردی شهر تبریز(

رتمان سازی وآماده سازی زمین حل می شود.سیاست های نیاز به مسکن بیش از بیش محسوس تر شد این مشکل از طریق آپا

سیاست های کارآمدی که بتواند مشکل مسکن گروههاای کام    اعمال شده مربوط به گروهها ی متوسط و باالی جامعه است و

 دازد. ای را ایجاد می نماید که به صورت ریشه ای به مقابله به این معضل بپر مرتفع سازد تمهیدات گسترده درآمد شهری را

 

 : پیشینه خارجی
تدوین سیاست های خاناه ساازی در کشاورهای در حاال توساعه )نموناه       "در مقاله ای تحت عنوان (2111آقای آری بوگ هوال)  -1

اجتمااعی   بیان می نماید که ابتدا جهت به دسات آوردن اطالعااتی از ویژگای هاای اقتصاادی،     "موردی1اکر،آندواستید،نیجریه(

این پاژوهش آشاکار    نفر بوده و1299پرسشنامه ای تهیه شده که در این پژوهش جامعه آماری شامل وشرایط مسکن خانوارها 

می سازد که اکثریت ساکنان شهر دارای درآمد پایین بوده که نمی توانند صاحب خانه شوند ونتایج این پژوهش تشان داد که تا 

یکای از   فراهم سازی مسکن اقادام ماوثری انجاام دهاد و     کنون هیچ کدام از سیاست های اعمال شده نتوانسته است در زمینه

کند که جهات دسترسای باه     و پیشنهاد می باشد که در برنامه ریزی ها دیده نمی شود. دالیل این امر عدم مشارکت مردم می
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 محیط پایدار شهری در نیجریه بایستی بخش مسکن بهبود یابد واین امر حاصل نمی شاود جازء از طریاق مشاارکت وتشاویق     

 بخش خصوصی ودولتی.

عنوان مای نمایناد کاه مساکن یکای از نیازهاای       "ایجاد مسکن عمومی در نیجریه "اولیوالواجانشکاین در مقاله ای تحت عنوان   -2

ایان   هم کیفای.  این مشکل هم می تواند کمی باشد و اساسی می باشد و مشکالت مسکن به طور کلی پیچیده وگوناگون است.

از جمله عوامل ایجاد این مشکالت  می توان به افزایش جمعیت،  است و رای گروههای کم درآمدمشکل یک خطر بسیار جدی ب

جهت غلبه بر این مشکل به این نتیجه می رسد که اوال بایستی  عدم برنامه ریزی اشاره داشت و ورود مهاجران فقیر و تورم باال،

کاار بگیارد و   ظرفیت هایشان را جهت خانه سازی مستقیم به  دولت خود مستقیما نسبت به تامین مسکن اقدام نماید ومنابع و

دوم اینکه بایستی در پروژهای خانه سازی از مشارکت مردم استفاده نماید.ونهایتا اینکه دولت بایستی زمین را قبل از واگاذاری  

 آماده سازی نموده وکلیه تاسیسات وتجهیزات مورد نیاز را تامین نماید ومعتقد است این پیشنهادات می تواند 

 جریه موفقیت آمیز باشد و واحدهای مسکونی بیشتری برای شهروندان ساخته شود.درجهت مشکالت خانه سازی در نی
 

 حرکات جمعیت :
 در برنامه ریزی شهری دو نوع حرکت جمعیتی در نظر گرفته می شود1

حرکت مستقیم جمعیت 1 در این نوع حرکت افراد جامعه سکونتگاه خود را بر اسااس ارتقااء ساطح توساعه ، چاه از نظار        -1

 چه از نظر فرهنگی به صورت درون شهری یا بین شهری و یا ملی تغییر و ارتقاء می دهند. اقتصادی و

حرکت معکوس جمعیت 1 یعنی مهاجرتی که بدون ارتقاء سطح توسعه در افراد به منظور دستیابی به بازار کار صورت مای   -2

ت است. به طوری کاه در بعضای   گیرد. که حاشیه نشینی در کالنشهرهای کشور حاصل این نوع مهاجرت و حرکت جمعی

 (.211132% جمعیت شهر را تشکیل می دهند. )صالحی ، 31کالنشهرها حتی تا 

 مسکن : 
درصد جمعیت شهری کشوهای در حاال توساعه در منااطق زاغاه      31درصد جمعیت شهری کل دنیا و  12مطابق با آمارهای بین المللی 

 افزایش فقر شهری و کمبود مسکن به طور جدی مطرح شد، با 1391نشینی زندگی می کنند. سیاستی که از دهه 

طرح خانه سازی اجتماعی بود که طی آن دولت اقدام به ساخت خانه هایی برای مردم فقیر می کردناد.اما آن سیاسات باه دلیال کمباود      

نی باا سابک زنادگی ماردم ، فسااد      بودجه و منابع مالی ، طوالنی بودن فرآیند ساختمانها، عدم توانایی تامین منابع شرکت هاا، نااهمخوا  

نهادهای دولتی درگیرآن و در نهایت نرسیدن این مسکن به طبقات محروم در فرآیند خرید و فروش ها شکست خورد که نمونه آن اخیارا  

 (.1111113در مسکن مهر ایران نیز دیده می شود.)ایمانی،

در کشورهای در حال توسعه و همین طور در ایران مشخص می شود. که  با توجه به آمار مربوط به شهرنشینی در تمام نقاط جهان ، بویژه

درصد نیز پیش بینی شده است .  71درصد از مردم جهان در شهرها زندگی خواهند کرد . این امار در ایران تا  91سال آینده حدود  21تا 

که در طول تاریخ حیات خود ارائاه دهناده ناوعی     (. از سوی دیگر ایران از معدود کشورهای جهان است111132)سینگری و عبدلی ناصر،

فرهنگ معماری خاص به جهان معماری بوده است .)همان منبع (. اضافه شدن هر خانواربه به مجموعه سااکنان شاهرها تبغاات مختلفای     

ت تاا تناوع بسایار    (. ویژگی های فرهنگی و جغرافیایی ایران باعث شاده اسا  711111دارد که مهمترین آنها تامین مسکن است.)محمودی،

 (.511117زیادی در معماری ایران وجود داشته باشد.)معماریان،

 

 تعریف پروژه مسکن مهر:
خورشایدی ( بارای پاساخ     11و  21مسکن مهر حلقه ای از زنجیره اقداماتی در نظر گرفته می شود که در سال های گذشته ) سال هاای  

پایین جامعه ایرانی شکل گرفته است.اقداماتی کاه هماواره در پای پاساخگویی جامعاه      گویی به نیاز مسکن اقشار میانه حال و متمایل به 

باه  گرایان به مسئله مسکن بوده و شعار ))مسکن اجتماعی(( را در دستور کار داشته اند. همه این اقدامات بر این باور بوده اند که بتوانناد  
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سب بدهند. تقاضایی که عمدتا از سوی اقشار میانه حال و فرو دسات  تقاضای مسکن که در اثر رشد جمعیت حاصل آمده است پاسخی منا

جامعه وجود دارد و با دگرگونی شکل خانوار ، ضریب آهنگی متفاوت یافته است. همچنین این سلسله اقدامات ، در واقع )))مسکن شاهری  

کمی و کیفی مسکن شهری را بدست داده و می دهناد. و از  ((( را مد نظر قرار داده است و هر بار به فراخور زمانه ، تعریف متفاوت از ابعاد 

این رو بستر شکل گیری این گونه مسکن عمدتا مناطق )))پیرا شهری((( شهرهای بزرگ و میانه کشور باوده اسات. حاال آن کاه تفااوت      

هرهای کوچک نیز کشانده است و عمده مسکن مهر با دیکر اقدامات انجام شده ، نقض این قانونمندی بوده و تولید و عرضه مسکن را به ش

 این امر گاهی بدون توجه به تقاضای موثر برای )))مسکن اجتماعی ((( در شهر صورت گرفته است. 

مسکن مهر با دستور قرار دادن نگاه جامعه گرایان در اختیار گذاشتن واحدهای مسکونی برای همه خانوارها ، عمال بر آن باوده اسات کاه    

عوامل موثر بر تولید مسکن ) سرمایه ، زمین ، نیروی کار ، مصالح ساختمانی و مدیریت ( حذف نماید و از ایان سابب از   قیمت زمین را از 

روی آوردن به زمین های پیرا شهری گریزی نداشته است . ) موردی که در مورد طرحهای آماده سازی زمین در دهه هفتاد مطرح بود(. و 

ن بال فصل شهرها به مناطقی دور دست از شهرها رو آورده است. مسئله ای که خود می تواناد در کااهش   به سبب نبود این کاال در پیرامو

تقاضای موثر برای دسترسی به مسکن ز سوی متقاضیان تاثیر گذارد. مهمترین نکته در شکل گیری سکونت در پهنه سرزمین ، چگاونگی  

د برد که عوامل گوناگونی در این استقرار دخالت دارناد و الزم اسات مادنظر واقاع     استقرارو مکانیابی سکونتگاه است و همچنین نباید از یا

شوند . اما شاید بتوان مهمترین عامل در شکل گیری سکونتگاه را ظرفیت های زیست محیطی و ویژگی های ساختی زیست باوم منطقاه   

و سکونت پذیری دارند .و نیز می توان بیاان کارد کاه     دانست، که نقش موثری در پاسخگویی به نیازهای اساسی و پایه ای سکونت گزینی

همین ظرفیت های زیست محیطی هستند که در از قوه به فعل در آمدن دیگار نیروهاای ماوثر در امار ساکونت )اجتمااعی ،اقتصاادی و        

قاه دیگار را شااهد    فرهنگی( نقش دارند. و از این سبب است که می توان تفاوت های مااهوی و عرضای ساکونتگاه از منطقاه ای باه منط     

 (.111132بود.)کریمی،

 عوامل موثر در استقرار و مکان یابی سکونتگاه :
مطالعات اقتصادی، اجتماعی و شهرسازی بر روی این پروژه انجام شده که به تفکیک می توان خالصه نتایج هر کدام را آورد1 اماا پایش از   

 شرح نتایج ابتدا می بایست مقدمات پروژه توضیح داده شود. از جمله عوامل موثر بر چگونگی استقرار و مکانگزینی سکونتگاه ها عبارتند از

 ؟  

 عوامل یا نیروهای زیست بوم  الف (

 ب( عوامل یا نیروهای اقتصادی 

 ج( عوامل یا نیروهای اجتماعی 

 عوامل یا نیروهای فرهنگی (د

1 شرط الزم در امنیت خاطر در هر سکونتگاهی ، اطمینان از تامین امنیت عینی است . توجه صرف به واحد مساکونی و   نیازهای نظارتی

 تواند درکاهش نظارت اجتماعی بر فضای استفاده شده موثر افتد و این نیاز را با مشکل مواجه سازد. عدم توجه به محیط مسکونی می

1 تعلق خاطر ساکن به مسکون ،ساکن به محیط مسکونی و ساکن به شهر ، شرط اصلی شکل گیری هویت مکاانی و بااز   نیازهای عاطفی

محیط پیرامون ، مشارکت در تولید و باز تولید مکان شرط الزم برای پایاایی و   تولید آن است . حس تعلق به مکان ، ایجاد رابطه عاطفی با

 بقای مکان است .

1قلمرو فضایی ، تعریف اینجا و آنجا ، تعریف محدوده متعلق به خود و تمایز آن از محدوده متعلق به دیگری،  نیازهای نمادین و نشانه ای

ست. علی رغم شباهت های زیادی که می توانناد در تولیاد و عرضاه مساکن ) واحاد      شرط تعریف و باز تعریف مکان در محیط مسکونی ا

مسکونی( رخ دهد، تفاوت های بارز در تعریف محیط مسکونی شرط اصلی هویت پذیری و هویت بخشای هرمحلاه و واحاد همساایگی در     

د یابد مشروط بر آن که فضای ساخته شده ،امکان سکونتگاه است. این تفاوت ها می تواند به صور مختلف با نشانه های ذهنی و عینی کالب

 چنین دخل و تصرفی را فراهم آورد.

1 ساکن بودن در سکونتگاه با چگونگی ارتباط خود با دیگری و دیگران تعریف می گردد. نیاز به ارتباط شرط اجتمااعی   نیازهای ارتباطی

به در ارتباط بودن ، مکان را طلب می کند و بودن مکان مشاروط بار آن   بودن انسان است و از خود بیگانه شدن او جلوگیری میکند . نیاز 

است که امکان وجود آن از قبل فراهم شده باشد.سکونتگاه نه با واحد مسکونی که باا محایط مساکونی و وجاود فضااهای عماومی در آن       

 تعریف و باز تعریف می گردد.
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فعالیتی، که نیاز فراغتی آن است. در اوقات فراغات اسات کاه حیاات مادنی و      1 آنچه سکونتگاه را شکل می دهد نه نیاز نیازهای فراغتی

نشانه ها و نمادها معنا می  زندگی شهری رخساره می نماید ، امکان ارتباط با دیگران فراهم می آید. خاطره های جمعی شکل می گیرند و 

 عی حاصل می شود و این همه مشروط بر آن است که در یابند، محیط عاطفی بروز میکند، امنیت خاطر فراهم می آید و نظارت اجتمت

هرگونه برنامه ریزی فضایی کالبدی ، عرصه های عمومی و فضاهای شاهری امکاان بارآورده کاردن نیازهاای فراغتای را در خاود داشاته         

 (.111132باشند))کریمی،

 نقاط ضعف مسکن مهر:
ه به راهبری دکتر سیدمحسن حبیبی، عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی بر این اساس ، نتایج مطالعات در بخش مطالعات شهرسازی ک

دانشگاه تهران انجام شده است نشان می دهد که موارد دیده شده در ساخت و سازهای انجام شده تحت عنوان مسکن مهر از این قرار بوده 

 اند1

 ارتفاع ساختمان ها و باالخره دید و منظر شهری .کم توجهی به نقش پستی و بلندی زمین و شیب مناسب در احداث راه ها،   -1

کم توجهی یا بی توجهی به ظزفیت های زیست محیطی و زیست بوم سبب شکل گیری ساختمانهایی در تعارض با ایان شارایط     -2

 . شده است که در کوتاه مدت با نارضایتی ساکنان و در باند مدت با دشوار ی ها ی مدیریتی و نگهداری مواجه خواهند بود

عدم توجه به محدودیت های منابع آبی برای مصارف گوناگون شهری ، شرایط نامساعد و سختی های بسیاری را پایش از تاامین     -1

آب مصرفی برای افراد ساکن در محل باعث می شود. نبود آب کافی ، مسلما شرایط مناسبی برای ایجااد و نگهاداری فضااهای    

 سبز را نیز محیا نمی دارد.

مناطق دوردست به ساخت تاسیسات وسیع و پرهزینه نیاز است کاه ایان موضاوع هزیناه هاایی اضاافی هام بارای         تامین آب از   -3

 خانوارهای ساکن و هم در سطح کالن برای اقتصاد کشور در پی دارد .

حاریم  کم توجهی به حریم های طبیعی و انسان ساخت نظیر حریم خطوط فشار قوی برق، حریم آزاد راه ها ، حریم مسیل هاا ،    -5

قنات ها و به طور کلی حرایم زیست محیطی مسئله ساز خواهند بود. در بسیاری موارد از طارح هاای مساکن مهار، باه دلیال       

استقرار محدوده طرح در زمین های پیرا شهری و نزدیکی راه ها ی مواصالتی ، حریم مجاز ساخت و ساز در جاوار ایان راه هاا    

ز محوطه های مسکن مهر ، ساخت ساختمان های مسکونی در فاصله های بسیار کم رعایت نگردیده است . هکچنین در برخی ا

 با دکل های فشار قوی برق انجام شده است که خطرهای بسیاری از این همجواری ناشی می شوند.

ساز اسات.  عدم توجه به اشتغال ساکنان ، دوری از کانو ن های صنعتی و اشتغال و نبود دسترسی مناسب و راحت به آنها مسئله   -9

با توجه به اینکه افراد ساکن در مسکن مهر هریک در نقطه خاصی از شهرهای پیرامونی کار می کنندبرای دسترسای باه محال    

 د هزینه های زیادی را بپردازند.اید بوکار خ

ر مکانیاابی  عدم توجه به فرهنگ اقشار ساکن و خواسته های آنها ،از نکاتی است که در محوطه های مسکن مهر مشهود است. د   -7

ساختمان های ساخته شده این شهر مشکالت عدیده ای در رابطه با مسئله محرومیت وجود دارد. بلاوک  هاای سااختمانی در    

وضعیت و فاصله ای نسبت به هم قرار دارند که اگر براب مثال یکی از همسایه ها پنجره خاود را بگشااید ، دیاد او بادون هایچ      

لوک مجاور و درون آگارتمان روبرو قرار می گیارد و ایان خاود مای تواناد مساائل شاهری و        واسطه ای در مقابل پنجره های ب

 اجتماعی و فرهنگی بسیاری راسبب شود.

در بررسی مکان یابی خرد و یا به عبارت جانمایی فضاها و کاریری های شهری در طح مسکن مهر ، اغلب محوطه فاقد ساازمان     -1

مسئله ، باعث افت کیفیت فضایی سازمان ادراکای و بصاری آن مای شاود. تاراکم       فضایی مشخص و شکل داده می باشند. این

ساختمانی در نقاط مختلف مسکن مهر متفاوت است . اما آنچه مهم است عدم توجه به تعادل بین فضای ساخته شده و فضاای  

متراکم است که عماال فضاایی    باز می باشد)عدم تناسب ترکیب توده و فضا(. در برخی از نقاط محوطه ، ساخت و ساز به حدی

 برای تنفس مجموعه باقی نمانده است. 
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عدم تنوع کاربری ها در حدی است که کل محوطه را به صورت محدوده ای تک عملکردی در آورده اسات کاه شااید در آیناده        -3

ته به آن شکل گرفته باعث تبدیل آن به خوابگاهی بزرگ شود.کاربری مسکونی بدون در نظر داشتن کاربری و فعالیت های وابس

که سبب بروز ناامنی و فضایی مرده و بی روح در آینده می شود. که این عدم سرزندگی منجر به بی هاویتی مکاان گشاته و باا     

 فرض ساکن شدن افراد و تحقق اهداف پروژه نیز جابجایی ساکنان را در زمان های بعدی به همراه خواهد داشت.

له مراتب عملکردی و تامین سرانه های شهری ، در محوطه های مسکن مهار، تقسایم بنادی    از نظر تقسیمات کالبدی و سلس  -11

 کالبدی شهر ، به گونه ای مطلوب از سلسله مراتب پیشنهادی برای شهر یا قسمتی از شهر تبعیت می کند.

ه گردد لزوماا تاامین   در بررسی سرانه های شهری در پروژه های مسکن مهر تاکنون به ساخت مسکن اکتفا شده ولی بایدتوج  -11

سرانه های مطلوب برای هر فرد نمی تواند معیاری برای مناسب بودن استفاده از خدمات تلقی گردد.بارای مثاال در نظرگیاری    

سرانه کافی کاربری تجاری برای هر فرد ، اما تامین تمامی این مساحت در یک نقطه حاشیه ای شهر و در یک منطقه مشخص ، 

 مشکالتی چون صرف هزینه های مالی و زمانی ناشی از ابجایی زیاد مواجه می کند.دسترسی به آن را با 

برنامه ریزی ساختار شهر، براساس رویکردهای منطقه بندی و طبقه بندیو تعبیه هر نوع کاربری شهری در منااطق مشاخص و     -12

ن برای تامین نیازهای آنها باه نقااط   عدم اختالط کاربری در هریک از سطوح کالبدی گفته شده ، باعث جابجایی روزانه ساکنی

 –دیگر شهر می شود و خالی ماندن بخش هایی از شهر در طول روز باه دلیال حضاور افاراد در قسامت هاای دارای خادمات        

 باعث بروز عدم امنیت اجتماعی و نظارت و دلبستگی بر محل می گردد.  –خدماتی که در نزدیکی آنها تامین نشده است 

ن واحد های مسکونی در طرح مسکن مهر و احتیاج به تامین برخی نیازها تفریحی و فراغتای در بیارون از   به دلیل کوچک بود  -11

منازل ، باید سرانه فضای باز و سبز با معیارهای معمول لحاظ گردد. همچنین تامین حاداکثری فضااهای بااز همگاانی ، باعاث      

نیز توجه به برناماه ریازی    مواقع بحران می شود. در این مورد  فراهم آمدن گسترده ای برای پناه بردن و اسکان های موقت در

 توزیع این قسم از فضاها به صورت سلسله مراتبی ، به گونه ای که تمامی سطوح تقسیمات را در بر می گیرد ضروری می نماید.

اکم ساخت و جمعیتی پیشانهاد  در شهرهای گوناگون و با توجه به شرایط زندگی و اقلیمی متنوع کشور ، ارقام متفاوتی برای تر -13

می گردد. در هر یک از ارقام پیشنهادی ، توجه به تعادل میان میزان ساخت و تامین فضای بااز بارای شاهروندان از ضاروریات     

است . در پروژه های مسکن مهر به نظر می رسد که به تنوع اقلیمی و همچنین در تراکم هاای شاهری توجاه چنادانی نشاده      

 است.

 پیامدهای احتمالی مسکن مهر: 
با توجه به محدودیت های مالی دولت و مشاهده پیشرفت های کنونی طرح در مناطق مختلف به نظر می رسد بسیاری از شهرها     -1

و شهرک های جدید با مشکالت متعدد از نظر خدمات و تاسیسات شهری روبرو باشند. این مساله با توجه به تجرباه شاهرهای   

 بینی است. جدید قابل پیش

مناطق ایجاد شده از آنجا که نمی توانند منبع اشتغال مشخصی داشته باشند، عمال به صورت شهرها و شهرک های اقماری برای    -2

شهرهای بزرگ شکل می گیرند. تجربه شهرهای جدید هم نشان می دهد بسیاری از سکنه روزاناه باین محال زنادگی و شاهر      

 بزرگ در رفت و آمد می باشند.

ش روند مهاجرت به سوی شهرهای بزرگ و کالنشهرها از نتایج احتمالی این طرح خواهد بود.توجه به الگوی مهاجرپاذیری  افزای   -1

 کالنشهرها و ویژگی های شهرهای جدید از نظر جذابیت برای زندگی تایید کننده این ادعاست.

از اقشار کم درآمد جامعه باشند. سارمایه اجتمااعی   باتوجه به اینکه انتظار می رود ، ساکنان مجتمع های مسکونی ایجاد شده ،    -3

بعنوان یک مولفه اصلی برای مدیریت موفق مجتمع های مسکونی و محله ها ضروری است . دولت و نهادهاای خادماتی نقاش    

 تعیین کننده ای در ایجاد چنین سرمایه ای دارند.
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خاص طبقات پاایین را باه هماراه دارد. تجرباه کشاورهای      تجمع اقشار کم درآمد همواره با خود ترس از تراکم جرم و بزهکاری    -5

مختلف خصوصادر حوزه مسکن اجتماعی نشان دهنده فقدان کنترل اجتماعی غیر رسمی و کارایی جمعی ساکنین برای کنترل 

 محیط زندگی آنهاست.

ه دنباال خواهاد داشات .    عدم تحقق وعده های مسئوالن دولتی در مورد مسکن مهر، یاس و سرخوردگی را در بین متقاضیان ب   -9

بسیاری از متقاضیان ، تمام سرمایه زندگی خود را در این طرح صرف کرده اند و ناکامی آنها، احساس بی اعتماادی نسابت باه    

 دولت و نظام را به دنبال خواهد داشت.

تعاارض اسات . در نظار    فراهم نشدن خدمات و امکانات ضروری زندگی برای ساکنان این شهرها ، با اصل عادالت اجتمااعی در      -7

گرفتن طرح مسکن مهر از دریچه محدود تهیه مسکن و نادیده گرفتن ضروریات حیات جمعی ، محرومیات سااکنان را از یاک    

 زندگی شرافتمندانه به دنبال خواهد داشت.

مدت به یکی از مالکیت زمین برای احساس امنیت وجودی بسیاری از مردم ضروری است . عدم واگذاری مالکیت زمین ، در بلند   -1

 (.711132دغدغه های ساکنان بدل شده و می تواند به بحرانی برای دولت تبدیل شود)کریمی،

 هویت :
هویت یک معیار رشد برای شهر است.به عبارتی وقی یک شهر یا جامعه رشد می کند، بخشی از صفات هویتش در جریان رشد تغییر مای  

تار باید هویت شهری با عنوان یک معیار برای توسعه و عاملی برای ارتقای کیفیات محایط   کند و ساماندهی جدیدی می یابد. در این ساخ

مطرح شود تا بتواند زمینه های مشارکت و امنیت افراد را فراهم کند.  هویت شهری باید نوعی هویت جمعای باه حسااب آورد کاه البتاه      

فیزیک و محتوای شهر داشته باشد، به شرطی که که هنجار هویات   هویت محله ای و شهری زمانی معنی دار خواهد بودکه تبلور عینی در

درست فهمیده شود. در شهرهاای اسالمی عواملی چون ساختارهای خانوادگی گسترده ، حریم شخصی ، تفکیک جنسی و تعامل اجتماعی 

کالبادی هویات شاهری مشاخص مای      نیرومند به وضوح در شکل ساختمانی متراکم منازل حیاط دار متجلی بوده است .با توجه به اصول 

گردد که در شهرک های مسکن مهر ، غالبا به عناصر کالبدی و سیمایی هویت شهری توجه نمی شود و ما در تمام شاهرک هاای مساکن    

مهر ، با یک نوع از شهرسازی مواجهیم که در تمام مناطق ، به همان یک شکل اجرا می گردد . همچنین این نوع شهرک سازی بی توجاه  

اصول اسالمی و اجتماعی است. تا جایی که در برخی از شهرها که پیش بینی جمعیت بیش از نیم میلیون نفار شاده اسات، تنهاا یاک       به

مسجد بدون توجه به مکان شکل گرفته است.و همچنین بسیاری از این شهرک ها فاقد هرگونه سمبل هاای ایرانای اساالمی اناد. از نظار      

نوان موجود زنده ، دیگر نمی توان تنها به بعد ظاهری آن نگریست .حاال اگار بعاد محتاوایی یاک شاهر را       محتوایی نیز با قبول شهر با ع

منبعث از ابعاد هویتی انسان های آن بدانیم شامل جمعیت ) کمی وکیفی( و فرهنگ شهر و شاهروندان )ناژاد، زباان و پوشاش و.....( مای      

اصلی تلقی می گردد. بی توجهی به این عنصر انسانی و نبود همگونی فرهنگی و حضاور  گردد. بنابراین در این بعد انسان باعنوان محوریت 

افرادی با فرهنگ ها و هویت های گوناگون در شهرک هاای مساکن مهار ، باعاث شاده اسات شاهر از نظار محتاوایی بای هویات شاود.             

 (.511131)ایازی،

 زاغه نشینی نوین :
اعی متفاوت و بدون هیچ شناخت و پیوندی نسبت به سایر خانواده ها، به نوعی سبب از هم جمع شدن عده ای از مردم با پایگاه های اجتم

گسیختگی و بی هویتی ساکنان می شود و از آنجایی که افراد هیچگونه شناختی نسبت به هم ندارند، دچار بی هنجاری می گردند و فضاا  

محیط ها و شهرهای سنتی ، بسیاری از این ناهنجاری هاا ، باه دلیال     برای انواع ناهنجاری های فرهنگی مهیا می شود. در صورتی که در

 هویت های شکل گرفته و نظارت نامحسوسی که افراد بر خود احساس می نمایند به ندرت رخ می دهد.

ی از دشواری یکی از مبانی مهم مسکن مهر ، کم کردن قیمت زمین از هزینه های مسکن است . از این رو مکانیابی برای مسکن مهر به یک

های این طرح مطرح شده است. بر این مبنا، عموما زمین هایی که برای طرح مسکن مهر فراهم شده اناد خاارج از شاهرها یاا در حاشایه      

شهرها قرار دارند که به نوعی به حاشیه نشینی شیک تبدیل شده اند. مسکن مهر زاغه نشینی نوین اسات زاغاه نشاینی مرکازی اس کاه      

 (.111131عی در آن شکل می گیرد  و مسکن مهر به خاطر معماری که دارد این آسیب ها را دیکته می کند.)ایازی،آسیب های اجتما
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 تناقض مسکن مهر در انطباق با سبک زندگی اسالمی: 
جامعه محلی یا اجتماع به گروهی از مردم اطالق می شود که در مکان معینی ساکن هستند و میان آن ها روابط مستقیم براساس تعلقات 

 سرنوشت و هویت مشترک وجود دارد. به طور کلی ، تالش های متعددی برای تعریف محله و مفهوم آن 

افیایی خاص یا به انواعی از ساکنین با عالیق مشترک اطالق می شود. با وجود صورت گرفته است. محله ممکن است به محل یا مکان جغر 

تعاریف متعدد ، تاکید فراوان بر روی انعطاف پذیری محله ، ایجاد بصیرت و آگاهی از مکان محلی صورت گرفته است .چندین خصوصایت  

 بارتند از؟برای محله در گذشته ، به خصوص در یک شهر اسالمی ، می توان قائل شد که ع

 

مبنای شکل گیری محله عموما براساس تقسیم بندی نژادی ، قومی،خویشاوندی یاا دینای باود و در بسایاری از ماوارد ،       -1

 همین امر برای نامگذاری بر محله مورد استفاده قراری گرفت.

عمدتا شاامل فضااهای    هر محله دارای گروهی فضا بود که به آن محله نوعی استقالل نسبت به محله های دیگر می داد و -2

 اصلی شهر، مانند بازار محلی و مغازه ها بود.

 محله در ساخت خود تاثیر پذیری از عوامل اقلیمی، اقتصادی و سیاسی را نشان داد. -1

 محله ها عموما دارای یک ساختار سیاستی و مدیریتی بودند که در یک مجموعه ی ساختاری بزرگتر قرار می گرفت. -3

و عناصر تشکیل دهنده خود، بسیار متفاوت بودند. همچنین در شاهرهای سانتی ایاران ، ناواحی      محله ها از لحاظ حجم -5

مسکونی به محالت مختلف و مجزا تقسیم می شدند. افراد با عالیق مشابه یا سوابق یکسان در محالت خود برای راحتی و 

 (.1111131حمایت و امنیت بیشتر گروه بندی می شدند. )ایازی،

 جتماعی :ایجاد شکاف ا
یک شهر در چهارچوب محالت شکل می گیرد.محالت یعنی همگنی های اجتماعی . متاسفانه در اجارای مساکن مهار باه دلیال فقادان       

مطالعات ، سنخیت های فرهنگی و اجتماعی مورد سنجش قرار نگرفته اسات.بنابراین از بافات اجتمااعی در ایان طارح خباری نیسات و        

شهروندی از آن یاد می شود در مسکن مهر به سختی ممکن است شکل بگیرد. این امر باعث می شود که مناسباتی که از آن تحت عنوان 

پروژه های مسکن مهر از محلی باری سکونت دائمی به مسکن انتقالی تبدیل می گردد که ساکنان آن در اولین فرصت واحادهای خاود را   

به قبل انقالب نیز برمی گردد که نمونه باارز آن را مای تاوان در تهاران از      فروخته و در مکان دیگری سکونت می کنند. سابقه مسکن مهر

))یادآوران و بلوار شهرزاد(( و در کرمانشاه نیز از شهرک های ))آبادانی و مسکن و شهید رجایی یاد کرد که به دلیل رعایت نکردن همگنی 

 (.211131های اجتماعی بعدا به شهرک های فقیر نشین تبدیل شد.)کلهرنیا،

 فقدان ارزش معماری:
بسیاری از پروژه های مسکن مهر به دلیل تعجیل در ساخت ، فاقد ارزش های معماری و سیمای شهری است. تراکم و فشردگی طرح های 

مسکن مهر آنقدر باالسات کاه باه ازدحاام مای انجاماد و باعاث ناساازگاری هاای اجتمااعی و عادم تحقاق هویات شاهری مای شاود.                 

 (.211131)کلهرنیا،

 رابطه محل اشتغال با محل سکونت : 
مقیاس)نزدیکی به محل سکونت ( نقش سازنده ای در ارتقای کیفیت زندگی دارد و بر احساس تعلق سااکنان باه مکاان سکونتشاان مای      

دوری از شاهرها   افزاید. این مقیاس در هویت یابی آن ها از طریق سکونت شان در شهر و  ایجاد روابط اجتماعی میان آنها نیز موثر اسات. 

باعث ایجاد مشکالت و معضالت متعددی می شود. ازجمله سبب کاهش و از بین رفتن سرمایه های اجتماعی می گردد،زیرا از آنجایی کاه  

شهرک های مسکن مهر غالبا در حومه و با فاصله از شهرها ساخته می شوند ، این گونه حومه نشینی میزان زیادی از وقت افراد را به خود 

ختصاص می دهد. بیشتر وقت افراد به تنهایی در اتومبیل می گذرد و زمان کمتری با دوستان و همسایگان ویا در نشسات هاای عماومی    ا

برای طرح های اجتماعی و غیره صرف می شود.همچنین پراکندگی و حومه نشینی باعث از بین رفتن وابستگی درونی به اجتماع می گردد 
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ر و بالعکس نیز تاحدودزیادی باعث افزایش جدایی بین کار و منزل می شود و فرد احساس وابستگی باه محال   و زمان سفر از حومه به شه

زندگی خود نخواهد داشت.زیرا از محل و نیازهای شهر اطالع خاصی نخواهد داشت و تعلقی نیز به شهر خود ، که سبب امور عاام المنفعاه   

 (.2111131می شود ، ندارد. )کلهرنیا،

 یری: نتیجه گ
همانگونه که اشاره شد طرح مسکن مهر که با هدف ارتقای سطح توسعه اجتماعی و تامین مسکن قشرهای مختلف جامعه و کاهش قیمت 

مسکن در کشور اجرا درآمد ، نه تنها نتوانست تقاضای داخلی را تامین کند، بلکه به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح در اجاراء ، خاود طارح    

درصدی قیمت مسکن در کشور گردید و به دلیل عدم در نظر گرفته شدن ساختار اجتماعی شهر و محله این طارح در   باعث افزایش چند

 آینده نیز باعث ایجاد مشکالت شدید اجتماعی در جامعه خواهد شد.

ننده ریخته شاد. هماین   در کنار سرازیر شدن به چند میلیارد تومان هزینه اجرای طرح به جامعه که بخش اعظمی از آن به سبد مصرف ک

 امر سبب افزایش تورم درسایر بخش های جامعه گردید

 منابع و ماخذ :
ایازی، محمد هادی ،)))مسکن مهر زاغه نشینی نوین است /مدیریت شهری بافت تاریخی شهر را احیا مای کناد(((،    -1

1131 . 

خبرناماه  جامعاه شناسای ایاران،     ایمانی ، حسین ،)بینش جامعه شناختی و سکونتگاه های غیر رسمی شهرک ها(،  -2

 .1113، فروردین 33شماره 

 تهران..سمت انتشارات.  مسکن ریزی برنامه(. 1115. )رضا محمد ، محمدی پور -1

 درآماد  کام  گروههاای  بارای  مسکن تامین های وارزیابیسیاست بررسی ،سعید آیند خوب.رضا ،محمد محمدی پور  -3

 .( تبریز شهر موردی نمونه) شهری

 مساکن  اقتصااد  ،مجله درآمدی های طبقه در شهری های خانواده مسکن های ویژگی( 1119) حسین ،سید پیمان -5

 .31 ،شماره

( بررسی شااخص هاای مساکن غیار رسامی در      1115حاتمی نژاد ، حسین. سیف الدینی ، فرانک و میره  محمد. ) -9

 .15ایران.نمونه موردی محله شیخ آباد قم. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی .شماره 

 .1115 ،11 شماره انقالب، و مسکن نشریه ، ای محله مفاهیم تضعیف و شهری توسعه ، مقدم سلیمانی و حسینی -7

 مرکاز مطالعاات و   تهاران1  روشهای شهرسازی ،جغرافیا،چاپ سوم، ( مجموعه مباحث و1112محمدتقی ) رهنمایی ، -1

 .معماری تحقیقات شهرسازی و

 . 1132،1751قتصادی و اجتماعی مسکن مهر(، روزنامه شرق ،شماره صالحی ، سیدرسول، )تحلیل و بررسی ابعاد ا -3

سینگری ، مریم و سروناز عبدلی ناصر ))مقایسه تطبیقی پوسته های بیرونی بناهای مسکونی در بافت های سانتی و   -11

 .1132اسالمی ، –مدرن شهر تبریز با رویکرد پایدار((، فصلنامه مطالعاتی شهر ایرانی 

بررسی مسکن گروههای کم درآمد نمونه موردی شهر کرج پایان ناماه دوره کارشناسای    ( ،1113)زهتاب  سروری ، -11

 .ارشد

( بررسی تطبیقی محالت شهری با تاکید بر مسکن )شهر آبدانان( پایان نامه دوره کارشناسی 1117محمد ) عنبری ، -12

 .ارشد

 مسکن ، مجله( ایالم شهر) مسکن سعهتو ریزی برنامه در اجتماعی های شاخص نقش بررسی( 1112) ،سعید ملکی -11

 اسالمی،تهران. انقالب مسکن ،بنیاد 113 شماره ، انقالب و

 اقتصااد  ،دانشکده مدرس تربیت ،دانشگاه ایالم شهرستان مسکن جامع طرح( 1115)، تکنیک بعد مشاور مهندسین -13

 ،تهران.
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 ،1171-1117کشاور طای ساالهای   سنجش سهم عوامل موثر بر عرضه مساکن در منااطق شاهری     بنفشه ، نجفی ، -15

 .1و7شماره  پژوهشی فرهنگ ایالم ، فصلنامه فرهنگی،

 سمینار سومین مقاالت مجموعه.  ها حل وراه اجتماعی روانی ،عوارض نشینی اجاره (.1175. ) محمود ، نژاد هدایت -19

 وشهرسازی. مسکی وزارت ، دوم جلد.  ایران در مسکن توسعه سیاستهای

1 تهران.شهری ریزی برنامه مبانی بر درآمدی(. 1175.)رضا ، فرد یکانی و محمد ، سلیمانی1 ترجمه.کی جی  هیراسکا، -17

 .  معلم تربیت دانشگاهی،واحد جهاد

 . 1132کریمی، سارا، ))آسیب شناسی اقتصادی و اجتماعی مسکن مهر((، سایت انجمن جامعه شناسی ایران ، -11

 . 119،1179نژاد و حافی ، تهران،  خیرآبادی، مسعود، شهرهای ایران، ترجمه حاتمی -13

 . 1131کلهر نیا، بیژن ))مقاله مشکالت مسکن مهر ((،  -21

لسنگی،گوهرد وجین، سیرجوامع شهری، متارجم توفیقیاان ، ناصار، ساازمان انتشاارات آموزشای انقاالب اساالمی          -21

 . 1193ایران،
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