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  چكيده

امنيت و منبع سرمايه در بين ساكنان يك شهر  عنوان هويت،بلكه به عنوان يك سرپناه،امروزه نه تنها به مقوله مسكن،
هايي كه در ريزي جامع مسكن و ساير نارسايينداشتن برنامه ضعف مديريت اقتصادي، فقدان منابع كافي، مطرح است.

سو و افزايش جمعيت شهرنشين از سويي ديگر تامين سرپناه در كشورهاي در حال دارد از يكهاي اقتصادي وجود زيرساخت
ريزي مطلوب مسكن بايد تمام جوانب وضع موجود براي دستيابي به برنامه است.و چند بعدي درآورده پيچيدهشكلي ا بهرتوسعه 

هاي هاي مسكن موجود با شاخصناسايي و تطبيق شاخصوتحليل قرار داد. شمسكن و تسهيالت مربوط را مورد بررسي و تجزيه
آيد. اين پژوهش از نوع شمار ميمسكن در شهر سالم در جهت تحقق سكونتگاه مطلوب امري مهم در توسعه مطلوب شهري به

هاي مركز هاي موجود و دادهها و اطالعات موجود در آن از سرشماريو داده استكاربردي بوده و روش آن تحليلي ـ توصيفي 
وضعيت موجود مسكن در "سعي شده است تا به اين پرسش كه  ،. در اين مقالهاستخراج شده است 1390آمار در سال 

هاي تطبيقي با شاخص اي شود و يك مقايسهپاسخ داده ؟"استهاي كمي و كيفي چگونه شهرستان نظرآباد به لحاظ شاخص
هاي مسكن در شهر سالم انجام شود. با توجه به نتايج حاصل از ارزيابي صمسكن در سطح استان البرز و متوسط كشوري و شاخ

هاي ي مسكن شهرستان نظرآباد در حالت كلي نسبت به شاخصهاشاخص ها كمي و كيفي مسكن، وضعيتو مقايسه شاخص
   شوند. مسكن استان، كشور و شهر سالم مطلوب و مثبت ارزيابي مي

   مقايسه تطبيقي، شهر سالم، شهرستان نظرآباد.هاي مسكن، : شاخصواژگان كليدي

  
  

  
  

                                                            
 ريزي شهري، دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران. استاد گروه جغرافيا و برنامه١

  نويسنده مسئول. ،ريزي شهري دانشگاه تربيت مدرس. دانشجوي جغرافيا و برنامه2
 a.garosi@modares.ac.ir پست الكترونيك:

 آموخته رشته سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي دانشگاه تهران. دانش3
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  مقدمه
مسكن از نخستين مسائلي است كه بشر همواره با آن 

گريبان بوده و براي دگرگوني و يافتن پاسخي بهدست
مناسب و معقول براي آن تالش كرده است. لذا، مسكن يك 

دسترسي به مسكن آل آدمي است نياز است و آنچه ايده
، بايد دانست مسكن مناسب كدام رومناسب است. از اين

). اگر نيازهاي اساسي 88:1390است (محمديان و رضويان،
مادي انسان را مجموع نيازهاي بيولوژيك، اقتصادي و 

شدن هر سه دسته از اجتماعي بدانيم، مسكن در برآورده
). 23ـ24: 1390اين نيازها نقش بسزايي دارد (پورمحمدي،

پذيري افراد بسياري از بزرگان، مسكن را عنصر اصلي جامعه
نسبت به جهان، كااليي در سازمان اجتماعي فضا معرفي 

گيري هويت فردي، روابط اجتماعي و شكل اند كه دركرده
اي دارد كنندهاهداف جمعي افراد نقش بسيار تعيين

)Short.2006:199-200يعد كمو  ). نياز به مسكن دو ب
كيفي دارد. در بعد كمي نياز به مسكن، به فقدان سرپناه و 
  ميزان دسترسي به مسكن و در بعد كيفي مسائل و 

مسكني و بدمسكني شوند كه به بيهايي مطرح ميپديده
شوند. وجود واحدهاي مسكوني نامناسب موسوم منجر مي

به بدمسكني، از معضالت اجتماعي جوامع امروز است 
). در كشورهاي در حال 58: 1391و ديگران،(مشكيني 

نشدن مسكن از طريق خريد، رهن توسعه، در صورت فراهم
       نشيني را زاغه و گزينيو اجاره افراد ناچار حاشيه

هاي فرهنگي، گزينند كه در پي آن زمينه ديگر آسيببرمي
. افزايش سريع جمعيت گرددسياسي و اجتماعي فراهم مي

-جاييجابه رايش به داشتن مسكن مستقل،گ و جواني آن،

هاي شهري و محدوديت و گراني زمين هاي بدون برنامه،
كمبود خدمات و غيره در كشورهاي در حال توسعه، مسكن 

ويژه در شهرها به يك معضل عمومي و پيچيده مبدل را، به
). به عبارتي 35: 1384باش، ساخته است (وارثي و زيرك

يافتگي از نظر هاي  توسعهشاخص ترينمسكن يكي از مهم
آيد از اين رو ميزان دستيابي مي شمارفيزيكي يا كالبدي به

هاي عنوان يكي از شاخص به وضعيت مطلوب در مسكن به
توسعه اقتصادي اجتماعي نيز در كشورهاي جهان محسوب 

هاي شاخص . بررسي(Arnott, 2008, 11)شود مي
ي مختلف شناختن مسكن هامسكن، يكي از ابزارها و شيوه

هاي موثر در توان به كمك آن، رويهرود كه ميبه شمار مي
واقع،  ). در17:1382كن را شناخت (توفيق،امر مس
ترين ابزار در ترين و كليديهاي بخش مسكن، مهم شاخص

شوند. گستردگي و تنوع ريزي مسكن محسوب ميبرنامه
مسكن ريزي هاي مسكن و نقش آنها در برنامهشاخص

عملكرد آنها وها برحسب نقشكند تا اين شاخصايجاب مي
تحليل وو مورد تجزيهبندي شده هاي مختلف دستهدر گروه

-). شاخص91:1392زاده زرگر و همكاران،(هادي قرار گيرند

گيري و سنجش هاي مسكن در واقع ابزاري براي اندازه
و  وضع مسكن و روند تحول آن و همچنين ارزيابي موفقيت

شود. به همين دليل هاي مسكن محسوب ميتحقق سياست
ها عالوه بر ارزيابي وضعيت، در تدوين اهداف كمي برنامه

الديني و (سيف گيرندمينيز مورد استفاده قرار
  ).219-218: 392همكاران،

هاي مسكن بيانگر ابعاد مختلف اقتصادي، شاخص
هاي كالبدي مسكن هستند. شاخص اجتماعي، فرهنگي و

انداز آينده مسكن و چشم مسكن ابزار كليدي براي ترسيم
در شهر  ).26:1384(عزيزي، آيندشمار ميريزي آن بهبرنامه

هاي جديد در امر شهرنشيني و سالم، كه از جمله نظريه
آل در رسيدن به يك حالت ايده شهرسازي است براي

هاي مسكن براي مديريت ها از جمله شاخصتمامي شاخص
بهينه شهري براي رسيدن به عدالت اجتماعي و توسعه 

). شهر 23: 1388بابانژاد،شود (زياري و جانپايدار تالش مي
سالم شهري است كه به طور مستمر به ايجاد و بهبود 

پردازد تا به مردم خود ميمحيط اجتماعي و منابع اجتماعي 
ها براي امكان دهد با همكاري متقابل از تمام ظرفيت

ساختن شرايط بهتر بهره گيرند (سعيدي و همكاران 
). طرح ايده شهر سالم نقطه عطفي در فرآيند 541: 1387،

رود و همه ابعاد هاي محيطي به شمار ميتاريخي بهسازي
د به عنوان زندگي شهرنشيني و همه مجموعه شهر باي

ها و امكانات ساز  موقعيتهايي تلقي شوند كه زمينهعرصه
براي ايفاي نقش اساسي در سالمت شهروندان و ساكنان 

ها در باشند. كاربري مسكوني به عنوان بخش اصلي كاربري
ترين نوع كاربري در ارتباط با زمين، شهرها و همچنين مهم

رد. در واقع از نقش بسيار مهمي در برقراري شهر سالم دا
 شروط اصلي شهر سالم ايجاد سرپناه عاري از فقر، 

هاي رساني سالم، بهداشت عمومي، فعاليتهاي آبسيستم
). در Ashtone,1998سالم و غيره براي شهروندان است (

هاي شهر سالم اين است كه واقع هدف از تشكيل كنفرانس
سودمند ها از نظر چگونه زيستن و سالم و انسان تمامي

: 1374زيستن به سطح قابل قبول جهاني ارتقا يابند (قائم،
اصل براي يك شهر سالم 11). سازمان بهداشت جهاني 2



23)    1392ره چهارم، پاييز اريزي كالبدي ـ فضايي (سال دوم، شمبرنامه  

 
 

ترين آنها، مسكن با كيفيت در نظر گرفته است كه از   مهم
در خصوص كيفيت ). Goldstein, 2000:207است (

توان در مي نوعيمسكن، كه البته كميت مسكن را نيز به
عنوان يكي از متخصصان به رايت ل اين كيفيت بيان كرد،د

كودكي كه در  ،هنر و دانش شهرسازي اشاره دارد عرصه
هاي كيفي مانند روشنايي مناسب، فضاي مسكني با ويژگي

سبز، اتاق مناسب و دسترسي به خدمات اطراف مسكن قرار 
هاي رشد استعداد و پيشرفت را بسيار بيش از دارد، زمينه

هاي غير از آن دارد، ه يك كودك در مساكني با ويژگيآنچ
شود كه مسكن با تأكيد مشاهده مي ،كند. بنابراينتجربه مي
تواند در بهبود هاي كيفي و كمي، تا چه اندازه ميبر ويژگي

شرايط فردي، اجتماعي و در نهايت توسعه پايدار جامعه و 
سالم مسكن سالم در شهر  ايجاد شهر سالم مؤثر باشد.

صورت شرايطي از سالمتي ذهني، اجتماعي، فيزيكي  به
وت كافي و عملكردي را براي ايمني، بهداشت، رفاه و خل

 worldاست (شده تعريف ،ساكنان خود تدارك ببيند

health organization,2004 از تعاريف شهر سالم .(
عنوان يك ايده به شود كه اين ايدهچنين استنباط مي

دي خود را اثبات بايد بتواند ابتدا در شكل كالبمحور عدالت
هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نيز جريان نمايد تا به

ترين دارايي شخص در عنوان مهمورود پيدا كند. مسكن، به
كند. در اش، نقش كليدي در اين ميان بازي ميطول زندگي

واقع بستر اصلي رشد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي افراد 
كه استانداردهاي الزم را است د مسكن بهينه و سالم وجو

باشد. لذا ضروري است كه شاخص كيفي و كمي داشته 
آل و استاندارد شهر سالم بسنجيم تا مسكن را ابتدا با ايده

هاي بندي منطقي دست پيدا كنيم. شاخصبه يك جمع
شده  تعريفاي گونهكمي و كيفي مسكن در شهر سالم به

آساني و بدون هيچ كمبودي به رد بتواند بهاست كه هر ف
 مسكن مسكن خوب و پايدار دسترسي داشته باشد. وضعيت

 هايدهه طي جمعيتي، و تحوالت تغييرز ا متأثر ايران در

ديگر  سوي از و جمعيت طبيعي افزايش ،سوك ي از اخير كه
 دنبال به را شهرها به روستاها از جمعيت انبوهت مهاجر

 خصوصبه و در شهرها مسكن براي تقاضابه ، است داشته

 و (ابراهيمي استبخشيده وسيعي ابعاد شهريگ بزر اكزمر
 هاي استاننظرآباد يكي از شهرستان ).150:  1391ديگران،

البرز است كه با توجه به همجواري با شهرهاي بزرگ 
تهران، كرج و قزوين به سرعت در طول چند دهه اخير رشد 
يافته است و از اين تحوالت جمعيتي تاثير فراوان پذيرفته 

است. لذا اهميت دارد كه از وضعيت مسكن اين شهرستان 
يك تصوير علمي دقيق با توجه به استانداردهاي مدرن و 

شود كه ترسيم گردد. در اين پژوهش، سعي مي جهاني
هاي كمي و كيفي  مسكن در شهرستان نظرآباد با ويژگي

متوسط موجود در سطح استان و كشور و نيز استانداردهاي 
مشخص شده در شهر سالم تطبيق داده شود تا از نظر آمار 

عمل و ارقام يك برآورد كلي از مسكن در اين شهرستان  به
زير گويي به دو سوال اساسي حاضر، در پي پاسخ آيد. مقاله

  :است
هاي كمي و كيفي مسكن در وضعيت شاخص )1

هاي استاني و كشوري شهرستان نظرآباد نسبت به شاخص
  چه وضعيتي را دارند؟

هاي كنوني مسكن در ابعاد كمي و آيا شاخص )2
كننده معيارهاي شهر كيفي در شهرستان نظرآباد، تداعي

  ؟استسالم 
  
  ركاها و روشداده

اي و  با توجه به روش نوع تحقيق كاربردي ـ توسعه
انجام كار، ماهيت توصيفي ـ تحليلي دارد. جامعه آماري 

هاي كمي و كيفي آن در مساكن و وضعيت شاخص
هاي كمي و كيفي نظرآباد است. ابتدا شاخصشهرستان 

مسكن شهرستان نظرآباد پس از مشخص شدن، مورد 
اي تطبيقي بررسي و ارزيابي قرار خواهند گرفت و مقايسه

هاي كمي و كيفي مسكن در سطح استان البرز و با شاخص
هاي كشوري انجام خواهد شد تا نيز نسبت به شاخص

نسبت به سطح جامعه هاي شهرستان وضعيت اين شاخص
باالتر يعني سطح استان و سطح كشور سنجيده شود. در 

هاي شهر سالم بررسي و ها را با شاخصادامه، اين شاخص
هاي مسكن شهرستان مقايسه مي شوند تا جايگاه شاخص
هاي دست آيد. شاخصنظرآباد در ارتباط با شهر سالم به

الت موجود كمي و كيفي مسكن نيز با بررسي منابع و مقا
 6شاخص به صورت كمي و  9انتخاب شده است كه 

شاخص در سه سطح شهرستان نظرآباد، استان البرز و كل 
اند. صورت كيفي مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفتهكشور به

هاي عمومي و نفوس اطالعات موردنياز از طريق سرشماري
 دست آمدهبه 1390هاي مركز آمار در سال مسكن و داده

بخش، 2، 1390است. اين شهرستان طبق سرشماري سال 
آبادي داشته است (سالنامه استان80دهستان و 5شهر، 2
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 1390). طبق سرشماري آبان ماه سال 17: 1390البرز،
نفر بوده است (سرشماري 141160جمعيت شهرستان 

). در 17: 1390عمومي نفوس و مسكن شهرستان نظرآباد،
واحد مسكوني  39842وار و خان39799، تعداد 1390سال 

است (سرشماري عمومي نفوس و در شهرستان وجود داشته
). تعداد واحدهاي مسكوني 36و 35: 1390مسكن نظرآباد،

 38811به  2412از  1390تا  1355شهرستان از سال 
  است.رسيده واحد مسكوني

  

  
   . رشد تعداد واحدهاي مسكوني شهرستان1شكل

 1390منبع: سالنامه آماري شهرستان نظرآباد،
  

  
  . موقعيت جغرافيايي شهرستان نظرآّباد2شكل

 
  ير نتايجشرح و تفس

  هاي كمي مسكنشاخص
  مسكن)تعداد خانوار و موجودي مسكن(كمبود 

هاي اين دو شاخص، همراه با رشد ساليانه آن، شاخص   
اجتماعي هستند كه در ارتباط با يكديگر بوده و تعداد 

سكن در وضعيت موردنياز مسكن در آينده و كمبود م

كنند. به كمك دو شاخص تعداد ميكنوني را مشخص 
خانوار و تعداد مسكن، كمبود واحد مسكوني محاسبه 

  گردد. مي
شود كه در سطح شهرستان مشاهده مي )1(جدولدر 

و كشور وضعيت نامطلوب و در سطح استان وضعيت 
  مطلوبي را نسبت به استاندارد شهر سالم داريم.

1355 1365 1375 1385 1390

تعداد واحد مسکونی 2412 7133 14506 30598 38811
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  . مشخصات جمعيتي، موجودي مسكن، كمبود مسكن در شهرستان، استان و كشور1جدول
  آل)سالم (ايدهشهر   كل كشور  استان  شهرستان  90شاخص سال 
در شهر سالم اين شاخص به صفر نزديك است (به ازاي هر   75149669  2412523  141160  جمعيت

خانوار يك مسكن وجود دارد، به اين معني كه كمبود مسكن در 
  شهر سالم وجود ندارد)

  21159033  719383  38811  موجودي مسكن
  21185647  717910  39799  تعداد خانوار

  - 26614  +1473  -988  كمبود مسكن
توان گفت وضعيت مطلوب است. كمبود مسكن در در كل مي

  سطح شهرستان زياد نيست و در سطح استان تراز مثبت است.
  )1390( منبع: مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان نظرآباد، استان البرز و كل كشور

  
  تراكم خانوار در واحد مسكوني

كند اين شاخص از اين نظر اهميت دارد كه معلوم مي
كه چند درصد واحدهاي مسكوني به صورت يك خانواري 
بوده، چند درصد دو خانواري و همچنين چند درصد سه 
خانواري و بيشتر هستند. اين رابطه از تقسيم تعداد 
خانوارهاي معمولي ساكن به تعداد واحدهاي مسكوني 

  معمولي حاصل شده است. 

عي آل اين شاخص در شهر سالم كه به نووضعيت ايده
 پردازد،به بررسي نسبت خانوار به تعداد واحد مسكوني مي

  .است ذيلنسبت  اين
  

	متوسط	تراكم	خانوار	در	واحد	مسكوني ∶
	تعداد	خانوارهاي	معمولي	ساكن
	تعداد	واحدهاي	مسكوني	معمولي	

 

  . تراكم خانوار در واحد مسكوني2جدول
  آل)شهر سالم (ايده  كل كشور  استان البرز  شهرستان نظرآباد  90شاخص سال 
  75149669  2412523  141160  جمعيت

  21159033  719383  38811  موجودي مسكن  است 1در شهر سالم اين شاخص 
  21185647  717910  39799  تعداد خانوار

  شود.وضعيت در كل مطلوب ارزيابي مي  1  0,997  1,02  تراكم خانوار در واحد مسكوني
  )1390( استان البرز و كل كشور نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان نظرآباد، مركز آمار ايران،منبع: 

  
، ميزان شاخص تراكم خانوار در 2با توجه به جدول

واحد مسكوني در شهرستان نظرآباد نسبت به استان و 
كشور و شهر سالم  با اختالف ناچيزي بيشتر است و به 

   .شوددليل در كل مطلوب ارزيابي مي همين
  

  
  تراكم نفر در واحد مسكوني

  هاي عمده ميزان تراكم در واحد مسكوني، يكي از شاخص

شود. اين شاخص معرف سنجش سطح زندگي محسوب مي
دهد (زياري و نسبت نفر در واحد مسكوني را نشان مي

  ). 88: 1385زرافشان،
ارتباط با تراكم خانوار در اين شاخص نيز به نوعي در 

عد خانوار و تراكم اتاق در واحد مسكوني واحد مسكوني، ب
است و بيانگر وضعيت فرهنگي و اجتماعي خانوارهاي ساكن 

  در واحد مسكوني است.
    

  . تراكم نفر در واحد مسكوني و سرانه هر نفر از واحد مسكوني3جدول
  آل)شهر سالم(ايده  كل كشور  استان البرز  شهرستان نظرآباد  90سال شاخص 

  -   75149669  2412523  141160  جمعيت
  -   21159033  719383  38811  موجودي مسكن

  3,55  3,35  3,63  تراكم نفر در واحد مسكوني
  .باشدمترمربع مي14وضعيت مطلوب اين شاخص 

)World Health Organization,2004(  

  98,9  93,3  75  زيربنا (مترمربع)متوسط 
وضعيت با توجه به تراكم نفر در واحد مسكوني و 

  شود.مطلوب ارزيابي مي يمتوسط زير بنا
  )1390( منبع: مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان نظرآباد، استان البرز و كل كشور
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  1390. مشخصات تعداد اتاق، تعدادجمعيت و متوسط اتاق در واحد مسكوني در شهرستان، استان و كشور در سال 4جدول
  آل)شهر سالم(ايده  كل كشور  استان البرز  نظرآباد  شاخص متوسط اتاق در واحد مسكوني

اعضاي خانوار يك اتاق (به تعداد هر يك از   62774826  2082279  102675  هاتعداد كل اتاق
  75149669  2412523  141160  تعداد جمعيت  وجود داشته باشد).

متوسط اتاق به نفر(نسبت اتاق به جمعيت 
  كل)

  وضعيت نامطلوب  0,83  0,86  0,72

عدخانوار و متوسط اتاق   3,55  3,4  3,5  عد خانواربوضعيت نامطلوب (ب
  2,96  2,89  2,64  متوسط اتاق در واحد مسكوني  بايد برابر شوند تا مطلوب ارزيابي شود).

  )1390( منبع: مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان نظرآباد، استان البرز و كل كشور
        

  متوسط اتاق در واحد مسكوني 
كردن تعداد متوسط اتاق در واحد مسكوني از تقسيم

هاي واحدهاي مسكوني به تعداد كل واحدهاي مسكوني اتاق
  .استمعمولي حاصل شده

شود كه متوسط اتاق در ، مشاهده مي4طبق جدول
واحد مسكوني براي شهرستان نظرآباد نسبت به متوسط 

پايين است. لذا شرايط اين شاخص استان البرز و كل كشور 
در شهرستان نظرآباد پايين است. با توجه به بعد خانوار كه 

هاي بيشتر يا واحدهاي در شهرستان است وجود اتاق
مسكوني با اتاق بيشتر در شهرستان ضرورت دارد. يعني در 

آل شهر سالم به ازاي هر نفر يك اتاق وجود وضعيت ايده
به بعد خانوار در شهرستان نظرآباد  داشته باشد كه با توجه

عبارت اتاق وجود خواهد داشت. به 2,64است تعداد  3,5كه 
كه نسبت  استاتاق  0,72ديگر سهم هر نفر در شهرستان 

 ،، بنابراينخواهد بودبه شاخص شهر سالم پايين و منفي 
  وضعيت مناسبي ندارد. 

  
  متوسط اتاق براي هر خانوار 
هاي تراكم در واحد شاخصاين شاخص، يكي از 

هايي مسكوني است. منظور از اتاق در سرشماري، اتاق
هستند كه قابل سكونت بوده و براي استفاده دائمي و يا 
اتفاقي در اختيار خانواده قرار دارد مانند اتاق نشمين، اتاق 
خواب، مهمانخانه، نهارخوري، هال و غيره. آشپزخانه و 

آيند. تاق به حساب نميانبارهاي غير قابل سكونت، ا
اتاق براي هر نفر از  1وضعيت مطلوب اين شاخص حدود 

  اعضاي خانوار است.

		متوسط	اتاق		براي	هر	خانوار ∶
	تعداد	كل	اتاق	ها
	تعداد	كل	خانوار	

 

  محاسبه متوسط اتاق براي خانوار شهرستان، استان و كشور . 5جدول
  آل)شهر سالم(ايده  كل كشور  استان البرز  شهرستان نظرآباد  90شاخص سال 
  62774826  2082279  102675  هاتعداد كل اتاق

  21185647  717910  39799  تعداد كل خانوارها  يك اتاق براي هر نفر
 2,96  2,9  2,57  متوسط اتاق براي هر خانوار

  وضعيت نامطلوب 3,55  3,4  3,5  بعد خانوار
  )1390( منبع: مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان نظرآباد، استان البرز و كل كشور

  
شود شاخص متوسط ، مشاهده مي5با توجه به جدول

ميانگين  اتاق براي هر خانوار در شهرستان نظرآباد نسبت به
دارد. اما اين تري قرارپاييناستاني و كشوري در سطح 

شاخص با توجه به بعد خانوار در تمام سطوح شهرستان تا 
كشور وضعيت نامطلوبي نسبت به شاخص شهر سالم دارد 

نسبت  هااتاقتعداد كم كننده واحدهاي مسكوني با كه بيان
  .استبه اعضاي خانوار 

  تراكم خانوار در اتاق 
منظور اين است كه چند درصد خانوارها در يك اتاق و 

كنند. اين  زندگي مي بيشترچند درصد در دو اتاق و 
شود. ميزان به صورت (خانوار بر اتاق) محاسبه مي ،شاخص

دهنده وضعيت نشانتر باشد، آن هر چقدر به صفر نزديك
  .خوب خانوارها در تصاحب تعداد اتاق است



27)    1392ره چهارم، پاييز اريزي كالبدي ـ فضايي (سال دوم، شمبرنامه  

 
 

  . محاسبه تراكم خانوار در اتاق شهرستان، استان و كشور6جدول
  آل)شهر سالم (ايده  كل كشور  استان البرز  شهرستان  90شاخص سال 

  62774826  2082279  102675  هاتعداد كل اتاق
است (زياري و  0,27شرايط مطلوب در شهر سالم 

  ).97: 1389همكاران،
    21185647  717910  39799  تعداد كل خانوارها

 0,33  0,34  0,33  تراكم خانوار در اتاق  شود.وضعيت مطلوب ارزيابي مي
  )1390( منبع: مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان نظرآباد، استان البرز و كل كشور

تراكم خانوار در اتاق شهرستان نظرآباد با ، 6طبق جدول
سطح استاني و كشوري تقريبا برابر است و هر سه سطح 

، وضعيت نسبتاً 0,27نسبت به شاخص شهر سالم با 
  مطلوبي دارند.

  
  متوسط تراكم نفر در اتاق 

بررسي نسبت آل اين شاخص نيز به وضعيت ايده      
پردازد. پيشنهاد نسبت حداقل تعداد افراد به تعداد اتاق مي

يك اتاق در مقابل يك نفر از سوي سازمان ملل است و هر 
چه اندازه آن كوچكتر شود، افراد خانوارها استقالل بيشتري 

در داخل واحد مسكوني دارند. اين شاخص توسط كميته 
است شدهكار گرفته بحران جمعيت سازمان ملل به

  ).6:1375(آسايش،
هاي خانواركردن تعداد جمعيت اين رابطه از تقسيم

هاي موجود در واحد معمولي ساكن به تعداد كل اتاق
است. باال بودن اين شاخص مسكوني معمولي به دست آمده

دهنده وضعيت نامناسب اقتصادي و اجتماعي اقشار نشان
  جامعه است.

  محاسبه تراكم نفر در اتاق در شهرستان، استان و كشور. 7جدول
  آل)شهر سالم(ايده  كل كشور  استان البرز  شهرستان نظرآباد  90شاخص سال 
  1  62774826  2082279  102675  هاتعداد كل اتاق
وضعيت نسبتاً مطلوب   75149669  2412523  141160  تعداد جمعيت

شودارزيابي مي  1,19  1,15  1,37  تراكم نفر در اتاق 
  )1390( منبع: مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان نظرآباد، استان البرز و كل كشور

  

شـود كـه شـاخص متوسـط     ، مشاهده مي7طبق جدول
تراكم نفر در اتاق در شهرستان نظرآباد نسبت بـه اسـتان و   

زيـادي بـا شـاخص     كل كشور باالتر بوده ولي در كل فاصله
توان اين شاخص را مثبت ارزيابي شهر سالم ندارند و لذا مي

  كرد.
  

  مسكني)كمبود واحدهاي مسكوني (بي
اساسـاً كمبــود مســكن عبــارت اســت از تفاضــل تعــداد  
واحدهاي مسكوني موجود از تعداد خانوارهاي موجود. هدف 
اين روش كه اصطالحاً كمبود ناشي از حذف تـراكم خـانوار   

شود، تأمين يك واحد مسكوني بـراي هـر خـانوار    ناميده مي
سـتاندارد معـين   ). براساس يـك ا 160: 1377است (وثوقي،

د مسـكوني بـراي يـك خـانوار        واحـ  (بر فرض اين كـه يـك  
توان كمبود مسكن ) با مقايسه تعداد مسكن موجود مياست

را برآورد كرد. درصد كمبود واحدهاي مسكوني از رابطه زير 
  آيد:دست ميبه 

  

كمبود	مسكن ∶
تعداد		واحد		مسكوني 		تعداد	خانوار	ساكن

	تعداد		واحد	مسكوني	
100	 

  . محاسبه تعداد و درصد كمبود واحدهاي مسكوني در شهرستان، استان و كشور8جدول
  آل)شهر سالم(ايده  كل كشور  استان البرز  شهرستان نظرآباد  90شاخص سال 

  21159033  719383  38811  مسكن موجودي
  21185647  717910  39799  تعداد خانوار  .استاين شاخص در شهر سالم صفر 

  - 26614  +1473  -988  كمبود واحدهاي مسكوني

  -0,12  +0,2  -2,5  درصد كمبود
با توجه به درصد پايين، اين شاخص نيز در 

  شود.كل مطلوب ارزيابي مي
  )1390( نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان نظرآباد، استان البرز و كل كشورمنبع: مركز آمار ايران، 
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، شهرسـتان نظرآبـاد كمبـود واحـد     8با توجه به جـدول 
مسكوني داشته و نسبت به شهر سالم و نيز سطوح استاني و 
كشــوري وضــعيت نــامطلوبي را دارد. شــاخص اســتاني نيــز 

وضعيت مطلـوب ولـي سـطح كشـوري     نسبت به شهر سالم 
  وضعيت نامطلوبي دارد.

  مسكوني مساحت زيربناي واحدهاي
اين شاخص، بر مبناي نسبت بين سـطح كـل زيربنـاي    

: 1377گردد (وثوقي،مجاز از كل مساحت قطعه محاسبه مي
141.(  

  . محاسبه زيربنا و درصد آن در شهرستان، استان و كشور (متر مربع)9جدول
  به باال501  500-301  300-201  200-151  150-101  100-81  80-76  75-51  و كمتر 50  شاخص زيربنا
  0,04  0,30  1,05  4,23  16,70  25,54  13,60  28,27  9,16  شهرستان
  0,13  0,49  1,56  3,63  19,07  24,26  11,34  31,2  7,19  استان
  0,07  0,6  2,66  7,35  23,3  21,5  10,40  22,6  9,82  كشور

  متر مربع مساحت وجود داشته باشد. 14زير بناي واحد مسكوني بايد به مقداري باشد كه براي هر نفر در واحد مسكوني بيش از   شهرسالم
  )1390( استان البرز و كل كشورمنبع: مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان نظرآباد، 

  

و  3,5، 3,4متوسط بعد خانوار سه سطح به ترتيب 
است و حداقل مساحت استاندارد براي هر نفر در  3,55

  مترمربع است. 14طرف سازمان ملل  واحد مسكوني از
توان نتيجه گرفت كه در سه سطح براي هر نفر لذا مي

متربع فضا وجود دارد.  14در واحد مسكوني بيش از 
شود (گزيده نتايج بنابراين، اين شاخص، مثبت ارزيابي مي

  )56: 1390سرشماري عمومي نفوس و مسكن،
  

  مسكن هاي كيفيشاخص
  هاي ساختشيوه كاررفته در ساختمان ومصالح بهنوع

هاي كالبدي مسكن كه نمود بيروني و از جمله شاخص
هاي ساخت استفاده و شيوهعيني دارد، نوع مصالح مورد 

است. يكي از عناصر عمده در ساخت مسكن، آگاهي از 
  وضعيت واحدهاي مسكوني و كيفيت مصالح ساختماني 

  ).181: 1377(وثوقي، استكاررفته در اين واحدها به

. انواع واحدهاي مسكوني براساس نوع مصالح10جدول
  اسكلت فلزي يا بتوني، آجر و آهن و سنگ آهنشامل   بادوام

  شامل آجر و چوب، سنگ و چوب، بلوك سيماني  دوامنيمه
  شامل تمام آجر، تمام چوب، خشت و چوب، خشت و گل  دوامكم
  شامل كپر و آلونك  دوامبي

  .58: 1393منبع: پورمحمدي،
  مسكوني شهرستان، استان و كشور. نوع مصالح به كار رفته در واحدهاي 11جدول

  كل كشور  استان  نظرآباد  نوع مصالح
  سهم درصد از كل

  شهر سالم 
  آل)(ايده

 درصد 100  كشور  استان  شهرستان

  25,94  39,79  39,87  5177978  283545  15475  اسكلت فلزي

96,84  
نسبتا 
 مطلوب

  18,21  32,35  8,37  3635605  230547  3249  بتون آرمه
  34,71  24,41  48,60  6938485  173995  18864  آهن يا سنگ و آهنآجر و 

  6,28  0,53  0,51  1254165  3748  199  آجر و چوب يا سنگ و چوب
  5,64  0,29  0,23  1125930  2040  89  بلوك سيماني (با هر نوع سقف)

  1,83  0,46  0,22  366901  3253  84  تمام آجر يا سنگ و آجر
  0,19  0,01  0,01  38906  86  4  تمام چوب

  2,81  0,27  0,46  561150  1944  177  خشت و چوب
   2,49  0,26  0,06  490834  1831  23  خشت و گل

  0,40  0,13  0,54  81533  937  210  ساير
  0,54  1,5  1,13  410911  10738  437  (اظهار نشده)

  100  100  100  19954705  38811 712664  جمع

)1390( نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان نظرآباد، استان البرز و كل كشورمنبع: مركز آمار ايران، 
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شود در شهرستان ، مشاهده مي11با توجه به جدول
ها اسكلت فلزي، آجر و درصد از ساختمان96,84نظرآباد، 

است كه بيشتر از متوسط كار رفتهآهن و سنگ و آهن به
دهد كه مصالح نشان مياستاني و كشوري است. اين مسئله 

 مسكوني شهرستان نظرآباد هايشده در واحداستفاده
تر از سطح استان و كل كشور است و در مقايسه با مقاوم

 تر است لذا، معيارهاي شهر سالم با اختالف كمي پايين
  توان گفت، وضعيت نسبتاً مطلوبي را دارند. مي

  تسهيالت و امكانات مسكن
دهنده نشانت و امكانات موجود در مسكن تسهيال

سطح رفاه زندگي ساكنان است كه براي سنجش كيفيت در 
  شود.شهرها استفاده مي

شاخص برخورداري از تسهيالت خانوار در واحد 
كشي، تلفن، گاز طبيعي و لولهمسكوني شامل برق، آب 

)196: 1377آشپزخانه، حمام و توالت است (وثوقي،

  
  

  . ميزان تسهيالت و امكانات واحدهاي مسكوني در شهرستان، استان و كشور12جدول

امكانات و 
  تسهيالت

  كل كشور  استان البرز  نظرآباد

  سهم از درصد كل

 شهر سالم

  كشور  استان  شهرستان

 %100  99,49  99,74  99,30  19854084  710833  38541  برق

 %100  77,76  79,93  65,41  15517144  569684  25387  تلفن ثابت

 %100  96,46  99,52  99,04  19248650  709305  38440  كشيآب لوله

 %100  79,96  96,57  98,04  15957754  688252  38052  كشيگاز لوله

 %100  97,13  99,80  99,70  19383564  711250  38726  آشپزخانه

 %100  95,16  98,89  98,84  18989557  704821  38362  حمام

  %100  99,33  99,84  99,80  19822600  711542  38734  توالت

جمع كل واحد 
  مسكوني

38811  712664  19954708  94,30  96,32  92,18  

  )1390( البرز و كل كشورمنبع: مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان نظرآباد، استان 
  

، شاخص تسهيالت و امكانات 12با توجه به جدول
درصد كمي 94,30مسكن در شهرستان نظرآباد با متوسط 

تر از ميانگين %) و پايين92,18باالتر از ميانگين كشوري (
%) قرار گرفته است و در مقايسه با 96,32استاني (

زيرا ، نسبتاً مطلوبي دارندمعيارهاي شهر سالم وضعيت 
  اختالف زياد نيست.

  
  مالكيت مسكن

   مالكيت مسكوني، برحسبتصرف واحدهايشاخص نحوه

هاي پايه در شناخت بخش اي، از جمله شاخصيا اجاره
مسكن از ابعاد اجتماعي و اقتصادي است. با اين حال، 
       ميزان اين شاخص در جوامع مختلف متفاوت است، 

توان باال بودن شاخص مالكيت را گوياي اي كه نميگونهبه
وضعيت مطلوب مسكن در يك كشور دانست و يا برعكس 

). اين شاخص، مفهوم اقتصادي دارد و 28: 1384(عزيزي،
كند. در وضعيت اقتصادي خانوارهاي ساكن را توصيف مي

اين شاخص نحوه تلقي خانوار از مسكن به عنوان محل 
  انداز خانوار قأبل تامل است.سكونت، يك كاال يا پس
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  . توزيع خانوارها بر حسب نحوه تصرف واحد مسكوني13جدول

  كشور  استان  شهرستان  شاخص نحوه تصرف
  سهم از درصد كل

  كشور  استان  شهرستان
ملكي عرصه و اعيان 

  (زمين و بنا)
22807  320289  11875003  57,24  44,6  56,4  

  6,3  8,56  4,7  1317281  61473  1625  اعيان(بنا)ملكي 
  26,6  40,26  30,73  5607314  289135  12245  استيجاري

  1,6  1,17  1,69  332808  8465  651  در برابر خدمت
  7,5  4,31  5,20  1585221  31018  2074  رايگان
  0,9  0,54  0,60  180763  3889  240  ساير

  0,7  0,54  0,50  151544  3905  200  اظهار نشده
  100  100  100  21049934  718174  39842  جمع

  )1390( منبع: مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان نظرآباد، استان البرز و كل كشور
   

گردد كه مالكيت در عرصه و مشاهده مي، 13در جدول
رديف و برابر با كل اعياني در شهرستان نظرآباد تقريباً هم

كشور و بيشتر از متوسط استاني است و ميانگين تصرف 
ر و نشيني) شهرستان بيشتر از كل كشواستيجاري (اجاره

  كمتر از ميانگين استاني است.
يافتگي توسعهدر شهر سالم با توجه به فرهنگ و سطح 

هر كشوري نوع تصرف و مالكيت مسكن متفاوت است. ولي 
مثبت تلقي  يامر ه به فرهنگ ايراني مالكيت مسكنبا توج

  شود.مي
نشيني شود كه در شهرستان ميزان اجارهمشاهده مي

  نشيني در استان خيلي بيشتر و درتقريباً باال است. اجاره

توان نيز مي تر است. به صورت كيفيسطح كشور پايين
گفت كه وضعيت اين شاخص در سه سطح مناسب نبوده و 

  شود.نامطلوب ارزيابي مي
  

  عمر واحدهاي مسكوني
هاي كيفي مسكن كه وضعيت يكي ديگر از شاخص

بودن واحدهاي مسكوني را نشان قدمت و جديداالحداث
شاخص عمر مفيد واحدهاي مسكوني است دهد، مي

ها با توجه مسئله مفيد ساختمان). عمر 190: 1377(وثوقي،
تا  20طور منظم و با برنامهتأمين و نگهداري ساختمان به

  ).1: 1381فرد،شود (خليقسال سنجيده مي 40
  

  . عمر واحدهاي مسكوني در شهرستان، استان و كشور14جدول

  كل كشور  استان البرز  نظرآباد  عمر واحد مسكوني
  سهم از درصد كل

  كل كشور  استان  شهرستان

  24,67  24,09  28,68  4923240  171752  11131  )1390- 1385سال( 5

  30,05  42  33,94  5996484  299363  13174  )1384-1375سال ( 15

  19,40  16,87  18,99  3889249  120265  7373  )74-1365سال ( 25تا 10

  24,30  15,55  16,58  4850523  110887  6436  سال به باال 25

  1,47  1,45  1,79  295212  10397  697  اظهار نشده

  100  100  100  19954708  712664  38811  جمع

  )1390( : مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان نظرآباد، استان البرز و كل كشورمنبع
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، شاخص عمر واحد مسكوني شهرستان 14در جدول
 81سال با 25هاي با عمر كمتر از ساختماننظرآباد در 

درصد  74,12درصد و كشور با  82,96درصد، استان با 
وضعيت مناسبي دارند و در مجموع و مقايسه با معيارهاي 

  شهر سالم وضعيت نسبتاً مطلوبي دارند. 
  

  بدمسكني
  از  (بدمسكني)،  نامناسب  مسكوني  واحدهاي  وجود 

 نشيني، امروز است. حاشيهمعضالت اجتماعي جوامع 
نشيني از انواع بد مسكني است. هاي خودرو و زاغههسته

شاخص بدمسكني در شهر سالم هرچقدر به صفر نزديك 
رسد. براي رسيدن به درصد شاخص نظر ميباشد مطلوب به

بدمسكني در اين مقاله، از يك سو از درصد خانوارهايي كه 
ند و از سوي ديگر، از كرددر چادر، كپر و غيره زندگي مي

تعداد خانوارهايي كه نوع محل سكونت آنها ساير و يا  اظهار 
  است.نشده بود استفاده شده

  
  (بدمسكني ). تعداد و درصد واحدهاي مسكوني بد 15جدول

  شهر سالم  كل كشور  استان البرز  شهرستان نظرآباد  )90شاخص بدمسكني (سال 

  211590330  719383  39857  كل واحد مسكوني
  هرچه به صفر 

زاغه يا موارد  چادر+كپر+ آلونك،  ترلوبتر مطنزديك
  مشابه+ساير+اظهار نشده

15  1209  109099  

  مطلوب  0,51  0,16  0,03  مسكنيدرصد بد

  )1390( منبع: مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان نظرآباد، استان البرز و كل كشور
  

شود كه براساس جدول شاخص بدمسكني مشاهده مي
شاخص بدمسكني در شهرستان نظرآباد نسبت به ميانگين 

 تري قرار دارد و وضعيتاستاني و كشوري در سطح پايين
مطلوبي را از لحاظ مسكن دارد و نسبت به شهر سالم 

  شود.اختالف جزئي دارد و نسبتا مطلوب ارزيابي مي
  

 گيرينتيجه

هاي كمي و كيفي از شناخت مسكن به لحاظ شاخص
هاي آتي شهر، به ريزياي در برنامهجمله عوامل اصلي و پايه

اين  آنچه درشود. ريزي مسكن، محسوب ميويژه بعد برنامه
ها عنصر كليدي ميان شايان ذكر است اين است كه شاخص

در تعيين كيفيت مسكن هستند و جايگاه خاصي در نظام 
ريزي مسكن دارند. اما وجود هر يك از آنها به تنهايي برنامه

شرطي الزم در جهت ارتقاي سطح كيفي مسكن و شرايط 
هاي مسكن در مطلوب آن نيست. در شهر سالم، شاخص

ترين وضعيت خود قرار دارند. آنچه وجود اين مطلوب

شرط كافي در بحث كيفيت مسكن و مسكن ها را بهشاخص
كند، لزوم وجود همه آنها در كنار يكديگر مناسب تبديل مي

است. يعني وجود يكي بدون ديگري عاملي كافي نيست. 
هاي كمي و كيفي مسكن اهداف اين مقاله ارزيابي شاخص

هاي اد و مقايسه تطبيقي آن با شاخصدر شهرستان نظرآب
كمي و كيفي مسكن در استان البرز و كل كشور و تطبيق 

هاي سرشماري هاي شهر سالم بر اساس دادهآن با شاخص
توان اذعان نمود گيري مي، بوده است. در نتيجه1390سال

هاي كمي و كيفي مسكن در شهرستان نظرآباد كه شاخص
هاي شهر سالم دارند. شاخص وضعيت مطلوبي را نسبت به

هاي كمي دو هاي ارزيابي شده، در شاخصاز ميان شاخص
شاخص متوسط اتاق براي خانوار و اتاق در واحد مسكوني 

هاي كيفي، شاخص نوع تصرف نامطلوب و در ميان شاخص
ها، اند. در بقيه شاخصواحد مسكوني نامطلوب بوده

ي مورد نظر در هاشهرستان نظرآباد در مقايسه با شاخص
  شود.شهر سالم، مطلوب و مثبت ارزيابي مي
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  منابع
مؤثر بر  بررسي عوامل)،  1391ابراهيمي ، مهدي و ديگران (

، فصلنامه تخصصي مشتريان از مسكن شهري اصفهانرضايت 
علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر، سال ششم، ش 

18 ) ،149-170.(  
سرشماري عمومي نفوس و مسكن  )،1390استانداري البرز (

  ريزي.، معاونت برنامه استان البرز
سرشماري عمومي نفوس و مسكن  )،1390( استانداري البرز 

 ريزي.، معاونت برنامهشهرستان نظرآباد

 100سنجش كيفيت زندگي در )،  1375آسايش، حسين(
شهر بزرگ جهان (متروپليتن) بر اساس تحقيق كميته بحران 

  .  .)14-3، (76و  75مجله مسكن و محيط روستا، ش جمعيت، 
ريزي كاربري اراضي برنامه)، 1390رضا (پورمحمدي، محمد

  تهران.، انتشارات سمت شهري
، چاپ ريزي مسكن، انتشارات سمتبرنامه)، 1393ـــــــ (

  دوازدهم، تهران. 
ريزي مسكن، مجموعه مقاالت برنامه )، 1382توفيق، فيروز (

 ، سازمان ملي زمين و مسكن، تهران.ريزي مسكنآموزشي برنامه

بررسي عوامل مؤثر نياز به مسكن با )،  1388ثواب، زهره (
، ريزني  نواده و مراحل دور زندگي در شهرشكل خاتأكيد بر تغيير 

  ).143-119، (67/68فصلنامه جمعيت، ش 
گزارش طرح )، 1383حبيبي، سيد محسن و زهرا اهري (

مطالعات طرح مطالعاتي بررسي ابعاد كيفي مسكن در ايران، 
  جامع مسكن، وزارت مسكن و شهرسازي. 

مصالح در اثر نوع و كيفيت )،  13819خليق فرد، سيروس (
، پايان نامه كارشناسي ارشد، هاي متعارفعمر مفيد ساختمان

  رشته عمران، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه امام حسين.
ريزي مسكن شهري به سوي برنامه)، 1379رفيعي، مينو (

  ).38-34، (19ها، سال دوم، شماره ، ماهنامه شهرداريمحلي
)،  1388انژاد (اهللا و محمدحسين جان بابكرامت ،زياري

ها، سال نهم، ، فصلنامه شهرداريها و نظريات شهر سالمديدگاه
  ). 23-14، ( 95ش 

بررسي وضعيت )،  1382زياري، كرامت اهللا و مهدي دهقان (
، ش 13، مجله صفه، دوره ريزي آن در شهر يزدمسكن و برنامه

  ).75-62ف ( 36
ررسي )، ب1385زياري، كرامت اهللا و عطااهللا زرافشان (

تغييرات كمي و كيفي مسكن در شهر مراغه و پيش بيني مسكن 
ه، دوره چهارم، ، مجله جغرافيا و توسع1402موردنياز تا سال 

  ).105-85شماره پياپي هشتم، (

مقايسه تطبيقي شاخص هاي )، 1389زياري و همكاران (
كمي و كيفي مسكن شهر بابل با نقاط شهري كشور با تاكيد بر 

مجله تحقيقات جغرافيايي، سال بيست و پنچم، ، شهر سالم
  ).116- 83شماره دوم (

دانشنامه مديريت شهري )، 1387سعيدي، عباس و همكاران (
ها، جلد اول، ها و دهياري، انتشارات سازمان شهرداريو روستايي

  چاپ اول، تهران.  
تحليل شكاف )، 1392الديني، فرانك و همكاران (سيف

، گانه شهر تهران 22ن در مناطق جغرافيايي كيفيت مسك
المللي انجمن جغرافياي ايران، دوره جديد، سال فصلنامه بين

  ).233-212، (39 شمارهيازدهم 
 دگرگوني و جايگاه بر تحليلي)، 1384مهدي ( محمد عزيزي،

 پژوهشي و علمي نشريه ايران، در شهري مسكن هايشاخص

  .)34- 25( ،23 شمارهزيبا،  هنرهاي
، شهر سالم در كشورهاي در حال توسعه  )،1374گيسو ( قائم،

  .18- 17 شمارهمجله صفه، سال پنجم، 
هاي ها و مولفه)، شاخص1388لطفي، حيدر و همكاران (

گذاري مسكن روستايي در ريزي و سياستضروري در برنامه
-105، ( 7اره م، فصلنامه جغرافيايي آمايش سرزمين، شايران
123.(  

بررسي وضعيت )، 1390حمد تقي رضويان (محمدي، كاوه و م
، هاي مسكن در شهر سردشت استان آذربايجان غربيشاخص

  ).110-87، (17 شمارهفصلنامه آمايش محيط، 
سرشماري عمومي نفس و مسكن )، 1390(مركز آمار ايران 

ريزي و نظارت رياست جمهوري، معاونت برنامه، كل كشور
  راهبردي، مركز آمار ايران.

يابي ارزيابي مكان)، 1391مشكيني، ابولفضل و همكاران (
محيطي، با هاي مسكن مهر با رويكرد كالبدي ـ زيستپروژه

، فصلنامه استفاده از مدل سلسله مراتب (نمونه موردي استان يزد)
  ).70-57دوم،(  شمارهعلمي ـ پژوهشي مطالعات شهري، 
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هفدهم  شمارهنجم، هاي شهري و منطقه اي، سال پپژوهش

)85-100.(  
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