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 چكیده
پذیری مساکن فرسوده شهرها و  رسد که میزان آسیب به نظر می
، صرف نظر از قدمت ساخت، ناشی از عوامل شهرها کالندر  مخصوصاً

متعدد اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، محیطی بوده که نیازمند بررسی 
ریزی برای مقابله با مخاطرات بایستی با در  بنابراین هرگونه برنامه؛ است

بررسی موانع مؤثر  هدف باین عوامل باشد. پژوهش حاضر نظر گرفتن ا
گانه شهر ارومیه  سازی مساکن فرسوده موجود در مناطق پنج بر مقاوم

 بررسی آنروش انجام شده است. نوع تحقیق اکتشافی و 
شاخص جهت بررسی موانع  92در مجموع  .بوده است تحلیلی ي توصیفی
ت. جامعه آماری پژوهش انتخاب شده اس سازی مساکن فرسوده مقاوم
سرپرست خانوار ساکن در مساکن فرسوده است. از طریق  29529 شامل

منابع اطالعاتی شهرداری ارومیه، کدپستی این افراد دریافت شده و با 
گیری تصادفی ساده و از روی کد پستی خانوارها،  استفاده از روش نمونه

اب حجم نمونه با نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. انتخ 989
نفر  989استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است که حجم آن 

برآورد شده است. جامعه نمونه به صورت تصادفی ساده و از بین 
شده است. روایی صوری پرسشنامه با کسب  انتخابها  سرپرستان خانواده

 های مختلف پرسشنامه با نظر اساتید و کارشناسان و ضریب پایایی بخش
محاسبه شد. نتایج  839/1الی  819/1 ،کرونبا استفاده از فرمول آلفای 

که به  دار شد تحلیل عاملی منجر به تقلیل متییرها به چهار عامل معنی
اند از عامل اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و محیطی.  ترتیب عبارت
درصد از  11/82ها نشان داد که عامل اقتصادی به تنهایی  همچنین یافته

چهار عامل فوق قابلیت  مجموع درکند.  ی را تبیین میساز مقاوموانع م
موضوع را دارند. همچنین نتایج مدل تاپسیس فازی  درصد 01/39تبیین 

، 5، 0گانه نیز نشان داد که به ترتیب مناطق  و تحلیل فضایی مناطق پنج
ها، لزوم  های اول تا پنجم قرار دارند. لذا با توجه به یافته در رتبه 9و  2، 9

های مالی را جهت  سازی با رویکرد حمایت های مقاوم تهیه و اجرای برنامه
 سازی مساکن شهر ارومیه اهمیت دارد. مقاوم

 

سازی، مسکن شهری، بافت فرسوده،  مقاوم موانع :کلیدیهای  واژه

 ارومیه

 

Abstract: 

It seems that the rate of vulnerability of urban worn out 

buildings, especially in metropolises, beyond the oldness 

of construction, is due to various social, economic, 

managerial, and environmental factors that need to be 

investigated. Therefore, any planning to deal with hazards 

should pay enough attentions to the mentioned factors. 

The present study aims at investigating the barriers 

affecting rehabilitation of worn out residential buildings 

in five regions of Urmia city. The research type is 

exploratory and its method is descriptive-analytic. A total 

of 35 indicators have been selected in order to investigate 

the barriers of the rehabilitation of worn out buildings. 

The statistical population of the study comprises 53254 

heads of households living in worn-out buildings. 

Household’s postal codes were obtained through the 

Urmia municipality's sources of information. Based on 

simple random sampling, 383 people were selected as the 

sample size from the household codes using the Cochran 

formula. Formal validity of the questionnaire was 

calculated by Cronbach’s alpha formula based on 

oppinions of professors and experts as well as the final 

coefficient part of the questionnaire. Calculated Cronbach 

figures include 0.874 to 0.894. To complete a factor 

analysis, the number of variables were reduced to four 

significant factors namely; economic, managerial, social 

and environmental factors respectively. The findings 

showed that the economic factor with 85.7 per cent was 

the main barrier to  rebuilding the worn out constructions 

in Urmia. Totaly, the four mentioned factors are capable 

of explaining 94.17 percent of the subject. Also, the 

results of the fuzzy topsis model and the spatial analysis 

rank regions as 1, 2, 3, 5, and 4, respectively. According 

to the findings, preparing and implementing the 

retrofitting programs with a financial support approach 

are necessary for the rehabilitation of Urmia worn out 

houses. 

 

Keywords:. rehabilitation barriers, urban housing, worn 

out texture, Urmia. 
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 مقدمه
پایداری و ایمنی در مقابيل حيوادث و مخياطرات طبیعيی و     

اسيت  یول کيرده  انسانی همیشه فکر بشير را بيه خيود مشي    
(Ashbolt and et al, 2013: 993   ،در ایين میيان .)

وقوع حوادث طبیعی که در حالت عادی خود به عنوان یيک  
شود، به دلیيل عيدم احتيرام بيه      رویداد طبیعی محسوب می

ها را با  قوانین طبیعت توس  بشر، همواره جان و مال انسان
 :Crowder & Downey, 2010کند ) تهدید مواجه می

اتفاقات را به تهدیيد تبيدیل    گونه نیا آنچه(. در واقع 1113
 Eiserاسيت ) ی افراد در برابر آن قبل یآمادگکند، عدم  می

and et al, 2012: 8 & Djalante and et al, 

ی  هيای تياریخی در ميورد سيابقه     (. بررسيی  782 :2012
 وقيوع  هيا،  قيرن  دهد که بيرای  حوادث طبیعی در نشان می

ليرزه از جمليه    یعی بيوده کيه وقيوع زميین    طب سوانح متعدد
شيود.   هيا محسيوب ميی    ترین این پدیده ترین و مخرب مهم

پيذیری   ( در خصوص آسيیب 56 :0988)حبیبی و همکاران، 
آمارهای منتشير شيده    بنا برهای کشور ایران نیز،  سکونتگاه
ميیالدی ایيران جيزو شيش      5111 تيا  0311های  طی سال

لفات مادی و انسانی ناشی کشوری بوده که دچار بیشترین ت
 (.0جدول است )تجربه کرده  لرزه نیزماز وقوع 

 

 درجه ریشتر ایران 6های باالی  زلزله: 1 جدول

 تلفات انسانی قدرت تخریب سال وقوع محل زلزله ردیف تلفات انسانی قدرت تخریب سال وقوع محل زلزله ردیف

 0211 9/1 0961 سیرچ 3 8911 9/1 0588 سیالخور 0

 91111 9/1 0963 رودبار 01 5209 9/1 0913 سلما  5

 0211 9/1 0916 بیرجند 00 0911 1/6 0993 الر 9

 91111 6/6 0985 بم 05 01111 5/1 0990 زهرا نیبوئ 9

 921 9/6 0989 فیروزآباد 09 01211 9/1 0991 بیاض 2

 605 9/6 0989 زرند 09 9111 3/6 0920 قیر 6

 611 9/6 0931 ورزقان 02 03611 1/1 0921 طبس 1

 211 5/1 0936 کرمانشاه 06 0611 9/1 0928 قائن 8

        خ  ف       س أ  :           

 

دسييت آمييده، درصييد بیشييتری از   بررسييی تجييارب بييه
توانسيت بيا    هيا ميی   های جانی و ميالی ایين زلزليه    خسارت
سازی مسکن و محی  زندگی شهروندان کاسته شيود.   مقاوم

زیاد مسياکن    تخساروان گفت که دلیل عمده ت در واقع می
ی سيينتی هييا وهیشييدر برابيير زلزلييه ناشييی از اسييتفاده از   

خشت، سن باالی بناها، گيل و  ) یبومبا مصالح  وساز ساخت
 ضيواب  چوب(، عمر باالی ساختمان و بدون در نظر گرفتن 

ی اقتصادی مثل پيایین بيودن   ها تیمحدودفنی و همچنین 
احيدزاده روشيتی و   ) و هوایی استسطح درآمد، شرای  آب 

در چنيین شيرایطی بایيد     .(99-95: 0935مرادی مفيردی،  
توجه داشت با توجه به سطح فعلی دانش و تکنولوژی امروز 

توان از وقوع حوادث طبیعی جلوگیری کرد اميا بيا    بشر نمی
توان ضمن ارتقای کیفیت مسکن، اثيرات   اتخار تدابیری می
ث را کنترل و به حداقل رساند حواد گونه نیامنفی و مخرب 

شييود.  سييازی مسييکن نامیييده مييی  مقيياوم اصييطالحاًکييه 
(Yawson, et al, 2015: 21  در واقييع رویکييرد .)

سازی مسياکن از جمليه تيدابیری اسيت کيه در طيی        مقاوم
؛ (Burton, 2015: 71است )های گذشته اتخار شده  سال

واميع  اما این رویکردها کمتر از آنچه باید ميورد اسيتقبال ج  
ی سياز  مقياوم قرار گرفته و هنوز درصيد بياالیی از مسياکن    

 Comerio, 2014: 345 & Wu and etاست )  نشده

al, 2011: 314     نتایج مطالعيات مختليف در ميورد عيدم )
ی مسياکن شيهری   ساز مقاوماقدام مؤثر جوامع محلی برای 

در برابيير حييوادث طبیعييی نشييان از دخالييت شيياخص هييای 
را در ابعيياد اجتميياعی،  هييا آنان تييو مختلييف دارد کييه مييی

ی نمييود. بنييد طبقييهاقتصييادی، محیطييی، فنييی و مييدیریتی 
(Gilbert, 2009: 638 & Harrison, 2004: 90) .

در خصوص نقش عوامل اقتصيادی، اجتمياعی، ميدیریتی و    
اعتقاد دارند  0سازی مسکن، کالرك و کلرنس غیره در مقاوم

دث طبیعی نشان آوری مسکن در برابر حوا یی و تابکاراکه 
های اقتصادی و فرهنگی ساکنین آن است.  ی ویژگی دهنده

                                                      
1. Clark & Kearns 
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(Clark & Kearns, 2012: 917   همچنيین از نظير .)
سازی مساکن یک پدیده پیچیده  بهسازی و مقاوم 0هاریسون

و چند بعدی است که بایستی عوامل اقتصيادی، اجتمياعی،   
شيناختی را در قاليب یيک     مهندسيی، روان  -کالبدی، فنيی 

(. Harrison, 2004: 93داشيت ) منسجم در نظير    نامهبر
سيازی   معتقد است که بهسازی و مقاوم 5در نهایت اینکه وئو

ی تقيدیرگرایی   مسکن در کشورهای جهان سوم دچار پدیده
و برخورد هیجانی مسلوالن و مدیران شهری است کيه بيه   

های موقتی و هیجانی بيدون پشيتوانه علميی     صورت برنامه
تييوان گفييت کييه جهييت   بنييابراین مييی ؛دگیيير صييورت مييی

سازی مسکن شهر در راستای آميادگی قبيل از وقيوع     مقاوم
حوادث بایستی اقدام به بررسيی و شيناخت تميامی ابعياد و     
عوامل اثرگذار در تمایل شهروندان و یا عدم تمایل آنان بيه  

سازی مسکن خود نموده و ضمن شناسایی این عوامل  مقاوم
با شرای  و  متناسببر عوامل اصلی و بتوان از طریق تمرکز 

ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی هر شهر و منطقه 
 سازی مسکن فراهم ساخت. شرای  را جهت مقاوم
هيای   موقعیت جیرافیایی و ویژگی بنا بهشهر ارومیه نیز 

زمييین سيياختی خييود همييواره در برابيير حييوادث طبیعييی و  
ین شيهر بيه دلیيل    پذیر بوده است. ا زلزله آسیب خصوص به

های فعالی چيون گسيل شيمال     محاصره شدن توس  گسل
تبریز، گسل تخيت سيلیمان، گسيل سيلما  و گسيل سيد       

پذیر است. با توجه  آسیب شدت بهمهاباد در برابر وقوع زلزله 
به آنکه درصد باالیی از جمعیت این شهر در منياطق دارای  

ی  های غیررسمی حاشیه بافت فرسوده و همچنین سکونتگاه
شهری ساکن هستند که در برابير انيواع مخياطرات بسيیار     

ی رو شیپپذیر است. لذا؛ لزوم بررسی و تحلیل موانع  آسیب
پييذیر در ایيين شييهر و اتخييار  سييازی مسيياکن آسييیب مقيياوم

. رسيد  یمناپذیر به نظر  راهبردهای مناسب ضرورتی اجتناب
تا از طریق بررسی میيدانی از جامعيه    کوشد یماین پژوهش 

ی مساکن فرسيوده  ساز مقاومبر  مؤثرموانع  نیتر مهمی محل
ی و بيه سيؤاالت زیير    بند تیاولوشهر ارومیه را شناسایی و 

 پاس  دهد:
سيازی   موانع مؤثر بر عدم رغبت شهروندان بيرای مقياوم  

مسکن فرسوده خود چیست؟ و راهبردهای پیشينهادی بيرای   
 سيازی بناهيای   افزایش انگیزش شهروندان به منظيور مقياوم  

 ؟اند ماکدفرسوده 

                                                      
1. Harrison 

2. Wu 

نامه  درخشان در پایان در بازشناسی به پیشینه پژوهش،
 هيای  ساختمان پذیری آسیبارزیابی » دکتری خود با عنوان

به این نتیجيه رسيیده    «مسکونی شهر زنجان در برابر زلزله
است که مشکالت کالبدی و زیرسياختی، موانيع اقتصيادی،    

نبود اسيتراتژی  سازی توس  مردم،  جدی تلقی نکردن مقاوم
های محیطيی دلیيل عميده     منسجم در شهرداری و نارسایی

پيذیری   سازی مسکن و در تبع آن افزایش آسیب عدم مقاوم
 هيای حبیبيی و همکياران    مسکن بوده اسيت. نتيایج یافتيه   

در  یکالبد ریزی برنامهنقش »( در پژوهشی با عنوان 0988)
شيان  ن« شهرها در برابر خطرات زلزليه  پذیری آسیبکاهش 
پذیری بخش  دهد که از بین تمامی عوامل مؤثر بر آسیب می

های مسکونی شهری، مشکالت اقتصادی، ضيعف   ساختمان
ای دارد.  هيای اجتمياعی نقيش عميده     عدالتی مدیریتی و نا

بررسی » ( در پژوهشی با عنوان0983) زیاری و خان رسولی
: ، موردمطالعيه شهری در برابر زلزليه  های بافت پذیری آسیب
سيازی   عمده معضالت مقياوم « شهرداری تهران 00نطقه م

شهر تهران را ناشی از مشکالت  کالن 00مسکن در منطقه 
اقتصادی از جمله عدم توانایی شيهروندان در تهیيه مصيالح    

( 0930) آبادی و اسيماعیلیان  اند. زنگی جدید و مقاوم دانسته
 پيذیری  آسيیب  هيای  شاخص تحلیل» در پژوهشی با عنوان

:  موردی طبیعی، مطالعه بالیای خطر برابر در هریش مساکن
به این نتیجه رسیدند کيه در بخيش    «اصفهان شهر مساکن

پذیری بیشتر ناشی از مشکالت  مساکن با قدمت زیاد آسیب
دسترسی، امکان ریزش ساختمان، خروج طبقه جوان از این 
محالت و در نهایت عدم توانایی مالی ساکنین بيوده اسيت.   

 گيران، یاحترام به حقيوق د  ن،یقوان تیم، رعامشارکت مرد»
شيفاف   ،ییو پاسيخگو  یریپيذ  تیمسيلول  ،یعدالت و برابير 

در قبييال  یو مسييلوالن شييهر  رانیبييودن عملکييرد مييد  
عنيوان  « یو اثربخشي  ییکيارا  شیشهروندان منجر به افيزا 

( 0936) نيژاد و همکياران   پژوهشی است که توس  حياتمی 
مشيارکت ميردم،   ت کيه  انجام یافته و نتایج نشان داده اسي 

 ،یعيدالت و برابير   گران،یاحترام به حقوق د ن،یقوان تیرعا
 رانیشفاف بودن عملکرد مد ،ییو پاسخگو یریپذ تیمسلول

 شیدر قبال شيهروندان منجير بيه افيزا     یو مسلوالن شهر
 شود. ی مسکن شهری در برابر حوادث میو اثربخش ییکارا

 ا عنيوان ( در پژوهشيی بي  0313) 9کی اوالگلین و مونس
سييازی مسيياکن درون شييهری، مقایسييه محييالت   مقيياوم»

                                                      
3. O'Loughlin & Munski 
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به این نتیجيه رسيیده اسيت کيه نبيود الگيوی       « نیواروالن
پوسيتان و سفیدپوسيتان و بيه     سيازی، سيکونت سيیاه    مقاوم

حاشیه رانده شدن این مناطق از دالیل اصيلی عيدم تمایيل    
سازی مسکن در این محله بوده است. استین  مردم به مقاوم

بازسيييازی و »( در پژوهشيييی بيييا عنيييوان 5111) 0بييير 
به این « سازی مسکن در منطقه آچه و نیا  اندونزی مقاوم

نتیجه رسیدند کيه مشيکالت اقتصيادی ناشيی از تيورم در      
کشور به عنوان علت اصلی مشکالت پایین بيودن مقاوميت   

پذیری زیاد آن بوده است. باراکات و  مسکن شهری و آسیب
سيازی   مقياوم »بيا عنيوان    ( در پژوهش خيود 5100) 5زیک

مسکن شهری و عواميل اجتمياعی اقتصيادی: شيواهدی از     
فقير، عيدالت   بيه ایين نتیجيه رسيیدند کيه      « جنوب لبنيان 

 قبلييی شييهروندان در مقابييل مخيياطرات یآمييادگ ،یتیجنسيي
و رفيياه  یدولتيي وسيياز سيياختو  یفرهنگيي راثیييم ،یعييیطب

سازی مسکن اثرگيذار   شهروندان در مقاوم یو روان یاجتماع
تجربيه  » ( در پژوهشيی بيا عنيوان   5109) 9بوده اسيت. لیيو  

بازسازی مساکن شهری پس از حادثه ودوو در شهر النيگ  
سيازی مسيکن    به این نتیجه رسیده است کيه مقياوم  « الن

شهری در ایين منطقيه بيه شيدت تحيت تيأثیر تصيمیمات        
های مالی دولت بوده است. بررسی  حمایتی مدیران و کمک
خصيوص موانيع اجتمياعی نشيان      مطالعات انجيام شيده در  

 دهد کيه تياکنون مطالعيات زیيادی در خصيوص موانيع       می
مشارکت مساکن صورت نگرفته و بیشيتر تحقیقيات انجيام    

وسياز بيوده    گرفته مربوط به مباح  فنی و مصيالح سياخت  
مهندسييی عوامييل  -اسييت در حييالی در کنييار مييوارد فنييی 

ت است اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و غیره نیز دارای اهمی
که بایستی به صورت منسجم و همه جانبه مورد توجه قيرار  
گیرد. لذا این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع است که 

سيازی مسيکن در ابعياد اقتصيادی، اجتمياعی،       موانع مقاوم
 مدیریتی و محیطی شامل چه مواردی است.

به منظيور شيناخت مبيانی نظيری پيژوهش نیيز ابتيدا        
است  یکیزیمکان ف کیمسکن ه ضروری است بیان شود ک

خيانوار بيه حسياب     یو اساسي  هیي اول ازیو به عنوان سرپناه ن
فرد  ایخانواده  هیاول یازهایاز ن یسرپناه برخ نی. در ادیآ یم

 یجيو   یمانند خوراك، استراحت و حفاظيت در برابير شيرا   
 .شود یم نیتأم

                                                      
1. Steinberg 

2. Barakat & Zyck 

3. Liu 

( کيه در اسيتانبول   0336اجال  اسکان بشر ) نیدوم در
سيرپناه  »شده اسيت:   فیتعر نیمسکن مناسب چن ،برگزار شد

سر هر شيخص   یسقف باال کیوجود  یمناسب تنها به معنا
 یمناسب، دسترس یمناسب، فضا شیآسا یعنی؛ سرپناه ستین
و دوام  یداریي ، پاتیي مالک تیي مناسيب، امن  تیي و امن یکیزیف

مناسييب،  ییگرمييا سييتمیو س هیيي، تهویی، روشيينایا سييازه
، بهداشيت و  یرسيان  آب لیي سيب از قب منا هیاول یها رساختیز

، عواميل  یطي یمح سيت یمناسيب ز  تیفیآموزش، دفع زباله، ک
از نظر کيار و   یدسترس مناسب، مکان مناسب و قابل یبهداشت
بيا توجيه بيه     دیي ميوارد با  نیي است که همه ا هیاول التیتسه

 :Obeng-Odoom, 2009 ) شود. نیاستطاعت مردم تأم

70 & Molony, 2010: 296) 
ابعاد مختلف کارکردی آن، از زوایيای   واسطه بهمسکن 

بوده اسيت. مسيکن از دیيدگاه     توجه موردمتفاوتی در علوم 
، از دیيدگاه هنير نيوعی    «کياال و سيرمایه  » ینوعاقتصادی 

یيا  « نيوعی بنيا  » یمعميار ، از دیيدگاه مهندسيی و   «نماد»
و از دیييدگاه « فضييا»سيياختمان، از دیييدگاه شهرسييازی   

 Phillips andشود ) یم یتلقهنگ ی نوعی فرشناخت انسان

Williams, 2011: 18-21 شينا   جامعيه  9(. للوليورتی 
کنند کيه   احسا  می خانمان یبفرانسوی معتقد است: افراد 

ليذا بيرای    انيد  داده ازدستهویتی نداشته و شخصیت خود را 
مداران الزم است که در جهت ارتقيای شيأن افيراد     سیاست

قتصادی، اجتماعی و بصيری  ا ازلحاظجامعه ابعاد مسکن را 
همچنيین   Gallent, 2009): 457)مورد توجه قرار دهند 

خانه را « ی شاعرانه فضاها جنبه»در کتاب  2گاستن باشالرد
فضييای خوشييبختی لقييب داده اسييت کييه در آن اسييتراحت، 

کنيد بنيابراین، در صيورتی     خودیابی، آرامش اهمیت پیدا می
های اقتصادی بتوان  های مدبرانه و حمایت که با اتخار روش

تيوان   قه فقیر فيراهم نميود، ميی   مسکن مناسب را برای طب
 Galloway andداد )میزان نشاط اجتمياعی را افيزایش   

Kapasi, 2014: 32« )کند که از  نیز بیان می« وین وانز
آنجایی که مسيکن سيرپناهی در مقابيل مخياطرات خيارج      

ی مکانی اسيت کيه ميردم در آن انيرژی      است، لذا به منزله
جهان خيارج مقابليه    های کنند و با انرژی خود را تجدید می

کنند. لذا با توجه به اهمیت اساسيی مسيکن در زنيدگی     می
توان گفيت کيه وجيود یيک مسيکن مناسيب و        امروزی می

هييایی ماننييد قييدرت مييالی فييرد،   مسييتحکم دارای ویژگييی

                                                      
4. Leo Leverett 

5. Gaston Bashlard  
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 .های مالی دولت، نوع نگرش و شخصیت فرد اسيت  حمایت
(Rosbrook & Schweitzer, 2010: 162 ،بنابراین )

نظر کمیت و کیفیت تحت تأثیر عوامل اجتماعی، مسکن از 
باشيد کيه ایين عواميل کیفیيت       اقتصادی، محیطی و... ميی 
 معميوالً دهد. به عنوان مثيال،   مسکن را تحت تأثیر قرار می

جمعیت ساکن شهرها به خصوص در کشورهای جهان سوم 
که از نظر وضعیت اقتصادی توان الزم را بيرای بازسيازی و   

خود ندارند، بنابراین بيه کیفیيت پيایین    سازی مسکن  مقاوم
 ,Tanner and et alدهنيد. )  مسکن خيود رضيایت ميی   

2008: 202-203 .) 
به معنای باال بيردن مقاوميت یيک سيازه      «0یساز مقاوم»

 ,Federal) باشيد  هيای وارده ميی   )سياختمان( در برابير نیيرو   

سازی مسيکن عبيارت از بهبيود     به عبارتی مقاوم. (25 :2013
ه وضعیت بافيت و عناصير درونيی مسيکن اسيت و      بخشیدن ب
شود که در زمینه کالبدی هيم   ی اقداماتی را شامل می مجموعه

نواخت با الگوی اولیه به حفاظت و نگهداری مسکن بيا تميامی   
( و Villarino et al, 2014:761) پيردازد  ابعاد و عناصر می

یا اینکه مجموعيه اقيداماتی اسيت کيه بيا انيدك تیییراتيی در        
تار، موجبات افزایش عمر بنا و همچنین افيزایش مقاوميت   ساخ

 (.29: 0986)حبیبی و همکاران،  آن را در پی دارد
سازی مسکن منجر به بررسی این پدیيده از   اهمیت مقاوم

سوی افراد مختلف شده و هریک از آنان اقدام به بررسی ابعاد 
سييازی مسييکن نماینييد. بييه عنييوان مثييال،   مختلييف مقيياوم

مکتيب   گيذاران  انیي بناز  9مورپيوژن  نيورث  لبی و 5اگوستو 
 یی بوده اند و در رابطيه بيا مسيکن معتقدنيد کيه     فرهنگ گرا

آن  عملکرد و شکل تطابق سازی مسکن عبارت است از مقاوم
 بتيوان  نگياه  یيک  بيا  که  یطور  بهبنا با میزان استحکام آن 

کارکرد و استحکام بنا را از ابعاد اجتماعی، اقتصادی، روانيی و  
(. رودا، میشيل  69: 0986نژاد،  فدایی) یرافیایی تشخیص دادج

سيازی مسيکن عبيارت     نیز معتقد هستند که مقياوم  9و کارتنز
است که فرآیندی که طی آن بتوان با در نظر گيرفتن عواميل   
اجتميياعی، اقتصييادی و زیسييت محیطييی بتييوان امنیييت      

 :Ruda et al, 2013 نميود ) ی فيرد را تيأمین   شناخت روان

گيرا توسي     (؛ همچنین مسيکن مقياوم در مکتيب انسيان    94
 و کيوی  6گيد   پاتریيک  ،2الکساندر دی مانند کریستوفرافرا

                                                      
1. Retrofitting 

 Augustus.2

 Welby Northmor Pugin.3

4. Radha, Michelle and Cartenz 

 Alexander.5

 ی نييهیزم در هييا مييورد توجييه قييرار گرفتييه اسييت. آن 1نلیيين 
 و ،اند کردهاظهارنظر  گرا انسان ی توسعه اسا  بر سازی مقاوم
 یها دهه سازی مشارکتی ی مقاومها هینظر تأثیر تحت بیشتر
 به توجه این گروه اصلی است. هدف میالدی بیستم قرن آخر

مساکن فرسوده  نوسازی و بهسازی در ها آن مشارکت و مردم
ی مانند کهوليت  شناس تیجمعهای  و همچنین توجه به ویژگی

 (.Nevett et al, 2005: 85است )سن 

 ها و روش كار داده
تيرین شيهر    شهر ارومیه مرکز استان آرربایجان غربی و بيزر  

 قيه یدق 95درجيه و   91ميدار   یشيهر رو ایين   این استان است.
مسياحت   قيرار دارد.  یطول شيرق  قهیدق 5درجه و  92 شمالی و
نفر اسيت. بير    192392هکتار و جمعیت آن  9/8211این شهر 

اسا  تقسیمات موجود شهر ارومیه دارای پنج منطقيه شيهری   
 (0گانه بدین صورت است. )شکل  است. پراکندگی مناطق پنج

 

 
 هموقعیت جیرافیایی محدوده مورد مطالع :1 شکل

 

قسيمت تقسيیم    سيه بيه  وضعیت مساکن شهر ارومیيه  
 ترین قسمت شهر است شود. هسته اولیه شهر که قدیمی می

و بیشتر مساکن فرسوده در این محدوده واقيع شيده اسيت.    
نتیجه عدم کشش جمعیتی بافيت  که بافت میانی شهر دوم 

ها به دور هسيته مرکيزی    ها و کوچه مرکزی و ایجاد خیابان
. بافت سوم شهر نیيز کيه عميدتاً در    استشکل گرفته شهر 
های پس از انقالب و بیشتر در نتیجه مهاجرت به شهر  سال

( برخييی از 050: 0931)طيير  جييامع شييهر ارومیييه، اسييت. 
مشخصات جمعیتی، مسکن و قومیتی شهر ارومیيه مطيابق   

 ( است.5) جدول

                                                                         
 Patrick Geddes.6

7. Kevin Lynch  

file:///G:/New%20folder/hamaiesh/Majnoony%20articals/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/final.doc%23_ENREF_8


 0931 تابستان، 01)سری جدید(، پیاپی  6، شماره سومریزی توسعه کالبدی، سال  پژوهشی برنامه –نشریه علمی  212

 های جمعیتی، مسکن و قومیتی شهر ارومیه ویژگی :2 جدول

مناطق 

 شهری
 معیتج

درصد مسکن 

 فرسوده

مساحت 

()% 

 قومیت

ترک 
()% 

کرد 
()% 

 1 39 05/92 8 508122 0منطقه 

 93 20 62/00 9 062983 5منطقه 

 91 29 55/58 9 035290 9منطقه 

 2 32 29/00 5 31396 9منطقه 

 51 81 91/09 2 60509 2منطقه 
 0936مأخذ: سرشماری عمومی نفو  و مسکن، 

نيوع مطالعيات کياربردی بيوده و بيه روش       این پژوهش از
هيا بيه دو    اسيت. گيردآوری داده   شيده  انجامتوصیفی و تحلیلی 

( هيای اولیيه   داده) یشي یمایپهای ثانویه( و  داده) یاسنادصورت 
 اسيتفاده شيده    ها آوری داده باشد. ابزار پرسشنامه جهت جمع یم
 

سرپرسيت خيانوار    29529است. جامعيه آمياری پيژوهش،    
مساکن فرسوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول ساکن در 
نفر برآورد شده اسيت. جامعيه نمونيه بيه صيورت       989کوکران 

 انتخياب هيا   ی سرپرسيتان خيانواده   تصادفی ساده و از بین هميه 
نظيران و کارشناسيان در    . روایی پرسشنامه از نظر صاحباند شده 

رسشنامه با های مختلف پ حد بسیار خوب تأیید شد. پایایی بخش
به دسيت آميده    839/1الی  819/1استفاده از آلفای کرونبا  بین 

تحلیيل عياملی و     است. در راسيتای تحلیيل اطالعيات از روش   
تاپسیس فازی استفاده شده است، بيه هميین منظيور چيارچوبی     

 01هيای اقتصيادی )   شاخص مشتمل بر شياخص  92متشکل از 
 3، ميدیریتی ) (ییير مت 9متییير(، محیطيی )   05متییر(، اجتماعی )

متییر( تدوین شده است. همچنین به تبعیت تعریيف مرکيز آميار    
به عنوان مسکن فرسيوده   سال قدمت 51های باالی  ایران خانه

 (9جدول ) .در نظر گرفته شده است

 متییرهای مورد استفاده در پژوهش :3جدول 

N منبع متغیرهای مورد استفاده 

ی
اد

ص
اقت

 

(، E3) یساختمان(، گران بودن مصالح E2) یکافانداز  نبود پس(، E1) یکافنبود درآمد 

ی ساز مقاوم(، سخت بودن کارهای مربوط به E4) یساختمانگران بودن دستمزد کارگران 

(، گران E7دولت )مالی توس   تیحما عدم(، E6) ریاخ چند سالهای  (، تورمE5ساختمان )

(، کوتاه بودن مدت E9) محل (، گران بودن حمل مصالح بهE8وام )بودن درصد سود 

 (E10ها ) بازپرداخت اقساط وام

(Donglan, et al,2010) 

ی
اع

تم
اج

 
(، مقرون S2مسکن )ی ساز مقاوم(، در اولویت نبودن S1) تمایل به خرید مسکن در جدید

(، جدی تلقی نکردن S4)(، نبود سابقه وجود زلزله S3)به صرفه نبودن هزینه برای مسکن 

(، S6مسکن )سازی  (، عدم آشنایی با اصول مقاومS5حوادث )ی در برابر زسا مقاوماهمیت 

گذاری  (، تمایل به سرمایهS7) یساز مقاومنبود پناهگاه موقت برای اسکان موقت جهت 

(، S10سن )(، کهولت S9مساکن )ی ساز مقاومبودن کار  ریگ وقت(، S8ه )دسوددر کارهای 

اکت در مالکیت مسکن فعلی و عدم رضایت (، شرS11خانواده )از دست دادن سرپرست 

 (S12) نیمالکبعضی از 

(Phillips and Williams, 

2011: 18-21) 

ی
یط

ح
م

 

(، مناسب نبودن شرای  محیطی از نظر EN1) نامناسب بودن محی  زیست محل زندگی

(، اصرار به استفاده EN3) یساختمان(، محدودیت فصلی برای کارهای EN2) یشناس نیزم

 (،EN4) نامرغوب از مصالح
(Nelson, et al, 2010) 

ی
ریت

دی
م

 

(، ارائه M2) یساز مقاوم(، طوالنی بودن مراحل اداری M1) یدولتعدم همکاری نهادهای 

(، نبود کارشنا  دولتی متخصص M3نهادها )های الزم توس   نکردن اطالعات و آموزش

(، عدم M5) ازینورد ها در تأمین اعتبار م (، عدم نظارت بر بانکM4) نهیزمدر این 

(، عدم M7) یفعل(، نبود سند ثبتی برای ملک M6) یدولتهای  هماهنگی بین سازمان

ی مسکن مساکن ساز مقاوم(، نبود سند راهبردی M8) همکاری مناسب شهرداری منطقه

 (M9) شهری

(Cloke and Park, 2013) 
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در این پژوهش برای بررسی و تحلیيل عياملی و تحلیيل    
اسيتفاده شيد، همچنيین     22SPSSافيزاری   ته نرممسیر از بس
بندی منياطق از روش تاپسيیس فيازی اسيتفاده      برای اولویت

 د.ش میترس 4.10GIS افزار نرمشده و در نهایت با استفاده از 

 1مدل تحلیل عاملی

بیشييتر از روش  هييا آمييارهتحلیييل عيياملی بييرای محاسييبه 

KMO5 0و  1مقدار آن همواره بيین   ؛ کهشود استفاده می 
باشيد   2/1کمتير از   KMOدر صيورتی کيه    .اسيت  متییر
ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار  داده

هيای موجيود    باشد همبستگی 1/1تر از  بزر  این شاخص،
 .ها برای تحلیل عياملی مناسيب خواهنيد بيود     در بین داده
 (9)جدول 

 
 kmo (KMO and Bartlett's Test) آزمون بارتلت و شاخص :4جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 802/1 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 290/9961 

df 989 

Sig 111/1 

 .1316    پژ  ش،      :      

 تاپسیس فازی

اعداد فازی که یکی از ابزارهای تلوری فازی برای نميایش  
مشييخص  µ(x)ت بييا توابييع عضييویت عييدم قطعیييت اسيي

. عدد فازی با تابع مثلثی یا تابع عضویت مثلثی کيه  شود یم
فييازی کييردن اوزان و ارزیييابی   منظييور بييهدر ایيين مقالييه 

 است. شده استفاده

 شرح و تفسیر نتایج

درصيد را   91های پژوهش، از کل حجم نمونه  یافته بر اسا 
هيای   ر توزیع گيروه اند. از نظ را مردان تشکیل داده 69زنان و 

درصيد   12/58سيال بيا    21اليی   91سنی نیيز، گيروه سينی    
سيایر  انيد.   دهندگان را به خيود اختصياص داده   بیشترین پاس 

ی ميورد مطالعيه بيه     محيدوده در رابطه با  های توصیفی یافته
 ( است.2)صورت جدول 

 

 پراکندگی جامعه نمونه بر اسا  شاخص کیفی  :5جدول 

 )%( بناها فرسوده درصد جمعیت ساکن)%( )نفر( بعد خانوار تر()م متوسط مساحت بنا
 متغیرها

 عمر مسکنمتوسط 

 سال 52الی  51 11/56 85/02 99/9 21/093

 سال 91 یال 56 92/03 15/59 39/5 11/090

 سال 92 الی 90 21/09 90/59 95/5 21/095

 سال 91 الی 96 51/05 09 10/9 11/021

 سال 92 الی 90 15/01 01/00 26/5 11/029

 سال 21 الی 96 11/3 91/6 51/5 21/060

 و بیشتر 21 21/3 99/9 32/0 11/029

 .1316    پژ  ش،   أ  :      

 

 12یاستنباطهای  یافته

 نیتيير مهييمی تحلیييل عياملی،  سيياز ادهیي پدر گيام نخسييت از  

                                                      
1. analysis factors 

2. Kaiser-Meyer-Olkin 

سييازی مسيياکن شييهر ارومیييه   در مقيياوم مييؤثرمتییرهييای 
 (6جدول .)اند شده ییشناسا
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 سازی  مقادیر ویژه و واریانس متییرهای مقاوم :6 جدول

 مدل مجموع واریانس درصد واریانس درصد تجمعی مدل مجموع واریانس درصد واریانس درصد تجمعی

096/33 039/1 830/1 121/1 E8 652/62 652/62 111/1 006/03 E1 

951/33 080/1 300/1 198/1 S2 082/15 261/6 131/1 605/0 E2 

936/1 063/1 313/1 199/1 E10 133/18 859/2 890/ 933/0 E3 

620/33 022/1 318/1 153/1 S6 853/85 851/9 831/1 013/0 E7 

633/33 198/1 311/1 156/1 M6 136/86 561/9 815/1 612/1 E6 

199/33 192/1 308/1 159/1 S9 550/83 052/9 811/1 606/1 M4 

169/33 191/1 309/1 103/1 S12 261/30 993/5 156/1 218/1 M1 

859/33 161/1 396/1 101/1 S11 805/35 525/0 188/1 261/1 S4 

813/33 122/1 391/1 106/1 M5 859/39 100/0 301/1 296/1 S1 

353/33 121/1 398/1 109/1 EN2 123/39 396/1 329/1 299/1 EN3 

321/33 150/1 393/1 100/1 M8 281/32 850/1 309/1 925/1 E4 

361/33 101/1 321/1 101/1 M7 919/36 139/1 810/1 958/1 E9 

385/33 102/1 320/1 113/1 M10 128/31 689/1 889/1 919/1 E5 

335/33 101/1 325/1 111/1 S5 231/31 295/1 819/1 021/1 M9 

336/33 119/1 329/1 112/1 S7 113/38 903/1 851/1 135/1 S3 

333/33 119/1 329/1 119/1 S8 921/38 998/1 829/1 115/1 S10 

011 110/1 322/1 110/1 EN3 619/38 901/1 316/1 169/1 M3 

  392/38 513/1 303/1 160/1 M2 

 .1316    پژ  ش،   أ  :      

 
بیانگر مقيدار واریيانس   « مجموع»جدول ستون  نیدر ا

. باشيد  یبرای هر ترکیب مي  سازی در متییرهای اصلی مقاوم
وارد  25/1از  شیبي  هيای  انسیوار نکهیبا توجه به ا بنابراین

ميورد اول جهيت ورود بيه ترکیيب      01مدل شده بود، ليذا   
درصيد از   12/39اند. این ده ميورد   شده انتخاب و بقیه حذف

حاصيل   جینتا نی. همچندهند یمتییرها را پوشش م یراتتیی
 2شيده   عامل انتخياب  01 نیکه از ب دهد یاز جدول نشان م

و  یتیریميد  یرهيا یمتی ،یاقتصاد یرهایربوط به متیمورد م
تنها  یطیمح یرهایمتی تیمورد و درنها 5هرکدام  یاجتماع

انيد از عيدم    عبيارت  ریمورد را شامل شده است. ده متی کی
متخصيص   ینبود کارشنا  دولت ،یدولت ینهادها یارهمک
 تیي مسيکن در شيهر، در اولو   دیبه خر لیتما نه،یزم نیدر ا

 یکارهيا  یبرا یفصل تیمسکن، محدود یساز منبودن مقاو
گيران   ،کيافی  انيداز  نبود پيس  ،ینبود درآمد کاف ،یساختمان

و  ریييچنييد سييال اخ هييای تييورم ،یبييودن مصييالح سيياختمان

 یسيت یدوم با ی مرحليه  در .دوليت  وسي  ت یمال تیحما عدم
بردارهای ویژه برای تمامی مقادیر ویژه غیر صيفر محاسيبه   

متناظر با هر  یمقدار بارگذار قتیحق در ژهیو یدارهابر. شود
 یعامل مربوطه است که اصطالحاً بيار عيامل   یشاخص برا

 باهم ها در اتصال شاخص یعامل لیدر تحل شوند یم فیتعر
کيه   رنيد گی یقرار مي   استفادهمورد  هایی شاخص عوامل، در
حاصيل از   جهیباشد. نت 25/1 یها باال آن یهمبستگ بیضر
 01شياخص در   92 لیي تقل ،یعامل لیروش تحل یریکارگ به
عامل است که به روش چرخش واریمياکس  بيه    9و  ریمتی

جمعاً  شده ادیعامل  9آن  مجموع  یدست آمده است؛ و ط
 نشييانگر و شييود شييامل مييیدرصييد از واریييانس را  01/39

 است. موردمطالعه متییرهای و عاملی تحلیل بخشی رضایت
، 11/82اول  عاميل  یبيرا  انسیي ارو درصيد  تحلیل، این در

 31/1و عاميل چهيارم    98/5، عامل سيوم  62/2عامل دوم 
 (1)جدول  .باشد یم
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 عاملی تحلیل مدل در شده استخراج نهایی عوامل: 7جدول 

 نام عوامل درصد واریانس تجمعی مقدار ویژه مورداستفادهمتغیرهای  عامل

0 

 نبود درآمد کافی
 انداز کافی نبود پس

 یگران بودن مصالح ساختمان
 مالی توس  دولت تیحما عدم
 های اخیر سال  تورم

009/5911/82اقتصادی 

5 
 ها اعطای وام توس  بانک  عدم نظارت بر نحوه

 سازی طوالنی بودن روال اداری اخذ مجوز مقاوم
109/062/2 مدیریتی 

9 
 سازی در برابر خطرات زلزله جدی تلقی نکردن اهمیت مقاوم
 تمایل به خرید مسکن جدید

261/198/5اجتماعی 

 محیطی513/131/1 محدودیت فصلی برای کار ساختمانی 9

 .1316    پژ  ش،   أ  :       

 
درصيد از   11/82یی تنهيا  بيه با توجه به اینکيه عاميل اول   

عاميل معرفيی    نیتير  مهم عنوان بهدهد،  واریانس را توضیح می
ی  هشاخص بارگذاری شده و با مقيدار ویيژ   2با  که چراشود  می
را در بييین عوامييل چهارگانييه دارد و   ریتييأث نیشييتریب 009/59
 دهنيده  نشيان گذاری شده است که  اقتصادی نام عامل عنوان به

در ایين عاميل    قرارگرفتيه های  وجود رابطه معنادار بین شاخص
 62/2که  باشد درصد می 109/0باشد. مقدار ویژه عامل دوم  می

 5دهد. در این عاميل   یدرصد از واریانس را محاسبه و توضیح م
هيای   شياخص  بير اسيا   ليذا   شاخص بارگذاری شيده اسيت؛  
گيذاری   عامل مدیریتی نام عنوان بهبارگذاری شده در عامل دوم 

درصيد   98/5حدود  261/1شده است. عامل سوم با مقدار ویژه 
 5نماید. در ایين عاميل    از واریانس را محاسبه کرده و تفسیر می

هيای   شياخص  بير اسيا   ليذا  شاخص بارگذاری شيده اسيت.   
توان ایين عاميل را، عاميل اجتمياعی نامیيد.       بارگذاری شده می

درصيد از   31/1حيدود  ، 513/1عامل چهارم نیز با مقيدار ویيژه   
یيک   زیي ندهد. در این عاميل   واریانس را محاسبه و توضیح می

هيای   شاخص بارگذاری شده اسيت کيه بيا توجيه بيه شياخص      
؛ گيذاری شيده اسيت    یطی نامعامل مح عنوان بهبارگذاری شده 
ميانع   عنوان بهتوان اعالم نمود که عوامل اقتصادی  بنابراین می

سازی مساکن شهر ارومیه مطر  اسيت؛ بعيد از    اصلی در مقاوم
آن نیز بيه ترتیيب موانيع ميدیریتی، موانيع اجتمياعی و موانيع        
محیطی قرار دارنيد. در نهایيت، بيه منظيور بررسيی و شيناخت       

متییر اصلی مؤثر  01ی علی اثرات مجموع آشکارسازی متییرها
سازی مساکن بافيت فرسيوده )متییرهيای مسيتقل( از      بر مقاوم

اسيتفاده   smart plsروش تحلیل مسیر و در محی  نرم افيزار  

هيا، هماننيد تحلیيل عياملی،      شده است. مطابق بيا ایين یافتيه   
بیشترین اثرگذاری)مانع( مربوط به عوامل اقتصادی بوده اسيت.  

 (5)شکل 
 

 
سازی  نتایج تحلیل مسیر در خصوص موانع مقاوم: 2شکل 

 مسکن شهری
 

ی بعدی وضعیت مناطق مختلف شهری ارومیه  در مرحله
شده از ميدل تحلیيل    استخراجهای چهارگانه  را با توجه عامل

 عاملی در قالب نقشه و جدول نشان داده شده است.
ا و ترکیب ه ی دادهآور جمعدر این مرحله از پژوهش به منظور 

هيای خيام هير یيک از معیارهيا را در منياطق        ها، ماتریس داده آن
هيای هير    گانه شهر ارومیه را از طریق امتیاز نفرات پرسشينامه  پنج



 0931 تابستان، 01)سری جدید(، پیاپی  6، شماره سومریزی توسعه کالبدی، سال  پژوهشی برنامه –نشریه علمی  211

ناحیه محاسبه شده است. سپس هر معیيار از طریيق اعيداد فيازی     
تعریف شده و در نهایت امتیازات فازی هر یک از معیارها برای هر 

که این عمل برای سایر معیارها در نواحی دیگير  ناحیه محاسبه شد 

گیيری   نیز صورت گرفت که نتیجه آن تشيکیل مياتریس تصيمیم   
جدول نهایی محاسيبه   سازی مسکن بود. فازی ارزیابی موانع مقاوم

  به دست آمد. 8 مدل تاپسیس فازی به صورت جدول 
 

 دئالیا حل راهنزدیکی نسبی به  :8جدول 

   گانه پنجنواحی 
    

     Ci زهینرمال 

9 19/1 09/8 31/1 98/1 

9 93/6 21/9 95/1 55/1 

2 69/1 03/5 51/1 02/1 

0 05/8 19/0 52/1 00/1 

5 50/2 11/2 26/1 51/1 

 .0936های پژوهش،  مأخذ: یافته         

 
موانيع  موانيع ) ( جایگياه هير یيک از    9شيکل ) در نهایت 

یریتی و محیطييی( را در عييدم   اقتصييادی، اجتميياعی، مييد  
بير  دهيد.   سازی مسکن فرسوده شهر ارومیه نشيان ميی   مقاوم
نتایج تحلیيل فضيایی و در زمینيه موانيع اقتصيادی و       اسا 

در اولویيت اول تيا    9، 5، 9، 2، 0مدیریتی به ترتیب منياطق  

پنجم که علت آن بیشتر به دلیل تمایل مدیران شهری بيرای  
باشيد. در   نوسازی شهری ميی  و نیمرفه نشحضور در مناطق 

، 2، 0رابطه با موانع اجتماعی و محیطی نیز به ترتیب مناطق 
 های اول تا پنجم قرار دارند. در اولویت 9و  5، 9

 
 

 
 عوامل اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی، محیطی و نقشه نهایی مناطق بر اسا بندی وضعیت مناطق شهری ارومیه  اولویت :3شکل 

 

 گیری   نتیجهبحث و 
جهيت   ریيزی  برناميه  در اقيدام  نیتير  مهيم  کيه یی ازآنجيا 
 وضيعیت  از آگياهی  و سازی مسکن فرسيوده شيناخت   مقاوم

 است تا از این طریق بتوان اقدامات علمی و متناسيب   موجود

 
بررسيی دقیيق    منظور بهدر این راستا  نمود، با واقعیات را پیاده 

ی بيه  علل عدم تمایل شيهروندان ارومیيه جهيت اقيدام عملي     
ی مسکن فرسوده خيود اقيدام بيه بررسيی میيدانی      ساز مقاوم
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متییير بيا    92، آميده  دسيت  بهاطالعات  بر اسا نموده است. 
تقلیيل   دار یمعني عاميل   9استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به 

سازی مسيکن   یافت و سهم هر عامل در عدم تمایل به مقاوم
تییرها در سطح شهر ارومیه مشخص شد که با توجه به نوع م

های اقتصادی، اجتماعی، ميدیریتی و محیطيی    در قالب عامل
گذاری شدند. در این زمینيه بيه ترتیيب عاميل اقتصيادی،       نام

عامييل مييدیریتی، عامييل اجتميياعی و عامييل محیطييی دارای 
سيازی شيهر ارومیيه را     بیشترین تأثیر منفيی در عيدم مقياوم   

رتبياط آن  ها از نظر مشکالت اقتصادی و ا اند. این یافته داشته
 یلیاسيماع آبيادی و   های زنگی با مباح  کالبدی با نتایج یافته

( از نظير  0983) یرسيول  های زیاری و خيان  ( و با یافته0930)
همخييوانی دارد. در ایيين   فقيير و نبييود درآمييد، تييورم و گرانييی

مختلف و از  روش هایتوان پیشنهاد نمود که به  خصوص می
ی کمتير بيرای    بيا بهيره  و  بلندمدتهای  آن جمله اعطای وام

سازی مسکن خود، نظارت جيدی و   مقاوم منظور بهشهروندان 
،  سيهولت در اعطيای وام   منظيور  بيه های عامل  دقیق بر بانک
های دست و پياگیر اعطيای تسيهیالت سياکنین      کاهش روند

سازی نمود. همچنین در  های فرسوده را تشویق به مقاوم بافت
هيایی   تأسيیس تعياونی  این رابطه بهتير اسيت کيه اقيدام بيه      

 سازی مساکن فرسوده نمود. ی مقاوم نهیدرزمتخصصی 

 های پژوهش در بخش موانع مدیریتی نشان داد که  یافته
هيا و   دو متییر عيدم همکياری مناسيب و سيازنده بانيک     

هيای   ی طيوالنی جهيت اخيذ مجيوز    ادارهمچنین فرایند 
سازی مسکن بیشتر از بقیه متییرها نقش دارند. این  مقاوم
( 0936همکاران )نژاد و  های حاتمی ها با نتایج یافته افتهی

( همخييوانی دارد. در ایيين 0988همکيياران )و حبیبييی و 
توان گفت که طوالنی بودن روال اداری بيرای   رابطه می

سازی و همچنيین عيدم نظيارت بير      اعطای مجوز مقاوم
ها بیشترین تأثیر منفی را داشته و بنابراین پیشينهاد   بانک
تدابیری اتخار شود تا مالکيان مسياکن فرسيوده    شود  می

ترین زمان ممکن مجوزهای الزم را برای  بتوانند در کوتاه
 منظيور  بيه اقدام دریافيت نماینيد. همچنيین بهتير اسيت      

ی  تر نمودن مقرارت اداری و کاهش دفعات مراجعيه  کوتاه
ی متشييکل از نماینييدگان نهادهييای  شييهروندان، کمیتييه

ام به رفع موانع نمایند. عالوه بر و اقد گرفته شکلمسلول 
این، در این خصوص بخشی از مشکالت ناشی از قوانین 
و مقررات باالدستی اسيت کيه بيه صيورت تعيدد ادارات      
مسلول، کهنيه بيودن سیسيتم اداری، تيداخل وظيایف و      

منجر به عيدم تعاميل    مجوزطوالنی شدن پروسه اعطای 

جهيت   شيود، ليذا   سازی مسکن خود می مردم برای مقاوم
رفييع ایيين مشييکالت بهتيير اسييت از طریييق اصييال      

ی کلی، تیییر در قيوانین جياری و تقویيت    ها دستورالعمل
 نهادهای محلی مشکالت رفع شود. 

های ایين پيژوهش در خصيوص موانيع اجتمياعی       یافته
هييای  سييازی مسييکن شييهری بييا نتييایج یافتييه     مقيياوم
( از نظير متییرهيای روحیيه    5109( و کامریو)5113گیلبرت)

پذیری و جدی تلقی نکيردن احتميال وقيوع     یین مشارکتپا
 توان می یاجتماعخطرات همخوانی دارد. در رابطه با عوامل 

گفييت همييواره بييه آمييوزش و آگيياهی بخشييی در اولویييت  
بنیاد مسکن انقالب اسيالمی   ازجملههای مسلول و  سازمان
باشد و این نهادها با همکياری نهادهيای محليی     قرارگرفته
نفور محلی بتوانند اطالعيات   ا و افراد آگاه و ریمانند شوراه

الزم را به سایر شهروندان انتقال نمایند. همچنین بيا توجيه   
ی نقييش اثرگييذار آمييوزش و  نييهیدرزمبييه تجييارب مثبييت 

بهتير اسيت کيه بيا      محله محيور بخشی در مشارکت  آگاهی
هييای آموزشيی شييهروندان را بيا ضييرورت و    ی دورهبرگيزار 

کيياری عملييی آن آشيينا نمييود.  راه سييازی و اهمیييت مقيياوم
 بهيره  کيم همچنین با اتخار تدابیری مانند اعطای تسهیالت 

ی بناهيا سيازی   به ساخت واحدهای مقاوم و همچنین مقاوم
هيای بالاسيتفاده در سيطح     فرسوده و اخذ مالیيات از زميین  

ی رغبت بيه خریيد   جا بهشهر، شهروندان را تشویق نمود تا 
هيای پيژوهش در    نمایند. یافتيه  سازی زمین، اقدام به مقاوم

هيای   سازی مسيکن بيا یافتيه    خصوص موانع محیطی مقاوم
هييای فصييلی و  ( در خصييوص محييدودیت5119) هاریسييون

همچنین یکسيان نبيودن شيرای  محیطيی از نظير عيدالت       
شود که  محیطی مطابقت دارد. در این خصوص پیشنهاد می

ی از طریق عرضه مصالح ساختمانی در فصول کار سياختمان 
و همچنین توجه به تأمین منابع محیطی یکسان در تميامی  

سيازی مسيکن    مناطق و تمامی فصول زمینه را برای مقاوم
های پژوهش تميامی   مهیا ساخت. درنهایت با توجه به یافته

سازی مسکن بيه هميدیگر ارتبياط دارد     موانع مؤثر بر مقاوم
موانيع را موانيع اقتصيادی شيامل      نیتير  مهيم  که یطور به،
بيه   مربوطشوند و حتی برخی از متییرهای مدیریتی نیز  می

موانع مدیریتی در حوزه اقتصادی بوده است و حتيی اینکيه   
موانع طبیعی نیز ریشه در موانع اقتصادی دارد بنابراین بهتر 

جيامع بيوده و رویکيرد     صورت بههای آتی  ریزی است برنامه
هيای اقتصيادی    ی سیاسيت  هيای برپایيه   اصلی این برناميه 
 متمرکز باشد.
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