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  كشور هاياستان در وضعيت ساخت مسكنبندي سطح و فضايي تحليل

  مريم كياني موالن

 تهران، ايرانكارشناسي ارشد، دانشكده علوم انساني ، دانشگاه تربيت مدرس، 

  

  1398/02/05:پذيرش تاريخ                  1397/10/21                                                                                     :دريافت تاريخ

  

  چكيده

 مهمي نقش و بوده جغرافيايي ايپديده انسان،  اساسي   نقشهاي  ايفاي از نمودي به عنوان و اساسي   نياز يك به عنوان مسكن 

ساني  جوامع توسعه  در نيز صلي  هدف دارد. ان ضايي  تحليل و سنجش  پژوهش، اين ا ساز     ف ساخت و  ضعيت  سكن  و  در م

ستان  سطح  شور(  ا ستان)  31هاي ك ضايي مي        ا شدن يك ديد ف ضايي و برآورده  ستفاده از تحليل ف ست. با ا سطح   ا توان در 

برخوردار يا محرومي در مورد ساخت و ساز مسكن دارند را شناسايي و تحليل كرد، تا بدانيم      كشور، استانهايي كه وضعيت    

باشند و كدام استانهاي كشور داراي وضعيت نزديك به آيا استانهاي كشور از لحاظ وضعيت ساخت و ساز مسكن متعادل مي

ستفاده از نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسك       سال هم هستند. در پژوهش فوق با ا ستانهاي كشور،    96ن  متغير نرمال  37ا

ــد. اين متغيرها با روش تحليل عاملي به  ــده به كار گرفته ش ــد. هاي معنيعامل كاهش يافت و در مولفه 8ش دار قرار داده ش

ستان    شه   سپس ا شور با مدل تحليل خو ستان تهران به        4اي به هاي ك شان داد كه ا شدند. نتيجه تحقيق ن سيم  گروه همگن تق

سيار برخوردار مي         تنه سطح اول يعني ب شته و در  ساز مسكن را دا ساخت و  سطح برخورداري در  شند و   ايي باالترين    22با

  ترين سطح(محروم) قرار دارند.استان كشور در پايين

  اي.استانهاي كشور، ساخت و ساز مسكن، تحليل عاملي، تحليل خوشه: كليد واژگان
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  مقدمه -1

هاي ابعاد مسكن در نواحي مختلف شهر در راستاي ايجاد رفاه اجتماعي و اقتصادي امري ضروري        نابرابرياز آنجا كه رفع 

ساله و           سانها با آن دست به گريبان بوده و در تالش براي رفع اين م ست كه ما ان سائلي ا سكن از جمله مهمترين م ست و م ا

وضوعي است كه امروز همه كشورها را به نوعي، متناسب با  اند. مشكل مسكن ميافتن پاسخي مناسب و معقول براي آن بوده

هاي  ريزيشرايطشان گرفتار ساخته است در حالي كه در كشورهاي پيشرفته مسكن بعدي از رفاه اجتماعي بوده و در برنامه        

شده و تامين آن هم             سوب  سكن يك نياز اوليه مح شور ايران م ستند. در ك سكن به بهبود كيفي متمركز ه سعه م رديف با تو

). در كشورهاي در حال توسعه به دليل رشد سريع جمعيت و     58 ،1388تامين غذا و پوشاك به شمار آمده است (ستارزاده،    

شهرنشيني، مهاجرتهاي داخلي و فقدان منابع مالي كافي، مشكالت مربوط به عرضه زمين، تامين مصالح ساختماني و كمبود        

صص و ماهر و مهمتر از    ساني متخ ست      نيروي ان سيا شي و  صوص     گذاري و برنامههمه، نبودن خط و م سب در خ هاي منا

ست(پورمحمدي،        صورت حاد و بحراني درآمده ا شكل به  سكن، اين م ضايي و    7 ،1385زمين و م ستفاده از تحليل ف ). با ا

و ساز مسكن     هايي كه نرخ برخوردار يا محرومي را در ساخت توان در سطح كشور، استان   برآورده شدن يك ديد فضايي مي  

ها بر سطح زمين و كشف قوانين فضايي  دارند را شناسايي و تحليل كرد چرا كه تحليل فضايي مطالعه توزيع پراكندگي پديده 

ستان    ست. اين امر كمك خواهد كرد كه بدانيم آيا ا ضعيت      حاكم بر نظم آنها ا سطوح برخورداري از و شور از لحاظ  هاي ك

 ند و كدام استانهاي كشور داراي سطوح نزديك به هم هستند.باشساخت و ساز مسكن متعادل مي

  مباني نظري تحقيق -2

ــت و ويژگي  ــمت عظيمي از منابع طبيعي اس ــبب خاص بودن و زمين دربرگيرنده قس هاي گوناگوني دارد كه وجود آنها س

شدن اهميت آن مي  ست و تمامي خدمات و      متمايز  سرپناه فيزيكي ا سهيالت عمومي الزم   شود. مسكن چيزي بيش از يك  ت

). فضاي مسكوني در ايران، زمينه ساز يك محيط خانوادگي امن و    35 ،1982شود(كناپ، را براي بهتر زيستن انسان شامل مي   

شمار مي    شيعه،  سالم به  ست   368 ،1384رود( سيا ضه برنامه    ). در ايران  ضا و عر سكن بر پايه دو عامل تقا شده  هاي م ريزي 

اند. طي چند دهه هاي مختلفي براي توليد مسكن اعمال كردهها سياستاي دولتقالب، در هر دورهاست. در دوران پس از ان

گذشته، آنجا كه عوامل متعدد از درون و بيرون بر عامل مسكن اثر گذاشته است، اين بخش از كشور دچار بحران شده است،  

ساختمان بنابراين تجزيه و تحليل عواملي كه فعاليت سوي روندي      سازي در  هاي  شنهادها در اين زمينه را به  شد و پي حال ر

ــتفان،  موثر هدايت مي ــت(اس ــهري براي تامين    909 ،2009كند، با ارزش اس ــاي ش ــكوني، بهترين بخش فض ). كاربري مس

ترين نياز مردم است كه ابعاد مختلفي دارد. مسكن در مقايسه با فضاي عمومي شهري، حس تعلق خاطر بيشتري در        اساسي  

ــيراني،   ابعا ــان ايجاد مي كند(ش ــادي در انس ــاير كاالها به دليل   25 ،1382د اجتماعي و حتي اقتص ــبت به س ــكن نس ). مس

ــرمــايــه             ويژگي   ــادوام بودن و پرهزينــه بودن و غيرمنقول              هــايي همچون غيرقــابــل جــايگزين بودن، سـ اي بودن، ب

حال همبستگي اجتماعي به شمار آيد. مالكيت   تواند عامل عمده نابرابري فضايي و در عين) ميGallent,2011,298بودن(

). متخصصين علوم انساني با رويكردهاي متفاوتي     296 ،1377مسكن نشان آشكار ارتقاء سطح زندگي است(باسينه و درز،        
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سته   سرمايه)، از ديدگ   به مسكن و ابعاد مختلف كاركرد آن نگري اه اند. به عنوان مثال؛ مسكن از ديدگاه اقتصادي نوعي(كاال و 

هنري نوعي (نماد)، از ديدگاه جامعه شــناســي(نهاد)، از ديدگاه مهندســي و معماري(بنا)، از ديدگاه شــهرســازي(فضــا) و از 

ست كه تمام ابعاد را در      شناختي نوعي (فرهنگ) ا سان  ضلي،   برديدگاه ان ضايي مطالعه توزيع   63 ،1386دارد(فا ). تحليل ف

). مسـكن در زمره  33 ،1374وانين فضـايي حاكم بر نظم آنها اسـت(دولفوس،   ها بر سـطح زمين و كشـف ق  پراكندگي پديده

). در واقع  71 ،1384ريزي توسعه اقتصادي و اجتماعي، كالبدي است(عزيزي،    ها در برنامهترين بخشترين و حساس اساسي  

فضايي كاركرد حياتي    فضايي در روابط متقابل انسان و محيط و تبلور  -ترين شكل تجسم كالبدي  مسكن، خردترين و كوچك 

ساني در ايفاي نقش    ست(رهنمايي،     سكونت ان سي وي ا سا سعه دقيق   81 ،1382هاي ا ضايي، تو سازگارتر   ). آمارهاي ف تر و 

تواند  سازد كه پس از آن مي متغيرها را مانند فاصله دسترسي به فضاهاي سبز عمومي با يك شيوه سريع و كارآمد ممكن مي        

ــود( ه گيري ويژگيبراي اندازه ــكن مفيد واقع شـ ). در زمينه  Wyatt,1996اي محيطي و افزايش درك متغيرهاي قيمت مسـ

ــايي انواع متنوعي از روش  يل فضـ بار و وثوق اطالعات در         ها و تكنيك  تحل به ميزان اعت با توجه  هاي كلي وجود دارد كه 

گيرند. از جمله اين اســتفاده قرار مي  ريزان محلي، براي ســازماندهي و ارزيابي اطالعات مورد دســترس و مهارتهاي برنامه 

شه ها ميروش شاره كرد(بدري،         توان به تحليل عاملي، تحليل خو صبي ا شبكه ع سله مراتبي، مدل موريس و  سل اي، تحليل 

ضع موجود و      ). هريك از اين مدل53 ،1369 شناخت و سني دارد و هدف نهايي از گزينش هر يك از آنها  ها معايب و محا

ميزان فاصــله آن تا وضــع مطلوب براي كمك به مديريت مناطق در توزيع بهينه امكانات و خدمات خواهد    تعيين و تحليل

 ).  185 ،1388بود(خاكپور و همكاران،

  پيشينه تحقيق -3

  فضايي تحليل جهت تهران، شهر در مسكن قيمت فضايي تحليل عنوان با ايمقاله در ؛1396 ، همكاران و فر نظم حسين  - 

شه  تحليل از نقاط شده از لكه    GIS محيط در كريجينگ يابيدرون روش و ايخو ستفاده كردند. نتايج برآورد  هاي داغ  ا

ــان مي ــترين تمركز لكهنش ــترين تمركز لكه هاي    دهد كه بيش ــهر و بيش ــرق ش ــمت ش هاي داغ(باالترين قيمت) در قس

  تبريز است.سرد(پايين ترين قيمت) در قسمت شمال، شمال غرب و جنوب غرب شهر 

شاخص       1394و همكاران،  ملكي -  سنجش  ضايي و  شي به تحليل ف ست. در اين    ؛ در پژوه سكن پرداخته ا هاي كمي م

انساني    توسعة  و تاپسيس   شامل  معيار چند گيريتصميم  هايمدل از هاداده و هاشاخص  بنديرتبه و تحليل مطالعه براي

سيدن  براي ويكور، و و  لند) كپ و بردا ها،(روشوزن ادغام ميانگين تكنيك از ها،داده تحليل در واحد نتيجه يك به ر

 مسكن  توسعه  در فضايي  عدالت مقوله به توجه ادغام، ضرورت  مدل براساس  آمده به دست  نتايج .شده است   استفاده 

ستايي  شان  را رو شاي راه تواندمي كه دهدمي ن سطح  جهت ريزانبرنامه گ سعه،  تقويت  ضايت  ها،نابرابري كاهش تو  ر

 شود.  محلي توسعه موجب نهايت در و مسكن وضعيت از روستاييان

سعه 1391ذاكر حقيقي و ديگران(  -  شه     )؛ در ارزيابي تو ستان همدان، به روش خو سكن ا شاخص در   21اي، با يافتگي م

شهر همدان پرداختند و دري       زمينه سكن در  سي م صادي و كالبدي، به برر ستان مالير     هاي كمي، كيفي، اقت شهر افتند كه 

 ترين سطح توسعه قرار دارد.يافتگي و شهر زنگنه در پايينداراي بهترين سطح توسعه
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اي و عاملي، به بررسي  توسط الحسن صورت گرفت، با استفاده از تحليل خوشه      2007همچنين در پژوهشي كه در سال    - 

شاخص      نابرابري ساس  شور غنا پرداخت و بر ا سه منطقه برخوردار، نيمه    هاي منطقه در در ك شور غنا را به  تركيبي ، ك

 برخوردار و محروم تقسيم كرد.

سال   -  ست      2010ليو در  سيا شي با عنوان  سكن و رقابت   در پژوه سكن، قيمت م پذيري انجام داد. در اين هاي تجديد م

سال       سكن و تحليل آن از  ضايي قيمت م سي توزيع ف سي تاثير ارتباط قيمت  و نيز  2006تا  1996پژوهش ليو به برر برر

 هاي تجديد بازار مسكن در يوركشاير پرداخته است.مسكن در نواحي يوركشاير با برنامه

شهر پرداخته           2007ازوس و همكاران،  -  سكن در اين  ضايي قيمت م ستانبول به بررسي توزيع ف شهر ا ؛ در مطالعه اي در 

هاي مالكيت و پنج منطقه استانبول با در نظر گرفتن ويژگي است. اين مطالعه به بررسي تغييرات فضايي قيمت مسكن در

  زيربازارها براي شناسايي عوامل محلي انجاميد.  

  روش تحقيق -4

 اصلي  هدف با كشور  هايشهرداري  توسط  صادرشده   ساختماني  هايپروانه گردآوري اطالعات با توجه به اين كه طرح 

شور شهر  نقاط در ساختمان  ساز  و ساخت  ميزان تعيين صات    برخي تعيين نيز و ي ك شخ شد مي آنها م بنابراين ماهيت  . با

ها از روش باشـــد. به منظور جمع آوري اطالعات و دادهتحليلي مي -پژوهش مربوطه كاربردي و روش انجام آن توصـــيفي

مسكن، زمستان    هاي آماري اين پژوهش را نتايج سرشماري عمومي نفوس و  اي استفاده شده است . داده   اسنادي و كتابخانه 

متغير مورد بررسي و در چهار شاخه    37دهد. در اين پژوهش تعدادبه تفكيك هر استان در سراسر كشورتشكيل مي      96سال  

سته   صلي د شه     ا ستفاده از مدل تحليل خو ست و با ا شده ا ) به تحليل  SPSSاي و مدل تحليل عاملي(به كمك نرم افزار بندي 

بندي شد. نقشه هاي مورد نياز اين پژوهش نيز با نتايج آماري پرداخته شد و وضعيت ساخت و ساز مسكن بر اساس آن رتبه

ستفاده از نرم افزار   ستفاده در پژوهش). تحليل عاملي فني   1تهيه و ترسيم شده است.(جدول شماره       GISا متغيرهاي مورد ا

). بنابراين، 282 ،1382ها است(كالنتري، تغيره است كه هدف اصلي آن خالصه كردن دادههاي آماري چندمبراي برخي روش

دار ها، حذف اطالعات مشــترك و تكراري بين عوامل، جهت ســهولت تحليل، خالصــه كردن و معنيهدف از كاســتن مولفه

ــت. تحليل عاملي بين مجموعه ــاخصكردن اطالعات اس ــي تحت يك الگوي  هاي به ظاهر غير مرتبط، رااي از ش بطه خاص

). متغيرهاي پژوهش فوق با روش تحليل عاملي به هشــت عامل كاهش يافت. در 106 ،1385كند(فطرس، فرضــي برقرار مي

دار باشد و مجموع   اي خالصه شده كه نتيجه خالصه شده در قالب متغيرها، از نظر مفهوم معني     اين پژوهش متغيرها به گونه

  هاي قيمت مسكن استانهاي كشور به كل نمره، يعني صد در صد نزديك باشد.  در ارتباط با مولفه امتيازات حاصل از عوامل،

  متغيرهاي مورد استفاده در پژوهش عبارتند از:

سكوني  واحد سكوني  واحد  -ساختمان  احداث پروانه حسب  بر ساختمان  پروانه در شده  تعيين م   پروانه در شده  تعيين م

ــاختمان ــب بر س ــكوني واحد -بنا زايشاف پروانه حس ــده تعيين مس ــاختمان احداث هاي پروانه در ش ــب بر س مورد  حس
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ستفاده(مسكوني،   شتي  آموزشي،  ، صنعتي  بازرگاني، توام، كارگاهي و مسكوني  ا  ساختمان  احداث هاي پروانه -درماني) بهدا

سكوني  سب  بر م ساحت  ح -251مترمربع،  250-201مترمربع،  200-151 مترمربع، 150-101كمتر،  و مترمربع 100زمين( م

  مســاحت حســب بر مســكوني ســاختمان احداث هاي پروانه -بيشــتر) و مترمربع 501 مترمربع،  500- 301مترمربع،  300

نا    500-301مترمربع،  300-251مترمربع،  250-201مترمربع،  200-151مترمربع،  150-101كمتر،  و مترمربع100( زيرب

  3طبقه، 2 طبقه، 1ساختمان(  طبقات تعداد حسب  بر مسكوني  ساختمان  احداث هاي پروانه -بيشتر)  و مترمربع 501 مترمربع،

 رفته( كار به عمده مصالح  و اسكلت  نوع  حسب  بر مسكوني  ساختمان  احداث هاي پروانه -بيشتر)  و طبقه 5طبقه،  4طبقه، 

سكوني  ساختمان  احداث هاي پروانه -سيماني)  چوب، بلوك و آجر آهن،  و آجر آرمه،  فلزي، بتن سب  بر م  واحد تعداد ح

اي به ها نيز، روش تحليل خوشه بندي استان براي سطح  بيشتر).  و واحدي5واحدي،4واحدي،3 واحدي،2واحدي،1مسكوني( 

شه    شد. در روش تجزيه و تحليل خو سعي مي كار گرفته  شاهدات به گروه   اي  شود به    شود م سيم  هاي همگن و متجانس تق

شاهدا  شاهدات گروه   طوري كه م شبيه و با م شد. اين روش را      ت هر گروه به يكديگر  شته با شابه را دا هاي ديگر كمترين ت

).  1387،207گيري چندشاخصه به كار گرفت(اكبري و زاهدي،   هاي مسائل تصميم  ها و شاخص بندي گزينهتوان در طبقهمي

). منظور از 1382،172باشد(آسايش و استعالچي،    مي هاي همگنها يا خوشه اي روشي آماري براي تعيين گروه تحليل خوشه 

هاي متجانس اسـت كه در آن، مشـاهدات هر گروه به يكديگر شـبيه باشـند و     اي، تفسـير مشـاهدات به گروه  تحليل خوشـه 

شاهدات گروه  شند(حكمتي فريد،     م شته با شباهت را يكديگر دا شه 1382،13هاي مختلف، كمترين  اي، تحليلي  ). تحليل خو

تغيره است كه به دنبال سازمان دادن اطالعات مربوط به متغيرهاست كه در آن، اجزاي هر خوشه به هم شبيه هستند و       چند م

). به اين ترتيب مناطقي كه 1384،10اعضــاي هر خوشــه به اعضــاي خوشــه ديگر شــباهتي ندارند(حاجي پور و زبردســت، 

شترين همانندي را از نظر امتيازهاي عاملي دارند، در ي  سته  بي اي،  ). تحليل خوشه 1388،67شوند(ملكي،  بندي ميك خوشه د

شاهدات به گروه    سيم م شاهدات گروه        تق شد و م شبيه با شاهدات هر گروه به يكديگر  ست تا م هاي مختلف  هاي متجانس ا

 ).  1380،369كمترين شباهت را با يكديگر داشته باشد(گلدسته و ديگران، 

 كاربرد تحليل عاملي -5

ارزيابي شود. نتايج   KMOي تحليل عاملي، بايستي مناسب بودن مجموعه دادها براي اين تحليل از طريق آزمون قبل از اجرا

شان مي  753/0پژوهش برابر با  KMOمقدار  دهد متغيرهاي انتخابي براي به كارگيري روش تحليل عاملي رضايت  است كه ن

هاي  ســازي يا اســتاندارد شــوند، به همين منظور دادهها نرمالبخش اســت. با توجه به اين كه در تحليل عاملي بايســتي داده

ستاندارد     z-scoreپژوهش به روش  شدند، زيرا با ا ستاندارد  شود و اختالف ميان  ها ، ارزش واقعي آنها حفظ ميسازي داده ا

  است:هاي آن به شرح زير شود. ابتدا فرآيند تحليل عاملي انجام گرفت كه يافتهها بهتر مشخص ميمكان

شكيل مي     سي ت شكيل ماتريس داده ها، در اين مرحله ماتري ستون مرحله اول: ت شاخص دهيم كه  سطرهاي آن،  هاي آن،  ها و 

  استانهاي كشور مي باشد.
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، تعداد سطرها برابر با تعداد    SPSSها در نرم افزار مرحله دوم : محاسبه ماتريس همبستگي، پس از استانداردسازي شاخص     

اســت. براي اطمينان از اين كه عوامل ايجاد شــده از  37ها يعني ها با تعداد متغيراســتان، و تعداد ســتون 31ي ها، يعناســتان

سته  شاخص تركيب د ستگي       اي از  شد، بايد ماتريس همب شته با ستگي معقولي با برخي ديگر از متغيرها دا ها با يكديگر، همب

مربعي از ضرايب همبستگي متغيرها است و عناصر روي قطر اصلي        ميان متغيرها تشكيل داد. ماتريس همبستگي، ماتريسي    

  ).1380،131آن يك است. يعني ماتريس نسبت به قطر اصلي قرينه است(طالبي، 

ستخراج عامل         ستگي متغيرها، ا ضرايب همب ساس  ستخراج مجموعه عوامل اوليه بر ا سوم: ا گيري ماتريس  ها با به كارمرحله 

گيري ماتريس عاملي، عوامل مشــترك و اهميت نســبي هر يك از  آيد. با به كارت ميها به دســهمبســتگي بين شــاخص 

شــود. بردارهاي ويژه در شــود. ســپس بردارهاي ويژه براي تمامي مقادير ويژه غيرصــفر محاســبه مي ها معلوم ميشــاخص

شاخص  صطالحا بار عاملي   حقيقت، مقدار بارگذاري متناظر با  ست كه ا شود(حكمت نيا و  گفته مي ها براي عامل مربوطه ا

سوي،   ست به عنوان عامل ). در اين مرحله، كليه عامل232-231 ،1385مو صلي   هايي كه مقادير ويژه آنها بيش از يك ا هاي ا

صد واريانس را توجيه    30/94كه در مجموع ك دارند عامل مقادير ويژه بزرگتر از ي 8شوند. در پژوهش فوق  انتخاب مي در

  ).1شمارهكنند(جدول مي

  كل واريانس تبيين شده توسط هر يك از عامل ها -1جدول

 

تركيب 

 ها

 دوران جمع مربعات بارگذاري شده جمع مربعات بارگذاري شده مقدار ويژه اوليه

 جمع
درصد 

 واريانس

درصد 

فراواني 

 تجمعي

 جمع
درصد 

 واريانس

درصد 

فراواني 

 تجمعي

 جمع
درصد 

 واريانس

درصد 

فراواني 

 تجمعي

 1  17.40  47.028  47.028  17.400  47.028  47.028  13.13  35.507  35.50  

2  6.498  17.561  64.589  6.498  17.561  64.589  6.702  18.113  53.62  

3  3.253  8.792  73.381  3.253  8.792  73.381  6.167  16.668  70.28  

4  2.063  5.575  78.956  2.063  5.575  78.956  2.232  6.033  76.32  

5  1.966  5.315  84.271  1.966  5.315  84.271  1.998  5.399  81.72  

6  1.490  4.028  88.299  1.490  4.028  88.299  1.874  5.065  86.78  

7  1.173  3.169  91.468  1.173  3.169  91.468  1.465  3.960  90.74  
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8  1.048  2.834  94.301  1.048  2.834  94.301  1.316  3.557  94.30  

9  .528  1.427  95.728        

10  .481  1.300  97.028        

11  .374  1.010  98.038        

12  .185  .500  98.539        

13  .133  .359  98.897        

14  .098  .265  99.163        

15  .087  .234  99.396        

16  .068  .185  99.582        

17  .047  .127  99.709        

18  .034  .092  99.800        

19  .023  .061  99.862        

20  .013  .036  99.898        

21  .011  .029  99.927        

22  .009  .024  99.951        

23  .005  .013  99.964        

24  .004  .012  99.976        

25  .003  .009  99.985        

26  .003  .008  99.993        

27  .001  .004  99.997        

28  .001  .003  99.999        

29  .000  .001  100.00        
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ها، در اين مرحله، هر عامل با توجه به محتوا و ماهيت متغيرهاي مورد مطالعه در آن عوامل، مرحله چهارم: نامگذاري عامل

  شود. نامگذاري مي

درصد واريانس  50/35درصد است و به تنهايي 13/13 حدود در عامل اين ويژه مقدار چرخش، از پس: اول عامل  - 

 دهد. جامعه را توضيح مي

درصد واريانس جامعه را  11/18است و به تنهايي  70/6ز چرخش، مقدار ويژه اين عامل در حدود ا پس: دوم عامل  - 

  دهد. توضيح مي

درصد واريانس جامعه را  66/16 است و به تنهايي 16/6 حدود در عامل اين ويژه مقدار چرخش، از پس: سوم عامل  - 

 توضيح مي دهد.

كنند، بنابراين از درصد واريانس جامعه را تبيين مي 28/70سه عامل اول مربوط به پژوهش به تنهايي  كه گرددمي مالحظه

  گردد.بيان پنج عامل بعدي خودداري مي

د از محاسبه امتياز عاملي براي هر يك از استانها، هاي بعدي؛ بعمرحله پنجم: ايجاد مقياس عاملي براي به كارگيري در تحليل

شوند، كه بر اساس هاي اوليه ذخيره ميها به صورت متغيرهاي جديد در كنار دادههاي عاملي به دست آمده براي عاملنمره

). بنابراين 234 ،1385نيا و موسوي، توان مقايسه كرد(حكمترا مي هاها را از نظر شاخصيافتگي استانها سطح توسعهاين داده

استان كشور از نظر وضعيت ساخت و ساز مسكن بر اساس هشت عامل اصلي، در ابتدا  31بندي در اين بررسي براي رتبه

در رتبه  20/39رتبه نخست از لحاظ وضعيت ساخت و ساز مسكن، سپس استان اصفهان با امتياز  06/60استان تهران با امتياز 

 ). 2ترين استان شناخته شد(جدولدان به عنوان محرومدوم قرار دارد. استان هم

  بندي استانها بر اساس امتياز عامليرتبه -2جدول

نام 

  شهرستان
  عامل سوم  عامل دوم  عامل اول

عامل 

  چهارم
  عامل هشتم  عامل هفتم  عامل ششم  عامل پنجم

امتياز 

  عاملي
  رتبه

 آذربايجان

 شرقي
.04321  .36186  -.58014  -.44169  .26260  -.30983  -.05834  -.64630  -2.56  11  

 آذربايجان

 غربي
-.61471  1.65251  -.30766  -.13747  -.26424  -.13605  .23773  3.51614  4.99  8  

  16  7.20-  10474.-  17603.-  14799.  41724.-  25422.-  25723.-  36968.-  12290.- اردبيل

  2  39.20  1.69156-  17228.-  1.24843-  18312.  44665.-  22333.  4.42416  1.03674 اصفهان

  14  5.76-  1.81375-  3.24290  41090.-  00083.  22384.-  1.04998-  53112.-  24153.  البرز
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  29  13.59-  06392.-  46392.-  23733.-  50640.-  06738.-  24515.-  52845.-  46963.- ايالم

  7  6.29  21637.  12979.  30000.-  4.81989  37138.  11997.-  26293.-  12014.- بوشهر

  1  60.06  1.09887  36957.-  79460.  08614.-  00866.  50552.-  68510.-  4.98730 تهران

 چهارمحال

 بختياري
-.59092  -.33924  -.43524  -.04741  -.07793  -.08648  -.35018  -.10393  -13.79  30  

  خراسان

 جنوبي

-.44135  -.68431  -.12854  .15286  -.40591  .36710  -.40961  -.43881  -12.14  27  

 خراسان

 رضوي
.29105  -.27385  .51131  .16071  -.37885  2.89134  .86809  -.74230  10.46  6  

 خراسان

 شمالي
-.28755  .29389  -.38368  -.60521  -.43420  -.34602  -.17475  -.70158  -8.22  19  

  5  10.91  1.02555  3.62202  00254.  80297.-  1.25525  72440.  40100.  31200.- خوزستان

  13  5.45-  15122.  75590.-  20260.-  56855.-  39805.-  26203.-  41075.  24902.- زنجان

  25  11.81-  15077.-  31279.-  31609.-  45912.-  08915.  35477.-  43956.-  35842.- سمنان

 سيستان

 بلوچستان
-.21348  -.51578  .01564  .34066  .32169  -.16418  -.40159  -.21671  -5.94  15  

  3  24.33  36451.-  91344.-  72648.-  33436.-  4.06538  2.50090  12990.  21390. فارس

  18  7.84-  1.16790-  32051.-  64729.-  33850.-  73667.-  66927.-  20053.-  24158. قزوين

  20  8.49-  02882.  60926.-  07815.-  60668.-  58731.-  22252.-  27803.-  13157.- قم

  17  7.24-  2.06291  21811.-  41934.-  51831.-  36633.-  57275.-  42193.  47858.- كردستان

 كرمان
.07890  -.54605  4.33830  

-

2.87432  
.08392  .02251  .20024  .04051  18.27  4  

  9  4.20  10173.-  53117.-  3.88950  86497.  23808.  26592.-  1.44206  94825.- كرمانشاه
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 كهكيلويه

 بويراحمد
-.36408  -.67423  -.05631  .20284  .71874  -.53698  -.29181  -.06468  -9.28  22  

  12  3.04-  1.20081  66720.  1.07449-  83424.  68235.-  06266.-  49466.-  00207.- گلستان

  28  13.-  32583.-  77595.-  37506.-  23551.-  30209.  01281.-  29995.-  30614. گيالن

  24  9.77-  18218.-  40782.-  61011.  54559.-  27813.-  20810.-  04486.-  51585.- لرستان

  10  1.88-  00800.-  41531.  34283.-  29878.-  59897.  50853.-  21694.-  15361. مازندران

  21  9.22-  14250.-  34202.-  04401.-  45602.-  05641.  41586.-  45871.-  15377.- مركزي

  23  9.51-  15407.-  20303.-  38364.-  63455.  08611.  10950.-  82201.-  27135.- هرمزگان

  31  13.96-  05853.-  44057.-  04471.-  49802.-  13294.-  45171.-  44728.-  46284.- همدان

  26  11.90-  09691.-  68462.-  29481.-  49124.-  35145.  12805.-  42480.-  48550.- يزد

ستان تر بودن و همگنولي براي دقيق ستانهاي كشور با روش تحليل   كردن ا گروه يا شاخه    4اي به خوشه ها ، در مرحله بعد ا

  تقسيم شدند.

 اي)اي(طبقه بندي استانها با تحليل خوشهكاربرد تحليل خوشه -6

هاي انتخابي به چهار گروه متجانس با به كارگيري روش وارد تقسيم شدند.    هاي كشور بر اساس عامل  در اين مرحله، استان 

ها ، قابل هاي همگن استان نشان داده شده است چهار گروه خوشه     2گونه كه در نمودار دندوگرام مربوطه شكل شماره   همان

سكن دارند، به تنهايي در يك               ساز م ساخت و  سهم را در  شترين  ستان تهران كه بي ست. به طوري كه ا شاهده و تحليل ا م

باشد. استانهاي   مي شاخه قرار گرفته است و اولين سطح را در بين استانهاي كشور دارد و در حقيقت استان بسيار برخورداري

البرز، بوشهر، خراسان رضوي، خوزستان و كرمانشاه در سطح دوم، يعني برخودار بعد از استان تهران قرار دارند و استانهاي           

كرمان، فارس و اصــفهان در ســطح ســوم، يعني نيمه برخوردار قرار دارند. بقيه اســتانهاي كشــور در ســطح چهارم از لحاظ  

 )2و  1هاي شماره باشند.(شكلن يعني محروم ميوضعيت ساخت و ساز مسك
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  مسكن(يافته هاي پژوهش) ت ساختسطح بندي استانهاي كشور از لحاظ وضعي -1شكل

  

0 170 340 510 680

Kilometers

راھنمــاراھنمــاراھنمــاراھنمــا

ــــرخوردار بســـــــیار ب

ــــرخوردار ب

ــــرخوردار نیمــــه ب

محروم

±

 بسيار برخوردار

 نيمه برخوردار

 برخوردار

 محروم

اردبیـــــل

شــــرقی آذربایجــــــان

کردســــــتان

بوشــــھر

چھارمحال

فــــارس

گیـــــالن

ھمدان

کلســـــــتان

ھرمزگــان

ایــــالم

اصــــفھان

ــان کرم

کرمانشـــــاه

ـــــی خراســان جنوب

رضـــوی خراســان

خوزســـــتان

شــــمالی خراســان

کھگیلویــــــــه

غــــربی آذربایجــــــان

ــرکزی م

لرســــــتان

مازنـــدران
ــــزوین ق

ــم ق

ـــران تھ
ـــمنان س

زنجــان

یـــزد

ـــــــتان ــــــــتان و سیس بلوچس
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 نمودار دندوگرام با روش وارد مربوط به سطح بندي استانهاي كشور -2شكل

   گيرينتيجه -7

سال       داده ستان  سكن، زم سرشماري عمومي نفوس و م سر       96هاي آماري اين پژوهش را نتايج  سرا ستان در  به تفكيك هر ا

متغير با استفاده از تحليل عاملي مورد بررسي قرار گرفتند و سپس به هشت      37دهد. در اين پژوهش تعداد كشور تشكيل مي  

شد. و در ادامه با به كارگيري   شه عامل تغيير داده  ساس       روش تحليل خو شور بر ا ستانهاي ك سيم نمودار دندوگرام، ا اي و تر

  بندي شدند:  هاي اصلي و امتيازهاي حاصل در چهار سطح گروهعامل

ــتان و        ــوي، خوزس ــان رض ــهر، خراس ــتانهاي البرز، بوش ــطح دوم: اس ــيار برخوردار)؛ س ــتان تهران(بس ــطح اول: اس س

ستانهاي         سوم: ا سطح  شاه(برخوردار)؛  ستانهاي آذربايجان      كرمان سطح چهارم: ا صفهان(نيمه برخوردار)؛  كرمان، فارس و ا

ستان و              سي سمنان،  شمالي، زنجان،  سان  سان جنوبي، خرا شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، ايالم، چهارمحال بختياري، خرا

مركزي، هرمزگان، همدان،  بلوچســتان، قزوين، قم، كردســتان، گلســتان، كهگيلئيه و بويراحمد، گيالن، لرســتان، مازندران،   

  يزد(محروم).



  كياني موالن                     

242 

 

كند و در بررسي توزيع فضايي ساخت و ساز مسكن ديد فضايي نسبت به كل كشور به لحاظ سطح برخورداري ايجاد مي         

ساز باال يا پاييني دارند را مي        ساخت و  ستانهايي كه  شور ا ستفاده از تكنيك توان تحليل كرد. در دههسطح ك هاي  هاي اخير ا

تواند منجر به ايجاد يك گيري سطح برخورداري مناطق بسيار رايج شده است كه مي  اي براي اندازهسازي به طور فزاينده مدل

ها در توزيع امكانات در سطح استانهاي كشور، در راستاي جلوگيري از قطبي      برنامه عمل براي مسئوالن جهت رفع نابرابري 

تاي توسعه فضايي پايدار بايستي همه استانها از سطح ساخت و ساز مسكن           شدن ساخت و ساز مسكن،گردد. پس در راس      

شور جلوگيري كرد. از اين      ستان ك شند تا از توزيع نامتعادل و زياد جمعيت فقط در چند ا سب برخوردار با رو در پژوهش  منا

املي و روش حاضـر جهت تحليل فضـايي سـاخت وسـاز مسـكن و تعيين الگوي پراكنش آن در سـطح كشـور از تحليل ع       

ــه ــل از پژوهش را ميخوش ــتفاده گرديد. نتايج حاص ــتفاده كرد؛ ارگانهاي دولتي چون توان در جنبهبندي اس هاي مختلف اس

سكن مي   شهرداري  سته به م شه ها و ادارات واب ضع عوارض و        توانند از نق سكن براي و ساز م ساخت و  ضايي  هاي توزيع ف

ــكن در ارزيابي برنامههاي مورد الزم را به عمل آورند. متوليان برنامهماليات و برقراري عدالت اجتماعي، رويه هاي  ريزي مس

توانند از آن استفاده نمايند.  اجرايي خود در سطح استانها و كشور در زمينه تعديل ساخت و ساز مسكن و قيمت مسكن مي        

ح استانهاي كشور به روشني نشان از     هاي پژوهش وجود شكاف و نابرابري در ساخت و ساز مسكن در سطو     بر اساس يافته 

هاي دولتي ريزي مسكن و توزيع امكانات و خدمات در استانهاي كشور دارد كه موجب سرازيري سرمايهعدم موفقيت برنامه

و بخش خصوصي جهت ساخت خانه و مسكن در چند استان كشور و موجب پيدايش قطب مسكن و ساختمان در سطح             

گردد. در حالي كه چنين امري  روز جمعيت اين استانها و محروم ماندن بقيه استانهاي كشور مي    چند استان و افزايش روز به 

ست كه مي      شهري ا صول توسعه پايدار  شود. بنابراين     تواند در آيندهمغاير با ا سياري را موجب  اي نه چندان دور مشكالت ب

انهاي محروم كشــور را اتخاذ نمايد. توســعه  هاي تشــويقي را در مورد ســازندگان مســكن در اســتبايســتي دولت، ســياســت

 هاي ساخت و ساز مسكن در استانهاي محروم در راستاي عدالت فضايي بايستي مورد توجه مسئوالن كشور قرار گيرد.برنامه
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