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وقوع نابرابری فضایي در مناطق جهان باه ویاژه در

سایر فعالیتهای اقتصادی ،بدون تأثیر نیست.

زندگي را به وجود آورده است (.)Vlahov et al., 2005

مسااکن و مسااتقر و  1/5میلیااون خااانوار فاقااد مسااکن

از آنجا كه توسعه در زمانها و مکانهای مختلاف باه صاورت

مناسب با حداقر امکانات وجاود داشاتند .ایان در حاالي

یکساان در كشاورهای درحاالتوساعه صاورت نگرفتاه؛ لا ا

است كه با توجه به هرم سني جمعیت كشاور و رسایدن

نابرابریهای منطقهای در هر مقیاساي ،در ایان كشاورها

پیک جمعیت جوان كشور به سن اشاتغال و ازدوا و باه

فراوان است و در زمینه شاخصهای مختلف اجتمااعي-

تبع آن نیاز به مسکن ،سااننه سااخت  700هازار واحاد

اقتصاادی ،منااطق ویاژهای در ایان كشاورها موقعیات

مسکوني كه براساس پیشبینيها تا سال  1396باه مارز

ممتازتری نسبت به دیگر نقااط دارناد حیادریچیاناه و

 1040هزار نفر نیز خواهد رسید در كشور ضروری است؛

همکاااران .)1394 ،از جملااه معیارهااای برنامااهریاازی

بنااابراین داشااتن نظااام برنامااهریاازی بااه منظااور ایجاااد

منطقهای برای مشخص كردن نابرابریها ،تعیین وضعیت

هماهنگي بین بخش مسکن و سایر بخشها و باین اجازا

مناطق برحسب برخورداری از شاخص توسعه است .ایان

به وجود آورنده مساکن زماین ،سیساتم حمارونقار و

ویژگي در میان كشورهای درحالتوساعه نماود باارزتری

غیره) با تأسیسات زیربنایي ،تسهیمت عماومي ،خادمات

نساابت بااه جهااان توسااعهیافتااه دارد .از طرفااي از نظاار

اجتماعي ،سیستم حمرونقر و غیره ضروری اسات؛ زیارا

تاااریخي ،رونااد شهرنشاایني و شااهرگرایي در میااان ایاان

نزدیکترین و آشناترین پدیده برای انسان ،فضایي اسات

كشورها امری غیرعادی محسوب ميشود؛ باه طاوریكاه

كه در آن ،زندگي ميكند و در لحظات مختلف باا آن در

امروزه همه مسائر كشورهای درحالتوسعه را تحت تأثیر

تماس است و بسیاری از خصلتهاای رواناي و اجتمااعي

قرار داده است .كشور ما نیز از این قاعده مستثني نباوده

انسان در محار زنادگي او تجلاي ماادی پیادا مايكناد.

و در هر دو مورد از رشد شتابان و بدون برنامه به ویژه در

بنابراین مساکن عاموه بار مکاان فیزیکاي ،كار محایط

دهههای اخیر برخوردار بوده است كه به نوبه خود مسائر

مسکوني را نیز دربر ميگیرد كه شامر تمامي خدمات و

و مشکمت خاصي را پدید آوردهاند شافقي و همکااران،

تسهیمت ضروری مورد نیاز برای بهتر زیستن خانواده و

 .)1383از جمله معضمت ناشي از رشد شتابان جمعیات

طرحهای اشتغال ،آموزش و بهداشت افراد است بساحا

كه دامنگیر همه اقشار جامعه باه خصاوق قشار جاوان

و همکاران.)1393 ،

جامعه شده ،معضر مسکن اسات .مساکن از جنباههاای

در كشورهای درحالتوساعه ،فقادان مناابع كاافي،

مختلف در زندگي انسان اهمیت دارد .از نظار اقتصاادی،

ضااعف ماادیریت اقتصااادی ،نداشااتن برنامااهریزی جااامع

مسکن به عنوان یک دارایي و سرمایه تلقي مايشاود .از نظار

مسااکن و سااایر نارسااایيهای كااه در زیرساااختهای

اجتماعي ،مسکن شرایط مطلاوبي را بارای خاانواده باهمنظور

اقتصادی ایان كشاورها وجاود دارد از یکساو و افازایش

تحقق فعالیتهای آنها فراهم ميكند ( )Salleh, 2008و

جمعیت شهرنشین از سویي دیگر ،تأمین سرپناه در ایان

همچنین باعث ثبات و همبستگي خانواده ميشود .بخش

كشورها را به شکلي غاام

و چندبعادی درآورده اسات

مسکن به علت تمایزهایي كاه باا دیگار نیازهاای انساان

پورمحمااادی .)1385 ،بناااابراین مساااکن دارای ابعااااد

دارد ،جایگاااهي خاااق در اقتصاااد دارد؛ زیاارا تغییاارات

متفاوتي است و نميتوان آن را تکبُعادی بررساي كارد؛

اقتصادی ميتوانند بر این بخش تاأثیرات زیاادی داشاته

زیرا از یکسو مسکن ،یک مکان فیزیکي است و به عنوان
سرپناه ،یک نیاز اولیه و اساس خانوار به حساب ميآیاد و
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كشورهای درحالتوسعه ،طیف وسیعي از شرایط ناهمگون

در سااال  1388حاادود  1/6میلیااون خااانوار فاقااد
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باشند ،ضمن اینكه ركود و رونق ادواری ایان بخاش بار
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سااکونتي و از تسااهیمت ضااروری بااه شاامار ماايآیااد

ساكنان روستایي ،بیشاترین نارضاایتي را از دیادگاههای

(.)Schwartz, 2014

رسمي در مورد مسکن روستایي داشتند.

مخصوصاً در جوامعي كه رشد شهرنشیني آنها در دو دهه

یک استراتژی مؤثر برای مقابله با كمبود زمین مسکن در

اخیر زیاد بوده ،از اهمیت خاصي برخوردار است .مشاکر

نوار غزه» با هدف برجسته كردن نقاش افازایش تاراكم

مسکن در ایاران را مايتاوان باا افازایش ساریع قیمات

مسکن به منظور مواجهه با مشکر كمبود زمین مساکن،

واحدهای مسکوني و اجارهبهای آنها به خصوق در سطح

به بررسي مشکر كمبود زماین مساکن در ناوار غازه باا

شهرها احساس كرد ولي از آنجاایي كاه عوامار مختلاف

توجه به جمعیت در حال رشاد فزایناده در ایان منطقاه

اقتصادی و سیاساي ،موجاب افازایش قیمات واحادهای

پرداخت .نتاایج پاژوهش نشاان دادناد كاه اساسااً ارائاه

مسکوني ميشود ،بان رفتن قیمت یا اجارهبهای واحدهای

راهحرهایي در راستای برقرار كردن توازن باین الگوهاای

مسکوني به تنهایي نشاندهنده مشکر مساکن در ایاران

مسااکن متااراكم و مح ایط مناسااب شااهری مااورد نی ااز

نیست .تحونت اجتماعي و اقتصادی در چند دهاه اخیار

ميباشد.

در استان ایمم ،لزوم توجه به مسکن و برنامهریزی آن در

زوفری و چانگ ،)2015 3در پژوهشاي باه بررساي

قالب برنامهریازیهاای شاهری و منطقاهای بیشازپایش

توسعه مسکن ،خانه و بيخانمااني در منااطق دورافتااده

احساس ميشود .این تحقیق در پي آن است تا با بررسي

اسااترالیا پرداختنااد .یافتااههای ایاان پااژوهش ،فرض ایات

شاخصهای كمي و كیفي مسکن بتواند شکاف منطقهای

شهری را مبني بر حوزه سیاستگ اری در مسائر مربوط

مسکن و بهطور كلي وضعیت موجود مسکن و مقایسه آن

به بيخانمانها تعیین ميكند و بر محادودیتهای فعلاي

با شاخصهای مناطق شهری استان و همچنین مشاخص

برای بومیان و ارائهدهندگان خدمات در مناطق دورافتاده

كااردن تااوانهااای موجااود در داخاار اسااتان ،بااه ارائااه

تأكید ميكند .نتایج پژوهش نشان دادند كه روند باان باه

راهکارهای مناسب در چارچوب ضاوابط و اساتانداردهای

پااایین بودجااه و تصاامیمات باادون مشاااوره و مشاااركت

تعیین شده اهداف برنامههای مسکن بپردازد كاه در ایان

محااادود مردماااي در جامعاااه اتفاااا افتااااده اسااات و

راستا سؤانت زیر را مطرح كرده است:

محدودیتهای پاسخ به خدمات مسکن محلي ميباشد.

 -1وضعیت توزیع مسکن در استان ایمم چگونه است؟

در پژوهشي با عنوان «وضعیت مسکن اجتماعي و

 -2پهنهبندی شکاف منطقاهای مساکن در اساتان

توسعه پایدار جامعه در كره جنوبي» ،به تشریح ویژگيها

ایمم چگونه امکانپ یر ميباشد؟

و مشکمت مسکن و بررسي مسائر توسعه پایدار جامعاه
در كرهجنوبي پرداخته شد .نتایج پژوهش نشان دادند كه

 -2پیشینه تحقیق

الزامي به ارائه راهحلي خااق نميباشاد و دولات ،بخاش

الف) پژوهشهاي خارجی

خصوصي و جامعه مدني باید در راستای مشاركت نزدیک

گالنت و رابینسون )2011 1در پژوهشي به بررساي

برای ارائه یک برنامه جامع مساکن باا یکادیگر همکااری

دیدگاههای محلي در مورد هزینههای مسکن و پیامدهای

داشته باشند ).(Ha, 2008

آن برای برنامه محلي در انگلستان پرداختند .نتایج نشان
دادند كه درک بسیار پرهزینه از قیمتگ اری و نیازهاای
1- Gallent and Robinson

2- Asfour
3- Zufferey and Chung
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مسئله مسکن در ایران مانناد اغلاب جواماع دنیاا،

اسفور )2012 2در پژوهشي باا عناوان «باه ساوی
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از طاارف دیگاار ،از ضااروریات توسااعه یااک منطقااه

توسعه در منطقاه ماورد مطالعاه وجاود دارد .همچناین
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پورمحماادی و اساادی  )1393در مطالعااهای بااا

هفت گروه همگن ،طبقهبندی شدند.

عنوان «ارزیاابي سیاساتهای دولتاي تاأمین مساکن در
مورد گروههای كمدرآمد شاهری مطالعاه ماوردی شاهر

 -3مبانی نظري

زنجان)» بیان داشاتند كاه سیاساتهای دولتاي تاأمین

مفهوم مسکن عموه بر مکان فیزیکي ،كار محایط

مسکن همواره با نگرش كمي صورت گرفته و این امار در

مسکوني را نیز دربر ميگیرد كه شاامر تماام خادمات و

موفقیت آن تأثیرگا ار باوده اسات .ایان سیاساتهاا در

تسهیمت ضروری مورد نیاز بارای باهزیساتن خاانواده و

كاهش اسکان غیررسمي ،نقش مثبتاي داشاتهاند اماا در

طرحهای اشتغال ،آموزش و بهداشت افراد است .در واقاع

پروژههای دولتي تأمین مسکن ،الگوهای كاربری زماین و

تعریف و مفهوم عام مسکن ،یک واحاد مساکوني نیسات

تأمین نیازهای ساكنان ،موفق عمر نکردهاند.

بلکه كر محیط مسکوني را شاامر ميشاود .باه عباارتي

بررسي متغیرهای رضایتمندی ساکونتي در برناماهریزی

كلیه خدمات و تساهیمت عماومي نزم بارای بهزیساتن

مسکن در شهرک مهرگان پرداختند .نتایج نشاان دادناد

انسان را شامر ميشود و باید حق تصرف نسبتاً طونني و

كه دو اصر جامعنگری و توسعه اجتمااعمبناا ،از اصاول

مطمئن بارای اساتفادهكننده آن فاراهم باشاد ملکاي و

مهم در سیاستهای مسکن مهر ميباشاد كاه در كناار

سجادیان.)1395 ،

اصر فرایندمحوری ميتوان انتظار رضایتمندی ساكنان

در دومین اجمس اسکان بشر كاه در ساال 1996

را از نتاایج آن داشات .در نهایات تاأثیر اصار توساعه

در استانبول برگزار شد مسکن مناسب چنین تعریف شده

اجتماعمبنا بر اصر جامعنگری بررسي شد.

است :سرپناه مناسب ،تنها به معناای وجاود یاک ساقف

نصیری و غممي  ،)1395در پژوهشي باه بررساي

بانی سر هر شاخص نیسات .سارپناه مناساب؛ آساایش

توسااعه كالباادی مسااکن در اسااتان لرسااتان پرداختنااد.

مناسااب ،فضااای مناسااب ،دسترسااي فیزیکااي و امنیاات

یافتههای تحقیق نشان دادند در زمینه پایداری كالبادی،

مناسب ،امنیت مالکیت ،پایداری و دوام ساازهای ،روشانایي،

مسکن روستایي به نوعي مؤید رفتار مركاز -پیراماون در

تهویه و سیستم گرماای مناساب ،زیرسااختهاای اولیاه

استان لرستان ميباشد؛ بهطوری كه شهرستانهای حوزه

مناسب از قبیر :آبرساني ،بهداشت و آموزش ،دفع زباله،

مركزی استان دارای پایداری كالبدی بیشتری ميباشاند

كیفیت مناسب زیستمحیطي ،عوامر بهداشتي مناساب،

و هرچه به طرف پیرامون حركت كنیم ناپایداری كالبدی

مکان مناسب و قابار دساترس از نظار كاار و تساهیمت

در بین شهرستانهای استان لرستان افزایش ميیابد.

اولیه است كه همه این موارد باید با توجه باه اساتطاعت

ص ایدایي و همکااارانش  )1391در مطالعااهای بااه

مردم تأمین شوند حاتمينژاد و همکاران.)1385 ،

بررسي وضعیت مسکن مناطق روساتایي شهرساتانهای

اگر فرایند برنامهریزی شهری را یاک باار براسااس

اسااتان اصاافهان و سااطحبندی نااواحي روسااتایي آن

زیرمراحر تصمیمگیری و بار دیگر برمبنای موضوع ماورد

پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان دادند كه شاخصهای

برنامهریزی در نظر بگیریم به ایان ترتیاب ميتاوانیم باه

انتخابي با روش تحلیرعاملي به پنج عامر كاهش یافتناد

جایگاااه ساااختمان و مسااکن و فعالیتهااای مربااوط بااه

كه در بین عوامر دستهبندی شاده ،عامار زیربناایي باه

برنامهریزیهای آن در یک چاارچوب كامن برناماهریزی

تنهایي بیشترین واریانس را تبیین ميكند .همچناین بار

پي ببریم .به هر حال این فرایند برنامهریزی همچون یک
سیستم ،از عناصری تشکیر شده است .اگر هر یک از این
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ب) پژوهشهاي داخلی

اساس روش تحلیر خوشهای نیز شهرستانهای استان در
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این صورت خواهند بود :الف) سیستم طبیعاي و سیساتم

این گروه نیروهای بازار خودبهخود همسویي و همااهنگي

شهری ب) سیستم ارزشي ،تمام ارزشهای كوچاک را در

خود را بازیافته و بدون قائار شادن محادودیت بار نیااز

رابطه با مساکن داراسات ) .جامعاه ماورد برناماهریزی

حیات اقتصادی به همراه اقتصاد در حال رشاد و توساعه

مسکوني د) تولید مسکن كه توسط نیاروی كاار و ساایر

مسکن مناسب برای همه تهیاه خواهاد شاد .طرفاداران

عوامر برای تولیاد مساکن انجاام مايشاود .ه) سیساتم

نظریه اقتصادی مسکن معتقدند كه نیازهای مسکن بایاد

هدایت و كنترل مسکوني؛ شامر عوامر تصمیمگیرنده در

در سیستم بازار از طریق بخش خصوصاي فاراهم گاردد.

دو بخااش عمااومي و خصوصااي ،اباازار حقااوقي و اسااناد

برخورد و دخالت دولت با مکانیزم طبیعي و نرمال عرضاه

برنامهریزی است و سیستم ارتباطات كه شاامر :سیساتم

و تقاضا ،سبب افزایش مشکر مساکن مايشاود .در ایان

ارتباطات شهری و ارتباط بین سیستم مساکوني و ساایر

نظریه بر كاهش نقش دولت تأكید شده است.

جااامع بخااش مسااکن ،نیازمنااد شناسااایي كاماار و

مسااکن ،بااه عنااوان كلی ادیتاارین اباازار برنامااهری ازی و

تجزیهوتحلیر عمیق ابعاد گسترده مسکن و عوامر ماؤثر

تشکیردهنده شالوده اصلي آن را ميتوان از حساسترین

بر آن است عزیزی.)1383 ،

مراحر برنامهریزی دانست .عرضه مسکن به منظور تأمین

دیدگاههاي اقتصادي -اجتماعی در رابطه با مسکن

رشد اجتمااعي ،عموهبار خاود واحاد مساکوني ،محایط

قباار از هاار فعالیاات پژوهشااي بایااد تحقیقااات و

پیرامون آن را نیز دربر ميگیرد پورمحمدی.)1385 ،

تئوریهایي كه منطباق باا موضاوع ماورد نظار هساتند

 -نگاارش مسااکن در اقتصاااد خاارد :بااازار مسااکن

مطالعه شوند .آشنایي با نظرات كارشناسان و پژوهشگران

پیچیدهتر از بازار بسیاری از كانهای دیگر است .در واقاع

ميتواند به عنوان راهنمایي بارای مطالعاات بعادی قارار

دو بازار وجود دارد :یکي بازار فروش كاه امکاناات ماالي،

گیرد ،از این رو برای مطالعه مسکن و برنامههای مارتبط

بافت و عوامار اجتمااعي در آن مؤثرناد و دیگاری ،باازار

با آن نزم است كه از نظرات و تئاوریهاای مختلاف كاه

اجاره برای مدت معین.

درباره آنها بیان شده ،استفاده شود.
 -نگاارش اقتصاااد نئوكمساایک :در ایاان مکتااب،

 -4روش تحقیق

بیشترین سود برای مصرفكننده و بیشاترین نفاع بارای

ماهیت پژوهش حاضر ،توسعهای-كاربردی اسات و

تولیدكننده است .عوامر مؤثر بر قیمت مسکن را ميتوان

از نظاار روش تحقیااق ،تركیبااي از روشهااای توصاایفي،

به دو دسته تقسیم كرد :نخست عوامر بنیادی كه توسط

اسنادی و تحلیلي استفاده شده اسات .شایوه تحقیاق در

نیروهای عرضه و تقاضای بازار تعیین مايشاوند و دساته

برنامهریزی و مدیریت شهری؛ به معنای تبیین حركت در

دوم ،عوامر غیربنیادی هساتند كاه مرباوط باه عملکارد

راستای دستیابي به حقایق در ابعاد مختلف ميباشاد .در

اقتصادی مسکن نميباشند بلکه شامر نیروهایي هساتند

این مسیر شاخصها و عواملي دخالت دارند كه مايتواناد

كه خار از عملکرد بخش مسکن بر قیمت مسکن تاأثیر

میزان آن را تغییر دهد .بنابراین ،جامعه آمااری تحقیاق،

ميگ ارند قليزاده.)1387 ،

استان ایمم در قالب هفت شهرستان ميباشد .از شااخص

 -نگرش اقتصادی بازار مسکن :طرفداران لیبرالیسم

تركیبي مسکن جهت شناخت وضعیت مساکن و شاکاف

اقتصااادی ،مسااأله مسااکن را نیااز ماننااد سااایر مسااائر

درونمنطقااهای اسااتان ایاامم اسااتفاده شااده اساات.

اقتصادی به مکانیزم بازار سپرده و اعتقااد دارناد كاه هار
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سیستمهای شهری ميباشد .بنابراین تدوین یاک برناماه

 -نگرش برنامهریازی شاده مساکن :شااخصهاای
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عناصر را به صورت یک سیستم تصور كنیم این عناصر به

نوع دخالت دولت از كارایي دست نامرئي ميكاهد .به نظر
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و  EXCELانجام شده است.

جغرافیایي ،ایمم از غارب باه كشاور عارا  ،از شار باه

استان ایمم با مسااحت  19086كیلومترمرباع ،در غارب

استان لرستان ،از شمال به استان كرمانشاه و از جنوب به

ایران قرار دارد .این اساتان از اساتانهای جنگلاي ایاران

استان خوزستان محدود ميشود .شهر ایمم ،مركز استان

است و به خااطر زیباایي طبیعاتش باه عاروس زاگارس

ایمم از نظر جغرافیایي در  46درجاه و  45دقیقاه طاول

معروف شده است .این استان تا سال  1342جزو اساتان

شرقي و  32درجه و  15دقیقه عرض شمالي واقاع شاده

كرمانشاه بود كه طبق تقسیمات كشوری در ساال 1342

است و از نظر موقعیت جغرافیایي در غرب و جناوبغربي

به استان تبدیر شاد .در ایان تقسایمات ،بخشهاایي از

كشور قرار دارد سالنامه آماری استان ایمم.)1385 ،

 -5یافتههاي تحقیق

به  132مترمربع در سال  1385افزایش یافته كاه دارای

وضعیت مسکن در استان ایالم از لحاظ مساحت زمین و زیربنا

رشد متوسط ساننه  1/5درصد بوده است.

متوسط مساحت زیربناای هار واحاد مساکوني در
نقاط شهری استان ایمم از  114مترمربع در سال 1375
جدول  -1متوسط زمین و زیربناي مسکن در نقاط شهري استان ایالم در سال  1375و 1385
سال

تعداد واحد

مساحت زیربنا

مساحت زمین

متوسط مساحت زیربنا

متوسط مساحت زمین

1375

2203

251426

489626

114

222

1385

3131

414634

504805

132

161

منبع( :سرشماري عمومی نفوس و مسکن ،مركز آمار ایران 1375 ،و )1385

با توجه به نمودار  ،1میانگین زمین بهكار رفتاه در
هاار واحااد از  222مترمربااع در سااال  ،1375بااه 161

مترمربع در سال  1385با نرخ رشد  -3/16درصد كاهش
یافته است.
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نقشه  -1موقعیت جغرافیایی استان و شهرستانهاي ایالم
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تجزیهوتحلیر دادهها با مدل  TOPSISو نرمافزار SPSS

لرسااتان و خوزسااتان بااه ایاامم ملحااق شاادند .از نظاار
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وضعیت شاخص خانوار نسبت به واحد مسكکونی
در استان ایالم

كه برخورداری خانوارهای شهری از واحاد مساکوني بهتار از

این شاخص نشاندهنده تعداد خانوار در مقابر هار

خانوارهای روستایي ميباشد .در این میان شهرستان ایامم

واحد مسکوني است و با محاسبه تقسیم تعداد خانوار باه

با  1/143خانوار در واحد مسکوني بهترین وضعیت را باه

تعداد واحد مسکوني بهدست ميآیاد .هرچاه انادازه ایان

خود اختصاق داده و بعاد از آن شهرساتان درهشاهر باا

شاخص كوچکتر باشد ،نشاندهنده وضاعیت بهتاری در

 1/135خانوار در رتبه بعدی قرار دارد .شهرستان آبدانان

زمینه وجود مسکن از نظر كمي است؛ بهطوری كاه اگار

نیز با  1/198خاانوار در رده آخار قارار دارد .در ایان ساال

شاخص یک باشد؛ بدین معناي اسات كاه در مقابار هار

متوسط تعداد خانوار در واحاد مساکوني كار كشاور 1/15

 100خانوار 100 ،واحد مساکوني وجاود دارد؛ لا ا های

خانوار بوده است جدول .)2

خانواری فاقد مسکن نیست .از طرفي مقدار این شااخص

بااا بررسااي شاااخص تااراكم در واحااد مسااکوني در

هرچه از یک بیشاتر باشاد ،نشااندهناده تاراكم بیشاتر

سالهای  1375و  1385و روند تغییارات آنهاا براسااس

خانوار در واحد مسکوني است كه در این صورت به همان

محاسبات انجام شده ،موجودی مسکن و تعداد خاانوار در

میزان نیاز به مسکن خود را نشان ميدهد.

این سالها ،در جدول  3ارائه شده است .براسااس نتاایج

بررسي برخورداری تراكم خانوار در واحد مساکوني

سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال  ،1385شااخص

نشان ميدهاد كاه در ساال  1375در اساتان ایامم هار

تراكم كر استان  1/124بوده كه ایان مقادار در منااطق

 1/168خانوار ،یک واحد مسکوني داشتهاند .ایان نسابت

شهری 1/092 ،و در مناطق روستایي 1/155 ،بوده است.

جدول  -2شاخص تراكم خانوار در نقاط شهري و روستایی استان ایالم در سال 1375
شهرستان

تعداد واحد مسکونی
شهري

تعداد خانوار

تراكم خانوار در واحد مسکونی

روستایی

شهري

روستایی

شهري

روستایی

آبدانان

3008

3078

3415

3879

1/135

1/260

ایمم

20681

4673

2359

5348

1/141

1/144

ایوان

3682

3275

4129

3616

1/121

1/104

درهشهر

2791

4832

2152

5503

1/129

1/139

دهلران

4658

2276

5377

2556

1/154

1/123

شیروان

1131

10026

1295

11478

1/145

1/145

مهران

3622

2552

4236

2844

1/170

1/114

منبع( :سرشماري عمومی نفوس و مسکن ،مركز آمار ایران)1375 ،
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در مناطق شهری  1/142و مناطق روستایي  1/146بوده
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نمودار  -1روند تحوالت میانگین زیربنا و زمین بهكار رفته در استان ایالم طی سالهاي 1375-1385
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جدول  -3تراكم واحد مسکونی در نقاط شهري استان ایالم در سالهاي  1375و 1385
1375

39683

45296

1/141

1385

63983

69886

1/092

منبع( :سرشماري عمومی نفوس و مسکن ،مركز آمار ایران 1375 ،و )1385

براساس نتایج بهدست آمده از نمودار  ،2به جاز در

نزدیک ميگردد .طبیعتاً وجاود برناماهریازی مناساب در

سال  1376و  1377كه شاخص تاراكم خاانوار در واحاد

بخااش تولیااد مسااکن و اجاارای موفااق سیاسااتهااای

مسکوني ،اندكي افزایش داشته ،شاخص مورد نظر از سال

كوچکسازی بخش مساکن ،باازخورد ایان روناد نزولاي

 1378به بعد بهبود داشته و به سمت عادد ایادهآل یاک

خواهد بود.

با توجه به جدول  ،3متوسط تعداد خانوار در سطح
استان ایمم از سال  1375تا  1385روند بهبود داشته؛ به
این صورت كه در سال  1375متوساط تعاداد خاانوار در
واحد مسکوني 1/141 ،خانوار بوده كه در سال  ،1385به
 1/092خانوار رسیده و بدین ترتیب مشاخص مايگاردد
كه احدا واحدهای مسکوني بیشتر از جمعیت بوده اماا

 ركاااود در ارزشافااازوده بخاااش سااااختمان و
عدماستقبال در سرمایهگ اری مسکن
 محدودیت تسهیمت اعتباری بانکهاا در ایجااد
ساختمان
 واگاا اری زمااین از سااوی سااازمان مسااکن و
شهرسازی با قیمت كارشناسي و از طریق مزایده.

نتوانسته كمبود مساکن را باهطاور كامار جباران كناد؛

متوسط تراكم جمعیت به واحد مسکونی استان ایالم

همانطاور كاه ممحظاه شاد متوساط خاانوار در واحاد

در سااال  1385میاازان تااراكم نفاار) در واحااد

مسکوني در سطح استان طي سالهای  1375تاا ،1385

مسکوني استان 5/70 ،بوده كاه در نقااط شاهری5/22 ،

روندی صعودی داشاته اسات جادول  4و نماودار  .)3از

نفر و در نقاط روستایي  6/17نفر باهدسات آماده اسات.

دنیر مهم این افزایش ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:

بیشااترین تااراكم نفاار در واحااد مسااکوني مربااوط بااه

 افزایش جمعیت با توجه به فعاال شادن بخاش
صنعت و معدن ،خدمات و سایر بخشها

شهرسااتان مهااران بااا  6/29نفاار و كمتاارین تااراكم را
شهرستان درهشهر با  5/12نفر داشته است نمودار .)4
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نمودار  -2روند تحوالت شاخص تراكم خانوار در واحد مسکونی در سطح استان طی سالهاي 1375-1385
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سال

واحدهاي مسکونی شهري

خانوار در مناطق شهري

تراكم در واحد مسکونی

تحلیر فضایي و اولویتبندی شکاف درونمنطقهای مسکن  /...سعید ملکي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 85
جدول  -4وضعیت تراكم مسکن در سطح نقاط شهري و روستایی استان ایالم در سال 1385
نقاط شهري

نقاط روستایی

تعداد خانوار

واحد مسکونی

تعداد خانوار

واحد مسکونی

شهري

روستایی

آبدانان

5302

4758

4056

3238

1/114

1/253

ایمم

35629

32545

6578

5032

1/095

1/109

ایوان

6615

6157

3425

3078

1/074

1/109

دره شهر

4719

4436

6768

5727

1/064

1/182

دهلران

7555

6952

3821

3331

1/087

1/147

شیروان

3938

3731

11149

10122

1/055

1/101

مهران

6128

5405

4832

3736

1/134

1/293

منبع( :سرشماري عمومی نفوس و مسکن ،مركز آمار ایران)1385 ،

تعداد واحد مسکوني نقاط روستایي

تعداد واحد مسکوني نقاط شهری

200000
150000
100000
50000
0

مهران

شیروان

دهلران

ایوان

دره شهر

آبدانان

ایمم

نمودار  -3رابطه جمعیت و تعداد واحد مسکونی در استان ایالم به تفکیك شهرستان در سال 1385

شاخص نفر به واحد مسکوني نقاط روستایي
7/103

شاخص نفر به واحد مسکوني نقاط شهری

7/043
6/427

6/031
5/555

5/424
5/47

8

5/111

5/484
5/001

5/004

5/614
5/101

7
6

5/35

5
4
3
2
1
0

مهران

شیروان

دهلران

دره شهر

ایوان

ایمم

آبدانان

نمودار  -4مقایسه تراكم جمعیت به واحد مسکونی در نقاط شهري و روستایی استان ایالم در سال 1385
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تعداد جمعیت نفر) نقاط روستایي

تعداد جمعیت نفر) نقاط شهری
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شهرستان

شاخص تراكم مسکن

 86ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـاااااا اقتصاد و مدیریت شهری /شماره بیستودوم ،بهار 1397

در سال  1375انادازه شااخص تعاداد اتاا بارای

شهرستان ایوان با  3/40اتا و شهرستان آبدانان با 2/49

خانوار در كر استان 3/20 ،بوده كه ایان برخاورداری در

اتا كمترین میزان را داشته است جدول .)5

نقاط شهری 3/50 ،اتا و در نقاط روساتایي 2/82 ،اتاا
جدول  -5شاخص اتاق به خانوار به تفکیك شهرستان در استان ایالم سال 1375
شهرستان

تعداد خانوار

اتاق به خانوار

تعداد اتاق

3415

3879

9511

8487

2/79

2/19

ایمم

23593

5348

82373

16035

3/49

3/00

ایوان

4128

3616

15215

11194

3/69

3/10

درهشهر

3152

5503

12386

15871

3/93

2/88

دهلران

5377

2556

20622

7131

3/84

2/79

شیروان

5/129

11478

4453

31964

3/44

2/78

مهران

4236

2844

13965

8740

3/27

3/07

آبدانان

منبع( :سرشماري عمومی نفوس و مسکن ،مركز آمار ایران)1375 ،
متوسط نفر در اتاق در مساكن استان ایالم

 1/63نفاار و در نقاااط روسااتایي  2/18نفاار بااوده اساات.

برمبنای نتایج بهدست آمده از سرشماری نفاوس و

كمترین تراكم را شهرستان ایوان با  1/70نفار در اتاا و

مسکن سال  ،1385متوسط تعاداد نفار در اتاا در كار

شهرستان آبدانان با  2/55در هر اتا  ،بیشترین تراكم نفر

استان  1/85نفر بوده كاه ایان نسابت در نقااط شاهری

در اتا را در استان داشته است نمودار .)5

شاخص نفر به اتا نقاط شهری

شاخص نفر به اتا نقاط روستایي

4
3
2
1
0
مهران

شیروان

دهلران

دره شهر

ایوان

ایمم

آبدانان

نمودار  -5وضعیت جمعیت نسبت به اتاق مسکونی در شهرستانهاي استان ایالم سال 1385

برخورداری جمعیت از هر اتا طي سالهای ماورد
مطالعه روند بهبودی داشته است ،بهطاوری كاه در ساال

 ،1375این نسبت  1/95نفر در اتاا باوده كاه در ساال
 1385اتا برای هر نفر ،به  1/85رسیده است.
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شهري

روستایی

شهري

روستایی

شهري

روستایی
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متوسط تعداد اتاق براي هر خانوار

برآورد شده است .بیشاترین تعاداد اتاا بارای خاانوار را

تحلیر فضایي و اولویتبندی شکاف درونمنطقهای مسکن  /...سعید ملکي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 87
جدول  -6مقادیر شاخصهاي وضعیت مسکن شهرستانهاي استان ایالم در سال  1375و 1385
1375
آبدانان

2/25

1/13

7/11

2/79

2/79

ایمم

1/60

1/14

6/37

3/49

3/98

ایوان

1/54

1/12

6/37

3/69

4/13

درهشهر

1/49

1/12

6/59

3/93

4/44

دهلران

1/59

1/15

7/03

3/84

4/43

شیروان

1/63

1/14

6/43

3/44

3/94

مهران

1/73

1/7

6/76

3/27

3/83

1385
آبدانان

1/114

3/35

1/56

3/01

5/35

ایمم

1/09

3/26

1/35

2/97

5/10

ایوان

1/07

3/56

1/54

3/31

5/01

درهشهر

1/06

3/80

1/69

3/48

5/00

دهلران

1/08

3/55

1/53

3/27

5/48

شیروان

1/05

3/01

1/59

2/85

5/11

مهران

1/13

3/57

1/40

3/15

5/47

منبع( :سرشماري عمومی نفوس و مسکن ،مركز آمار ایران 1375 ،و )1385

با توجه به روشهای بیان شاده و نتاایج جادول ،6

چهار پلهای در رأس قرار گرفتهاند و شهرستان ایمم نیاز

رتبهبندی شهرستانهای اساتان در باازه زمااني  1375و

یک رده سقوط كرده و جایگاه پنجم را به خود اختصاق

 1385مشخص گردید .شهرساتانهای آبادانان و مهاران

داده است .همچنین نزم به ذكر است شهرستان دهلاران

بدون تغییر وضعیت همچنان در انتهای رتباهبنادی قارار

كه در سال  1375رتبه دوم را دارا باوده در ساال 1385

دارند اما در صدر این رتبهبندی ،تغییراتي صورت گرفتاه

توانسته است رتباه چهاارم را باه خاود اختصااق دهاد

است؛ بهطوری كه شهرستان شیروان و درهشهر با صاعود

نمودار .)6
8
7
6
5
4

7

3

6
5

2

4
3
2

1

1
0

مهران

آبدانان

ایمم

دهلران

ایوان

دره شهر

شیروان

مهران

آبدانان

شیروان

ایمم

ایوان

دهلران

دره شهر

نمودار  -6رتبهبندي شهرستانهاي استان ایالم در شاخص تركیبی مسکن در سال  1375و 1385

1385

1375
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شهرستان

خانوار در واحد

اتاق در واحد

نفر در اتاق

اتاق به خانوار

نفر در واحد
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شهرستان

نفر در اتاق

خانوار در واحد مسکونی

نفر واحد مسکونی

اتاق به خانوار

اتاق در واحد

 88ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـاااااا اقتصاد و مدیریت شهری /شماره بیستودوم ،بهار 1397
وضعیت شکاف درونمنطقهاي در شاخص تركیبی

 :Kتعداد طبقات و  :Gمیزان آنتروپي ميباشد وارثاي و

مسکن براساس مدلهاي كمی و آماري
شاخص ضریب آنتروپی

شاخص ویلیامسون

این مدل ،معیاری بارای سانجش توزیاع جمعیات

ایاان شاااخص بااه عنااوان تغییاارات ضااریب وزنااي

شهری و توزیاع تعاداد شاهرها در طبقاات شاهری یاک

جمعیت شناخته ميشود و از روش زیر استفاده ميشود:

منطقه ميباشد و بر طبقه تئوری مدل ،وقتي آنتروپي باه

1

Ai 2
)y
]
At0 t
2

طرف صفر میر ميكند از تمركز بیشتر یا افزایش تمركاز

1 n
WI  [∑ ( yi
y i 1

حركت به طرف یک و بانتر از آن ،توزیع متعاادلتاری را

جمعیت كر مناطق :Yi ،شاخص توساعه منطقاه ماثمً

نشان ميدهد .با كاربرد این مدل ميتوان به میزان توزیع

سرانه زیربنا یا سرانه اتا ) :Y ،میاانگین شااخص ماورد

فضاایي شااخص ماورد نظار در شاهرها پاي بارد فنااي،

نظر و  :nتعداد مناطق یا نواحي ميباشد.

 .)1382روش اسااتفاده از ماادل آنتروپااي بااه شاارح زیاار

در این بخش ،ابتدا به انتخاب روش مناساب بارای
محاسبه شکاف باین منااطق مايپاردازیم .باا توجاه باه

ميباشد:
و H   Pi LnPi

H
LnK

G

در مدل فو  :Hمجموع فراواني در لگاریتم نپاری
فراواني :Pi ،فراواني نسبي :LnPi ،لگاریتم نپری فراواني،

محاادودیتهای اطمعاااتي موجااود و همچنااین نااوع
تحلیرهااای مربااوط بااه شااکاف بخااش مسااکن ،ماادل
 TOPSISجهت بررسي شکاف درونمنطقاهای اساتفاده
گردیده است .نمودار  7به صاورت خمصاه شااخصهاای
استفاده شده در تحقیق را بیان مينماید.

تعداد خانوار
شاخص تراكم
تعداد جمعیت
تعداد واحد مسکوني
شاخص نفر به واحد مسکوني

استان ایمم

شاخص تركیبی مسکن

اتا موجود
تعداد اتا 6،... ،2 ،1

سهم جمعیت شهرستان از استان
سرانه اتا
نمودار  -7شاخص تركیبی مسکن در مدل TOPSIS
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یا عدمتعادل در توزیع شاخص بین شهرها حکایت دارد و

در معادلااه فااو  :Aiجمعیاات منطقااه :At0t ،i
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همکاران.)1386 ،

تحلیر فضایي و اولویتبندی شکاف درونمنطقهای مسکن  /...سعید ملکي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 89

})A+ = {(maxvij |j ∈ j)‚(minvij |j ∈ j
})A-= {(minvij |j ∈ j)‚(maxvij |j ∈ j

مدل TOPSIS

گزینه انتخابي باید كمترین فاصاله را باا راهحار ایادهآل

و گزینه حداقر :)si-

منفي بدترین حالت ممکن) داشته باشد .فارض بار ایان

n

است كه مطلوبیت هر شاخص ،به طور یکنواخت ،افزایش

2

) = √∑(vij − vi−

یا كاهشي است .اجرای این تکنیک ،مستلزم طي مراحار

n
2
vi+ ) si−

= √∑(vij −

i=1

زیر ميباشد:

si+

i=1

 )5تعیین ضریبي كه برابر اسات باا فاصاله گزیناه

 )1تشکیر مااتریس دادههاا براسااس nشااخص و

حداقر ) si-تقسیم بر مجموع فاصاله حاداقر  )si-و

mگزینه:
r

aij

=ij

2
√∑m
k=1 akj

 )2وزن دادن به ماتریس استاندارد :برای وزندهاي
ميتوان از تکنیک آنتروپيشانون استفاده كرد .به منظاور

صفر و یک در نوسان است .عدد یک نشاندهنده بانترین

وزندهي با آنتروپيشانون مراحر زیر باید طي شود:

رتبه و صفر نشاندهنده پایینترین رتبه ميباشد ماودت

dj
n

و صافایيپاور .)1392 ،بار اسااس مراحار اجارای ماادل

Wj 

 dj

 TOPSISو وزندهي با مدل  Entropyمحاسبات انجاام

j1

و نتایج آن در جدول  7آورده شده است.

 )3تعیین فاصاله iاماین گزیناه از گزیناه ایادهآل
بانترین عملکرد هر شااخص) كاه آن را باا  A+نشاان
ميدهند:

جدول  -7بیمقیاسسازي موزون با تکنیك آنتروپیشانون
شهرستان

dj

Wj

آبدانان

0/191

0/202

ایمم

0/185

0/196

ایوان

0/184

0/195

درهشهر

0/001

0/001

دهلران

0/198

0/210

شیروان

0/001

0/001

مهران

0/184

0/195

با توجه به نتایج جدول  ،7در بین متغیرهای ماورد

بین دیگر شهرستانها بیشترین وزن متغیرها را دارد ،باه

مطالعه ،شهرساتانهای ایامم و ایاوان تقریبااً دارای وزن

همین ترتیب بیشترین فاصله را نیز با دیگر شهرستانهاا

یکساني ميباشاند .همچناین از نظار میازان فاصاله نیاز

دارا ميباشد .در نهایت شهرستان شیروان دارای كمترین

دارای وضعیت یکساني ميباشند .شهرساتان دهلاران در

وزن تأثیرگ اری در استان ميباشند.
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فاصله گزینه  ) si+كه آن را با  ) CL+نشان ميدهند:
si−
+
c𝑙− = −
si + si+
 )6رتبهبندی گزینهها براساس میزان 𝑙 cكاه باین
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اساس این تکنیک ،بر این مفهوم استوار اسات كاه

 )4تعیین معیار فاصلهای برای گزینه ایدهآل )si+

 90ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـاااااا اقتصاد و مدیریت شهری /شماره بیستودوم ،بهار 1397
جدول  -8تعیین میزان  CLبه تفکیك شهرستانهاي استان ایالم
آبدانان

0/046

ایمم

0/999

ایوان

0/092

دره شهر

0/038

دهلران

0/132

شیروان

0/001

مهران

0/076
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شهرستان

میزان CL
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0/00
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دره شهر
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نمودار  -8رتبه شهرستانهاي استان ایالم بر اساس مدل  TOPSISدر سال 1385

در نهایت مدل  TOPSISنشان داد میزان  CLبه

افزایش جمعیت و رشد صنعتي كشور ،مهاجرت به ساوی

تفکیک بیشترین و كمترین شامر :شهرستانهاای ایامم

شهرها ،افزایش جمعیات شاهری و كااهش بعاد خاانوار،

 ،)0/99دهلران  ،)0/13ایاوان  ،)0/09مهاران ،)0/08

تأمین مسکن مناسب برای خانوارها با مشکمت متعاددی

آبدانان  ،)0/05درهشهر  )0/04و شیروان  )0/00باوده

مواجه شده است .دورههای ركود و رونق تورمي و افازایش

است.

بيرویه قیمت مسکن و زمین و متعاقب آن اجارهبها و تبادیر
تقاضای مؤثر به تقاضای غیرمؤثر ،گواه مطلب بان است.
 -6نتیجهگیري و پیشنهاد

مسئله مسکن در ایران نیز مانند اغلب جوامع دنیاا،

شااهر ،یااک سیسااتم پیچیااده عمااومي اساات كااه

مخصوصاً در جوامعي كه رشد شهرنشیني آنها در دو دهه

متشکر از اجزا و عناصر مختلف و سااختارهای گونااگون

اخیر زیاد بوده ،از اهمیت خاصي برخوردار است .مشاکر

محیطي ،اجتماعي ،اقتصادی ،كالبدی و  ...ميباشاد .ایان

مسکن در ایاران را مايتاوان باا افازایش ساریع قیمات

اجزا ،عناصر و ساختارها در ارتباط متقابر با یکدیگر قارار

واحدهای مسکوني و اجارهبهای آنها ،مخصوصااً در ساطح

دارند و متأثر از كنش و واكنشهای یکدیگرناد؛ بناابراین

شهرها احساس كرد .ولي از آنجایي كه عوامار مختلاف

برنامهریزی برای شهر بسیار پیچیده است و نیاز باه درک

اقتصادی و سیاساي ،موجاب افازایش قیمات واحادهای

قوی از مسائر مختلف و ارتبااط و تاأثیر و تاأثر آنهاا بار

مسکوني ميشوند ،افزایش قیمت یا اجارهبهای واحادهای

یکدیگر و صرف زمان بیشتر دارد .طي دهههای گ شته با

مسکوني به تنهایي نشاندهنده مشکر مساکن در ایاران
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مسااکن بایااد ضاامن شااناخت وضااع موجااود مسااکن و

تراكم را شهرستان درهشهر داشته است.

تسهیمت مربوطه ،روند گ شاته در شائونات اقتصاادی و

بر اساس نتایج مدل تاپسیس و آنتروپاي در جهات

اجتماعي مؤثر بر بازار مسکن و تحونت مسکوني جامعاه

پاسخ به ساؤال چگاونگي پهناهبنادی شاکاف منطقاهای

مورد بررسي و تجزیهوتحلیر قارار گیارد؛ همچناین نزم

مسکن در استان ایمم مشخص گردید در بین متغیرهاای

است تحونت اقتصاادی اجتمااعي جامعاه در آیناده بار

ماااورد مطالعاااه ،شهرساااتان دهلاااران در باااین دیگااار

اساس برنامهریزیهای ملاي ،منطقاهای و شاهری ماورد

شهرستانها ،بیشترین وزن متغیرها را دارا بوده است .باه

مداخله قرار گرفتاه و تاأثیرات متقابار ایان تحاونت در

همین مراتب ،بیشترین فاصله را نیز با دیگر شهرستانهاا

بخش مسکن و تأمین نیازهای سکونتي ماورد پیشبیناي

دارا ميباشد .در نهایت شهرستانهای شیروان و درهشاهر

قرار گیرد .پژوهش حاضر با رویکرد توسعهای -كااربردی،

دارای كمترین وزن تأثیرگ اری در استان ميباشد.

نتایج نشان دادند شااخص تاراكم در واحاد مساکوني در

تفکیک بیشترین و كمترین؛ شامر ایمم  ،)0/99دهلران

بین سالهای 1375تا  1385در استان ایامم باه جاز در

 ،)0/13ایوان  ،)0/09مهاران  ،)0/08آبادانان ،)0/05

سال  1376و  1377كه اندكي افزایش داشاته ،شااخص

درهشهر  )0/04و شیروان  )0/00بوده است.

مورد نظر از سال  1378به بعد روند بهباود داشاته و باه
سمت عدد ایدهآل یک نزدیک ميگردد.
باار مبنااای قساامت اولیااه یافتااههااای تحقیااق و
محاسبات صورت گرفته ،مشخص گردید:

بازار مسکن و سااختمان در اقتصاادهای ساالم باه
عنااوان یااک بخااش پیشااتاز و رشااددهنده اقتصاااد در
مطالعات اقتصادی مطرح است و همواره سهم زیاادی در
تولید ناخالص داخلاي ،اقتصاادهای جهااني و منطقاهای

 -متوساااط مسااااحت زیربناااای هااار واحاااد

داشته است؛ علت این امر به خاطر پویایي چهارصد شغر

مسااکوني در نقاااط شااهری اسااتان ایاامم از  1375تااا

دیگر به صورت غیرمستقیم ميباشد .اگرچاه ایان بخاش

سااال  1385افاازایش یافتااه كااه دارای رشااد متوسااط

در اقتصادهای ساالم باه عناوان یاک عامار رشاددهنده

ساننه  1/5درصد بوده است.

محسوب ميشود؛ اما در كشاورهای درحالتوساعه باعاث

 -بررسااي برخااورداری تعااداد خااانوار در واحااد

پیدایش بیماری مزمن هلندی شده است .بنابراین بياعتناایي

مسااکوني نشااان داد كااه در سااال  1375هاار 1/168

به سامانبخشي فضایي و تفاوت درونمنطقهای مسکن و

خااانوار یااک واحااد مسااکوني داشااتهاند و برخااورداری

عوامر كیفي آنها ،چه در مقیاس واحد مسکوني و چه در

خانوارهاااای شاااهری از واحاااد مساااکوني بهتااار از

مقیاس مجموعه ،عممً به بهای بیش از حد اهمیت دادن

خانوارهای روستایي ميباشد.

به كمیت انجامیاده اسات؛ حاال آنكاه رضاایت نهاایي

 -شاخص تراكم مسکوني كر استان ساال 1385

متقاضیان مسکن نه در كمیت بلکاه در كیفیات نهفتاه

برابر با  1/124بوده كاه ایان مقادار در منااطق شاهری،

است .با توجه به كثرت جمعیت و نیاز به مسکن ،به دلیر

 1/092و در مناطق روستایي 1/155 ،بوده است.

نامعلوم باودن مخاطباان یاا خواساتههای آنهاا نیازمناد

 -میزان تراكم نفر) در هر واحد مسکوني اساتان

برنامهریزیهایي خواهیم بود كه بتواند در تمام ساطوح،

در سال  5/70 ،1385بوده كه در نقاط شهری 5/22 ،نفر

اعم از زیستمحیطي ،اقتصاادی و اجتمااعي ،جامعاه را

و در نقاااط روسااتایي  6/17نفاار ب اهدساات آمااده اساات.

مورد پشتیباني قرار دهد .از ایان رو پیشانهاد مايگاردد
موارد زیر مورد توجه قرار گیرند:
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نیست؛ بنابراین برای دساتیابي باه برناماهریزی مطلاوب

بیشترین آن مربوط به شهرستان مهران باوده و كمتارین
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 برنامهریزی مسکن با توجه به ساختار اجتماعي و شناخت كاركردهای هر یاک از اجازای مساکنشهری و انطبا مناسب آن با نیازهای امروزی
 توجه به رفااه و آساایش مسااكن و اساتفاده ازالگوهای مسکن تاابآوری در انطباا باا توساعه پایادار
شهری
 برنامااهریزی همااهجانبااهنگر در سیسااتم مسااکنپایدار شهری جهت جلوگیری از آسیبهای طبیعي.

بهماان؛ ایمانيتبااار ،حکیمااه .)1394 .تحلیلااي باار
نابرابریهای اجتماعي -اقتصادی مبتني بار مادلهاای
 VIKORو  SAWدر استان آذربایجانشرقي مطالعه

موردی :خادمات بهداشاتي درمااني .مجلاه پاژوهش و
برنامهریزی شهری.34-19 ،)21 6 ،
شفقي ،سیروس؛ ضرابي ،اصغر؛ باردی ،رحایم؛ مرادناژاد ،آناا.
 .)1383رونااد تحااونت جمعیاات بناادرتركمن طااي

سالهای  1335-75و افق آینده آن .فصلنامه جغرافیا و
توسعه ،شماره .3-8 ،30

در استان ایمم در وضعیت مطلوبي به سر نمايبارد اماا

جمشاایدی ،معصااومه؛ جمشاایدی ،علیرضااا.)1391 .

تمركز بیشتر سیاستگ اریهای مرتبط با حوزه پایداری

سطحبندی و تحلیر شااخصهای مساکن روساتایي در

مسکن باید بیشتر حوزه پیراموني اساتان تأكیاد داشاته

استان اصفهان با اساتفاده از تحلیرعااملي و خوشاهای.

باشد .البته این امر نباید منجر به عادمتوجاه باه ماابقي

مطالعاات و پژوهشهاای شاهری و منطقاهای،)15 4 ،

شهرستانها گردد ،بلکه ایجاد بسترهای مناسب در جهت

.52-37

نیر به پایداری كالبدی مسکن مستلزم توجه همهجانبه
به تمام مناطق ميباشد.

عزیزی ،محمدمهدی .)1383 .جایگاه شاخصهای مسکن در

فراینااد برنامااهریزی مسااکن .نشااریه هنرهااای زیبااا،
.42-31 ،))462 17 17

قليزاده ،علياكبر .)1387 .نظریه قیمت مسکن در ایاران باه

 -7منابع

زبان ساده .تهران :نور علم.

بسااحا  ،محمدرضااا؛ سااانروند ،اسااماعیر؛ تبریاازی ،جاامل.

ملکي ،سعید؛ سجادیان ،مهیار .)1395 .تدقیقي بر سااختارها

 .)1393تحلیلي بار شااخصهای پایاداری مساکن در

و كاركردهای مسکن مبتناي بار آماوزههاای اساممي.

مناطق روستایي مطالعه ماوردی :دهساتان سایمخور

فصاالنامه جغرافیااا و برنامااهریاازی شااهری چشاامانااداز

شرقي -شهرستان ازنا) .فصلنامه جغرافیا و برنامهریازی

زاگرس.112-83 ،)27 8 ،

محیطي.208-191 ،))54 2 25 ،

پورمحمدی ،محمدرضا .)1385 .برنامهریزی كااربری اراضاي
شهری .تهران :سمت.
پورمحمدی ،محمدرضا .)1385 .برنامهریزی مساکن .تهاران:
سمت.

ممتاز ،شایوا؛ رفیعیاان ،مجتباي؛ آقاصافری ،عاارف.)1395 .
اصول ،ابعااد و متغیرهاای رضاایتمنادی ساکونتي در
برنامهریزی مسکن مهر مورد مطالعه شاهرک مهرگاان.
فصلنامه مطالعات شهری ،شماره .27-36 ،19
مودت ،الیاس؛ صفایيپور ،مسعود ،)1392 .ارزیابي استانهای

پورمحماادی ،محمدرضااا؛ اساادی ،احمااد .)1393 .ارزیااابي

ایران با تأكید بر شااخصهاای اجتمااعي -اقتصاادی و

پروژههای مساکن مهرشاهر زنجاان .نشاریه تحقیقاات

شاخص تركیبي توسعه انسااني باا اساتفاده از تکنیاک

كاربردی علوم جغرافیایي.192-171 ،)33 14 ،

تاپسیس و  .GISفصلنامه مطالعات برنامهریزی شهری،

حاتمينژاد،حسین؛ سیفالدیني ،فرانک؛ میره ،محمد.)1385 .

بررسي شاخصهای مسکن غیررسمي در ایران .فصلنامه
پژوهشهای جغرافیایي ،شماره .129-145 ،58

.)3 1
مومني ،منصور ،)1387 .مباحث ناوین تحقیاق در عملیاات.
تهران :آگاه.
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هر چند باید گفت كه به طور كلي پایداری مسکن

صیدایي ،سید اسکندر؛ هادایتي مقادم ،زهارا؛ فتحاي ،عفات؛

] [ DOI: 10.29252/iueam.6.22.77

نیازهای فرهنگي

حیدریچیانه ،رحیم؛ علیزاده زنوزی ،شاهین؛ قلیکاي مایمن،
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 تحلیار مقایساهای.)1395 . علیرضاا، بهروز؛ غممي،نصیری
پایداری كالبدی مسکن روستایي در استان لرساتان در

 فصاالنامه جغرافیااا و.1392  و1387 دورههااای زماااني
.80-61 ،)28 8 ،برنامهریزی شهری چشمانداز زاگرس
. ایمااان، صاافر؛ باسااتانيفاار، حمیدرضااا؛ قائاادرحمتي،وارثااي
 بررسااي اثاارات توزیااع خاادمات شااهری در.)1386
عاادمتعااادل فضااایي جمعیاات مطالعااه مااوردی؛ شااهر
.106-91 ،)9 5 ، مجله جغرافیا و توسعه.اصفهان
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