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 چكيده 

از اين رو براي دستيابي به توسعه پايدار  سكن نيز روز به روز بيشتر مي شود؛امروزه با رشد روز افزون جمعيت نياز به ساخت م
، به علل مختلف از رشد بسيار نيز  مسكن شهري در ايران. شهري توجه به مسكن پايدار مي تواند نقش سازنده اي داشته باشد

ر طي برنامه هاي توسعه در ايران، اهداف و سياست هاي بخش مسكن همواره بخش مهمي از د. بوده است ربااليي برخوردا
توجه كمي و كيفي به مسائل مسكن شهري مي تواند به توسعه شهرهاي كشور و به دنبال آن، اهداف  . برنامه ها بوده است

در بسياري از شهرهاي ايران، از جمله  "افتفرسودگي ب"از طرفي، پديده ي .  .توسعه ملي در ساير بخش ها، كمك شاياني كند
بافت هاي . تهران وجود دارد و وضعيت مسكن در اين بافت ها، در مقايسه با ساير بافت هاي شهر، كيفيت پايين تري دارد

فرسوده، محدوده هاي آسيب پذير شهر محسوب شده كه نيازمند برنامه ريزي و مداخله هماهنگ براي ساماندهي و ارتقاء 
ي فرسوده شهر تهران از بافت هاواقع گرديده است و  10نيز، در منطقه  "تهران هفت چنارمحله " .كيفيت سكونت است

، به عنوان يكي از محالت هفت چنارهدف از انتخاب اين محله، به عنوان نمونه مطالعاتي، اهميت محله . محسوب مي شود
باني نظري معرفي م ابتدا بهاز اين رو، در اين مقاله  .مچنين فرسودگي اين بافت مي باشد، ه10شاخص تهران و منطقه 

ابعاد و شاخص هاي مسكن پايدار از ادبيات موضوع پايداري، توسعه پايدار، مسكن پايدار و بافت فرسوده پرداخته سپس 
در نهايت، به ارائه راهكارهايي جهت  شده و، ميزان پايداري مسكن در اين محله، ارزيابي اخراج شده و پيرامون اين معيارهاست

 .پرداخته شده استافزايش پايداري مسكن در اين محله، 
 

 كيفيت سكونتمسكن، توسعه پايدار، بافت فرسوده، رشد جمعيت، : واژه هاي كليدي
 

 مقدمه -1
با اينكه شهرنشيني از زمان هاي بسيار دور وجود داشته  .مسكن جزو اساسي ترين نيازهاي بشر از ابتدا تا كنون بوده است

، نسبت 2007آوري پيدا كرده است؛ به طوريكه در سال  است، اما با وقوع انقالب صنعتي در طي زمان نسبتا كوتاه، رشد سرسام
موج شهرگرايي در آينده نيز، به ويژه به سمت  ).Sclar,2008(ا زندگي مي كنند، فراتر رفته است تشهرنشينان از كساني كه در روس

عيت جهان در شهرها زندگي مي كنند ، تقريبا دو سوم جم2025و پيش بيني مي شود تا سال  شهرهاي بزرگ، تداوم خواهد داشت
)World Commission Urban,21،2000 .( آينده، آلودگي هاي زيست محيطي و تخريب ها در با تداوم توسعه شهرها در

در . ، بيش از پيش قوت گرفته است"توسعه پايدار "به دنبال اين تحوالت و نگراني ها، امروزه نظريه  .شهرها افزايش خواهد يافت
ر راستاي توسعه پايدار، ، د"توسعه پايدار شهري "اين ميان با توجه به نقش پررنگ شهرها در پيدايش ناپايداري هاي كنوني، نظريه 



امروزه، بحث توسعه پايدار شهري يكي از بحث هاي بسيار مهم و رايج در سطح بين المللي است؛  .از اهميت فراواني برخوردار است
مسكن مهمترين عنصر شهري است  ،در اين رابطه. به طوري كه ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي را در بر مي گيرد

توسعه ي پايدار شهر، توجه به آن داراي اهميت زيادي است چراكه توسعه ي مسكن عالوه بر محيط زيست، بر اقتصاد و كه در 
بنابراين دستيابي به مسكن پايدار در جهت افزايش و ارتقاي كيفيت زندگي كنوني و . فرهنگ و مسايل اجتماعي تأثير مي گذارد

ه امروزه با رشد روز افزون جمعيت نياز به ساخت مسكن نيز روز به روز بيشتر مي نسل آينده امر خطيري به شمار مي آيد چراك
مسكن شهري در . شود، از اين رو براي دستيابي به توسعه پايدار شهري توجه به مسكن پايدار مي تواند نقش سازنده اي داشته باشد

ر طي برنامه هاي توسعه در ايران، اهداف و سياست هاي بخش د. بوده است ر، به علل مختلف از رشد بسيار بااليي برخوردانيز  ايران
توجه كمي و كيفي به مسائل مسكن شهري مي تواند به توسعه شهرهاي كشور  . مسكن همواره بخش مهمي از برنامه ها بوده است

در بسياري از  "افتفرسودگي ب"از طرفي، پديده ي .  .و به دنبال آن، اهداف توسعه ملي در ساير بخش ها، كمك شاياني كند
شهرهاي ايران، از جمله تهران وجود دارد و وضعيت مسكن در اين بافت ها، در مقايسه با ساير بافت هاي شهر، كيفيت پايين تري 

بافت هاي فرسوده، محدوده هاي آسيب پذير شهر محسوب شده كه نيازمند برنامه ريزي و مداخله هماهنگ براي ساماندهي و . دارد
ي فرسوده شهر تهران از بافت هاواقع گرديده است و  10نيز، در منطقه  "تهران هفت چنارمحله " .كيفيت سكونت استارتقاء 

، به هفت چنارهدف از انتخاب اين محله، به عنوان نمونه مطالعاتي، اهميت محله ). 10طرح تفصيلي منطقه ( محسوب مي شود 
معرفي  ابتدا بهاز اين رو، در اين مقاله  .مچنين فرسودگي اين بافت مي باشد، ه10عنوان يكي از محالت شاخص تهران و منطقه 

ابعاد و شاخص هاي مسكن پايدار از ادبيات موضوع باني نظري پايداري، توسعه پايدار، مسكن پايدار و بافت فرسوده پرداخته سپس م
در نهايت، به ارائه راهكارهايي جهت  .ميزان پايداري مسكن در اين محله، ارزيابي خواهد شداستخراج شده و پيرامون اين معيارها، 

 .افزايش پايداري مسكن در اين محله، خواهيم پرداخت
 

 ه پژوهشپيشين -2
، پيشينه اي بسيار كوتاه تر از مقوله توسعه پايدار دارد و به تازگي، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته "مسكن پايدار"موضوع 

 .در اين جا، به تعدادي از پژوهش هايي كه در اين زمينه انجام گرفته است، اشاره خواهد شد. است
 ، دانشگاه تبريز1392. ، اميد رهايي وهمكاران"سعه پايدار شهريتبيين اصول مسكن پايدار؛ راهي به سوي تو "  -2-1

اميد رهايي و همكاران، در اين مقاله ضمن پرداختن به اهميت توجه به توسعه پايدار شهري و ابعاد گوناگون آن، به تببين نقش 
در حال حاضر، مسكن در ايران، بدون  مسكن پايدار در ارتقا كيفيت زندگي كنوني و نسل آينده پرداخته و خاطر نشان كرده اند كه

 .در خاتمه نيز، اصول مسكن پايدار را در جهت نيل به اهداف توسعه پايدار، ذكر كرده اند. توجه به اصول پايداري ساخته مي شود
، اكبر كياني و ")شهر حاجي آباد، استان فارس: مطالعه موردي(بررسي و تحليل برنامه ريزي توسعه مسكن پايدار " -2-2

  همكاران، دانشگاه زابل
نويسندگان در اين مقاله، ابتدا با تشريح معضالت روند رو به رشد شهر نشيني در ايران و جهان، به نقش توسعه پايدار در كاهش اين 

سپس به . معضالت پرداخته و نقش مسكن را، در دستيابي به اهداف توسعه پايدار شهري بسيار مهم و پررنگ ارزيابي كرده اند
در . يابي پايداري مسكن در شهر حاجي آباد فارس پرداخته اند كه نتايج ببرسي ها نشان از ناپايدار بودن مسكن اين شهر داردارز

 .نهايت به ارائه پيشنهاداتي جهت حركت به سمت شاخص هاي مطلوب پرداخته شده است
 و همكارانحسن حكمت نيا  "برنامه ريزي مسكن شهر ميبد با رويكرد توسعه پايدار " -2-3



نويسندگان در اين مقاله، به بيان اهميت مسكن در توسعه پايدار پرداخته و ضمن معرفي شهر ميبد، با استفاده از روش هاي ميداني 
آماري، ميزان پايداري مسكن در شهر ميبد را ارزيابي كرده و در نهايت، به ارائه راهكارها و راهبردهاي افزايش پايداري  –و تحليلي 
 .ر شهر ميبد پرداخته اندمسكن د

به كارگيري امكانات بالقوه آب و هوايي به منظور بهينه سازي مسكن، مطالعه "آقاي كمالوند در رساله خود با عنوان   -2-4
وي بيان نموده . ، به كار گيري امكانات بالقوه آب و هوايي در ساخت بهينه مسكن را مورد بررسي قرار داده است"موردي شهرهمدان

استفاده از نيروهاي طبيعي در ساختمان به صرفه جويي در مصرف سوخت و مهمتر از آن، به افزايش كيفيت آسايش و بهداشت كه 
 )1375كمالوند، (محيط مسكوني و سالم سازي محيط زيست منتهي مي شود 

، "مسكن پايدار در شرايط جزيره اي با استفاده از تثبيت زمين آهكي"در تحقيق خود تحت عنوان  0F1سينتايسيك و تولب -2-5
به نقش مواد ساختماني در پايداري مسكن پرداخته اند و معتقدند مواد ساختماني در بخش مسكن تاثير مهمي بر محيط و 

ازهاي هر منطقه براي مسكن را يكي از مهمترين استراتژي ها از اين روي، آنها انتخاب مواد مناسب و مطابق با ني. اكوسيستم دارد
 ).2008سي، نتايسيك و تولب(در توسعه مسكن پيادار دانسته اند 

به سوي مسكن پايدار، مطالعه تطبيقي نمونه هاي مسكن پايدار در كشورهاي چين و "در تحقيق خود با عنوان  1F2شَي -2-6
وي در اين . در جهت توسعه مسكن پايدار در دو كشور چين و سوئد پرداخته است ، به بررسي اقدامات مختلف انجام شده"سوئد

شَي، (پژوهش با بررسي و مقايسه پروژه هاي مسكن پيادار در دو كشور، شباهت ها و تفاوت هاي به دست آمده را بيان نموده است 
2004(. 
 

 مباني نظري پژوهش -3
 توسعه پايدارمفهوم پايداري و  -3-1

به معني » Tener«و » Sub«در زبان انگليسي و از ريشه التين  »Sustain«، از فعل (Sustainability)اصطالح پايداري 
معناي .دهخدا پايداري را به معناي بادوام و ماندني آورده است ). 1384درياني . (رفته شده استنگه داشتن و يا نگهداري كردن گ

مفهوم پايداري در . »آنچه كه مي توان در آينده تداوم يابد«:نيز مد نظر مي باشد عبارتست ازكنوني واژه پايداري كه در اين بحث 
مداومت بخشيدن به تجديد و توليد منابع و چيزهاي مصرف شدني براي نسل هاي فعلي و آتي بدون وارد آوردن «توسعه يعني 

است كه بتواند در دوره زماني طوالني بدون اينكه خسارتي همچنين از نظر چايلد توسعه پايدار توسعه اي .»خسارت به محيط زيست
واژه پايدار امروزه به طور گسترده اي  .در اواخر قرن بيستم مطرح شد ،پايداري). 1379اسدي،(به محيط زيست وارد كند تداوم يابد 

ه حيات دهند به كار گرفته مي ادام به منظور توصيف جهاني كه در آن نظام هاي انساني و طبيعي به طور همزمان، تا آينده اي دور
از توسعه پايدار تعاريف مختلفي شده است، اما جامعه ترين و كاملترين تعريفي كه از توسعه پايدار شده  ).1387سينگري، (شود 

توسعه پايدار توسعه « :است، مربوط به كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه است كه توسعه پايدار را چنين تعريف كرده است
يي هاي نسل آينده را در براورده كردن نيازها و خواسته هايشان به خطر اي است كه ضمن آنكه به نيازهاي كنوني پاسخگوست، توانا

 ). 1389كياني و ديگران، (نمي اندازد 
 :توسعه پايدار، داراي سه بعد مي باشد

 ):Economic Development(توسعه اقتصادي -3-1-1

                                                             
۱ Isik and tulbentci 
۲ cai 



ارتباط  –گردد معيارهاي اقتصادي  اين بعد بر حفظ ارتقاء شرايط اقتصادي تاكيد دارد كه در تمام نظام مورد بررسي جمع مي
ناگسستني با فرايند شكل گيري سياست هاي اقتصادي دارند و رفاه اقتصادي مبتني بر تركيبي از مولفه اقتصادي مربوط نظير 

تخصيص بهتر و مديريت كاراتر منابع و جريان سرمايه گذاري ها تضمين . بيكاري سطح جهاني است  –اشتغال رسمي و غير رسمي 
 ).39: 1378محمدي،  -كاظمي.(نده اين بعد خواهد بود كن
 ):Social sustainability(توسعه اجتماعي -3-1-2

تداوم تمدني كه در آن انسانها توزيع عادالنه بين اغنيا و فقرا را شاهد بوده و بهبود كيفيت زندگي حاصل آن است ، كاهش 
 –مذهبي  –قومي  –رابري براي ناتوانان زنان و گروههاي نژادي ب –شيوه سازمان دهي سازگار با شرايط اجتماعي  –نقش اجتماعي 
ترويج نقش درون نسل ها  -بهداشت و درمان و سرپناه مناسب براي همه –آموزش و آگاهي هاي زيست محيطي  –حقوق انساني 

استفاده حداقل از  –زندگي در چهارچوب ظرفيت تحميل آن  –حفاظت از محيط طبيعي  –شامل برابري اجتماعي در حكومت 
  .رفاه فردي و رفع نيازهاي اساسي افراد جامعه شده است  –بقاي اقتصادي و تنوع جامعه خود اتكا  –منابع غير قابل تجديد 

  ):Human development  index(شاخص توسعه انساني -3-1-3
شود دسترسي به آموزش كه  اين شاخص تركيبي از سه نماگر طول عمر كه اميد به زندگي در بدو تولد اندازه گيري مي

با ضريب (و نرخ تركيب ثبت نام ناخالص در كليه مقاطع تحصيلي ) با ضريب وزني دو سوم (مشتمل بر ميزان باسوادي بزرگساالن 
برحسب برابري قدرت خريد و (است سطح زندگي قابل قبول و استاندارد كه با محصول ناخالص داخلي سرانه واقعي ) وزني يك سوم

 ).267: 1378اولين گزارش ملي توسعه انساني ،.(ندازه گيري مي شودا) دالر
با ورود مفهوم توسعه پايدار، در شهر و توسعه شهري، . در تحقق اهداف توسعه پايدار، شهرها نقش عمده اي بر عهده دارند

 .امروزه توسعه پايدار شهري به اصطالحي فراگير تبديل شده است
 نظريه توسعه پايدار شهري -3-2

ريشه هاي نگرش . پايداري شهري مفهومي است كه در پي طرح توسعه پايدار، بعنوان الگو واژه جديدي در جها مطرح گرديد
 70از اوايل دهه. اقتصادي در شهر ها از منظر بوم شناسي بر مي گردد -توسعه پايدار با نارضايتي از منابع توسعه و رشد اجتماعي

در كشورهاي نيمكره شمالي )هابه ويژه كالنشهر(ها هاي زيست محيطي بر ضد توسعه شهر ميالدي جنبش گسترده اي با حساسيت
نظريه . سترده مطالعات در امور توسعه استانديشه توسعه شهري پايدار از جنبه هاي بسيار گ). 10-7: 1379صرافي،( به راه افتاد

يست محيطي بخصوص محيط زيست شهري است كه توسعه پايدار شهري حاصل بحثهاي طرفداران محيط زيست درباره مسائل ز
در اين نظريه موضوع نگهداري منابع براي حال و آينده از  .به دنبال نظريه توسعه پايدار براي حمايت از منابع محيطي ارائه شد

 .به منابع تجديد ناپذير مطرح است طريق استفاده بهينه از زمين و وارد كردن كمترين ضايعات
كاهش آلودگي ، نگهداري منابع : در يك ديد اجمالي مبناي نظري مفهوم پايداري در شهر و ناحيه شامل اين موارد مي شود

مفيد در شهر و روستا  افزايش بيش از حد جانداران مصرفي،ي ري،افزايش بازيافت ها،كاهش انرژطبيعي، كاهش حجم ضايعات شه
كم متوسط در حومه افزايش ترا وكاهش پراكندگي ها، ايجاد جامعه جنگلي و درختان شهري و نواحي سبز ، عدم تمركز شهري با

توسعه  ايجاد اشتغال محلي، توسعه متنوع مساكن در مراكز اشتغال، ،كاهش فواصل ارتباطي هاي كوچك،هاي شهري و شهر
 حمل و نقل عمومي و كاهش ترافيك جاده اي، اجتماع متعادل، ساختار اتكا به شهرهاي بزرگ، شهرهاي كوچك براي كاهش

به اين طريق اوال با جايگزيني منابع و نوسازي آنها اتخاذ سياست . ت نشدني و تهيه غذاي پايدار محليمديريت ضايعات بازياف
امه ريزي شهري وناحيه اي و سامان دهي فضا توسعه پايدار شهري كاربري صحيح محافظت از زمين باال مي رود ثانيا با توجه به برن

 .حاصل مي شود
 :الزامات توسعه پايدار را مي توان چنين برشمرد



       بهبود كيفيت زندگي انسان .1
      برخورداري از دستاوردهاي توسعه .2
       استفاده از منابع تجديد پذير .3
       )اكنوني و آينده ( ها  توسعه براي همة نسل .4

 :هايي داشته باشد پس يك شهر پايدار مي بايست چنين ويژه گي
 در شهر بهبود مستمر كيفيت زندگي انسان ◄
 بهره بري در برخورداري از دستاوردهاي توسعه براي همة شهروندان ◄
 در شهر يط زيستحفظ مح ◄
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به عبارت ديگر، مسكن  .مسكن در تعريف عام، فقط يك واحد مسكوني نيست، بلكه كل محيط مسكوني را در بر مي گيرد

اي بهزيستن انسان را شامل مي شود و بايد حق تصرف خدمات و تسهيالت عمومي برچيزي بيش از سرپناه فيزيكي است و تمامي 
دريافت رابطه توسعه پايدار و شهرسازي و اجزاي متشكله آن كه  .نسبتا طوالني و مطمئن براي استفاده كنندگان آن فراهم كند

عربي و حقاني، (برنامه ريزي شهري است  ت اساسي درمسكن نيز يكي از اجزاي مهم توسعه شهري پايدار مي باشد، از موضوعا
1389(. 

بر همين اساس آن نوع  .بنابراين مسكن پايدار و مناسب هم جهت و همگرا با توسعه شهري پايدار، معيارهايي را دنبال مي كند
محالتي جاذب و  مسكني كه نيازهاي زيستي نسل كنوني را بر مبناي كارايي منابع طبيعي و انرژي برآورده ساخته و در عين حال،

شاخص هايي مانند اندازه مسكن و  .ايمن را ضمن توجه به مسائل اكولوژيكي، فرهنگي و اقتصادي ايجاد نمايد، مسكن پايدار است
فضاي كافي، شمار كافي مسكن، كيفيت مسكن، ملزومات بهداشتي، دسترسي به امكانات و بازار، محيط زيست مناسب، زيرساخت و 

 ).1389بزي، كياني و راضي، (ن سالم و پايدار است ، همگي از نشانه هاي مسك...آب و برق و خدمات سكونتي مثل 
 :از جمله معيارهاي مسكن پايدار و مناسب در كشورهاي توسعه يافته مي توان به موارد زير اشاره كرد

محل كار و حمل و نقل عمومي، تراكم برنامه ريزي پايدار كاربري زمين، سكونت گاه هاي پراكنده مقاوم، خانه اي نزديك به 
، استانداردهاي باال از انرژي هاي كارا در مسكن، كيفيت خانه سازي باال، دسترسي به فضاي سبز و مسكوني، ساختارهاي پايدار

ار در كشورهاي پيشرفته، حمايت از سياست هاي خانه سازي بر مبناي ويژگي هاي توسعه پايد. محيط هاي مسكوني با كيفيت باال
تعهدات برنامه ريزي وارد شده است و دولت هاي محلي به عنوان بخشي از سياستگذاري خود در قرن بيست و يكم به آن متعهد در 

ي سبز و تسهيالت كيفي در اين كشورها، سكونتگاه هاي جديد مي بايد مكان هاي جاذبي باشند كه داراي فضاي عموم .شده اند
 .)1389عربي و حقاني، (مناسب باشد 
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مطرح شده در توصيف مسكن پايدار و مناسب، معيارهايي كه منتاسب با شرايط كشورمان و بر اساس داده  از بين شاخص هاي
 :شوندهاي آماري وجود داشتند، به صورت زير مطرح مي 

 تراكم نفر و خانوار در واحد مسكوني - 3-4-1
و خانوار در واحد مسكوني مي باشد كه تناسب بين يكي از معيارهاي راحتي و آسايش افراد در حيطه مسكن پايدار، تراكم افراد 

حدهاي مسكوني آن سال اين شاخص از تقسيم جمعيت در هر سال بر تعداد وا .عداد واحد مسكوني را نشان مي دهدجمعيت و ت



، به طور متوسط در هر واحد مسكوني، شش نفر زندگي 65نتايج محاسبات نشان مي دهد كه در كل كشور در سال  .بدست مي آيد
  .نفر در هر واحد مسكوني مي رسد 4بهبود يافته و به كمتر از  90مي كنند كه اين شاخص تا سال 

اين رابطه از تقسيم تعداد  .چند خانوار وجود دارد در مقابل هر واحد مسكوني،تراكم خانوار در واحد مسكوني نيز نشان مي دهد كه 
وضعيت ايده آل اين شاخص كه به نوعي به بررسي تعداد  .خانوارهاي معمولي ساكن به تعداد واحدهاي مسكوني بدست مي آيد

است  1، نسبت دارند) تك خانوار(ي خانوار به تعداد واحد مسكوني مي پردازد، در جوامع شهري كه گرايش به خانوارهاي هسته ا
 ).1389زياري، قرخلو و جان بابانژاد، (

 متوسط اتاق در واحد مسكوني -3-4-2
هاي كالبدي مسكن به شمار مي رود، از نظر اجتماعي نيز بيانگر ويژگي هاي اجتماعي و اين شاخص كه يكي از شاخص 

، مهمان و فضاي مراقبت و نگهداري عرصه والدين، فرزندان، خويشاوند(وجود هريك از عرصه هاي مختلف . فرهنگي خانوار است
شاخص اتاق در واحد مسكوني از تقسيم تعداد اتاق به تعداد كل  .، نشان دهنده ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي خانوار است)وسايل

وضعيت مطلوب اين شاخص به اين صورت است كه به تعداد هر يك از اعضاي خانوار يك اناق موجود  .واحد مسكوني بدست مي آيد
بر همين اساس، هر چه بر تعداد افراد ساكن در يك اتاق افزوده شود به همان نسبت كيفيت فضاي مسكوني تنزل مي يابد  .باشد

 ).1389زياري، قرخلو و جان بابانژاد، (
. ست ابتدا شاخص اتاق در واحد مسكوني محاسبه شود سپس با بعد خانوار در هر سال مقايسه شودبراي اين منظور الزم ا

براي استفاده دائمي و يا اتفاقي در اختيار خانواده قرار دارد؛ منظور از اتاق در سرشماري، اتاق هايي هستند كه قابل سكونت بوده، 
بعد  .رهاي غير قابل سكونت، اتاق به حساب نمي آيندنباآشپزخانه و ا.... . و  مانند اتاق خواب، نشيمن، مهمانخانه، نهار خوري، هال

 .خانوار نيز طبق فرمول مركز آمار ايران از تقسيم تعداد جمعيت به تعداد خانوارها بدست مي آيد
نفر  55/3به  1/5ز و بعد خانوار در همين سالها، ا 15/3به  5/3، از 90تا  65شاخص متوسط اتاق در واحد مسكوني، از سال 

در تمامي اين سالها، بعد خانوار بيشتر از متوسط اتاق در واحد مسكوني است كه حاكي از كمبود اتاق براي اعضاي  .رسيده است
يعني كمتر از يك اتاق به ازاي هر نفر اعضاي خانواده وجود دارد كه وضعيت تقريبا نامناسبي را در مقايسه با ايده . خانوار مي باشد

 .بين المللي نشان مي دهد آل
 تراكم نفر در اتاق -3-4-3

اقل يك اتاق در مقابل پيشنهاد سازمان ملل نسبت حد .اين شاخص نيز به بررسي نسبت تعداد افراد به تعداد اتاق مي پردازد 
اين شاخص توسط  .يك نفر است و هرچه اندازه آن كوچكتر شود، نشانه استقالل بيشتر خانوارها در داخل واحد مسكوني است

تصادي و اجتماعي باال بودن اين شاخص، نشانه وضعيت نامناسب اق. كميته بحران جمعيت سازمان ملل به كار گرفته شده است
اقشار جامعه است و از طريق تقسيم تعداد جمعيت خانوارهاي معمولي ساكن به تعداد كل اتاق هاي موجود د رواحد مسكوني 

 .رسيده است كه نشان دهنده بهبود وضعيت مي باشد 90در سال  2/1به  65در سال  7/1 اين شاخص از .بدست مي آيد
 نوع واحد مسكوني -3-4-4

نوع واحد مسكوني، يكي از شاخص هايي است كه كيفيت مسكن را به عنوان جزئي از شاخص هاي مسكن پايدار نشان مي 
بر اساس اطالعات موجود در  .اين شاخص، هم بيان كننده آسايش و راحتي و هم امنيت افراد در واحد مسكوني است .دهد

، چادر، كپر، آلونك و ساير موارد مي واحد مسكوني معمولي: محل سكونت خانوارها شامل سرشماري هاي مركز آمار ايران، انواع
واحد مسكوني معمولي، خانه  .واحدهاي مسكوني معمولي زندگي مي كنند رها ددرصد از خانوار 98ر، بيش از در كل كشو .باشد

رتبه دوم بعد از واحدهاي مسكوني معمولي كه نزديك  .هايي هستند كه از مصالح سخت مثل آجر، سيمان يا چوب ساخته شده اند
 .انند چادر و آلونك بسيار ناچيز استبه يك درصد روستاييان در آن زندگي مي كنند، مربوط به كپر است و سهم باقي موارد م



 امكانات و تسهيالت -3-4-5
براي بررسي مسكن پايدار و رسيدن به وضعيت مطلوب در توسعه شهري پايدار، امكانات و تسهيالت موجود در واحد مسكوني، 

برخورداري صد در صد واحدهاي مسكوني از حداقل امكانات، نشان دهنده وضعيت مطلوب در  .يكي از بهترين معيارها مي باشد
برق، تلفن، آب لوله كشي، گاز لوله كشي، دستگاه : اين امكانات و تسهيالت شامل .كيفيت واحد مسكوني و سطح زندگي مي باشد

بهترين وضعيت واحدهاي مسكوني از لحاظ  .ي باشندم حرارت مركزي، دستگاه حرارت و برودت مركزي، آشپزخانه، حمام و توالت
شهرها، از برق برخوردار بوده اند و در تا كنون، مربوط به برق است و نزديك به صد در صد  65ال امكانات و تسهيالت، از ساين 

 .درصد در حال حاضر رسيده است 7/98درصد به  66روستاها نيز، از 
 استحكام و مقاومت واحد مسكوني -3-4-6

طرح جامع مسكن و برنامه چهارم توسعه، مقاوم سازي واحدهاي مسكوني است كه تعيين نوع اسكلت ساختمان، يكي از اهداف 
آجر و نوع مصالح ساختماني عمده به كار رفته در ساختمان ها، اسكلت فلزي، بتن آرمه،  .در پيشبرد اين هدف مي تواند موثر باشد
 .بادوام ترين نوع سازه هاي ساختماني، اسكلت فلزي و بتن آرمه است .ختماني مي باشدآهن يا سنگ و آهن و چوب و بلوك سا

 .وع بادوام باشدنوضعيت مطلوب، آن است كه صد در صد سازه ها از 
 نحوه تصرف واحد مسكوني -3-4-7

در فرهنگ مردم ما، تمليك زمين و خانه، معياري مهم شناخته مي شود كه نه تنها سرپناه فرد را تامين مي كند، بلكه امنيت، 
ان و زمين باشند تا از اين طريق و هويت خانواده را مشخص مي نمايد و بنابراين خانواده ها ترجيح مي دهند مالك ساختمثبات 

عالوه بر آن، مالك واحد مسكوني بودن، از نظر خانواده هاي ايراني،  .قتصادي و اجتماعي حفظ نمايندهويت و جايگاه خود را از نظر ا
نحوه  .كيفيت زندگي و معياري مهم در جهت مسكن پايدار باشدآسايش و راحتي و امنيت را به دنبال دارد و مي تواند باعث افزايش 

  .كي عرصه و اعيان، ملكي اعيان، استيجاري، در برابر خدمت و رايگانمل :حالت ها مي باشد اين تصرف واحد مسكوني، يك از
اين نوع نحوه  .، مي باشد)عرصه و اعيان(بيشترين نحوه تصرف واحد مسكوني، توسط خانوارها، بصورت مالك ساختمان و زمين 

، همواره 90تا  65همچنين سهم خانوارهاي متملك عرصه و اعيان طي سالهاي  .تملك، در نقاط روستايي، بيشتر از شهري است
 .كاهش و سهم استيجاري افزايش يافته است

 پژوهش مسكن پايدار در انتخاب شاخص هاي -3-5
پس از بررسي مباني نظري در حوزه پايداري، توسعه پايدار شهري و مسكن پايدار، همچنين شناخت شاخص هاي معرفي شده 

استخراج گرديده  هفت چنارشاخص هاي زير، براي تحليل و ارزيابي پايداري مسكن در محله ملي و بين المللي براي مسكن پايدار، 
 :است

 اد و خانوار در واحد مسكونيتراكم افر -
 تراكم نفر در واحد مسكوني -
 متوسط اتاق در واحد مسكوني -
 نوع واحد مسكوني  -
 امكانات و تسهيالت -
 استحكام و مقاومت واحد مسكوني -
  نحوه تصرف واحد مسكوني -
 دسترسي به خدمات -
 دسترسي به فضاي سبز -



 دسترسي به حمل و نقل عمومي -
 مسكونيبرخورداري از امنيت در محله  -

 بافت فرسوده -3-6
بافت هاي فرسوده، محدوده هاي آسيب پذير شهر محسوب شده كه نيازمند برنامه ريزي و مداخله هماهنگ براي ساماندهي و 

در تهران برابر )مصوب(بر اساس اطالعات شركت عمران و بهسازي شهري ايران مساحت بافت فرسوده  .ارتقاء كيفيت سكونت است
 .درصد مي باشد 5هكتار مي باشد كه نسبت مساحت بافت فرسوده به سطح كل شهر تهران در حدود  3268  با

شايان ذكر است در مصوبه شوراي عالي شهرسازي، معيارهاي شناسايي بافت هاي فرسوده از ارزش يكساني برخوردارند ولي نحوه 
 :ر راهكارها و شاخص معيني شده كه عبارتند ازاعمال معيارها، مشخص گرديده و شناسايي بافت هاي فرسوده، مبتني ب

مترمربع داشته باشد كه معرف فشردگي بافت و كثرت  200آن ها مساحتي كمتر از % 50بلوك هايي كه بيش از  :يريزدانگ -3-6-1
 .كوچك با مساحت اندك است) پالك ها(قطعات 

سازه اي باشد، معرف فقدان سيستم سازه اي بناهاي آن ناپايدار و فاقد سيستم % 50بلوك هايي كه بيش از  :ناپايدار -3-6-2
  .مناسب و غيرمقاوم بودن ابنيه است

عدم دسترسي هاي مناسب و متر داشته باشند، معرف  6از  معابر آن عرض كمتر% 50بلوك هايي كه بيش از  :ينفوذناپذير -3-6-3
 .بودن معابر با عرض كافي براي حركت سواره است اندك

 شناخت محدوده مورد پژوهش -4
 10اجمالي منطقه ي معرف -4-1

محله شوراياري، كوچكترين منطقه شهرداري تهران بعد از  10هكتار وسعت، سه ناحيه و  817تهران با  10شهرداري منطقه 
همجوار بوده و از شمال به خيابان آزادي، از جنوب به خيابان قزوين، از  11و  17، 2،9اين منطقه، با مناطق  .مي باشد 17منطقه 

تراكم هزار نفر و  315جمعيت منطقه حدود . شرق به بزرگراه شهيد نواب صفوي و از غرب به خيابان شهيدان منتهي مي شود
گانه  22اين منطقه جزوه پرتراكم ترين مناطق  .است 99000نوار آن، تعداد خانفر در هكتار، همچنين  394ناخالص جمعيتي 

هكتار بافت به شدت  250وجود بيش از  .هكتار برخوردار است 20بوستان با وسعتي بيش از  25اين منطقه از  .تهران مي باشد
ز ر شبكه انهار و كانال فرسوده، اكيلومت 47فرسوده، نازل بودن سرانه هاي شهري نظير فضاهاي سبز و خدمات عمومي، وجود حدود 

 )1387 -10اسناد راهبردي محالت منطقه (مشكالت عمده اين منطقه مي باشد 

 
 معرفي محله هفت چنار -4-2

نفر جمعيت است كه از شمال به خيابان كميل، از شرق به خيابان هاي  36200هكتار وسعت و  6/93محله هفت چنار داراي 
 47از سطح محله، ميزان . محمود عرب، از جنوب به خيابان قزوين و از غرب به خيابان رنجبران محدود مي شود –خوش  –دعوتي 



بافت فشرده با قطعات زمين بسيار كوچك، در اين  .سطح كاربري محله را كاربري مسكوني تشكيل مي دهد%) 41/62_هكتار 
نفر در هكتار در  111نفر در هكتار در مقابل  1/385خالص جمعيت، تراكم نا.محله، سطح قابل مالحظه اي را اشغال كرده است

دو ضعف اساسي محله،  .متر مربع در سطح تهران است 2/24متر مربع، در مقابل  12، يسرانه زمين مسكون .سطح تهران است
 .باشدرسوده و به شدت فرسوده از يك سو و كمبود سرانه هاي شهري از سوي ديگر مي فراواني بافت هاي ف

 در محله هفت چنار مسكن بررسي شاخص هاي پايداري -4-3
وضعيت پايداري مسكن در محله هفت چنار در اين مرحله و پس از بررسي مباني نظري و استخراج شاخص هاي مسكن پايدار، 

. مي گيردمحله، قرار و در اختيار ساكنين  )موجود در پيوست( تهيه شده ايبراي اين منظور، ابتدا پرسشنامه . را بررسي مي كنيم
انتخاب جامعه نمونه از كل جامعه آماري براي تعيين . سپس نتايج حاصل از آن، مالك سنجش و تحليل پايداري مسكن، خواهد بود

 .نفر، به صورت تصادفي انتخاب شده اند 380تعداد پرسش شوندگان، توسط فرمول كوكران انجام شده و تعداد 
 تحليل نتايج پرسشنامه ها -4-5

 :شده و نمودارهاي زير، بدست آمده است Excelپس از تكميل پرسشنامه ها توسط ساكنين، اطالعات آن وارد نرم افزار 
 سابقه سكونت خانوار در محله -1

 
اين مسئله، يكي از نقاط  .مطابق نمودار فوق، اكثر قريب به اتفاق خانوارهاي ساكن محله، سابقه طوالني سكونت در محله را دارند

 .اصلي درباره محله استقوت 
 وضعيت تصاحب ملك -2

 
 متراژ واحد مسكوني -3
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در سالهاي اخير و با فعاليت هاي سازمان نوسازي، تا  .يكي از معضالت اصلي محله، ريز دانگي قطعات و فرسودگي شديد آن است

حد زيادي اين معضل برطرف شده است اما همچنان قطعات مسكوني ريز دانه و نيازمند بازسازي به طور گسترده اي در سطح محله 
 .وجود دارند

 تعداد افراد ساكن در واحد مسكوني -4
 

 
 

اما چناچه . اتاق براي هر نفر الزم است 5الي  4مطابق استانداردهاي پايداري مسكن، نفر دارند و  5الي  4اكثر خانوارها، بعدي برابر 
 .اين نمودار را با نمودار تعداد اتاق واحد مسكوني مقايسه نماييم، متوجه كمبود اتاق در واحد مسكوني خواهيم بود

 
 تعداد اتاق واحد مسكوني -5
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) پذيرايي و يك خواب(خانه هاي دو اتاقه  .هستند) ا يك هال و دو اتاق خوابعموم(اكثر خانه هاي اين محله، داراي سه اتاق 

 .متر مربع مي باشد 50مربوط به خانه هاي زير 
 برخورداري از تسهيالت و امكانات -6

درصد از  42اما تنها  .مطابق بررسي ها، تمامي واحدهاي مسكوني محله داراي آب لوله كشي، برق، گاز لوله كشي و تلفن هستند
 .واحدهاي مسكوني، داراي سيستم حرارتي و برودتي مركزي بوده و ساير واحد ها، از سيستم هايي نظير بخاري استفاده مي كنند

 مصالح اسكلت اصلي بنا -7

 
 

، باال علت اين امر .و محله هفت چنار، باال بودن درصد مصالح با دوام نسبت به شهر تهران است 10يكي از نقاط قوت اصلي منطقه 
 .بودن عمر بناها و ارزانتر بودن مصالح فلزي و بتني نسبت به سالهاي اخير است كه باعث استفاده گسترده از اين مصالح شده است

 
 

 دسترسي به خدمات -8
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، با كمبود سرانه 10سطح كاربري هاي خدماتي در خيابان هفت چنار و ميدان بريانك بسيار مطلوب مي باشد اما در كل منطقه 
 .كاربري خدماتي مواجه هستيم

 
 فاصله از نزديكترين فضاي سبز -9

 

 
 

اما سرانه فضاي سبز  .وجود دو بوستان هفت چنار و اعتماد، باعث دسترسي سهل و سريع ساكنين محله به فضاي سبز شده است
 .در اين محله، نسبت به آنچه كه الزم است، بسيار پايين مي باشد

 
 دسترسي به حمل و نقل عمومي   -10
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) مترو نواب(فاصله نزديكترين ايستگاه مترو . از مشكالت اصلي ساكنين محله، عدم دسترسي به حمل و نقل عمومي است

عموم ساكنين توسط . دقيقه پياده روي است 25دقيقه پياده روي و اولين ايستگاه اتوبوس،  40الي  30به محله، حدود 
 .به ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي مي رسانند يك تاكسي، خود را

 رضايت از امنيت محله  -11

 
 .دو مورد از شايع ترين جرائم محله، كيف قاپي و سرقت خودرو و موتور سيكلت مي باشد

 نتيجه گيري -5
با تحليل هاي صورت گرفته و نتايج حاصل از پرسشنامه ها، همچنين بررسي ميداني و دقيق محله هفت چنار، مي توان نتيجه 

. در واقع، مسكن در اين محله، پايدار نيست. گرفت كه وضعيت پايداري مسكن در اين محله، با استانداردهاي الزم فاصله زيادي دارد
سبت به سرانه استاندارد، تعداد كم اتاق ها نسبت به بعد خانوار، عمر باالي بناي ساختمان ها، اندازه كوچك واحدهاي مسكوني ن

در محله، دسترسي بسيار ضعيف به حمل و نقل عمومي و درصد قابل توجه جرائمي از قبيل ... تفريحي، فرهنگي و كمبود سرانه 
از طرفي، اين محله داراي نقاط قوتي از قبيل . هفت چنار استسرقت، همه و همه شواهدي بر ضعيف بودن پايداري مسكن در محله 

احساس تعلق ساكنين به محله به دليل سابقه طوالني سكونت است كه مي تواند در اجراي راهبردها و تصميم گيري به منظور 
 .افزايش پايداري مسكن در محله، موثر واقع شود

 
 محله هفت چنارارائه راهبردها به منظور افزايش پايداري مسكن در  -6

 )نفر در هكتار 350كاهش تراكم ناخالص جمعيتي (تثبيت و كاهش جمعيت  -
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 بازسازي بافت هاي فرسوده با اولويت بافت هاي به شدت فرسوده  -
 آموزش و اطالع رساني مستمر مسائل، معضالت و پيامدهاي بافتهاي فرسوده براي ساكنين  -
 ي بافت هاي فرسوده و اطالع رساني مستمر مشوق ها و حمايت هاتقويت و تشديد ضوابط تشويقي و حمايتي بازساز -
 بهره گيري گسترده حمل و نقل عمومي در محله -
 تشويق و حمايت سرمايه گذاري دولتي، عمومي و تعاوني براي ساخت و بهره برداري -

 كاربري خدماتي 
در ساخت و سازهاي  19و رعايت مبحث  جهت صرفه جويي در انرژي بهره گيري از تكنولوژي هاي نوين ساختمان سازي -

 جديد
 بهره گيري از نظرات و همكاري ساكنين در تصميم گيري ها و اعتماد سازي ميان مديريت شهري و ساكنين -
 ...)بلوك سيماني، آجر و (مقاوم سازي ساختمان هاي داراي اسكلت ضعيف  -
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