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   چكيده

و نشانه اي از  هاي توسعه در يك جامعهمهمترين بخشيكي از  مسكن به عنوانبخش در حال حاضر 
ي شهري به حساب مي آيد و ميزان كميت و ازجمله مهمترين كاربري هازندگي افراد  اجتماعي رتبه و منزلت

بخش مسكن از شاخص هاي تعيين كيفيت  اجتماعي شهرها است. -و كيفيت آن بيانگر وضعيت اقتصادي
زندگي و سطح رفاه در جامعه است و فعاليت هاي اين بخش نه تنها به رفع نياز مردم به مسكن به عنوان يك 

براي جمعيت رو به رشد اشتغال  امكان وسعه اقتصاد و ايجادبلكه در ت نياز اساسي و حياتي كمك مي كند،
در اين نوشتار به بررسي وضعيت مسكن و تعيين نيازها و الويت هاي  نقش مهمي را ايفا مي كند. كشور،

سكونتي در استان همدان و رتبه بندي شهرهاي استان به لحاظ وضعيت كمي و كيفي مسكن جهت برنامه 
رتبه بندي شهرها بر  متغيرهاي بررسي شده در اين تحقيق، پرداخته مي شود. ريزي مسكن در سطح استان
حاسبه م برآورد نرخ تخريب مسكن، محاسبه تخريب واحدهاي مسكوني، اساس شاخص هاي مسكن،

نوع تحقيق  است. تعيين نقاط بحراني استان به لحاظ شاخص هاي مسكن  ،شاخص شكاف درون منطقه اي
تاكسونومي عددي و  تحليلي با استفاده از مدل هاي -ي بوده و روش بررسي، توصيفيبنياد -از نوع كاربردي

فامنين و  كبودرآهنگ، ،بهاردهد كه در ميان شهرستان هاي نشان مي پژوهشيافته هاي  است. ويليامسون
 يت مسكنداراي بهترين وضع اسدآبادمالير و  در بدترين وضعيت مسكن و شهرستان هاي همدان، تويسركان

در مناطق شهري  درصد، 6/2 همچنين ميزان نرخ تخريب مسكن در استان همدان در استان همدان مي باشند.
  درصد مي باشد. 3درصد و در نقاط روستايي 2

استان  نقاط بحراني مسكن، شكاف درون منطقه اي، ،كيفيوشاخص هاي كمي  مسكن،بخش : واژه هاي كليدي

  همدان
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   مقدمه

در همه جا جمعيت از مناطق  بازتوزيع جمعيت نيز آغاز شد. هجدهم و انقالب صنعتي در شهرها،با آغاز قرن 
شهرها با مسائل پيچيده اي روبرو  با مهاجرت آنان، .)22:1381(عظيمي، كردندروستايي به مناطق شهري مهاجرت مي

بر اساس گزارش نهايي كميسيون  .)short et al,2008( مقوله مسكن مي باشد شده اند كه از جمله مهمترين مسائل،
 ترين نياز هاي كشورهاي در حال توسعه شناختآشكارا بخش مسكن را به عنوان يكي از كليدي برانت،

)(Hewitt,1998:413 .،شناخت شاخص ها و ويژگي  زيرا يكي از مهم ترين نمادها در شناخت كيفيت سكونت
مندي فرد از سكونت در مهمترين عامل اثرگذار در ميزان رضايت در بسياري از موارد، هاي ساختاري مسكن مي باشد.

بنابر اين به نظر مي رسد يكي از بهترين . )Hestaway,2006:187( مسكن و شرايط محيطي آن مي باشد يك شهر،
 تاكيد بر نوع و كيفيت مسكن و شاخص ها و شرايط ساختاري آن مي باشد هاي شناخت شيوه هاي زندگي،راه

اهميت مسكن از آنجا ناشي مي شود كه ده الي سي درصد از سرمايه ناخالص . )1385:130ژاد و همكاران،(حاتمي ن
كه با تركيب سرمايه گذاري مستقيم در بخش مسكن و خدمات مرتبط هاي در حال توسعه را شامل مي شود، در كشور

به تاكيد سازمان بهداشت  رسد. درصدي از ثروت توليدي در اين كشورها مي 50الي  20با آن مجموعا به سهم 
) مسكن مهمترين عامل زيست محيطي مرتبط با اميد به زندگي و بيماري است و از جمله مهمترين WHOجهاني(

بخش مسكن همواره به  .)1379:34شاخص هاي توسعه يافتگي از نظر فيزيكي يا كالبدي به شمار مي آيد(رفيعي،
درصد توليد ناخالص  8تا  2است و سرمايه گذاري در اين بخش بين  كليدي اقتصاد شهري مطرح بودهعنوان بخش 

كه  درصد تشكيل سرمايه ناخالص را دركشورهاي در حال توسعه به خود اختصاص مي دهد 30تا  10) و GNPملي(
راد درصد درآمد ماهيانه اف 30همچنين هزينه آن بيش از  .تريليون دالر بوده است 4/8بيش از  2003اين رقم در سال 

نداشتن برنامه ريزي جامع  در كشورهاي در حال توسعه فقدان منابع كافي،ضعف مديريت اقتصادي، گيرد.را دربرمي
 Woodتامين مسكن را در اين كشور به شكل پيچيده و چند بعدي درآورده است( ملي و افزايش شتابان جمعيت،

field,1989:5( . نه منزلت و مرتبه اجتماعي زندگي، و عنصر بخش مسكن سرشار از ارزش هاي اجتماعي و نشا
بخش مسكوني شهري بيشترين مساحت شهرها را به خود  باشد.اساسي جامعه و مكان اصلي اهداف ايدئولوژيكي مي

وجود دارد،زيرا ساخت و  جامعه ارتباط پايه اي ميان بخش مسكن و توسعه عمومي. )1385(سرواني، اختصاص ميدهد
.اهميت بخش مسكن را مي توان در آسايش توسعه اشتغال،درآمد و ماليات بر درآمده است باعث ساز و توسعه مسكن

و آرامش خانوارها در تقابل با وضعيت زندگي بي خانمان ها و افراد كم درآمد سنجيد.طوريكه افراد بي خانمان 
اين ايت قرار دارند.همواره در معرض خطرات بسياري از جمله بيماري هاي روحي و رواني،جسمي،بروز جرم و جن

سبب مي شود كه حتي يك سوم  مسئله در كشورهاي در حال توسعه با تاثير نامطلوب بر شرايط اجتماعي و اقتصادي،
كشور . )21:1379خانوارهاي شهري جهان سومي توان خريد ارزان ترين مسكن را نيز نداشته باشند(اهري و همكاران،

هزار نفر حاشيه نشين وجود  500ه در شهرهاي پرجمعيت كشور بيش از ايران نيز از قاعده مستثني نيست،طوريك
درصد  39/0،استان همدان با دارا بودن شاخص 1385با بررسي هاي صورت گرفته در سال . )1379دارد(مصيبت زاده،

HDI  در جمعيت  سريعتمركز جمعيتي و افزايش را دارد. 17رتبه  (شاخص فقر انساني)، در ميان استان هاي كشور
شهرهاي همدان و مالير و عدم وجود سياست هاي الزم در جهت اسكان و پراكنش مطلوب جمعيت،موجب بروز 

در اين تحقيق با استفاده از مدل هاي  ناهماهنگي و ناهنجاري در نظام كالبدي و اجتماعي شهرهاي استان شده است.
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واحدهاي تان همدان،سنجش ميزان تخريب نقاط بحراني مسكن در اسبه تعيين كمي تاكسونومي و تحليل عاملي،
  مسكوني در سطح استان، و همچنين به الويت بندي آنها به لحاظ شاخص هاي كمي و كيفي پرداخته مي شود.

توان به واحد امروزه پژوهشگران در بيشتر كشورهاي در حال توسعه به اين نتيجه رسيده اند كه تعريف مسكن را نمي
به واقع تعريف و مفهوم عام  مي گيرد. اقع مسكن كل محيط زندگي و سكونت را دربرو در و مسكوني محدود كرد،

به عبارت ديگر مسكن چيزي فراتر  واحد مسكوني يا خانه نيست بلكه دربرگيرنده كل محيط مسكوني است. مسكن،
 درخود داشته باشد. از سرپناه فيزيكي است و بايد تمامي خدمات و تسهيالت عمومي الزم براي زندگي بهتر انسان را

(دالل  حق تصرف نسبتا طوالني و مطمئن براي استفاده كنندگان آن نيز بايستي فراهم گردد به عالوه،
و  موقعيت، در واقع فضاي سكونتي شهرها از نظر ابعاد كمي و كيفي مسكن از قبيل اندازه،. )30:1379پورمحمدي،

شاخص هاي مسكن غيراستاندارد بر مبناي نواقص  .حوزه خدمات اساسي و قابليت دسترسي متمايز مي شود
ريف است.كميت و كيفيت مسكن هر شهر نماد روشن و واضحي از وضعيت عساختاري و فيزيكي موجودش قابل ت

تحليل مسائل كمي و كيفي مسكن از طريق . )85:1381(قادري، اقتصادي و اجتماعي آن شهر محسوب مي گردد
ت متغيرهايي به نام شاخص هاي مسكن مطرح هستند و ابعاد اقتصادي،اجتماعي و گيرد كه به صورابزاري صورت مي

شاخص هاي مسكن مهمترين و كليدي ترين ابزار در برنامه ريزي . )1384(عزيزي، كالبدي مسكن را توصيف مي كنند
مار بررسي شاخص هاي مسكن يكي از وسايل و شيوه هاي مختلف شناخت ويژگي هاي مسكن به ش مسكن هستند.

مي رود كه مي توان به كمك آن پارامترهاي موثر در امر مسكن را شناخت و هرگونه برنامه ريزي و تصميم گيري در 
مورد مسكن را تسهيل نمود؛ به عبارت ديگر شاخص ها ابزارهاي اندازه گيري و سنجش وضع مسكن وروند تحول 

به همين . )44:1370(حبيبي،محسوب مي شوند آن و همچنين ارزيابي ميزان موفقيت و تحقق سياست هاي مسكن 
هاي مسكن دليل عالوه بر ارزيابي وضعيت ، در تدوين اهداف كمي برنامه ها نيز مورد استفاده قرار مي گيرند. شاخص

اند. عوامل بيروني موثر بر مسكن، نظير عوامل جمعيتي، درايران تحت تاثير دو نوع عوامل بيروني و دروني قرارداشته
هاي مسكن كمتر در وضعيت كلي اند و برنامهدي و اجتماعي، موجبات رونق و ركود مسكن را فراهم كردهاقتصا

اند. عوامل دروني مسكن، كه عمدتا تحت تاثير چگونگي و فرآيند هاي آن موثر بودهمسكن و بهبود شاخص
شاخص هاي كمي و كيفي عبارتند  .دهندريزي مسكن قراردارند نيز درابعاد خاصي، وضعيت مسكن را شكل ميبرنامه

متوسط تعداد اتاق  متوسط اتاق در واحد مسكوني، از: تراكم نفر در واحد مسكوني،تراكم خانوار در واحد مسكوني،
نسبت افزايش خانوار به  كمبود واحد هاي مسكوني، تراكم نفر در اتاق،تراكم خانوار در اتاق، مورد تصرف خانوار،

-سطح زيربناي واحد نحوه تصرف واحدهاي مسكوني، متوسط عمر واحدهاي مسكوني، واحد هاي مسكوني(كمي)،

واحدهاي مسكوني به لحاظ  سطح زيربناي طبقات ساختمان هاي تكميل شده برحسب نوع مصالح، هاي مسكوني،
ب برخورداري از تسهيالت(كيفي) ميزان تراكم خانوار در اتاق هرچه به صفر نزديك تر باشد بيانگر وضعيت خو

برخي از شاخص هاي منتخب مسكن  1در جدول . )1385خانوارها در تصاحب تعداد اتاق است(زياري و همكاران،
  .باال در مقايسه با درآمد پايين ارائه شده است در كشورهاي با درآمد
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  :شاخص هاي اصلي مسكن در كشورهاي مختلف1جدول شماره 

  كشورهاي با درآمد پايين  كشورهاي با درآمد باال  شورك                                            شاخص                 

  2/1  01/1  خانوار در واحد مسكوني

  47/2  66/0  نفر در اتاق

  09/23  35  سرانه سطح زيربناي مسكوني به ازاي فرد(مترمربع)

  69  100  برخورداري از تسهيالت مسكن (درصد)

  3  2/5  اتاق در واحد مسكوني

  33  51  تصرف ملكي (درصد)

  6/26  2  د)واحدهاي مسكوني زير استاندارد (بدون حمام و توالت به درص

  78  91  برخورداري خانوارها از امكانات و لوازم زندگي

  1)1991منبع: مركز اسكان بشر سازمان ملل متحد و بانك جهاني (

  

ر دان كشور استان همدان و مقايسه آن با ميزدر  واحدهاي مسكونيسنجش ميزان تخريب اهداف اين پژوهش شامل: 
 شناخت وضعيت مسكن در شهرهاي استان؛ در سطح استان همدان مسكنجهت مشخص شدن مقدار آسيب پذيري 

سكن مر بخش دشناسايي نقاط بحراني ؛ به لحاظ وضعيت كمي و كيفي جهت رتبه بندي آنها براي برنامه ريزي مسكن
درون  بررسي ميزان شكاف؛ ي سياست ها و برنامه ها جهت حل مشكالت مسكنالويت بند در جهتاستان همدان 

  باشد.، ميمنطقه اي در سطح استان همدان
  

  روش تحقيق 

 مي است.كتفاده از مدل هاي تحليلي با اس-از نوع كاربردي و روش تحقيق و بررسي آن از نوع توصيفي حاضرتحقيق 
ار جمع ساس آمداده ها بر ا س مطالعات كتابخانه اي و ميداني است.براسا تحقيق داراي دوقسمت كيفي و كمي است.

سكن در اين ممتغيرهاي مورد بررسي در زمينه مطالعه  مي باشد. 1395آوري شده توسط مركز آمار ايران در سال 
 وردبرآ ن،برآورد موجودي مسكن در استا تحقيق شامل مقايسه موجودي مسكن در استان همدان با مقدار كشوري،

هرستان بندي ش رتبه ،ويليامسونمحاسبه تغييرات شكاف در منطقه با استفاده از شاخص  نرخ تخريب مسكن در استان،
اي هرستان هدر اين روش ابتدا،سرانه اتاق براي هريك از ش است.استان ها با محاسبه شاخص هاي تركيبي مسكن 

  راي هر سال مورد نظر بدست مي آيد:استان محاسبه و با استفاده از رابطه زير شاخص ويليامسون ب

=WI 

 yه اتاق)، شاخصه توسه شهرستان (در اينجا سران   yiجمعيت كل استان ،  i ،Aجمعيت شهرستان  Aiدر رابطه فوق:  
  تعداد شهرستان هاست.    nميانگين شاخص براي همه شهرستان ها و 

                                           
العات اين قسمت مربوط به طرحي است كه در آن مركز اسكان بشر سازمان ملل متحد و بانك جهاني شاخص هاي اط 1

  ).1373و عزيزي،  1374كشور جهان بررسي كرده اند (برگرفته از رفيعي و چگني،  54مسكن را در 
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خود  ضريب تغييرات، راي يك ضريب وزني نيز مي باشد.اين شاخص به واقع نوعي ضريب تغييرات است كه دا
و چون بدون بعد مي باشد  داراي يك شاخص بدون بعد است كه از تقسيم انحراف معيار بر ميانگين بدست مي آيد

و  75توان شكاف بين شهرستان هاي استان را از نظر سرانه اتاق در سال هاي پس مي امكان مقايسه را فراهم مي كند.
شكاف بين مناطق از نظر شاخص توسعه  اگر شاخص در طول اين مدت افزايش يافته باشد،  هم مقايسه نمود. با 85

در اين مقاله از روش تحليل عاملي استفاده شده است و در ميان انواع روش مدل تحليلي  بيشتر شده است و برعكس.
ابتدا عوامل و  ين شرح مي باشد:ق به امحاسباتي تحقي گام هاي از روش تاكسونومي عددي استفاده شده است.

مقادير كمي عوامل و سپس،  شاخص هايي كه نشان دهنده خصوصيات مكان هاي انتخاب شده تعريف مي شوند.
جهت همسان كردن بعد از اين مرحله،  شاخص هاي فوق براي يك يك مكان هاي مورد نظر قابل محاسبه مي گردد.

مقادير عوامل و شاخص ها بر مقياس واحد تنظيم مي شود و به اصطالح واحدهاي محاسباتي عوامل و شاخص ها،
فاصله يا اختالف بين دو مكان از نظر عوامل و شاخص هاي پس از آن،  عوامل و شاخص ها استاندارد مي شوند.

ر طوريكه اگ ميزان همگني يا غير همگني فاصله ها مشخص مي شود.، پنجمگام در  تعيين كننده محاسبه مي گردد.
در گام  همگن محسوب مي شوند. منهاي دو برابر انحراف معيار فاصله ها قرار گيرند،-به اضافه فواصل بين ميانگين،

در مكان هاي همگن قابل پذيرش،مقدار ايده آل هر شاخص يا مجموع شاخص ها كه معموال بيشترين مقدار بعدي، 
در  هايش با مقدار ايده آل تعيين مي شود. سپس فاصله هر مكان از نظر شاخص تعيين مي شود. شاخص است،

كه برابر است با ميانگين فاصله ها به  در اين مرحله بيشترين فاصله ممكن براي مقادير ايده آل تعيين مي شودنهايت، 
سپس عدد حاصل از مرحله شش را بر عدد حاصل از مرحله هفتم تقسيم كرده  اضافه دو برابر انحراف معيار فاصله ها.

  . عدد يك كم مي كنيمو از 
  

   معرفي منطقه مورد مطالعه
 47درجه و  47دقيقه عرض شمالي و  44درجه و  35دقيقه، تا  59درجه و  33ايران بين كشور استان همدان در غرب 

بخشي از رشته كوه   و مركز آن شهر همدان مي باشد.دقيقه طول شرقي قرار گرفته است،  28درجه و  49دقيقه تا 
تحوالت جمعيتي در  .باشدميشهرستان  نه. اين استان داراي شودني و فالت مركزي ايران را شامل ميزاگرس ميا

بررسي وضعيت خانوارها، نشان دهنده باال بودن ميزان بعد  بيانگر مهاجرت از داخل به خارج استان مي باشد. استان،
جمعيت استان در حدود  95معيتي نيز  در سال به لحاظ ج خانوار در نقاط شهري در بين اقشار كم درآمد مي باشد.

در دوره  جمعيت روستايي را شامل مي شود. 1/2جمعيت شهري و  99/1درصد جمعيت كل كشور و در حدود  36/1
درصد بوده و نقاط روستايي  8/1نقاط شهري  درصد بوده، 95/0 متوسط رشد ساالنه جمعيت استان، 1365 -75هاي 

درصد  15/0متوسط رشد ساالنه جمعيت استان برابر  1385-95همچنين در دوره زماني  .درصد بوده است 2/1معادل 
بررسي وضعيت خانوارها و بعد  درصد بوده است. 09/0درصد و نقاط روستايي معادل  4/1بوده و نقاط شهري برابر 

  مد مي باشد.خانوار در استان نشان دهنده باال بودن بعد خانوار در نقاط شهري در سطح اقشار كم درآ

  در مقايسه با سطح كشور استان همدانستان هاي شهروضعيت مسكن در بررسي 

واحد  292327، در استان همدان در مجموع 1395بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 

 137609درصد بقيه ( 1/47واحد) در مناطق شهري و  154718درصد آنها ( 9/52مسكوني وجود داشته است كه 
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اند. در مقايسه با سطح ملي، نسبت واحدهاي مسكوني شهري استان همدان بسيار واحد) در مناطق روستايي قرار داشته

درصد واحدهاي مسكوني كشور در نقاط شهري واقع بوده است. با توجه به اينكه  2/64، 1395تر است. در سال پايين

اند، نسبت واحدهاي مسكوني روستاها استقرار داشتهدرصد واحدهاي مسكوني كشور در  8/35در همين سال 

دهد. باالتر بودن نسبت واحدهاي درصد) نسبي بسيار باالتر از سطح ملي را نشان مي 9/52روستايي استان همدان (

دهنده اهميت بيشتر توسعه مسكن مسكوني شهري در مقايسه با واحدهاي مسكوني روستايي  استان همدان نشان

منطقه است. باتوجه به اينكه نسبت شهرنشيني در استان همدان در حال افزايش است؛ بطوريكه طي شهري در اين 

درصد رسيده است؛ بايد زمينه مساعدي براي توسعه مسكن در نقاط شهري  61درصد به  4/40از  1375-90سالهاي 

اند. در همدان ومالير استقرار يافتههاي استان، فراهم آورد. باالترين نسبت واحدهاي مسكوني شهري استان درشهرستان

درصدكل واحدهاي مسكوني در  9/51درصدكل واحدهاي مسكوني و در شهرستان مالير نيز  5/79شهرستان همدان 

مناطق شهري مستقر هستند. بيشترين نسبت واحدهاي مسكوني شهري پس از همدان و مالير در شهرستان اسدآباد 

دهند. بيشترين نسبت واحدهاي مسكوني سكوني آن شهرستان را تشكيل ميدرصد واحدهاي م 46وجود دارند كه 

درصد واحدهاي مسكوني اين شهرستان را  8/87روستايي استان به شهرستان كبودرآهنگ تعلق دارد، بطوريكه 

واحدهاي مسكوني روستايي تشكيل مي دهد. غير از كبودرآهنگ، واحدهاي مسكوني با بافت روستايي بيشتر در 

 54درصد) و اسدآباد ( 3/59درصد)، بهار ( 60درصد)، نهاوند ( 2/60درصد)، تويسركان ( 86هاي رزن (تانشهرس

 "ها نسبتاهمدان، توزيع واحدهاي مسكوني در ساير شهرستان ). به غير از شهرستان2درصد) وجود دارند (جدول 

درصد واحدهاي  56مسكوني( درصد كل واحدهاي  37هماهنگ و متناسب است. در شهرستان همدان حدود 

درصد واحدهاي  17درصد واحدهاي مسكوني روستايي) استان قرار دارند. شهرستان مالير  16مسكوني شهري و 

مسكوني استان را داراست، كه بعد از همدان باالترين سهم را داردكمترين نسبت واحدهاي مسكوني در شهرستان 

. بيشترين سهم واحدهاي مسكوني مسكوني استان را دربرمي گيرد هايدرصد واحد 6اسدآباد وجود دارد كه حدود 

درصد واحدهاي مسكوني شهري  16شهري نيز پس از شهرستان همدان،به شهرستان مالير تعلق دارد. اين شهرستان 

هاي كبودرآهنگ و رزن است كه هر  استان را داراست. كمترين سهم واحدهاي مسكوني شهري مربوط به شهرستان

روستائي استان،  گيرند. در مورد واحدهايدر بر ميدرصد واحدهاي مسكوني شهري استان را  2ن حدود شهرستا

 17ها داراست. حدود شهرستان مالير بيشترين سهم واحدهاي مسكوني روستايي را در مقايسه با ديگر شهرستان

شهرستان همدان است. حتي باالتر ازدرصد واحدهاي مسكوني روستايي استان به اين شهرستان تعلق دارد. اين نسبت 

درصد كل واحدهاي مسكوني روستايي استان، نسبت به ديگر  16بعد از مالير، شهرستانهاي همدان و كبودرآهنگ با 

درصد  7ها در رده باالتري هستند. كمترين سهم واحدهاي مسكوني روستايي مربوط به شهرستان اسدآباد با شهرستان

چگونگي توزيع جغرافيايي واحدهاي مسكوني  1و نمودار 2تايي استان است. جدول كل واحدهاي مسكوني روس

 ،مدانسالنامه آماري استان ه(دهندهاي مختلف نشان ميشهرستان استان را به تفكيك نقاط شهري و روستايي در

1385(.  
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  به تفكيك شهرستان و مناطق شهري و روستايي 1395تعداد واحدهاي مسكوني استان همدان در سال  .2جدول 

  

   شهرستان
 تعداد واحدهاي

  مسكوني
 درصد

 
 روستايي شهري  روستايي شهري جمع

  47,1  52,9  137609    154718  292327 استان
  54  46  9146  7785  16931 اسدآباد
  59,3  40,7  12375  8507  20882 بهار

  60,2  39,8  13024  8617  21641 تويسركان
  86  14  17654  2867  20521 رزن

  87,8  12,2  21937  3053  24990 كبودرآهنگ
  48,1  51,9  23419  35321  48740 مالير
  60  40  17712  11815  29527 نهاوند
  20,5  79,5  22342  86753  109095 همدان

  1395نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن مأخذ: مركز آمار ايران 

  

  1385 -95سهم استان همدان از مسكن موجود كشور و تغييرات آن در دوره :  3جدول 

  

  موجودي مسكن

  سهم استان(درصد)  همداناستان   كشور

  روستايي  شهري  كل  روستايي  شهري  كل  روستايي  شهري  كل

1385  107701

12  

6913730  3856382  243115  129698  113417  1,8  1,87  2,94  

1395  158599

25  

1143188

0  

4428045  292327  154718  137609  3,4  2,1  2,9  

رشد ساالنه 

- 1395دوره 

به  1385

  درصد

3,95  5,16  1,39  3,2  4,9  1,65  -  -  -  

  1395و  1385سرشماري نفوس و مسكن سالهاي  منبع:

  

  شورنرخ تخريب مسكن استان و مقايسه آن با سطح ك و تحليل برآورد

جهت محاسبه نرخ تخريب واحدهاي مسكوني در سطوح شهري و روستايي استان همدان،براساس اطالعات 

، و آمار پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري هر شهر 1395و  1385سرشماري نفوس و مسكن در سال 
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واحد مسكوني تخريبي در دوره از اختالف تعداد واحدهاي مسكوني احداث شده در طول دو دوره سرشماري،تعداد 

 85-95نرخ تخريب دهه  استان، 1385بدست مي آيد كه با تقسيم اين رقم بر ميزان موجودي مسكن سال  95-1385

، براي نقاط شهري  3/2نرخ تخريب براي كل استان همدان در اين دهه، برابر با  كه بر همين اساس، محاسبه مي شود

  درصد مي باشد. 9/2درصد و در نقاط روستايي  9/1

  1385-95محاسبه نرخ تخريب در سطح نقاط شهري و روستايي استان در دوره :  4جدول 

  نقاط روستايي  نقاط شهري  استان  محدوده

موجودي 
  مسكن

1385  243115  129698  113417  

1395  292327  154718  137609  

ميزان ساختمان هاي 
  1385-95تخريبي در دوره 

7436  4980  3109  

  تخريب ساالنه دورهنرخ 
  به درصد 95-1385 

6/2  2/2  3  

  1385-95محاسبات نگارندگان بر حسب آمار مركز آمار ايران، منبع:                         

  ول زير به مقايسه نرخ تخريب واحدهاي مسكوني استان با سطح كشور پرداخته شده است.ادر جد:  5جدول 

  
  شرح

  استان  كشور
نقاط   نقاط شهري  استان  نقاط روستايي  نقاط شهري  استان

  روستايي
موجودي 

  مسكن
1385  10770112  6913730  3856382  243115  129698  113417  
1395  15859925  11431880  4428045  292327  154718  137609  

ميزان ساختمان هاي 
  1385-95تخريبي در دوره 

1691486  370272  1321214  7436  4980  2456  

  نه دورهنرخ تخريب ساال
  به درصد 95-1385

57/1  54/0  43/3  6/2  2/2  3  

  1385-95محاسبات نگارندگان بر حسب آمار مركز آمار ايران، منبع:

 1/1و در مقايسه با نرخ تخريب در كشور به ميزان  6/2نرخ تخريب واحدهاي مسكوني در استان همدان برابر با 

يشتر واحدهاي مسكوني استان در برابر متوسط نرخ تخريب كه اين مقدار بيانگر آسيب پذيري ب درصد بيشتر است

  مي باشد.واحدهاي مسكوني در سطح كشور 

  استان  سطح برآورد ميزان موجودي مسكن درتحليل و 

،در تعيين سري زماني موجودي  1385-95براساس اطالعات و آمار موجود از سرشماري نفوس و مسكن دوره زماني 

اصل ميان دو سرشماري،در بخش نقاط شهري و روستايي بر حسب پروانه هاي صادر مسكن به تفكيك سالهاي حد ف

  ه تفكيك هر سال برآورده شده است.شده و در كل استان بر اساس نرخ رشد ساالنه اين آمار ب
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  در استان همدان 1385-95موجودي مسكن بر اساس تعداد پروانه هاي صادره در حد فاصل سرشماري :  6جدول 

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  سال     

26632  243115  استان   

2  

26908

7  

27357

8  

27890

7  

28345

5  

28991

3  

29437

1  

30318

9  

30892

1  

312199  

13743  129698  شهري  

2  

14356

7  

14980

9  

15521

3  

15867

7  

16592

2  

17134

2  

17876

6  

18567

7  

221741  

11788  113417  روستايي 

9  

11909

0  

12080

6  

12145

6  

12232

3  

12315

6  

12390

2  

12344

4  

12389

5  

90458  

  آمار پروانه هاي ساختماني در سطح نقاط شهري؛ منبع: مركزآمار ايران

  

  مسكن كمي و كيفيرتبه بندي شهرستان هاي استان براساس شاخص هاي 

براي بررسي وضعيت  .يكي از روش هاي بررسي تحوالت وضعيت مسكن استفاده از شاخص هاي تعريف شده است

  هشت شاخص مورد بررسي قرار ميگيرد، كه اين شاخص ها عبارتند از:مسكن شهرستان هاي استان 

 - 6متوسط عمربنا  -5تعداد خانوار در واحد مسكوني -4نوع اسكلت -3نفر در واحد مسكوني  -2نفر در اتاق  -1

  زاي هر خانواراتاق به ا -8عدم استحكام بنا  -7تعداد اتاق در واحد مسكوني

در بررسي اين شاخص واحدهاي مسكوني  ميزان استحكام بنا مطرح است. در بررسي شاخص بر اساس نوع اسكلت،

 به عنوان واحدهاي مسكوني با استحكام مناسب در نظر گرفته مي شوند. كه داراي اسكلت فلزي يا بتون آرمه هستند،

و مناسب تر هستند  آنها بيشتر باشد، ني هرچه مقدار عددييعخص ها داراي خاصيت مثبت مي باشند، برخي از شا

برخي ديگر نيز داراي خاصيت منفي هستند يعني هرچه كمتر باشند مناسب ترند مانند نفردر واحد مسكوني و خانوار 

شاخص هاي داراي خاصيت منفي بعد از بدست آمدن شاخص به صورت كمي  در واحد مسكوني و متوسط عمر بنا.

در نهايت شاخص هاي كمي شده استاندارد مي شوند و با  و ي ضرب شده تا داراي خاصيت مثبت شود.در يك منف

  هم جمع مي شوند و يك عدد به عنوان شاخص تركيبي براي هر شهرستان نتيجه مي دهد.

  شاخص هاي استاندارد شده و مجموع شاخص ها براي شهرستان هاي استان:  7جدول 

  شهرستان
نفر در 
واحد 

  نيمسكو

خانوار 
در واحد 
  مسكوني

اتاق در 
واحد 
  مسكوني

متوسط   استحكام
  عمر بنا

عدم 
  استحكام

اتاق به 
ازاي هر 
  خانوار

نفر در 
  اتاق

مجموع 
شاخص 

  ها
  09/8  13/1  22/1  - 74/0  1/1  82/0  81/1  25/1  4/1  همدان

  - 53/2  - 44/0  78/0  - 34/1  - 29/1  - 89/0  - 38/1  32/1  71/0  مالير

  - 39/0  21/0  - 69/0  - 1/0  55/0  61/0  74/0  - 18/0  - 75/0  تويسركان

  57/2  33/1  - 32/0  79/0  - 11/0  - 77/0  12/0  43/0  1/1  نهاوند

  - 4/2  - 36/0  - 52/0  96/0  56/0  - 54/0  - 08/0  - 43/1  - 99/0  رزن
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  - 05/2  - 85/0  41/1  - 12/1  - 66/1  99/1  - 44/1  53/0  - 91/0  كبودرآهنگ

  - 55/2  22/0  - 32/0  89/0  6/0  - 88/0  - 08/1  - 09/1  - 86/0  اسدآباد

  12/0  06/0  0,08  98/0  - 09/0  - 59/0  03/0  - 12/0  - 23/0  فامنين

  - 89/2  - 9/1  - 78/1  68/1  09/1  - 89/0  25/0  - 95/0  - 33/1  بهار
  1392منبع: محاسبات نگارندگان،

  : بررسي همگني شهرستان ها از نظرمجموع شاخص هاي استاندارد شده 8جدول 

  

  1391منبع: محاسبات نگارندگان،

  

ان ها سپس بايد فاصله شهرستان ها از نظر اين شاخص ها اندازه گيري شود تا بتوان همگن يا غير همگن بودن شهرست

از مشخص گرديدن همگن بودن شهرستان ها نسبت به هم بايستي يك مقدار ايده آل براي هر شاخص يا براي پس را 

به  يعني هر چه بيشتر باشند بهتر است، چون همه شاخص ها به صورت مثبت هستند، مجموع همه آنها تعيين كرد.

پس  است، 09/8 مقدار ماكسيمم عدد شاخص هاي فوق در مجموع عبارتي مقدار ايده آل آنها بيشترين مقدار است.

پس فاصله شاخص شهرستان ها با مقدار ايده آل بر اساس رابطه زير  اين مقدار به عنوان مقدار ايده آل تعيين مي شود.

  محاسبه مي شود:

 

. بعـد  ام از نظر شاخص با مقدار ايده آل آنها i، فاصله مكان Cioو   jبيشترين مقدار شاخص   zojكه در اين محاسبه 

  از تعيين فاصله با مقدار ايده آل ، بيشترين فاصله ممكن از مقدار ايده آل به صورت زير تعريف مي شود:

  

  بهار  فامنين  اسدآباد  كبودرآهنگ  رزن  نهاوند  تويسركان  مالير  همدان  شهرستان
                  0,00  همدان
                0,00  9/2  مالير

              0,00  78/0  81/1  تويسركان
            0,00  03/3  62/3  22/1  نهاوند
          0,00  69/10  32/8  64/7  76/9  رزن

        0,00  26/9  33/1  75/1  66/2  22/0  كبودرآهنگ
      0,00  7/4  66/5  49/5  54/2  98/1  65/4  اسدآباد
    0,00  45/4  19/0  88/9  58/1  39/1  55/2  71/0  فامنين
  0,00  27/7  9/6  17/4  51/4  34/2  37/1  88/0  42/0  بهار
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 fiمحاسبه كرده كـه    Coهرمكان را به Cioها است .پس نسبت   Cioانحراف معيار   Sioميانگين و   Cioكه در آن 

مي توان درجه اولويت بندي را به ترتيب براي مكان هاي مورد برسي به   fi ناميده مي شود. با كسر كردن عدد يك از 

  كمترباشد، داراي اولويت انتخاب است.  fi-1آن بيشتر يا   fiدست آورد. هر مكاني كه 

 

  محاسبه شده است. 8تمام اين مراحل براي شهرستان هاي استان در جدول شماره 

  وضعيت مسكن لحاظان از الويت بندي شهرستان هاي است:  9جدول 

مجموع شاخص   شهرستان

  ها

مقدار ايده 

  آل

Coi Co Fi=O/Co 1-fi رتبه  

  1  300/0  6998/0  69/15  98/10  09/8  - 89/2  همدان

  3  323/0  6768/0  69/15  62/10  09/8  - 53/2  مالير

  6  459/0  5404/0  69/15  48/8  09/8  - 39/0  تويسركان

  5  332/0  3518/0  69/15  52/5  09/8  57/2  نهاوند

  4  331/0  6685/0  69/15  49/10  09/8  - 4/2  رزن

  8  648/0  6462/0  69/15  14/10  09/8  - 05/2  كبودرآهنگ

  2  321/0  6781/0  69/15  64/10  09/8  - 55/2  اسدآباد

  7  522/0  4775/0  69/15  97/7  09/8  12/0  فامنين

  9  1  0,00  69/15  0,00  09/8  09/8  بهار

  1392محاسبات نگارندگان، منبع:

  

 فامنين، شهرستان هاي كبودرآهنگ، بر اساس تحليل عاملي، مشاهده مي گردد، 8همانطور كه در جدول شماره 

ن داراي بدترين وضعيت يعني در بين شهرستان هاي استا و بهار به ترتيب در الويت يك تا چهار قرار دارند، تويسركان

قرار دارند كه به معني دارا  نهمو رزن در الويت پنجم تا  نهاوند مالير، اسدآباد، و شهرستان هاي همدان،مسكن هستند 

البته بايد بيان كرد كه اين الويت بندي فقط با در نظر  .تبودن بهترين وضعيت مسكن در ميان شهرستان هاي استان اس

ان ولي تا حد قابل قبولي وضعيت مسكن را در شهرستان هاي است گرفتن پنج شاخص معرفي شده به دست آمده است.

در واقع اعدادي كه در نهايت بدست مي آيد نشان دهنده رتبه و جايگاه شهرستان در استان به لحاظ نشان مي دهد.

وضعيت كمي و كيفي مسكن جهت الويت بندي براي برنامه ريزي مسكن در سطح استان مي باشد و شهرستان هايي 

يدگي و قرارگيري در برنامه ريزي مسكن استان كه داراي كمترين مقدار هستند، داراي الويت انتخاب در جهت رس

  هستند.
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  بررسي شكاف درون منطقه اي

در اين قسمت شاخص شكاف درون منطقه اي در سطح استان بر حسب مقياس شهرستان براي سرانه اتاق محاسبه 

د از: شاخص از جمله اين روش ها عبارتن وجود دارد. شكاف درون منطقه ايروش متفاوتي براي برآورد  شده است.

 روش انتخابي براي استخراج شكاف درون منطقه اي از نظر سرانه اتاق، ضريب تغييرات و شاخص شانون. ويليامسون،

محاسبه شده و تغييرات آن در اين دوره به  1395و  1385اين شاخص براي دو سال  شاخص ويليامسون است.

  صورت درصد بيان مي شود.

محاسبه و با استفاده از رابطه  1395اق براي هر يك از شهرستان هاي استان در سال كه ابتدا سرانه ات در اين روش،
  ذيل شاخص ويليامسون براي سال مورد نظر بدست آمده است:

=WI 

 yشاخصه توسه شهرستان (در اينجا سرانه اتاق)،    yiجمعيت كل استان ،  i ،Aجمعيت شهرستان  Aiدر رابطه فوق:  
  تعداد شهرستان هاست.    nشاخص براي همه شهرستان ها و ميانگين 

اين شاخص چون بدون  اين شاخص در واقع نوعي ضريب تغييرات است كه داراي يك ضريب وزني نيز مي باشد.
و  1385پس شكاف بين شهرستان هاي استان را ازنظر سرانه اتاق در سال  بعد است امكان مقايسه را فراهم مي كند.

شكاف بين منطقه اي از نظر آن شاخص  اگر شاخص در طول اين دوره افزايش يافته باشد، مقايسه كرد.با هم  1395
مي توان مقادير بدست آمده شاخص ويليامسون را براي نفر  10در جدول شماره  توسعه بيشتر شده است و برعكس.

  مشاهده نمود. 1395و  1385در واحد مسكوني و خانوار در واحد مسكوني در سطح استان در دو سال 
  

  شاخص ويليامسون براي نفر در واحد مسكوني در سطح استان و درصد تغييرات آن:  10جدول 

  درصد تغيير  1395  1385  سال

شاخص ويليامسون براي نفر در واحد 

  مسكوني

14580  22140  8,41  

  1395منبع:محاسبات نگارندگان،

شاخص نفر در واحد مسكوني و خانوار در واحد مسكوني در طي بر اساس يافته ها مشاهده مي گردد درصد تغييرات 

افزايش يافته است و اين بدين معني است كه شهرستان هاي استان در طي اين دوره به لحاظ  1395تا  1385دوره 

  .)11جدول شماره (امسون از يكديگر فاصله گرفته اند شاخص ويلي

  مسكوني در سطح استان و درصد تغييرات آنشاخص ويليامسون براي خانوار در واحد :  11جدول 

  درصد تغيير  1395  1385  سال

  43,18  0,1944  0,1457  در واحد مسكوني خانوارشاخص ويليامسون براي 

  1395منبع:محاسبات نگارندگان،
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  و كيفي مسكننقاط بحراني استان از نظر شاخص هاي كمي  شناسايي

العات تركيبي از شهرستان هايي كه داراي بدترين و بهترين در اين قسمت با توجه به شاخص هاي موجود و اط

به  از جدول شاخص هاي استاندارد شده استخراج شده است. 1395و  1385در طي دوره سرشماري  وضعيت مسكن

بهار و كبودرآهنگ در بدترين  طوري كه برداشت مي شود با توجه به مجموع شاخص ها شهرستان هاي فامنين،

(جدول  مطلوب تري جاي دارند وضعيتمالير در  اسدآباد و ص ها و شهرستان هاي همدان،مجموع شاخ وضعيت

  .)12شماره 

  رتبه بندي شهرستان هاي استان همدان بر اساس شاخص هاي تركيبي توسعه مسكن:  12جدول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1392نگارندگان،منبع:محاسبات                                 

  

  نتيجه گيري

درصد و از مسكن شهري و روستايي در سال  4/3سهم استان همدان از مسكن كل كشور  براساس يافته هاي تحقيق،

 154718واحد مسكوني است كه  292327استان همدان داراي  درصد بوده است. 9/2و  1/2به ترتيب برابر با  1395

 7436، تعداد 1385-95در دوره  واحد نيز به نقاط روستايي اختصاص دارد. 137609واحد متعلق به نقاط شهري و 

روستايي بوده  مناطقنيز در  3109مورد آنها در مناطق شهري و  4980ساختمان در اين استان تخريب شده است كه 

به طور دهد نتايج تحقيق نشان مي درصد بيشتر است. 1/1ن نسبت به سطح ملي نرخ تخريب مسكن استان همدا اند.

قرار دارند و اين مسئله ضرورت برنامه  نامناسب تريكلي شاخص هاي مسكن استان نسبت به سطح ملي در سطح 

انداردها و همچنين اين استان نياز به ارتقاء جدي است ريزي مسكن و ارتقاي آن در سطح استان را ضروري مي سازد.

با توجه به آهنگ رشد جمعيت شهري در اين استان و پايين بودن كميت و كيفيت شرايط كيفي ساخت را دارد. 

در مورد نرخ رشدي بيشتر از تهران داشته است. ساخت و سازها، قيمت مسكن كه تابع نياز و تقاضاي موثر است 

  رتبه بندي  درجه توسعه  توسعه ميزان  شهرستان  رديف

    4651/0  1344/3  همدان  1
توسعه يافته يا 

  خورداربر
  5612/0  7987/3  اسدآباد  2

  5940/0  1741/4  مالير  3

  6129/0  0899/5  رزن  4
نيمه توسعه يافته يا 

  نيمه برخوردار
  6394/0  3329/6  نهاوند  5

  6432/0  7680/6  تويسركان  6

  6821/0  1655/7  فامنين  7
  

  محروم يا نابرخوردار
  7192/0  2397/7  كبودرآهنگ  8

  7849/0  8590/7  بهار  9
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اند و سهم قابل كم و كيفيت پايين بازسازي شدهدرصد) به دليل عمر  30تخريب، تنها بخشي از مسكن (حدود 

هاي توسعه و عمران شهرهاست كه باعث تخريب بناهاي يك هاي تراكم طرحها مربوط به سياستتوجهي از تخريب

قابل  تا سه طبقه قابل استفاده و مناسب در اين استان شده است. گواه ديگر آن عالوه بر آمارهاي بدست آمده، مساحت

كيفيت بودن همدان است كه در عين تخريبي و بي در استان هاي غيررسميهاي فرسوده و سكونتگاهبافت توجه

هاي قابل ها در بافتمدتهاست با تحول و نرخ بازسازي كمي مواجه بوده است، در همين حال بيشترين تخريب

  رخ داده است. استاننگهداري و نيمه جنوبي 

هاي يعني در بين شهرستان قرار دارند. 4تا  1به ترتيب در الويت  تويسركانو  هنگفامنين و كبودرآ هاي بهار،شهرستان

پنجم تا  الويتو رزن در  اسدآباد نهاوند، مالير، و شهرستان هاي همدان، استان داراي بدترين وضعيت مسكن هستند

شاخص  عالوه بر اين ن است.هاي استامسكن در ميان شهرستان بهتر هشتم قرار دارند كه به معني دارا بودن وضعيت

 43,18و درصد تغيير آن  0,1944،  1395و درسال  0,1457، 1385ويليامسون براي خانوار در واحد مسكوني در سال 

و در  14580، 1385شاخص ويليامسون براي هر نفر در واحد مسكوني در سطح استان در سال  درصد بوده است.

تغييرات اين شاخص نشان دهنده برهم خوردن تعادل منطقه به  مي باشد. 8,41تغيير آن  و درصد 22140،  1395سال 

كيفيت و كميت مسكن در بين شهرهاي استان افزايش و مالير است. به نحوي كه تفاوت اسدآباد نفع شهرهاي همدان 

قرار دارند و در وضعيت توسعه يافته يا برخوردار  اسدآباد و ماليرهاي همدان و به طور كلي شهرستانيافته است. 

كبودرآهنگ و فامنين و بهار در سطح محروم يا  و رزن در سطح نيمه برخوردارند و نهاوند هاي تويسركان،شهرستان

 شهرستانهاي هاي اصالحي مسكن دردهد كه اولويت اقدامات و سياستها نشان مييافته نابرخوردار قرار گرفته اند.

ها، نرخ مهاجر داليل اصلي پايين بودن كميت ساخت و كيفيت در اين شهرستانباشد. از كبودرآهنگ، فامنين و بهار مي

فرستي آنهاست كه باعث شده نيروي كار و تقاضاي موثر براي مسكن در اين نواحي كاهش يافته و تغيير مهمي در 

  بخش مسكن اين نواحي در طول زمان رخ ندهد.

  

  منابعهرست ف

  تهران.٬انتشارات سمت٬مسكن زيري برنامه˝)1388محمدرضا (٬پورمحمدي.1

 بزرگ  شهرهاي انساني توسعه بر موثر عوامل و ها شاخص، علي ٬هوشنگ وزنگي ِآبادي٬.طالبي2

  مشهد.٬فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ٬كشور

  ).1385(˝همدان استان آماري سالنامه˝.3

رسمي ارزيابي شاخص هاي كمي و كيفي مسكن در سكونتگاههاي غير˝)1390هادي(٬.حكيمي4

  .4شماره٬جغرافياوبرنامه ريزي محيطي٬ايران مطالعه موردي جمشيد آباد خوي
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تغييرات كمي و كيفي مسكن در  بررسي˝)1385عطااله(٬زرافشان٬كرامت اهللا٬.زياري5

  .4شماره٬جغرافياو توسعه٬شهرمراغه

بررسي و تحليل شاخص هاي كمي و كيفي مسكن در شهرتفت و برنامه ˝)1390.حكمت نيا(6

  پرتال جامع علوم انساني.٬ ي آتي آنريز

تحليلي برشاخص هاي كمي و كيفي مسكن در ˝)1390ميرنجف وديگران(٬.موسوي بجنوردي7

  پرتال جامع علوم انساني.٬سكونتگاههاي غيررسمي

): مطالعه شاخص هاي اجتماعي مسكن،جمعيت،مهاجرت و حاشيه نشيني 1375.اكرامي،حسين(8

  شهرسازي استان قم،قم در شهرستان قم،سازمان مسكن و

): مسكن حداقل،وزارت مسكن و شهرسازي،چاپ دوم،شماره 1377.اهري،زهرا و همكاران(9

  ،انتشارات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن،تهران101

  ،تهران76و  75مجله مسكن و انقالب،شماره  "سنجش كيفيت زندگي"):1375.آسايش،حسين(10

حداقل،وزارت مسكن و شهرسازي،چاپ دوم،شماره ): مسكن 1377.اهري،زهرا و همكاران(11

  ،انتشارات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن،تهران101

  ): برنامه ريزي مسكن،انتشارات سمت،چاپ چهارم،تهران1385.پورمحمدي،محمدرضا(12

):بررسي شاخص هاي مسكن 1385.حاتمي نژاد،حسين و سيف الديني،فرانك و محمد ميره(13

  ،مشهد58نمونه موردي محله شيخ آباد قم،فصل نامه تحقيقات جغرافيايي،شماره غير رسمي در ايران: 

):بررسي كمي و كيفي مسكن در شهر مراغه و پيش 1385.زياري،كرامت اهللا و عطااله زرافشان(14

  85-107،زاهدان،صص 8،شماره  4،مجله جغرافيا و توسعه،سال1402بيني مسكن مورد نياز تا سال 

):جايگاه شاخص هاي مسكن در فرآيند برنامه ريزي مسكن،نشريه 1383(.عزيزي،محمد مهدي15

  ،تهران17هنرهاي زيبا،شماره 

  ): شاخص هاي توسعه شهري،وزارت مسكن و شهرسازي،تهران1370.معاونت امور مسكن(16

):بررسي نقش شاخص هاي اجتماعي در برنامه ريزي توسـعه مسـكن شـهر    1382.ملكي،سعيد(17
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