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چكیده
مسکن به عنوان یکی از اصلیترین نیازهای انسانی و یکی از مهمترین عناصر شکل دهند ه هر شهر ،نقشی پراهمیت در
هرگونه برنامهریزی برای شهرها پیدا کرده است .با روشن شدن بیش از پیش اعتبار و ارزش دیدگاه فضایی در برنامهریزی
شهری و لزوم ارزیابی کمی و قابل دفاع از آن ،توجه به جنبههای فضایی توسع ه مسکن شهری ضروری به نظر میرسد.
شهر بجنورد پس از ارتقا به مرکزیت استان خراسان شمالی در سال  ،1383رشد و توسعهای همه جانبه از جمله در جمعیت
و فعالیت و به تبع آن در بخش مسکن شهری خود تجربه کرده است .بررسی روند این رشد و توسعه از دیدگاه برنامهریزی
فضایی و نحو ه تغییر این روند ،هدف اصلی این پژوهش است .با توجه به ماهیت کاربردی این تحقیق ،روش مورد استفاده
در آن ،توصیفی_تحلیلی است و برای یافته اندوزی عالوه بر سالنامههای آماری استان از دادههای مربوط به پروانههای
صادر شد ه شهرداری بجنورد در باز ه زمانی  1384تا  1393بهره گرفته شده است .روند کلی توزیع فضایی توسعههای جدید
مسکن در سه رده ،در سطح  26واحد فضایی شهر بجنورد با استفاده از آنتروپی شانون و ضریب جهانی موران تحلیل گردید.
همچنین از تحلیل همبستگی برای بررسی عوامل اثرگذار بر روند تغییرات توزیع فضایی مسکن شهری بهره گرفته شد.
یافتههای پژوهش بیانگر آن هستند که توزیع فضایی مسکن جدید در بجنورد با افزایش ساختوسازها به سوی تمرکز بیشتر
میل میکند و این روند بیش از آن که تحتتأثیر عوامل محلی و داخلی همچون قیمت زمین و جمعیت باشد ،از عوامل
خارجی و کالن اقتصادی پیروی کرده است .در نهایت چنین نتیجهگیری و پیشنهاد شده است که هرگونه برنامهریزی برای
موضوع مسکن ضرورت دارد ،رویکردی فضایی در پیش بگیرد و عالوه بر آن نمیتواند تنها متکی بر متغیرها و مؤلفههای
داخلی ارزیابی گردد.

 . 1مقدمه
دو موضوع مهم و مورد بحث در حوز ه برنامهریزی شهری امروز،
مطالعات مربوط به مسکن شهری و برنامهریزی فضایی شهرها
هستند .با این همه پیشینه ،پژوهشهای شهری ایــران در این
زمینهها چندان پرسابقه و پرمایه دیده نمیشود .به نظر میرسد
ش در حوز ه مسکن شهری با نگاهی به معیارها و سنجههایی
پژوه 
که روند رشد و توسع ه فضایی را بیان نماید ،هنوز به طور فرا گیر و
منظم در میان پژوهشگران حوز ه شهرسازی جایگاه خود را پیدا
نکرده اســت .به همین دلیل به کارگیری روشه ــای مرسوم در
ارزیــابــی کمی و کیفی رونــد توسعههای شهری در زمین ه مسکن
شهری (به عنوان یکی از اجزای مهم و اساسی برنامهریزی شهرها)
میتواند مفید و ارزشمند باشد .این نکته از آنجایی اهمیت پیدا
میکند که چنین ارزیابی به کمک روشهــای کمی و با استفاده
از مدلهای مشخص و آزموده شد ه مطالع ه روند توسعه و توزیع
فضایی پدیدهها انجام شده و به همین سبب ابزاری کارآمد و دقیق
بــرای ارزیابی و داوری دربــار ه نحوه و رونــد توسع ه مسکن شهری
فراهم میآورد.
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 . 2بیان مسئله
سرپناه و مسكن به عنوان یكی از نیازهای اصلی انسان و یكی از
علل اصلی رشــد فیزیكی شهرها ،جایگاه مهمی در برنامهریزی
توسع ه فضایی شهرها پیدا كرده است .مسكن مهمترین عنصر شهر
است و توسع ه مسكن عالوه بر محیط زیست ،بر اقتصاد ،فرهنگ
و مسائل اجتماعی شهر اثر دارد ( .)Mahmoudi, 2009: 7مسکن
یکی از مهمترین عناصر در تعیین کیفیت زندگی است (Rahnama
 .)& Asadi, 2014به همین دلیل است که دستیابی به مسکن
مناسب و پایدار ،مؤلفهای کلیدی در برنامهها و هدفهای دولتها
در کشورهای در حال توسعه بوده است (.)UN-Habitat, 2012
منظور از مسكن مجموعهای از خانهها ،خیابانها و خدمات
وابسته به آن است ( .)Shiea, 2000: 207در سمینار بین منطقهای
جنبههای اجتماعی مسكن كه از سوی سازمان ملل متحد و با
همكاری دولت دانمارك در سال  1975میالدی برگزار گردید ،تعریف
مسكن در مفهومی گسترده ارائه شد« :مجموعهای از تسهیالت
كه عالوه بر ساخت فیزیكی كه یك خانواده به عنوان سرپناه مورد
استفاده قــرار میدهد ،كل محیط مسكونی را نیز در بر میگیرد.
این تسهیالت با توجه به گونا گونی شرایط اجتماعی ،اقتصادی و
خانوادگی تغییر میكند» ( .)Faryadi, 1997در تعریف مركز آمار ایران
آمده است« :واحد مسكونی ،مكان ،فضا و یا محوطهای است كه
یك یا چند خانوار در آن سكونت داشته و به یك یا چند ورودی
(شار ع عام یا شار ع خاص) راه داشته باشد» (Statistical Centre of
.)Iran, 1996
شهر بجنورد سابق ه تاریخی طــوالنــی ن ــدارد و در طــی ســه سده
گذشته ،رشد و توسع ه قابل توجهی را تجربه كرده است .این روند
در سالهای پس از تشكیل استان خراسان شمالی سرعت بیشتری
پیدا كــرده كه مطالع ه دقیق آن نیازمند گذشت زمــان مناسب و
ارزیابیهای دقیقی است كه در سالهای آینده امكانپذیر خواهد

بود .آنچه امروز مشهود است ،پیامدهای گسترده افزایش سریع
جمعیتی است كه در فاصل ه سالهای  1357تا  1385رخ داده و
فار غ از دالیل گونا گون آن ،روند رشد و توسع ه فضایی و كالبدی
شهر بجنورد و به تبع آن وضعیت مسكن شهری را تحتتأثیر قرار
داده است.
 . 3مبانی نظری
مسكن را نخستین واحد جامعه ،مهمترین واحد سكونت انسانها
و نشاندهند ه كوچكترین واحد طر حهای برنامهریزی میدانند
( )Hadizade Zargar et al. 2012كه یكی از مهمترین شاخصهای
توسعه یافتگی از نظر فیزیكی یا كالبدی به شمار میآید (Rafie,
 .)2000مسکن به عنوان تبلور فضایی عالیق و تواناییهای خاص
هر خانوار ،در گذر زمان و در برخورد با شرایط اجتماعی ،اقتصادی،
امنیتی ،فرهنگی ،مذهبی و محیطی الگوهای متمایزی به خود
گرفته است ( .)Fazelnia et al. 2013در دومین اجــاس جهانی
اسکان بشر ( ،1996استانبول) سندی با عنوان دستور کار اسکان
بشر 1تهیه گردید که در آن سیاستها و اقداماتی در راستای هدایت
تالشهای ملی و بینالمللی بــرای دستیابی به دو هدف عمده
پیشنهاد شده بود :تأمین سرپناه مناسب برای همه و توسع ه پایدار
اسکان شهری (.)Hekmatnia & Ansari, 2012
کنگر ه شهرسازی نوین )CNU( 2که در سال  1993میالدی به عنوان
یک سازمان غیرانتفاعی بنیان نهاده شد ،ا کنون بیش از دو هزار
عضو در سراسر جهان دارد ( .)Johnson & Talen, 2008در این
کنگره منشور شهرسازی نوین 3در وا کنش به نحو ه رشد و توسعه
ناموزون شهرهای سد ه بیستم تدوین گردید (& Abbaszadegan
.)Rostam Yazdi, 2008
یکی از مهمترین اجزای منشور شهرسازی نوین که بر پای ه رویکرد
توسع ه پایدار شهری مطرح شده ،توجه به مسکن شهری است:
تنوع در الگوهای مسکن شهری در محلههای شهری و نیز مسکن
در حد استطاعت مردم.
از س��وی دیگر واژ ه مسکن یک مفهوم آمــاری اســت شامل محل
زندگی و سکونت یک یا چند خانوار و واحد مسکونی عبارت است
از یک ساختمان یا قسمت مستقلی از ساختمان که محل سکونت
یک یا چند خانوار معمولی باشد .مسکن و واحد مسکونی ممکن
است به صورت انفرادی باشد یا جمعی ،یعنی یک یا چند خانوار
یک یا چند نفری را در بر گیرد .عالوه بر مسکن شهری و روستایی،
ک واحدی و مستقل است یا آپارتمانی .به طور کلی
نوع مسکن ،یا ت 
پژوهشگران اصطالح مسکن تکواحدی یا واحد مسکونی را برای
سکونت یک خانوار _حتی ا گر یک اتاق و محل سکونت یک نفری
باشد_ به کار میبرند و منظور از خان ه آپارتمانی ،عبارت است از
ساختمانی با سه یا بیشتر از سه واحد زندگی ،دو یا سه طبقه در زیر
یک سقف واحد که برای سکونت دو یا چند خانوار تخصیص داده
شده باشد .گاهی انواع مسکن به خانههای تک واحدی مستقل،
1 The Habitat Agenda
2 Congress of New Urbanism
3 Charter of the New Urbanism

 .4پیشین ه تحقیق
مطالع ه مسکن شهری با رویکرد فضایی و تحلیل توزیع ویژگیهای
آن در شهرهای ایران سابق ه زیادی ندارد .از این نظر میتوان گفت،
پژوهش حاضر برای نخستین بار به تحلیل توزیع فضایی الگوی
مسکن در سطح یک شهر با استفاده از روشهای کمی پرداخته
است.
در یکی از معدود پژوهشهای منتشر شده در این زمینه ،روند و
شکل توزیع قیمت زمین در شهر مشهد بررسی گردیده که در آن
تحلیل توزیع فضایی قیمت مسکن در شهر مشهد و عوامل مؤثر بر
آن انجام شده است .تحلیل فضایی قیمت مسکن در شهر مشهد
نشان از توزیع ناهمگون ارزش مسکن در مناطق مختلف شهر
دارد .همچنین رابط ه مثبتی بین قیمت مسکن آپارتمانی و مسکن
ویالیی در نواحی مختلف مشهد ،میزان درآمد مردم و سطح توسعه
نواحی وجود دارد.
در یکی از موفقترین تجربههای به کارگیری دیدگاه فضایی در
توسع ه مسکن ،در استانبول (ترکیه) رونــد توسعههای جدید
مسکونی در استانبول در سال  2005میالدی مورد بررسی و تحلیل
قرار گرفت .نتایج این بررسی نشان میدهد که توسع ه آتی شهر در
هر دو قسمت آسیایی و اروپایی آن ،به سمت شمال گرایش دارد و
نواحی مسکونی گروههای پردرآمد در این نواحی ساخته میشوند
و مهمتر آن که نواحی مسکونی جدید به طور مستقل از یکدیگر و
خارج از چارچوب مقررات و نظارت طرح جامع شهر شکل میگیرند
( .)Inal Chakich & Gaziji 2005همچنین رونــدهــای فضایی

جدول شمار ه  :1متغیرهای مؤثر بر روند توسع ه فضایی مسکن
نوع متغیر
بلندمدت

متغیر
اقلیم
فرهنگ و سبک زندگی
سیاستها و برنامههای دولتی
وضعیت بازار

کوتاهمدت

جمعیت
وضعیت ساختوساز

شکل و نحو ه اثرگذاری
شکل و الگوی مسکن ،تجمع یا پرا کندگی مسکن ،ترا کم ساختمانی
شکل و الگوی مسکن ،ترا کم ساختمانی ،موقعیت فضایی در شهر
ترا کم ساختمانی ،ترکیب کاربریها ،ارائ ه مشوقها یا جریمهها ،سیاستهای ملی و
فراملی توسعه ،وام و تسهیالت مرتبط با مسکن ،افزایش محدود ه خدماتی شهر
رونق یا رکود بــازار ،قیمت زمین و مسکن ،نرخ سرمایهگذاری و سود سرمایهگذاری در
بخش مسکن
ترا کم ساختمانی ،نرخ سرمایهگذاری در مسکن ،تجمع یا پرا کندگی مسکن
نرخ سرمایهگذاری و سود سرمایهگذاری در بخش مسکن ،قیمت زمین و مسکن ،تجمع
یا پرا کندگی مسکن ،شکل و الگوی مسکن

69

شماره هفدهم
زمـســتــان 1394

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

روشهای کمی در تحلیل توسع ه فضایی
مسکن شهری بجنورد ()1384-1394

خانههای حیاط مرکزی ،خانههای شهری ،آپارتمانهای بلند و
بر جهای مسکونی تقسیم میشود (.)Shuenober, 1999: 25
بــرای شناخت وضعیت مسكن ،شاخصهای پرشماری وجود
دارد .از جمله میتوان به شاخصهایی چون كیفیت ساختمان
(نــوع مصالح مــورد استفاده) ،نحو ه تصرف واحدهای مسكونی،
قدمت واحدهای مسكونی و مانند اینها اشاره كرد.
بنابر آنچه گفته شد ،به نظر میرسد ارزیابی میزان نزدیکی روند
توسع ه مسکن شهری بــه مفاهیم توسع ه پــایــدار و راهــکــارهــای
پیشنهادی شهرسازی نوین را میتوان با ارزیابی متغیرهایی که
مرتبط با موضوع تنوع الگوهای مسکن و توزیع فضایی آن در سطح
شهر به دست آورد .نکتهای که میبایست به آن توجه کرد آن است
که هر شهر و سکونتگاه مــورد مطالعه از جنبههای جغرافیایی،
اجتماعی ،فرهنگی ،محیطی و ...ویژگیهای خاص خود را داراست
و بدیهی است که متغیرهای مؤثر بر پایداری شهری و یا میزان این
اثرگذاری متفاوت باشند.
شکل و نحو ه توزیع فضایی واحدهای مسکونی که در سطح یک
شهر در طول یک سال ساخته میشوند ،به خوبی بیانگر وضعیت
توسع ه فضایی آن شهر میباشند .در واقع شکل و الگوی واحدهای
مسکونی که در نقاط مختلف شهر ساخته میشود ،به عواملی
مانند قیمت زمین ،بــازار زمین و مسکن ،سیاستهای دولتی و
برنامههای مصوب شهری و منطقهای و فرهنگ و سبک زندگی
مردم شهر بستگی دارد و از سوی دیگر خود پارامتری تعیین کننده
در ارزیابی میزان نزدیکی یا دوری از اصــول و راهکارهای توسعه
پایدار به شمار میرود.
در روشهای معمول در بررسی و تحلیل مسکن شهری ،به دلیل
در نظر نگرفتن وابستگیهای فضایی و ناهمگونیهای مربوط به
آن ،خطاهای زیادی دیده میشود .امروز برای برطرف شدن این
گونه مشکالت ،بهره گرفتن از مدلها (کمی و کیفی) و رهیافتهای
جدید که عامل فضا را هم در نظر میگیرند ،رایج گردیده است.
بــرای ارزیــابــی کمی رونــد توسع ه و توزیع فضایی مسکن شهری
میتوان از ابزارها ،معیارها و شاخصهای موجود در زمین ه مطالعه
توسع ه فضایی شهرها بهره گرفت .به طوری که بتوان با بررسی
توزیع فضایی و ارزیابی شاخصهای مختلف به نتیجهگیری درباره
روند حا کم بر وضعیت توسع ه مسکن شهری پرداخت.
براساس آنچه گفته شد ،در این پژوهش با در نظر گرفتن این نکته

که شکل و نحو ه توزیع الگوهای مختلف ساختمانی واحدهای
مسکونی در سطح شهر بجنورد از عواملی در سطح ملی ،منطقهای
و محلی اثر میپذیرد ،با استفاده توزیع فضایی واحدهای مسکونی
جدید و الــگــوی آنها نسبت بــه ارزیــابــی وضعیت توسع ه فضایی
مسکن شهری در این شهر اقــدام میگردد .با توجه به محدوده
زمانی بررسی وضعیت توسع ه فضایی در مسکن شهری بجنورد و
در نظر داشتن این نکته که عواملی مانند اقلیم و سبک زندگی و
فرهنگ مردم در زمان کوتاه ثابت بوده و تغییر نمیکند ،چارچوب
نظری این پژوهش بر پای ه این فرض بنا نهاده میشود که روند
توسع ه فضایی مسکن در شهر بجنورد بیش از هم ه عوامل از قیمت
زمین ،تغییرات جمعیتی و وضعیت ساختوساز اثر میپذیرد.

مسکن و اشتغال در لسآنجلس (ایــاالت متحده) در سال 2008
میالدی مورد بررسی قرار گرفت .این پژوهش با بررسی پارامترهای
مؤثر بر رشد و توسع ه شهر لسآنجلس از ده ه  1980آغاز میشود
و سپس تغییر ساختار اقتصاد ،مسکن و حملونقل شهر مورد
توجه قرار میگیرد .برای این منظور دو نکته بررسی شده است:
وضعیت پرا کندگی یا تمرکز توسعه و شناسایی ساختار فضایی شهر.
متغیرهای جمعیت ،ترا کم ،ترا کم براساس فاصله از مرکز شهر،
درآمد سرانه ،هزین ه حملونقل و نرخ اشتغال در این پژوهش مورد
بررسی قرار گرفتهاند (.)Giuliano et al. 2008
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 . 5مواد و روشها
ایــن پژوهش ماهیت كــاربــردی داشته و به صــورت مــورد پژوهی
انجام گرفت ه است .روش تحقیق آن به صورت توصیفی _تحلیلی
بوده و در آن برای شناخت و تحلیل توزیع فضایی الگوی مسكن
شهری بجنورد از دو روش كمی بهره گرفته شــده اســت .از نظر
روششناسی ،این پژوهش به طور همزمان از روشهــای قیاسی
(تدوین مبانی نظری) و روشهــای استقرایی (شناخت و تحلیل
تــوزیــع فضایی الــگــوی مسكن شهری در سطح شهر بجنورد در
فاصل ه سالهای  1384تا  )1393استفاده میكند .به طور كلی
یافتهاندوزی برای این پژوهش بر پای ه دادهها و آمارهای موجود در
طر حها و سالنامههای آماری استان خراسان شمالی و شهر بجنورد
بنا شده اســت .به این منظور آمارنامهها ،طر حها و برنامههای
شهری موجود (همچون طرح جامع و تفصیلی شهر و طرح جامع
مسكن استان خراسان شمالی) مطالعه شده و مورد استفاده قرار
گرفتهاند .همچنین برای گــردآوری دادههــای مربوط به متوسط
قیمت زمین در بافتهای میانی و حاشی ه شهر بجنورد عالوه بر
سالنامههای آماری ،از مشاهده و برداشت میدانی پژوهشگران نیز
استفاده شده است.
برای بررسی الگوی مسکن شهری در بجنورد ،آمار پروانههای صادر
شد ه شهرداری در فاصل ه سالهای  1384تا  1393بررسی گردید.
همچنین نقشههای پایه براساس پروژههای نرمافزاری  GISموجود
تهیه و بر پای ه مشاهد ه وضعیت موجود (برداشت میدانی و تصاویر
ماهوارهای به دست آمده از  )Google Earthبه روزرسانی گردید.
سپس دادههــای به دست آمده در نرمافزار وارد و وضعیت توزیع
فضایی الگوهای مسكن شهری در فاصل ه این سالها به كمك
ابزارهای موجود در  GISبررسی گردید .برای انجام تحلیلهای
آماری مورد نیاز ،از نرمافزار  SPSSنسخ ه  18استفاده شده است.
در این پژوهش از دو ابــزار مهم برای ارزیابی روند و شکل توسعه
و توزیع فضایی مسکن شهری در بجنورد استفاده شده است:
آنتروپی شانون و ضریب جهانی موران.
آنتروپی مفهومی است كه پرا كندگی و بینظمی را در پدیدههای
گونا گون تخمین میزند .این مفهوم كه در دانش ترمودینامیك
كاربرد بسیاری دارد ،به دلیل كارایی ،به سایر علوم نیز راه یافته
است .هنگامی که آنتروپی نسبی به طرف عدد یك و باالتر از آن میل
نماید ،نشان ه وجود تعادل و توازن فضایی پدیده در مناطق شهری
است و مقدار كمتر از عدد یك ،عكس این حالت را نشان میدهد

( .)Varesi et al., 2007آنتروپی شانون كه شكل خاصی از آنتروپی
اســت ،میتواند بــرای اندازهگیری نابرابریهای توزیع جمعیت،
اشتغال یا سایر متغیرها در واحدهای فضایی درون یك شهر به كار
گرفتهشود ( .)Hekmatnia & Mousavi, 2006: 129آنتروپی نسبی
به این ترتیب محاسبه میگردد:

مقدار آنتروپی نسبی از صفر تا ) ln(nتغییر میکند .مقدار صفر نشان
دهند ه توسع ه مترا کم و مقدار ) ln(nبیانگر توسع ه پرا کند ه پدیده
مــورد مطالعه اســت .در نهایت با تقسیم مقدار آنتروپی نسبی بر
) ln(nآنتروپی شانون به دست میآید .بدینترتیب مقدار آنتروپی
شانون بین صفر و یک مرتب خواهد شد .هر چه این مقدار به عدد
یک نزدیک شود ،نشانگر پرا کندگی بیشتر و توزیع بیقاعد ه پدیده
مورد مطالعه خواهد بود.
انــدازهگــیــری ارتــبــاط فضایی میان موقعیت یــك پــدیــده و ارزش
1
اختصاص داده شــده بــه آن پــدیــده را خودهمبستگی فضایی
مینامند ( .)Griffith, 1992ضریب جهانی موران یكی از مهمترین
شاخصهای كمی بــرای سنجش این وضعیت به شمار میآید.
ضریب جهانی موران برای تخمین زدن میزان تمركز یا پرا كندگی در
شهرها مورد استفاده است و یكی از بهترین شاخصهای تشخیص
وجود و یا عدم وجود خوشهبندی میباشد ( )Aftab et al., 2014و
به این صورت محاسبه میگردد)Tsai, 2005( :

كه در این رابطه  Nتعداد ناحیههای مورد مطالعه و  Xمقدار متوسط
متغیر مورد مطالعه میباشد Wij .نیز ضریب وزنی میان دو ناحیه i
ام و  jام میباشد .در محاسب ه ضریب موران دو روش برای وزندهی
وجود دارد .در روش نخست به این ترتیب عمل میگردد که ا گر دو
ناحیه با یکدیگر مرز مشترک داشته باشند ،مقدار وزنی یک داده
میشود و در صورتی که دو ناحیه مرز مشترک نداشته باشند ،مقدار
وزنی صفر در نظر گرفته میشود .در روش دوم برای وزندهی بین
نواحی ،مقدار مرز مشترک بین دو ناحیه اهمیت مییابد .در این
روش نسبت مرز مشترک بین دو ناحیه به کل مرز هر ناحیه ،مقدار
وزنی بین آن دو ناحیه را مشخص مینماید .در این حالت ضریب
وزنی به این صورت محاسبه میگردد:

که در این رابطه  liطول مرز مشترک ناحیه  iمیباشد .ضریب جهانی
موران بین  1و  -1مرتب میشود .مقدار  1بیانگر تجمع زیاد و نواحی
با ترا كم باالست و مقدار  -1نشانگر وجود نوعی الگوی شطرنجی و
توزیع به نسبت برابر متغیر در سطح نواحی شهری است .شهرهایی
با مقدار بزرگتر ضریب مــوران دارای هستهای متمركز و مترا كم
هستند .هنگامی كه مقدار ضریب جهانی مــوران به صفر نزدیك
باشد ،تفسیر آن پیچیده خواهد بود .در این حالت الگوی پرا كنش
1 Autocorrelation

پدیدهها قاعدهمند نبوده و حالت توزیع تصادفی دارد.
در ایــن پژوهش به منظور محاسب ه ضریب جهانی مــوران برای
بررسی توزیع فضایی الگوی مسكن شهری بجنورد از ابزار Spatial
 Autocorrelationدر نرمافزار  ArcGIS 9.3استفاده شده است.

 .7یافتههای تحقیق
 .7.1آنتروپی شانون
در این پژوهش چنان که اشاره شد ،محدود ه مطالعه به  26حوزه
جغرافیایی تقسیم شده است .بنابراین در رابط ه مربوط به محاسبه
آنتروپی شانون ،مقدار  nبرابر با  26و ) ln(nبرابر با  3/258خواهد
بود .براساس دادههای مربوط به آمار پروانههای ساختمانی صادر
شده در ده ه منتهی به سال  ،1394مقدار آنتروپی شانون در شهر
بجنورد برای طبقهبندی مطرح شده از الگوهای مسکن شهری ،به
شرح جدول شماره 3به دست میآید .در محاسب ه مقدار آنتروپی
شانون بــرای هریک از طبقههای معرفی شــده از الگوی مسکن
شهری ،در هر سال توزیع تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده
در نواحی  26گانه لحاظ شدهاند.

جدول شماره : 2پروانههای ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری بجنورد
یک و دو طبقه

سه و چهار طبقه

بیش از چهار طبقه

سال

تعداد پروانهها

1384

239

67

1385

255

59

23/1

1386

284

46

16/2

182

1387

297

50

16/8

163

1388

366

61

16/7

214

58/5

1389

402

56

13/9

244

60/7

1390

322

49

15/2

178

55/3

95

1391

371

69

18/6

211

56/9

91

24/5

1392

365

73

20/0

186

50/1

106

29/9

1393

178

27

15/2

94

52/8

57

32/0

1394

199

26

13/1

101

50/8

72

36/1

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

28/0

136

56/9

36

15/1

149

58/4

47

18/5

64/1

56

19/7

54/9

84

28/3

91

24/8

102

25/4
29/5

)North Khorasan Governor’s Office of Urban Affairs (2016
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 .6محدود ه مطالعه
شهر بجنورد ،مركز استان خراسان شمالی ،در شمال شرق كشور
ایــران واقــع شده و به طور متوسط  1070متر از سطح دریــا ارتفاع
دارد .فرم اصلی و هست ه مرکزی شهر کنونی در اواسط دور ه قاجار
شکل گرفته است ( .)Fajr Tosee, 2009: 23جمعیت بجنورد بر
پای ه سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال  ،1390در حدود
 200ه ــزار تــن ب ــوده اســت (ســالــنــامـهی آم ــاری خــراســان شمالی،
 .)1393در پی تحوالت اقتصادی و اجتماعی سد ه اخیر و افزایش
جمعیت شهر ،بافت به نسبت متمرکز بجنورد به طور تقریبی در
هم ه جهتها شروع به گسترش نمود ،به طوری که در پنجاه سال
گذشته جمعیت شهر بیش از شش برابر و وسعت آن بیش از هشت
برابر رشد داشته است (.)Zamiri et al., 2014
این شهر پس از تصویب طرح تقسیم استان خراسان در مجلس
شــورای اسالمی ،در  19مــرداد  1383به مرکزیت استان خراسان
شمالی ارتــقــا یافت ( .)Khorasan newspaper, 2004از سویی
شهر بجنورد به لحاظ موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی ،از
نظر توسع ه فیزیکی در پهن ه سرزمین با محدودیتهایی مواجه
میباشد .مورد پژوهشی در این مطالعه ،سطح محدود ه خدماتی
شهر بجنورد بوده كه براساس طرح تفصیلی مصوب ( )1384به 26
حوز ه فضایی تقسیم گردیده است .همچنین گفتنی است براساس
همین طرح ،شهر بجنورد به دو بافت کلی تقسیمبندی میشود:
بافت میانی شامل  12محله و بافت حاشیه شامل  14حوزه .این
بخشها و حوزههای فضایی اساس تقسیمبندیهای مورد نیاز در
این پژوهش را تشکیل میدهند.
در سالهای پس از تأسیس استان جدید ،شهر بجنورد به لحاظ

الگو و شكل مسكن ،بافتی در حال تحول داشت .به طور کلی به
نظر میرسد به جز بخشهایی در بافت قدیم شهر و محلههای
حاشیهنشین ،الگوی مسكن در شهر بجنورد به سمت افزایش
ترا کم ،آپارتمانی شدن و ایجاد مجتمعهای مسكونی پیش میرود.
براساس آمار پروانههای ساختمانی صادر شد ه شهرداری بجنورد
در فاصل ه سالهای  1384تا ( 1393كه سالهای پس از تأسیس
استان خراسان شمالی را شامل میگردد) سهم الگوهای مختلف
ساختمانی در نواحی  26گانهی شهر بجنورد مشخص گردید.
سپس با بهره بــردن از ابــزار ضریب جهانی مــوران ،توزیع فضایی
الگوهای مسكن شهری در بجنورد بررسی و سپس تحلیل شد.
یـ ــادآوری ایــن نکته ض ــروری اســت کــه در ایــن پــژوهــش ،تعداد
پروانههای ساختمانی صادر شده برای ساخت مسکن مورد نظر
بوده و از پروانههای مربوط به افزایش بنا چشمپوشی شده است.
تعداد کل پروانههای ساختمانی صــادر شده از سوی شهرداری
بجنورد از سال  1384تا سال  1393بــرای احــداث ساختمان در
جدول شمار ه  2آمده است.

جدول شماره:3آنتروپی شانون در شهر بجنورد
یک و دو طبقه
67
59
46
50
61
56
49
69
73
27
26

سال
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394

H1-2
0/965
0/056
0/084
0/052
0/069
0/073
0/093
0/042
0/081
0/075
0/039

سه و چهار طبقه
136
149
182
163
214
244
178
211
186
94
101

 .7.2ضریب جهانی موران
نتیج ه محاسب ه ضریب جهانی م ــوران در شهر بجنورد در فاصل ه
سالهای 1384تا 1393برای الگوی مسکن شهری در نواحی 26گانه
و برای هر یک از انواع الگوی مسکن در جدول شماره 4آمده است.
بــرای تحلیل بهتر رونــد تغییرات ضریب جهانی مــوران در فاصله
سالهای مورد مطالعه و عوامل مؤثر بر آن ،از تحلیل همبستگی
استفاده شده است .به این منظور با بهره گرفتن از نرمافزار SPSS
 18رابط ه میان تغییرات جمعیت شهری بجنورد ،قیمت متوسط

H3-4
0/084
0/078
0/080
0/069
0/070
0/082
0/058
0/073
0/086
0/075
0/071

H+4
0/113
0/079
0/080
0/061
0/084
0/053
0/066
0/077
0/058
0/058
0/080

بیش از چهار طبقه
36
47
56
84
91
102
95
91
106
57
72

زمین و تعداد کل پروانههای ساختمانی صــادر شده با تغییرات
ضریب جهانی موران بررسی گردیده است.
ضریب همبستگی اسپیرمن 1برای مطالع ه رابط ه میان متغیرهایی با
تعداد کم مورد استفاده است ( .)Momeni, 2008: 111در محاسبه
ایــن ضریب به جــای مقادیر اصلی دادهه ــا ،از رتب ه آنها استفاده
میشود که توسط چارلز اسپیرمن ( )1863-1945روانشــنــاس
و آمـ ــاردان انگلیسی در ســال  1904مــیــادی معرفی شــده است
(.)Behboudian, 2004: 145

جدول شماره :4ضریب جهانی موران برای توسع ه مسکن شهری بجنورد
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یک و دو طبقه
SD
Moran
0/02
-0/012
0/11
0/005
-0/03
0/084
0/12
0/112
0/15
0/067
1/01
0/012
0/78
-/037
0/00
0/155
0/03
0/194
-1/12
0/098
-1/10
0/092

سال
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394

سه و چهار طبقه
SD
Moran
0/13
0/305
0/01
0/331
0/35
0/308
-0/30
0/299
0/09
0/307
0/24
0/255
1/02
0/201
0/90
0/360
0/62
0/321
0/03
0/310
0/12
0/326

بیش از چهار طبقه
SD
Moran
1/61
0/101
0/71
0/108
0/17
0/106
2/02
0/199
0/63
0/203
0/60
0/200
0/44
0/188
0/52
0/211
1/50
0/235
0/47
0/257
0/23
0/215

کل
Moran
0/251
0/329
0/321
0/380
0/421
0/442
0/305
0/429
0/481
0/081
0/144

SD
0/06
0/15
-0/01
1/96
0/38
0/14
0/13
0/09
0/11
-0/84
0/01

جدول شماره : 5شاخصهای عمد ه مورد مطالعه در شهر بجنورد
سال
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394

تعداد پروانهها
239
255
284
297
366
402
322
371
365
178
199

جمعیت
172592
176726
181120
185721
190235
194971
199791
204797
209887
215109
219690

قیمت متوسط زمین (ریال)
3/700/000
4/100/000
4/700/000
5/100/000
5/450/000
6/400/000
8/030/000
9/250/000
9/420/000
10/700/000
11/000/000
1 Spearman Correlation Coefficient

بر پای ه یک قاعد ه کلی براساس مقادیر جدول شمار ه  6میتوان
دربــار ه میزان همبستگی متغیرها قضاوت کــرد .این تفسیر برای
مقادیر منفی نیز قابل استفاده است:

نتیج ه حــاصــل از محاسبه ضــریــب همبستگی اسپیرمن بــرای
شاخصهای مورد مطالعه در جدول شماره 7آمده است.

جدول شماره : 6تفسیر ضریب همبستگی
تفسیر
خیلی اندک و قابل چشم پوشی
خیلی اندک تا اندک
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

ضریب همبستگی
 00تا 0/19
 0/20تا 0/39
 4/40تا 0/69
 0/70تا 0/89
 0/90تا 1/00

Momeni, 2008
جدول شماره : 7ضریب همبستگی اسپیرمن برای شاخصهای مورد مطالعه
جمعیت
تعداد پروانهها
قیمت زمین

Mtot
-0/049
0/**910
0/**633

Sig.
0/850
0/000
0/000

M1-2
0/501
0/215
0/513

Sig.
0/166
0/584
0/160

M3-4
-0/141
-0/155
0/010

Sig.
0/929
0/711
0/970

M+4
0/**879
0/294
0/**765

Sig.
0.000
0/469
0/002

** معنیدار در سطح 0/01
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 .8جمعبندی
با توجه به اطالعات به دست آمده در بخش پیش میتوان نسبت
به تحلیل ،بحث و نتیجهگیری دربار ه وضعیت کلی توزیع فضایی
الگوی توسع ه مسکن در بجنورد و اثرپذیری آن از شاخصهای مورد
مطالعه اقدام نمود.
الف :وضعیت توزیع فضایی الگوی توسع ه مسکن شهری بجنورد
چنانکه در جــدول شماره 4دیــده میشود ،در فاصل ه سالهای
مورد مطالعه (به استثنای دو سال) باوجود آن که مقدار ضریب
جهانی موران نزدیک به صفر و نشانگر توزیع به نسبت بیقاعده
و نامتعادل مسکن در سطح شهر بجنورد میباشد ،روند تغییرات
ضریب جهانی موران برای توسع ه فضایی مسکن شهری بجنورد
رو به رشــد بــوده که بنا به تعریف ایــن ضریب ،بیانگر رونــد تمرکز
بیشتر در توزیع فضایی ساختوسازهای جدید مسکن شهری در
بجنورد میباشد .به این معنا که در ده ه پس از تأسیس استان
خراسان شمالی ،روند ساخت مسکن تمایل به تمرکز بیشتر پیدا
کرده است .با این حال مطالع ه روند تغییرات ضریب جهانی موران
برای الگوهای مختلف مسکن موضوع متفاوتی را نشان میدهد.
چنانکه دربار ه مسکن یک و دو طبقه ،این ضریب به صفر نزدیک
بوده و نشان از توزیع تصادفی و بدون الگوی این گونه از مسکن
دارد .موضوعی کــه بــا بــررســی مــقــدار آنــتــروپــی شــانــون نیز تأیید
میگردد .چنانکه در جدول شماره 3نیز آمده است ،ضریب آنتروپی
شانون برای این دسته از ساختوسازها کمی باالتر از حد میانه
بــوده که نشانگر وجــود تمرکز کم در توزیع پدیده اســت .به بیان
دیگر در این باز ه زمانی ساختوساز مسکن یک و دو طبقه به طور
پرا کنده در سراسر محدود ه شهری صورت گرفته و از عواملی مانند
دسترسی ،ترا کم جمعیت و یا ارزش زمینهای شهری اثر چندانی
نپذیرفته است .این مطلب برای سایر الگوهای ساخت مسکن در
شهر بجنورد صدق نمیکند .در الگوی مسکن سه و چهار طبقه

همانندی زیادی با روند کلی تغییرات ضریب جهانی موران برای
مسکن شهری بجنورد دیده میشود .به این معنا که ساختوساز
مسکن سه و چهار طبقه در شهر بجنورد با گذشت زمان توزیعی
متمرکزتر پیدا کرده است .تغییرات مقدار آنتروپی شانون در این
سالها نیز مؤید همین نکته است .چنانکه دیده میشود ،مقدار
این آنتروپی در این سالها به تدریج به سمت صفر میل کرده که
بنا به تعریف ،بیانگر افزایش تمرکز در توزیع فضایی ساختوسازها
در فاصل ه سالهای مورد مطالعه میباشد.
دربار ه الگوی مسکن بیش از چهار طبقه نیز این موضوع مشاهده
میگردد .گرچه نسبت به الگوی مسکن سه و چهار طبقه ،شدت
میل به تمرکز در ساختوساز مسکن در سالهای مورد مطالعه
کمتر بوده است .گفتنی است مقدار محاسبه شده برای آنتروپی
شــانــون نیز بــه خوبی بــا نتیج ه محاسب ه ضریب جهانی مــوران
هماهنگی دارد و همان نتیجهگیری را میتوان با تکیه بر یافتههای
آنتروپی نیز بیان کرد .یــادآوری این نکته هم ضروری است که در
سالهای  1393و  1394به دلیل کاهش شدید ساختوساز مسکن
(که پیامد وضعیت کلی اقتصاد کشور در این سالها بوده است)
روندهای مورد اشاره حالت کلی خود را تا حدی از دست دادهاند.
ب :عوامل اثرگذار بر وضعیت توزیع فضایی الگوی مسکن شهری
بجنورد
ج ــدول ش ــم ــاره 7نشانگر ضــرایــب همبستگی اســپـیــرمــن بــرای
متغیرهای متوسط قیمت زمین ،جمعیت و ضریب جهانی موران
برای ساختوساز مسکن جدید در سالهای مورد مطالعه در شهر
بجنورد میباشد.
ضــریــب همبستگی اسپیرمن ب ــرای ضــریــب جهانی مـ ــوران کل
ساختوساز مسکن در فاصل ه سالهای  1384تا  1394با تعداد کل
پروانههای ساختمانی صادر شده در این سالها و متوسط قیمت
زمین شهری به ترتیب  0/910و  0/633در سطح معناداری کمتر از

 0/01بوده است که نشان میدهد همبستگی مثبت و زیادی بین
این متغیرها وجود دارد .به این معنا که با افزایش تعداد پروانههای
ساختمانی صادره ،مقدار ضریب جهانی موران برای توزیع فضایی
آنها با همبستگی خیلی زیاد (براساس تعریف ارائه شده در جدول
شــمــاره ) 6افــزایــش مییابد .بــه بیان دیگر بــا رشــد هرچه بیشتر
ساختوساز مسکن در شهر بجنورد ،تمرکز مسکن شهری افزایش
یافته و الگوی توسع ه فضایی مسکن از پرا کندگی فاصله میگیرد.
با همین استدالل میتوان گفت همبستگی مثبت زیــادی بین
متوسط قیمت زمین شهری و ضریب جهانی م ــوران مشاهده
میگردد .معنای این سخن این است که با رشد قیمت زمین در
سطح محدود ه شهری ،تمایل کلی ساختوساز مسکن شهری به
سمت تمرکز بیشتر سوق پیدا کرده است .موضوعی که از دیدگاه
اقتصادی نیز توجیهپذیر میباشد .با این همه بر خالف انتظار،
تغییر در جمعیت شهری و به تبع آن تغییر در ترا کم جمعیتی،
همبستگی معناداری با روند کلی تغییرات ضریب جهانی موران و
به بیان دیگر روند توسع ه فضایی مسکن شهری نشان نمیدهد.
در واقع روند کلی توزیع ساختوساز مسکن جدید در شهر بجنورد
در فاصل ه سالهای مورد مطالعه ،از روند تغییر جمعیت شهری اثر
نپذیرفته و رابط ه معناداری با آن ندارد.
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 . 9نتیجهگیری و پیشنهادها
بــا تــوجــه بــه مجموع یافتههای تحقیق و بحث در بخشهای
پیشین ،میتوان چنین نتیجه گرفت که:
الــف :بــاوجــود آن که توزیع فضایی مسکن شهری در بجنورد تا
حد زیــادی بیقاعده بــوده اســت ،به طور کلی رشد هرچه بیشتر
ساختوساز مسکن شهری در بجنورد موجب تمرکز بیشتر میگردد.
این نکته بیانگر آن است که پرا کندگی شهری به طور کلی در شهر
بجنورد روی نداده است.
ب :عوامل اثرگذار بر روند توزیع فضایی توسع ه مسکن جدید در
شهر بجنورد فراتر از متغیرهای محلی و داخلی هستند .به نظر
میرسد میزان رشد و توزیع فضایی مسکن در سالهای پس از
تقسیم استان خراسان تحتتأثیر عوامل کالن اقتصادی همچون
نرخ تورم و وقوع رونق یا رکود اقتصاد ملی و نیز تصمیمهای سیاسی
و مدیریتی بوده است .کاهش چشمگیر رشد مسکن شهری از سال
 1393که همزمان با رکود کلی اقتصادی کشور نیز بوده است ،مؤید
این مدعاست.
پ :تنها با تکیه بر برنامههای محلی و شهری و تغییر پارامترهای
کالبدی و اجتماعی نمیتوان روند کلی توزیع فضایی مسکن شهری
را تغییر داده یا اصالح نمود.
ت :با توجه به اهمیت وجود تنوع در الگوی مسکن شهری که یکی
از مؤلفههای مناسب بودن وضعیت مسکن به شمار میرود ،وجود
پدید ه تمرکز در امر مسکن شهری به طور کلی موضوعی مثبت و
دلخواه نخواهد بود و ضروری است در برنامهریزیهای مسکن این
نکته مورد توجه باشد.
نتیج ه حاصل از این پژوهش حا کی از آن است که عالوه بر عواملی
که در چــارچــوب نظری ایــن تحقیق در نظر گرفته شــده بودند،

(قیمت زمین ،وضعیت ساختمان و تغییر جمعیت) میبایست
عوامل خارج از محدود ه مطالعه همچون سیاستهای کلی دولت
و تحوالت منطقهای و فرامنطقهای که بر وضعیت شهر اثرگذار
هستند نیز در مطالعه وارد شود.
بنابراین پیشنهاد میشود در تدوین هرگونه برنام ه در حوز ه مسکن
شهری در سطوح مختلف (ملی ،منطقهای یا شهری) و نیز در
پژوهشهای آتی در این زمینه دو نکت ه مهم مد نظر قرار گیرد:
* توجه به عوامل کالن و فرامنطقهای که بر رونــد رشد و توسعه
مسکن اثر دارند و در نظر گرفتن مؤلف ه فضایی در ارزیابی روند رشد
و توسع ه مسکن.
* عدم تکیه بر آمــار سطوح و سرانههای مربوط و در نظر گرفتن
معیارها و مقیاسهایی که به کیفیتهای مورد نظر سا کنان شهرها
و فرهنگ و شیو ه زیست آنان توجه میکنند.
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