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  :چکیده

ضا نیز فان اجتماعی مسکن کاالیی با دوام، غیر منقول، چند بعدي، غیرهمگن و بسیار پر هزینه است و در سازم      

 یت و منبعت، امنمقوله مسکن، امروزه نه تنها به عنوان یک سرپناه، بلکه به عنوان هوی. دارد نقش بسیار مؤثري

اشته، از رها دسرمایه در بین ساکنان یک شهر مطرح است. این مقوله که نقـش تعیـین کننـده اي درشکل گیري شه

 تاق دراحت زیربنا، کمبود همچون کوچکتر شدن مسا لحاظ شاخص هـاي اجتمـاعی دچـار مشـکالت عدیـده اي،

 در ن مسکنشایان ذکر است که سالم بود واحـد مسـکونی،بد مسکنی، بی مسکنی و غیره شده است.از طرف دیگر،

م و کن سالمهمی در آسایش روحی و روانی ساکنان دارد. بنابراین، شناخت شاخص هاي مس ابعـاد مختلـف نقـش

و  یت کمیها که بیانگر وضعاین شاخصم در بحث شهر سالم است.تالش در جهت تحقق سکونتگاه مطلوب، امر مه

این  ست. دراریزي مسکن براي آینده کیفی مساکن در هر محدوده فضایی است، راهنماي مؤثر جهت بهبود برنامه

با  راین شه بندياردبیل و سطح هاي مسکن به بررسی وضعیت مسکن شهررابطه، پژوهش حاضر با استفاده از شاخص

تحلیلی   –وصیفیها پرداخته است. روش تحقیق، بر اساس هدف، کاربردي و بر اساس ماهیت، تفاده از این شاخصاست

یفی مسکن شاخص کمی و ک 32منطقه شهر اردبیل می باشد.در این تحقیق تعداد 4مکانی تحقیق،  ي است. گستره

گیري از ا بهرهاستان استخراج و ب 1390 شده است. اطالعات موردنیاز از سرشماري عمومی نفوس و مسکن استفاده

و  تت آمده اسبدس روش میانگینونتایج آن با استفاده از ساو گیري چند شاخصه تاپسیس، ویکور، هاي تصمیممدل

وق آمده از روش هاي فدستگرفته است. با توجه به نتایج بهمانجا ArcGISافزار ها با استفاده از نرمنمایش توزیع آن

طح و در در پایین ترین س 2ردبیل در وضعیت مطلوبی نسبت به شاخص هاي شهر سالم دارد و منطقه ا 3منطقه

  .باشدمی دهنده وجود ناهماهنگی و عدم تعادل در شهروضعیت نامطلوبی قرار دارد که این امر نشان
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 مقدمه  -1-1

 نیترمهماند که یکی از گشته روروبهاي شهرهاي بزرگ، با مسائل پیچیده ژهیوبهها، پس از انقالب صنعتی شهر    

تعریف سازمان ملل، بعد از غذا و پوشاك،  بر اساس). short & etal, 2008مسکن است ( مسئلهها مربوط به آن

دهد اي از سطح شهر را کاربري مسکونی تشکیل میبخش عمده رونیازاباشد. نیاز انسان مسکن می نیترمهم

). مسکن در سبد هزینه ي خانوار شهرنشین ایرانی داراي باالترین وزن می باشد و 65:  1378(سعیدنیا، 

ي شهري براي تهیه مسکن در شهرها به ویژه شهرهاي بزرگ اندام با مشکالت زیادي روبرو هستند خانوارها

). مفهوم مسکن عالوه بر مکان فیزیکی کل محیط مسکونی را در بر می 2: 1384(حاتمی نژاد و سیف الدینی،

و طرح هاي اشتغال  گیرد به طوري که شامل کلیه خدمات و تسهیالت ضروري موردنیاز براي بهزیستی خانواده

آموزش و بهداشتی افراد است. اغلب دولت ها در پاسخ به اهمیت مسکن برنامه یزي مسکن را در قالب برنامه 

).  مسکن و برنامه ریزي 63: 1382ریزي هاي محلی، ملی، منطقه اي و شهري به کار می برند (زیاري و دهقان، 

نخستین دیدگاه، دیدگاه اقتصادي بازار است، دومین دیدگاه، مسکن از دیدگاه هاي مختلف مورد توجه بوده است 

سومین دیدگاه به مسکن گروههاي کم درآمد مربوط است  ،دیدگاه اقتصادي برنامه ریزي شده بازار مسکن است

   ).9: 1382(حیدر آبادي،

ده ها و اموري را پدی ناختو کیفی. بعد کمی نیاز به مسکن، شدر واقع، نیاز به مسکن دو بعد دارد: کمی      

بدون در  شود و درجه پاسخگویی به نیاز، یوط مه فقدان سرپناه و میزان دسترسی به آن مربشامل می شود که ب

پدیده هایی مطرح می شوند که به بی مسکنی، بعد کیفی، مسایل و  ت.درورد نظر اسنظر گرفتن کیفیت آن م

بیشتر به  یو شکل نیاز است. در واقع، در بعد کیف ، نوعمسکنی ارتباط دارند و آنچه مطرح است گبدمسکنی و تن

شاخص هاي مسکن از یکسري مؤلفه هاي کمی  ).63: 1384(شیعه،نبه هاي کالبدي مسکن توجه می شودج

کیفیت ساخت و ساز، دوام مصالح  ... و مؤلفه هاي کیفی مانند ا ود اتاق، مساحت زمین، مساحت زیربننظیر تعدا

زیع و پراکندگی امیدنی،گاز، تلفن و سایر خدمات و مسایلی همچون نحوه ي توي از آب آشساختمانی، برخوردار

از نظر  شهريمیزان توجه به سکونتگاه هاي  و محرومیت و فقر ناشی از عدم درآمد هدر سطح کشور، توجه ب

ي مسکن ها فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و کالبدي است به دست می آید. شاخص ه هايسیاست گذاري درحوز

هاي مسکن ابزار کلیدي براي  بیانگر ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و کالبدي مسکن هستند. شاخص

  ).26: 1384آیند (عزیزي، شمار می ریزي آن به مسکن و برنامهي انداز آینده  ترسیم چشم
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کار گرفته شد که تحت سالمت تورنتو به  2000در اجالس  1984جنبش شهرهاي سالم نخستین بار در سال    

).این اجالس که از طرف سازمان  Taylor ,2010: 5هاي بهداشتی میتوان از آن نام برد ( عنوان کنفرانس مراقبت

را چنین تعریف کرد: شهري که پیوسته در جهت گسترش آن دسته  "شهرسالم"بهداشت جهانی برگزار شده بود 

یکی و اجتماعی گام بردارد که مردمش را قادر سازد در راستاي از سیاستهاي مردمی و فراهم آوردن آن محیط فیز

شان یکدیگر را متقابًال حمایت نمایند (جی.  هاي بالقوه نائل شدن به کلیه اهداف زندگی و بالفعل نمودن توانایی

بعد از  ). دو سالTaylor,2010: 5( در مورد ارتقاء سالمت برگزار شد 1). دو سال بعد منشور اتاوا25: 1389بون، 

) از سوي سازمان بهداشت جهانی، موضوع شهر سالم به نام یک 1986الذکر، (سال  برگزاري کنفرانس فوق

جنبش جهانی مطرح میشود و جنبشی با این ایده و هدف شکل میگیرد که کلیه دست اندرکاران مسایل شهر را 

سازي  نگ و یک هدف معین براي سالمدور هم جمع کنند و با استفاده از امکانات موجود و با یک نظام هماه

اي سازمان بهداشت  دفتر منطقه 1986). دراوایل سال 30: 1371ریزي کنند (سلمان منش، محیط برنامه

پیشنهادي را جهت اجراي یک پروژه کوچک با هدف بهبود جهانی در اروپا پیشنهادي را جهت  جهانی در اروپا،

گرفت  داشت ارایه داد. این پروژه که تنها شش شهر را در بر میاجراي یک پروژه کوچک با هدف بهبود سطح به

آغاز شده است  2010پروژه شهر سالم از سال  1000بیش از  ).6: 1388شهرسالم نام گرفت (بحرینی،  ي پروژه

 که با توجه به رشد سریع پروژه ها امروزه بعنوان یک جنبش شهرسالم از آنها میتوان یاد کرد

)salmaBurton,1999:41.(  

 اصول ارتقاي بهداشت در این کنفرانس تصویب شد و  بیشترین تأکید آن روي موارد زیر بود:

 اتخاذ سیاست کلی براي تقویت بهداشت. - 1

 تقویت مشارکت اجتماعی. - 2

 بهبود مهارت هاي شخصی. - 3

     جدید نظر در جهت گیري خدمات بهداشتی.ت - 4

به . )51 :1385،يبهداشت جهانی را فراهم ساخت (احمداین اصول چهارچوب پروژه شهرهاي سالم سازمان       

تدریج با توسعه ایده شهر سالم در تمامی قاره ها، این ایده به جنبشی جهانی تبدیل شد. جنبشی با این ایده و 

هدف شکل می گیرد که کلیه دست اندرکاران مسائل شهر را دور هم جمع کنند و با استفاده از امکانات موجود با 

ریزي کنند. در ایران نیز بنا بر پیشنهاد  سازي محیط  برنامه لمهماهنگ و یک هدف معین براي ساظم یک ن

سازمان بهداشت جهانی و براساس هماهنگی هاي به عمل آمده مقرر گردید شهر تهران به عضویت این اصل بین 

مشارکت شهرداري تهران و وزارت  المللی درآمده و در زمینه پروژه شهر سالم فعالیت هایی را آغاز نماید، لذا با

                                                
1 . Otava 
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با حضور جمعی از کارشناسان  1370بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اولین سمپوزیوم شهر سالم در آذرماه 

عالی رتبه در تهران برگزار گردید و متعاقب آن با توجه به نقش گسترده شهرداري در مسائل شهري ستاد شهر 

به عنوان  2منطقه  3با همت شهرداري تهران تشکیل شده و ناحیه  تهران و دبیرخانه ستاد شهر سالم سالم

  .)86: 1372 ،یانتخاب گردید (حاجی خانی و صالح لیه اجراي پروژه شهر سالم  تهرانمحدوده او

بدون شک بخش مسکن را باید یکی از مهمترین بخشهاي توسعه در یک جامعه دانست. از یک سو، اهمیت    

ن، این بخش را کانون توجهات عمومی قرارداده است و از سوي دیگر، به دلیل اشتغال اقتصادي و اجتماعی مسک

زایی این بخش و ارتباط آن با بسیاري از بخشهاي دیگر اقتصادي، به عنوان ابزاري مناسب در جهت تحققّ 

و کیفی سیاست هاي اقتصادي تلقی می شود. از طرفی با نگاهی اجمالی به وضعیت بخش مسکن در ابعاد کمی 

در مناطق شهر اردبیل شاهد وجود شکاف قابل توجهی هستیم. بنابراین، شناخت شاخص هاي بخش مسکن و 

ارزیابی آن در میان مناطق منوط به شناسایی و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر مسکن است و در ادامه میتواند تا حد 

امه هاي مناسب در زمینه توسعه و محرومیت زیادي سیاستگذاران و برنامه ریزان را درتدوین سیاست ها و برن

ضرورت هاي ذکرشده این پژوهش سعی دارد با هدف بررسی  زدایی و برقراري عدالت اجتماعی یاري دهد، بنا به

وضعیت شاخص هاي کمی و کیفی مسکن در شهر اردبیل بر آن است تا وضعیت مناطق را به لحاظ شاخص هاي 

 بررسی لذا ي براي تهیه برنامه جامع مسکن شهري رتبه بندي نماید.کمی و کیفی مسکن جهت اولویت بند

 تواند می سالم شهرهاي ارزیابی براي متغیر زیادي تعداد همراه به مسکن هاي شاخص از کاملی مجموعه ي

 زندگی کیفیت و بخشیده ارتقا را جامعه سالمت سطح و شناسایی را شهر این در شهرنشینان مشکالت

                                                      .دهد بودبه را شهرنشینان

   هاي) پژوهش:سؤال (سؤال - 2- 1

 

 اردبیل چگونه است؟ روضعیت پراکنش شاخص هاي مسکن در مناطق شه .1

 ازنظر شاخص هاي کمی و کیفی مسکن ، رتبه هرکدام از مناطق  چگونه است؟ .2

 عیت نزدیکی نسبت به شاخص شهر سالم قرار دارد؟شاخص هاي مسکن کدام مناطق شهر اردبیل در وض .3

 

  هاي پژوهشفرضیه - 3- 1

به نظر می رسد وضعیت پراکنش شاخص هاي مسکن در مناطق شهر اردبیل در وضعیت مطلوبی قرار   .1

 ندارد؟ 
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نظر شاخص هاي کمی و کیفی مسکن، مناطق با بافت جدید در وضعیت مطلوبی قرار  به نظر می رسد از .2

 دارد؟

در وضعیت نزدیکی نسبت به شاخص شهر سالم قرار  3می رسد شاخص هاي مسکن منطقه  به نظر .3

 دارد؟

  اهداف پژوهش - 4- 1

  )1381روند شناسایی و تدوین اهداف بر پایه دو محور همبسته استوار است:(مهندسین مشاورفرنهاد،اصوالً 

  گویی به نیازهاي انسانی در عرصه موردنظرالف:پاسخ

  و مشکالت زندگی  ب:حل یا کاهش مسائل

 ابر آن است ت اردبیلو کیفی مسکن در مناطق شهر یهاي کم این تحقیق با هدف بررسی وضعیت شاخص    

مسکن  امعج همسکن جهت اولویت بندي براي تهیه برنام ی و کیفـییت مناطق را به لحاظ شاخص هاي کموضع

 ی شامل:   و در راستاي آن به بررسی اهداف اختصاص شهري رتبه بندي نماید

 هاي مسکن تفاده ازشاخصا اسب شهر اردبیلکن تحلیل و بررسی وضعیت مس - 

 کنعوامل موثر در بهبود شاخصهاي مس تعیین - 

 تعیین شاخص هاي مسکن و ارزیابی آن با شاخص هاي شهر سالم - 

   .ها پرداخته است شاخص نبر اساس ای مناطق شهر اردبیلبندي  و سطح  - 

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 5- 1

. است روبرو ساخته متعددي مشکالت با را کشورمان ازجمله ،دنیا کشورهاي اکثر شهرنشینی سریع گسترش    

 مناطق از بسیاريمحیطی  زیست و اجتماعی ،اقتصادي مسائل بلکه هاي شهرسازي،سیاست تنها نه گونه ایی کهبه

  ). 99:1391،صفري و دلیر زاده (حسین اندقرارگرفته پدیده این تأثیر تحت شهري

ت میاه و،وسعه در یک جامعه دانست. از یک سبخشهاي ت رینشک بخش مسکن را باید یکی از مهمتبدون      

دلیل اشتغال دیگر، به  ويت عمومی قرارداده است و از سجهاکانون توا کن، این بخش راقتصادي و اجتماعی مس

جهت تحققّ ادي، به عنوان ابزاري مناسب در بسیاري از بخشهاي دیگر اقتص ااط آن بزایی این بخش و ارتب

در ابعاد کمی و کیفی  شود. از طرفی با نگاهی اجمالی به وضعیت بخش مسکن می یهاي اقتصادي تلق سیاست

هاي بخش مسکن و  هستیم. بنابراین، شناخت شاخص وجهیشاهد وجود شکاف قابل تاردبیل  هردر مناطق ش

 حدتا  در بر مسکن است و در ادامه میتوانناسایی و تحلیل عوامل تأثیرگذاارزیابی آن در میان مناطق منوط به ش

 توسعه و محرومیت هاي مناسب در زمینه ها و برنامریزان را درتدوین سیاست ه هزیادي سیاستگذاران و برنام

بررسی ضرورت هاي ذکرشده این پژوهش سعی دارد با هدف  ، بنا بهبرقراري عدالت اجتماعی یاري دهد زدایی و
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اخص هاي وضعیت مناطق را به لحاظ ش ات تر آن اسب اردبیل و کیفی مسکن در شهر یهاي کم وضعیت شاخص

  . مسکن شهري رتبه بندي نماید امعه جه برنامراي تهیمسکن جهت اولویت بندي ب یکمی و کیف

 ي پژوهشپیشینه - 6- 1

 هاي مسکن غیر رسمی درشاخص  یبررس«  ي ه)، در مقال1385( "نژاد و همکـاران  حاتمی " .1

ه شیخ آباد در شهر قم و محل کنبه بررسی تطبیقی شاخص هاي مس» قمآباد  وردي : محله شیخه مایران،نمون

سبت به شهر نبسیار نابهنجاري  عیتآباد وض یخاند که شاخص هاي مسکن درش رسیده هپرداخته و بـه این نتیج

 عیت  مناسبی است.داراي وض برخورداري از خدمات اساسی اظم دارد، ولی از لحق

ر ی نظیص هاي کیفی مسکن در روترهام عوامل مختلفش شاخبا استناد به گزار 2011در سال  2جیبوي .2

 ،داخلی، دسترسی، ایمنی، امنیت، محیط ناسازه ب ایی،ه، طرح و زیبمکان، پارك و دسترسی وسایل نقلی وعن

کرده است  انبیکن هاي کیفی مس ن را به عنوان شاخصهداري ساختماتجهیزات و اتصاالت، راندمان انرژي و نگ

)David Jiboye, 2011:226.(   

 انهکن ایران و جبررسی شاخص هاي مس "وانا عنپژوهشی ب 1391سال  صارمی و ابراهیم پور در .3

کشورهاى  هاى کمى، کیفى و اقتصادى مسکن در شاخص نجشبا س "وردي ایران، انگلیس و فرانسه)م همطالع(

یران ن دراکسمي اه اخصنتیجه رسیده است که باتوجه به تحـوالت جمعیتی، شنگلیس و فرانسه به این ایران، ا

دي زیا ي هلصبه شاخص هاي کشورهاي پیشرفته فابراي رسیدن  وزدر همه موارد رشد یافته است از طرفی، هن

  ).102: 1391،(صارمی و ابراهیم پور دارد وجود

ر ایران بررسى ابعاد کیفى مسکن د "طرح مطالعاتى در خصوص  ش، گزار1382در سال  حبیبى و اهرى .4

  ارائه دادند.  "

ن شهر بابل هاي کمی و کیفی مسک شاخص "در تحقیقی با عنوان ،1387در سال  جان بابا نژاد وقرخلو  .5

ر شه سکنمعیت با استفاده از شاخص هاي مسکن به بررسی وض "الم با نقاط شهري کشور با تاکید بر شهر س

 .هاي شهر سالم پرداختندل وارزیابی آن با شاخص ببا

ه موردي مطالعهاي شهر سالم  شاخص تحلیلی بر "در تحقیقی با عنوان1391در سال  وهمکاران رهنما .6

  . مشهد پرداختند11با استفاده از شاخص هاي شهر سالم به ارزیابی منطقه "مشهد11

 نیافتگی نقـاط شـهري ای سطوح توسعهجهت تعیین  اییریچارد مورفی محقق آمریک 1966در سال  .7

ـه، تأسیسات وتجهیزات هایی چون خدمات، مهـاجرت هـاي روزان کشور از طریق تعیین حوزه نفوذ شهرها شاخص

                                                
2 . Jiboye 
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ي متفاوت از سطوح توسعه  ههاي این کشور را به چند طبقهرت و شها و ... را به کارگرف هشهري توزیع روزنام

 .)1362،ددآباود (بیي نمدطبقه بن

 نظرآباد شهرستان مسکن هاي شاخص ارزیابی "در تحقیقی با عنوان 1392و همکاران در سال  پوراحمد .8

و  کمیهاي  که شاخص نتایج تحقیق نشان می دهد و به ارزیابی شهر نظراباد پرداختند " سالم شهر رویکرد اب

 .م دارندهاي شهر سال کیفی مسکن در شهرستان نظرآباد وضعیت مطلوبی را نسبت به شاخص

بررسی تغییرات کمی و کیفی مسکن در شهر "، در تحقیقی با عنوان 1385 زیاري و زرافشان در سال  .9

 ، به ارزیابی شهر مراغه به لحاظ مسکن پرداختند.1402"مراغه و پیش بینی مسکن موردنیاز تا سال 

خص هاى کن و شامس شاخص هاى"در مجله اسکان به بررسى  1379اسفندیار زبر دست در سال  .10

 شاخص مسکن در جهان را بررسى کرده است.  1992پرداخته است. همچنین بانک جهانى درسال "شهرى 

شهر سالم مطالعه موردي کوي ي ارزیابی پروژه  "اي تحت عنوان مقالهدر  1386پرهیزگاردر سال  .11

وژه شهر سالم بین است و نتایج تحقیق نشان میدهد که در رابطه با سطح رضایت از پر پرداختهسیزده آبان،

هاي آنها از سطح مشارکت  نظریات مردم و مسئوالن تفاوت معنی داري وجود ندارد ولی در مورد تفاوت دیدگاه

هاي بهداشتی جسمی و روانی، امنیت فردي و اجتماعی، محیط زیست و ورزش و آموزش بین  اجتماعی در زمینه

 د.نظرات مردم و مسئوالن تفاوتهاي معنی داري وجود دار

هاي شهر سالم در مقیاس ملی و  بررسی تطبیقی شاخص"عنوان با اي  مقالهدر  1389قدمی در سال  .12

هاي جمعیتی، بهداشت فردي  که نقاط شهري کشورمان در برخی از شاخص به این نتیجه رسیده است  "جهانی

 و اجتماعی در شرایط مطلوبی قرار دارد.   

هاي رفاه شهري مناطق مختلف شهر تهران که  بندي شاخص هاي تحت عنوان رتب محمدزاده در مقاله   .13

که شهر تهران به  ها پرداخت. نتایج این بررسی نشان داد تدوین گردید به بررسی این شاخص 1389در سال 

 کشور، فاقد آمارهاي مناسب براي مقایسه معیارهاي نوین توسعه و متناسب با نقش آن است.  عنوان کالن شهر

هاي شهر سالم با روش  اي تحت عنوان تحلیل فضایی وضعیت شاخص در مقاله 1390درسال  قدمی  .14

خوشه بندي فازي سی مینز و مدل تاپسیس مطالعه موردي نقاط شهري استان مازندران انجام داد که نتایج 

ز حاصل از این تحقیق نشان میدهد که عضویت نقاط شهري استان مازندران مستقل از عامل فضایی فاصله از مرک

هاي شهر سالم در میان نقاط  است و عضویت غالب نقاط شهري در خوشه چهارم تفاوت در وضعیت شاخص

 شهري غرب، مرکز و شرق مازندران را رد  میکند.
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هاي شهر سالم در محله بهارستان شهر  اي تحت عنوان تحلیل شاخص ، در مقاله1390رهنما در سال  .15

گانه سالمت (اجتماعی، اقتصادي،  هاي پنج شاخص هارستان از نظراند که محله ب مشهد به این نتیجه رسیده

 محیطی، بهداشتی و فرهنگی) با وضعیت مطلوب و استانداردهاي شهر سالم فاصله دارد و در برخی زمینه زیست

 ریزي و مشارکت هر چه بیشتر مسئولین و ساکنان محله احساس میشود. ها نیز نیاز به برنامه

هاي شهر زابل در  فضایی محله - تحت عنوان بررسی افتراق مکانی 1389سال  اي در بزي در مقاله  .16

هاي کیفی مسکن سالم نسبت به  که شاخص است هاي مسکن سالم به این نتایج رسیده برخورداري از شاخص

 تري قرار دارد.   شاخصهاي کمی در شهر زابل در وضعیت پایین

گی ژسالم به معرفی وی اصول و معیارهاي شهر با عنواندر تحقیقی  1391در سال  بابانژاد جان و زیاري .17

بدین طریق ایده شهر سالم به عنوان یک پدیده فکري که به دلیل گستردگی در سطح   شهر سالم پرداخته است

نهضت  ربط به صورت هماهنگ در جهت تحقق اهداف این کلیه سازمانهاي ذي و المللی  مورد توجه قرار داد بین

 تالش نمایند. 

رابري فضایی شاخص هاي مسکن در بتحلیل نا "وان ، در تحقیقی با عن1392در سال مرزي و همکاران   .18

 تاییی وضـعیت مسکن مناطق روسبا استفاده از شاخص هاي مسکن به بررس "مانشاهروستایی استان کر اطقمن

ه بر ص پرداخته است، کشاخ 42روستایی آن با استفاده از  واحیي ندشهرستان هاي استان کرمانشاه، و سطح بن

ستان هاي شهر تاییهرسین درباالترین سطح و مناطق روس اساس آن مناطق روستایی شهرستان هاي کنگاور و

جوانرود در پایین ترین سطح از وه، روانسر، قصر شیرین، گیالن غرب و اادغرب، پم آبالانی، اسداالهو، ثالث و بابا ج

 .ارند ورداري ازشاخص هاي مسکن قرار دحیث برخ

یند برنامه ریزي در مقاله اي به بررسی شاخص هاي مسکن و نقش آن ها در فرا 1383 در سال عزیزي .19

ت . وي در این مقاله به این امر تأکید دارد که شاخص هاي مسکن مؤثرتر از آن است که با مسکن پرداخته اس

ررسی جامع شاخص ها و دسته بندي در برنامه به کار گرفته شود. یافته هاي پژوهش ب یحبرخورد و بررسی سط

  آن ها را در چند بخش براي تجزیه امري ضروري می داند. 

  ها و روش پژوهشدهدا - 7- 1

اي و  با توجه به روش انجام کار، ماهیت توصیفی ـ تحلیلی دارد. جامعه آماري  نوع تحقیق کاربردي ـ توسعه

هاي کمی و کیفی مسکن شهر  ابتدا شاخصاست.  اردبیلمساکن و وضعیت شاخصهاي کمی و کیفی آن در 

هاي ه ، مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت و مقایسمنطقه  4در قالب  پس از مشخص شدن اردبیل
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مناطق شهر  هریک ازخواهد شد تا وضعیت  شهر اردبیلهاي کمی و کیفی مسکن در سطح  تطبیقی با شاخص

هاي شهر سالم بررسی و مقایسه می  را با شاخصگانه  4اطق ي هریک از منها سنجیده شود. در ادامه، شاخص

  دست آید.  در ارتباط با شهر سالم به اردبیلهاي مسکن شهر  شوند تا جایگاه شاخص

  بزار موردنیاز براي انجام پژوهشوسایل و ا - 8- 1

، ومی نفوس و مسکنسرشماریهاي عم اند از:گیرند عبارتابزارهایی که در انجام این طرح مورداستفاده قرار می

 هاي کامپیوتري و اینترنت.شبکه هاي اطالعاتی وها، فیش، جداول ، نمودارها، بانکها، مقاالت، مجلهکتاب

 

 

 پژوهش محدوده  - 1-9

 

  

  نقشه موقعیت جغرافیایی :1- 1شکل

 

شرقی طول دقیقه  56ودرجه  48ودقیقه 15ودرجه  47النهارتنصف کشور و در بینغرب  در شمال اردبیلاستان 

 سال ماهبهمن در اردبیل استان قرارگرفتهشمالی  عرضدقیقه  42و درجه  39و دقیقه  9و درجه  37و مدارات

 1390است . بر اساس آخرین سر شماري  شدهتبدیل مستقلی استان به و جدا شرقی آذربایجان استان از 1372

متوسط رشد ساالنه  1385است که در مقایسه با سرشماري سال نفر بوده  1248488جمعیت استان برابر

 غیرساکن بوده و روستایی نقاط در درصد 36 و شهري نقاط در جمعیت درصد64درصد بوده است.  33جمعیت 
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. دهستان می باشد 71شهر و 26بخش  29شهرستان  10و بر اساس آخرین تقسیمات کشوري داراي .اند

دشتی وسیع و حاصلخیز در ارتفاع در  یل و بزرگترین شهر استان می باشد. این شهرشهر اردبیل مرکز استان اردب

مساحت تقریبی آن . جاي گرفته است) طالش و سبالن(ساواالن  هاي باغرومتري از سطح دریا و میان کوه 1500

که این  نفر بوده است 482،632بالغ بر  1390کیلومتر مربع می باشد و جمعیت آن طبق سرشماري سال  110

.(سرشماري نفوس و رسدنفر می 580000رقم با احتساب جمعیت ساکن در حومه شهر به بیش از 

 ). 1390مسکن:
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 فصل دوم:

 مبانی نظري تحقیق
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  مقدمه - 1- 2

داده است، ا ي زندگی انسانی را تحت الشعاع خود قرار مسکن و سر پناه بسیاري از جنبه هدر دنیاي امروز،        

کن و موضـوعات خود اختصاص می دهد. امـروزه مس درصد در آمد هـر خـانوار را بـه 50بـه طوري که بیش از 

آن به عنوان موضوعات جهانی در نظر گرفته می شود، و برنامه ریزان و سیاست گذاران کشورهاي مرتبط با 

 .(Buckley & Jerry, 2005: 237)تندکالت مربـوط به آن هسل مشمختلف در پی ح

یافته است، مسکن از در تمام دوران حیات بشر مخصوصًا در قرن اخیر که شهرنشینی با سرعت زیادي افزایش    

). در این میان دسترسی به 137: 1386مسائل مهم اقتصادي و اجتماعی جوامع مختلف بوده و هست (درکوش، 

راي همه خانوارهاي شهري مخصوصاً اقشار مسکن مناسب براي همه خانوارهاي شهري به مسکن مناسب ب

یافته است، گزارش نهایی کمیسیون برانت آشکارا هاي کشورهاي کمتر توسعهترین چالشپذیر از مهمآسیب

). برآورد Hewitt,1998:413توسعه شناخت(عنوان یکی از نیازهاي کلیدي جنوب یا جهان درحالمسکن را به

عیت جهان فاقد مسکن مناسب است، بنا بر برآوردها و احتماًال بیش از درصد از کل جم 20شود که حدود می

). به 211: 1384آیند (پاتر، ایونز، نمیهاي استاندارد باال ندارد و یا از عهده آن برنیمی از جمعیت آن در مسکن

آید از این رو  هاي  توسعه یافتگی از نظر فیزیکی یا کالبدي به شمار می عبارتی مسکن یکی از مهمترین شاخص

اقتصادي اجتماعی نیز در  ي هاي توسعه میزان دستیابی به وضعیت مطلوب در مسکن به عنوان یکی از شاخص

ابزارها و شیوه هاي  هاي مسکن، یکی از . بررسی شاخص ,Arnott) 11,2008کشورهاي جهان محسوب میشود (

هاي موثر در امر مسکن را شناخت مسکن به شمار میرود که میتوان به کمک آن، رویه  مختلف شناخت

). در واقع، شاخص هاي بخش مسکن، مهمترین و کلیدي ترین ابزار در ساختن شرایط بهتر 17: 1382(توفیق،

 ). طرح ایده شهر سالم نقطه عطفی در فرآیند تاریخی بهسازي541: 1387 بهره گیرند (سعیدي و همکاران ،

دگی شهرنشینی و همه مجموعه شهر باید به عنوان عرصه هایی رود و همه ابعاد زن هاي محیطی به شمار می

 ها و امکانات براي ایفاي نقش اساسی در سالمت شهروندان و ساکنان باشند. موقعیت تلقی شوند که زمینه ساز

ي کمی و کیفی مسکن یکی از شیوه هاي شناخت ویژگی هاي مسکن بـه شمار میرود، که  بررسی شاخص ها

ر گونه برنامه ریزي و تصمیم صحیح مسکن را ارامترهاي مؤثر در امر مسکن را شناخت و هپ ک آنمیتوان به کم

یزان تحقق برنامه ها در نجش وضع موجود و مص هاي مسکن ابزار مناسبی بـراي ستسهیل نمود. از طرفی شاخ
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بط و عملکرد اجراي سازمان هاي ذي ر رچگونگیآن ها از یک سو و شفاف سازي در امر نظارت ب رايطـول اج

  ).108: 1388ان از سوي دیگر خواهد (لطفی و همکاران،آن

ترین ابزار در ساختن شرایط بهتر بهره گیرند  در واقع، شاخص هاي بخش مسکن، مهمترین و کلیدي     

هاي محیطی به  طرح ایده شهر سالم نقطه عطفی در فرآیند تاریخی بهسازي ).541: 1387، (سعیدي و همکاران

رود و همه ابعاد زندگی شهرنشینی و همه مجموعه شهر باید به عنوان عرصه هایی تلقی شوند که زمینه شمار می

موقعیتها و امکانات براي ایفاي نقش اساسی در سالمت شهروندان و ساکنان باشند. کاربري مسکونی به عنوان  ساز

با زمین، نقش بسیار مهمی در برقراري  بخش اصلی کاربریها در شهرها و همچنین مهمترین نوع کاربري در ارتباط

هاي آبرسانی سالم، بهداشت  شهر سالم دارد. در واقع از شروط اصلی شهر سالم ایجاد سرپناه عاري از فقر، سیستم

هاي  ).در واقع هدف از تشکیل کنفرانس,Ashtone 1998عمومی، فعالیتهاي سالم و غیره براي شهروندان است( 

ها از نظر چگونه زیستن و سالم و سودمند زیستن به سطح قابل قبول  امی انسانشهر سالم این است که تم

در نظر گرفته است که  اصل براي یک شهر سالم 11سازمان بهداشت جهانی . )75: 1374جهانی ارتقا یابند (قائم،

 ).Goldstein, 2000: 207مهمترین آنها، مسکن با کیفیت است ( از

  مسکن هايمفهوم مسکن و ویژگی - 2-2

ه آسایش، دسترسی مناسب، امنیت، پایداري و دوام مناسبی ک کونتیارت است از فضاي سب عبمسکن مناس

ساختهاي اولیه مناسب مانند آبرسانی، بهداشـت وآمـوزش، محیط ه و داراي زیرسازهاي، روشنایی کافی، تهوی

ه رشد و تقویت روابط همچنین زمین نظر کار و تسهیالت اولیـه وب و قابل دسترسی از زیست سالم، مکان مناس

فراهم آورد و مهمتر  اکنانشیگی (ارتباط عمـودي ) را بـراي سبین اعضاي خانواده (ارتباط افقـی ) و روابط همسا

 ی، کـلمفهـوم مسکن عـالوه بـر مکان فیزیک ).62: 1382 از همه متناسب با توان مالی خـانوارباشد (ملکی،

بهزیستن  رايخـدمات و تسهیالت ضــروري مـورد نیـاز ب ه شـامل کلیـهگیـرد کمحیط مسکونی را در بر می 

خانواده و طرحهاي اشتغال، آمـوزش وبهداشت افراد است. در واقع تعریف و مفهوم عام مسکن چیزي بیش از یک 

و باید حق  نسان را شـامل می شـودتن اسر پناه صـرفا فیزیکی است و کلیه خدمات و تسهیالت الزم براي بهزیس

  ).3: 1379 تفاده کننده آن فراهم باشد (پور محمدي،تصرف نسبتا طوالنی و مطمئن براي اس

است:  ده) که در استانبول برگزار شد مسکن مناسب چنین تعریف ش1996( کان بشراس در دومین اجالس

عنـی آسایش ناه مناسب یسـرپ، تیک سقف باالي سر هر شخص نیس معناي وجود سرپناه مناسب تنها به

یی، ازهاي، روشنامالکیت، پایداري و دوام  س ت، امنیبرسی فیزیکی و امنیت مناس، دستبمناسب، فضاي مناس

زباله،  عب از قبیل آبرسانی، بهداشت و آموزش، دفزیرساختهاي اولیه مناستهویه و سیستم گرمایی مناسب، 

و تسهیالت  و قابل دسترسی از نظر کارسب مناسب، مکان منا تیمحیطی ، عوامل  بهداش تزیس بکیفیت مناس
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درك ).  بنابراین 3، 1379دي، پورمحم اولیه که همه این موارد باید با توجه به توانایی افراد تأمین شود (دالل

، یز با در نظرگرفتن تمامی وجوه نمادینوجوه مسکن و جایگاه آن در نظام روابط اجتماعی مردم و جامعه ن

 شناسان معتقدند که مسکن به عبارتی جامعه است. به ذیرکان پشناسانه فرهنگ مسکن امنهادین، مادي و زیبا 

شدن مسئله مسکن . در ایران و از زمان مطرحباشد ا مـیعنوان سرپناه و مرکز ثبات و همبستگی خانواده ه

عد از تغییرات ویژه شهرهاي بزرگ را در برگرفته و بعنوان یک مشکل اساسی و بحرانی که سراسر کشور، بهبه

هاي به بعد، همواره در مورد جنبه 1340هاي ي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فضاي و اقتصادي دههگسترده

شده است. مسکن که در لغت به معنی محل سکنی گزیدن هاي زیادي انجامها و بررسیمختلف مسکن پژوهش

اب و برآیند شرایط اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، گیري آن، بازتاي است که شکلاست داراي ابعاد متنوع و پیچیده

). 15: 1383کند (حبیبی، محیطی و ایدئولوژي است و معنی آن با توجه به گوناگونی شرایط فوق تغییر می

رسد. تعریف مفهومی عام و واحد از مسکن که داراي ابعاد گسترده و پیچیده خاص خود است مشکل به نظر می

آید. در این سرپناه برخی حساب میعنوان سرپناه نیاز اولیه و اساسی خانوار بهو به مسکن یک مکان فیزیکی است

شود (اهري، از نیازهاي اولیه خانواده یا فرد مانند خوراك، استراحت و حفاظت در برابر شرایط جوي تأمین می

1382 ،7.( 

داده است. تحت تأثیر خود قرار  نی راجنبه هاي زندگی انسادر دنیاي امروز، مسکن و سرپناه  بسیاري از       

درصد درآمد هر خانوار را به خود اختصاص میدهد. عالوه بر جنبه اقتصادي مسکن که  50به طوري که بیش از 

و ن کنتایج روانی و اجتماعی نیز از مسمقداري از درآمد ماهیانه خانوار را به خود اختصاص میدهد، بسیاري از 

کن وسکونتگاه مناسب باعث احساس امنیت و آرامش روان در افراد ه مسد، به طوري کمیشوگاه افراد ناشی سکونت

). 33، 1390ی، در زمینه روابط اجتماعی و غیره می گردد (ملکهاي اساسی  خواهد شد و نیز موجب دگرگونی

بعاد ، داراي اسوم انخصوص در کشورهاي جه تایی وشهري)، بهوجه به اینکه مسکن و سکونتگاه ها (روسبات

 هريري و یا اینکه در مناطق روستایی و شباشند، لذا به هیچ وجه فقط به ابعاد معما اي می گوناگون و پیچیده

کن ت جهت ارائه یک تعریف جامع و کامل از مساس ه الزم). بلک35، 1382اد، (اعتمودی شاست محدود نم

 انویی به طیف  وسیعی از نیازهاي  انسقادر به پاسخگ هاي کمی و کیفی)، کـه هاي ارزیابی آن (شاخص وشاخص

 باشد، برخورد منظم و همه جانبه صورت پذیرد. 

 تفاوت مسکن با سایر نیازهاي اساسی انسان درواقع در: 

عدم جایگزینی: سایر نیازهاي انسان هرکدام جایگزینی دارند، اما مسکن با توجه به اهمیت آن و محیط  )1

 کدام ویژگی مسکن را ندارند).مسکن، آلونک، کپر و یا زاغه است که هیچداخلش هیچ جایگزینی ندارد (جایگزین 

  ها و نیازهاي انسان منقول هستند، اما مسکن یک کاالي غیرمنقول است.غیرمنقول: سایر دارایی )2
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ارزش اقتصادي: نیازهایی چون خوراك و پوشاك کاالیی مصرفی هستند، اما مسکن یکی کاالي  )3

انداز مطمئن مورداستفاده قرار گیرد. این امر هم جنبه مثبت دارد هم عنوان یک پسبه توانداي است و میسرمایه

کند که بخشی از دارایی منفی؛ اما جنبه مثبت آن چیست؟ فرد با داشتن یک مسکن مستقل احساس آرامش می

الکیت آن براي افراد که مسکن و مانداز کرده و همراه آن نیاز خود را نیز برطرف کرده است. علت اینخود را پس

 کند.ي آن فرصت پایینی براي فرد ایجاد میمهم است، این است که هزینه

 دوام و هزینه زیاد آن: مسکن یک کاالي بادوام و پرهزینه است و با کاالهاي مصرفی دیگر متفاوت است. )4

ها و اموري را خت پدیدهدرواقع، نیاز به مسکن دو بعد دارد: کمی و کیفی. بعد کمی نیاز به مسکن، شنا      

شود و درجه پاسخگویی به نیاز، بدون در شود که به فقدان سرپناه و میزان دسترسی به آن مربوط میشامل می

مسکنی، شوند که به بیهایی مطرح مینظر گرفتن کیفیت آن موردنظر است. در بعد کیفی، مسائل و پدیده

هاي کالبدي رح است. درواقع، در بعد کیفی بیشتر به جنبهبدمسکنی و تنگ مسکنی ارتباط دارند و آنچه مط

  ).63: 1369شود (شیعه، مسکن توجه می

  برنامه ریزي مسکن - 3- 2

گیري که در آن منابع براي رسیدن به اهداف مشخص در برنامه ریزي عبارت است از روشی از تصمیم     

  شود.قالب زمانی معین توزیع می

هاي اجتماعی، اقتصادي و ریزي شهري است که در آن فعالیتزئی از نظام برنامهبرنامه ریزي مسکن ج     

ي یافتهیافته و تطابقهاي درون مکانی و واحدهاي مسکونی جزئی از فضاهاي تغییر شکلفرهنگی جزئی از فعالیت

د. بر همین گیرریزي مسکن مورد توجه قرار میشود که بر حسب موضوع در چهارچوب برنامهشهري محسوب می

هاي مسکونی، توجه به محدودیت منابع و هاي قابل سکونت؛ نیازاساس برنامه ریزي مسکن با تخصیص فضا

  هاي اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي سروکار دارد.هاي ویژه با چهارچوبها و تکنیکاستفاده از تئوري

  ریزي مسکنفرآیند برنامه - 2-4

- گانه و شامل نیاز به مسکن (تقاضاي بالقوه مسکن) و عرضه آن مییزي مسکن دورعناصر اصلی فرایند برنامه

ریزي) برابر است با شمار خانوارهاي برنامه یک مقطع زمانی (یک سال یا یک دوره يباشد. نیاز به مسکن در 

در وضع  شده (نرخ تشکیل خانواده) کمبود واحدهاي مسکونینیازمند مسکن شامل خانوارهایی که تازه تشکیل

  ).13: 1379، محمديموجود و خانوارهایی که نیاز به تجدید بنا یا بهبود کیفیت خانه خوددارند (دالل پور

تقاضاي مؤثر: تقاضاي کلیه کسانی است که قادر و مایل به خریداري و تصاحب مسکن هستند. یعنی عالوه بر 

الزم خرید مسکن را نیز دارند. در تعریف عرضه اینکه تمایل به خرید مسکن دارند، قدرت اقتصادي و یا اعتبار 
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توان گفت عرضه مسکن شامل واحدهاي مسکونی است که براي استفاده شخصی، فروش یا اجاره مسکن می

 گیرد.بر می جایی واحدهاي مسکونی را نیز درشود و جابهساخته می

نیاز  به مسکن در جامعه موردنیاز را شود، مرحله اول تخمین ریزي مسکن سه مرحله عمده را شامل میبرنامه

دهد. مرحله دوم شامل تعیین عرضه و خصوصیات عرضه مسکن بوده و مرحله سوم را تعیین و تحلیل تشکیل می

هاي تخصیص منابع الزم براي برآورده ساختن واحدهاي مسکونی و رفع مشکالت مربوط به مشیراهبردها و خط 

گردند که در جوامع شهري مختلف با توجه به امل فوق از اجزائی تشکیل میشود. هریک از عومسکن را شامل می

همان باشند(هاي مختلفی نیز میمحیطی متفاوتند و داراي ویژگیخصوصیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادي زیست

  ).13: 1379، منبع

گیرد (مانند تعداد ا دربر میاجزاء مرحله اول که با نیاز به مسکن سروکار دارد. عمدتاً خصوصیات افراد خانوار ر

افراد خانوار، خانوارها برحسب سن و جنس، خصوصیات اجتماعی، اقتصادي خانوارها، خصوصیات فرهنگی افراد 

شوید، یکی در رابطه با بررسی تحوالت نیاز و خانوار) در این مرحله با نیاز به مسکن از دو جهت برخوردار می

  نگري براي افق برنامه.وضع موجود و دیگر در رابطه با آیندهتخمین نیاز به واحدهاي مسکونی در 

شده، موجودي مسکن و عرضه جدید بررسی و در مرحله دوم برحسب سه حالت واحدهاي مسکونی تخریب

گیرد. در مرحله سوم راهبردها و گردند و خصوصیات هر یک از سه حالت موردتوجه قرار میتعیین می

-دوین و اهداف تغییر و توسعه سیستم مسکونی استنتاج شده و یک فرایند برنامههاي مشخص از بخش تپیشنهاد

  ).13: 1379، همان منبع گردد (ریزي مسکن پیشنهاد می

گیرد (مانند تعداد افراد، اجزاء مرحله اول که با نیاز به مسکن سروکار دارد. عمدتاً خصوصیات افراد را دربر می

نوارها برحسب سن، جنس، خصوصیات اجتماعی، اقتصادي خانوارها، خصوصیات خانوارها برحسب انواع، افراد خا

شود یکی در رابطه با بررسی تحوالت نیاز به فرهنگی افراد خانوار) در این مرحله به مسکن از دو جهت برخورد می

  نگري براي افق برنامه.تخمین نیاز به واحدهاي مسکونی در وضع موجود و دیگر در رابطه با آینده

شده، موجودي مسکن و عرضه جدید بررسی و در مرحله دوم برحسب سه حالت واحدهاي مسکونی تخریب

ها گیرد. در مرحله سوم راهبردها و پیشنهادگردند و خصوصیات هر یک از سه حالت موردتوجه قرار میتعیین می

ریزي مسکن فرایند برنامهمشخص از بخش تدوین و اهداف تغییر و توسعه سیستم مسکونی استنتاج شده و یک 

 ).13: 1379، همان منبع گردد (پیشنهاد می
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  ریزي مسکناهداف برنامه - 5- 2

ادي، توسعه است. فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت اقتصتأمین مسکن یکی از مسائل حاد کشورهاي درحال

ین تأمین مسکن را در ای و افزایش شتابان جمعیت (مخصوصاً جمعیت شهري) ریزي جامع ملنداشتن برنامه

  ).22، 1379، محمديکشورها به شکلی پیچیده و چندبعدي درآورده است (دالل پور

تر منظور وضعیت مطلوبهاي انسانی بهریزي مسکن تأمین نیازهاي فضایی فعالیتهدف اساسی برنامه    

ت مسکن عملکرد مطلوب و هاي منابع و امکانات است. همچنین هدف نهایی سیاسسکونت با توجه به محدودیت

هاي اقشار مختلف را برآورد و از سوي دیگر در راستاي اهداف کالن که از یکسو خواستهطوريبهینۀ آن است به

هاي مسکن معموًال فراهم اقتصادي و اجتماعی باشد. در برنامه توسعه اقتصادي اجتماعی هدف کلی سیاست

  )22: 1379، همان منبع آوردن مسکن کافی یا متعارف براي مردم است (

هاي آن بر روند تغییرات شود و دیدگاهریزي شهري محسوب میریزي مسکن جزئی از نظام برنامهبرنامه    

اي واقعی هاي جامعه استوار است. شناخت شیوه زندگی، نیازهاجتماعی و تحوالت اجتماعی و تحوالت و دگرگونی

ی، باشد. شناخت شیوه زندگی، نیازهاي واقعهاي جامعه استوار مییو روند تغییرات اجتماعی و تحوالت و دگرگون

ریزي همواره گونه برنامهریزي مسکن است. اینهاي جامعه شرط اساسی هرگونه برنامهروند تحوالت و سنت

زمینه کارگیري تمام امکانات کنند که با بهها و کمبودها، شرایط و امکانات را به صورتی ارزیابی و سنجش میتوان

  اجرایی صحیح فراهم آید.

  سیاستهاي تأمین مسکن در جهان و ایران- 6- 2

ترین تعامل منطقی بین حضور و دخالت دولت در بازار مسکن به طور معمول با هدف برقراري مناسب    

ابی بینانه بین این دو بخش، دستیگیرد تا در نوعی هم خوانی فعال و انطباق واقعبخش عرضه و تقاضا صورت می

هاي انحصاري این دو حوزه به درستی به اهداف اساسی در این قسمت را میسر سازد، اما اگر ماهیت و ویژگی

شناخته نشود و ابزارها و مکانیزم کلیدي آن به طور آشکار درك نشود، در امکان موفقیت آن باید شک کرد 

هاي مسکن وجود دارد: تدارك رنامه). به طور کلی سه عقیده مشخص در نقش حکومت در ب84: 1382(امکچی، 

، 3(ها سونگ دولتی، دیدگاه توانمندسازي و دیدگاه عرضه به بازار یا تدارك عوامل واگذاري مسکن به بازار

گذاري گذاري در امر مسکن برد و عامل عرضه و تقاضا استوار است. سیاستدخالت دولت و سیاست) 2001:42

ثیر بخش دولتی بوده و با توجه به ابزارهاي موجود در دست دولت انجام در این بخش به عناوین مختلف تحت تأ

هاي اقتصادي، دولت با ابزار پول و زمین قادر به می پذیرد. با عنایت به ارتباط متقابل بخش مسکن با سایر بخش

ی و پولی اي، تنظیم سیاست هاي مالشود. دولت از طریق دخالت بودجهمداخله و اعمال سیاست در این بخش می

                                                
3 . Ha seong 
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توان در قالب توزیع هاي دولت در امر زمین را نیز میمهمترین سیاست .تأثیر مستقیمی بر بخش مسکن دارد

سازي و غیره عنوان کرد (پور محمدي، هاي آمادهزمین، افزایش تراکم ساختمانی شهرهاي موجود، انجام طرح

1376 :27.(  

ي آنها تصویر واقع بینانه اي بینی شدهمساحت پیش ضروري است که میان تعداد واحدهاي مسکونی و    

ها خیلی کمتر از نیازهاي واقعی باشد، در عمل به علت کمبود فضا براي وجود داشته باشد، زیرا اگر پیش بینی

-گسترش، احتمال زیر پا گذاشتن مقررات شهري زیاد است و اگر خیلی بیشتر از آن باشد، در این صورت هزینه

هاي مسئول محلی و ملی تحمیل خواهد ها و دیگر سازماناضافی آماده سازي زمین به شهرداريهاي زودرس و 

تواند یکی از عوامل مهم دیگر فناوري است، در حقیقت، فناوري هاي ساخت مسکن می ).68،1370شد( توفیق:

لوژي که خریداران مساکن بادوام و با انرژي کافی تولید کند، قیمت مسکن ممکن است در نتیجه پیشرفت تکنو

  آورند، افزایش یابد.مسکن آن را به وجود می

هاي رایج مسکن در کشورهاي در حال توسعه عبارت بودند از: نوسازي شهري، سیاست 1970تا اوایل دهه 

). در حال حاضر، طراحی 119: 1382هاي خانه سازي( پور محمدي، هاي ارزان قیمت و اعطاي وامایجاد خانه

کنند به طرف سیاستی هاي عمومی که ساختار جدید را تحریک میدر کشورهاي غربی، از یارانهسیاست مسکن 

در اکثر  .شود، تغییر یافته استکه بیشتر خانوارهاي با درآمد پایین و خانوارهایی با نیازهاي خاص را شامل می

کند، که در دخالت می کشورهاي جهان دولت تا حدي با به کارگیري سیاست هاي گوناگون در مسئله مسکن

  :اینجا به برخی از موارد اشاره می شود

  کنترل اجاره- 1- 6- 2

اي، با برخی از اشکال درصد جمعیت جهان در واحدهاي مسکونی اجاره 40در سراسر جهان، تقریباً      

ا کشورهاي کنند. اگر ما کشورهاي در حال توسعه یا کشورهاي توسعه یافته و یکنترل پرداخت اجاره زندگی می

بینیم که مقررات اجاره تقریبًا در همه جا در حال گذار را از دهه هاي آغازین نقش کمونیسم بررسی کنیم، می

وجود داشته است. در ایاالت متحده کنترل اجاره بیشتر حالت یک پدیده محلی دارد و بیشتر در ایاالت متحده 

ی که به کارگیري این سیاست در بیشتر مواقع موجب بروز از آن جای کالیفرنیا، نیویورك و نیوجرسی وجود دارد

تأثیرات نامطلوبی می شود، لذا اقتصاددانان معموالً با اجراي آن مخالفند، زیرا کشش قیمتی منحنی عرضه کوتاه 

هاي مستقیم مالی به فقرا، براي پرداخت اجاره، مدت واحدهاي مسکونی آنقدر کم است که اگر از سیاست کمک

خانه ها منتقل هاي مستقیم مالی، به صاحبسیاست کاهش مقدار اجاره استفاده شود، آن وقت این کمکبه جاي 

 ).158 - 157: 1386شود (عابدین درکوش، می
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Abstract: 
 

     Housing is durable, immovable, multi-dimensional, non-homogeneous and highly costly, and is also very 

effective in the social organization of space. Housing is today not only a shelter, but also an identity, security 

and source of capital among residents of a city. In this category, which has played a decisive role in the 

formation of cities, there have been many problems in terms of social indicators, such as the reduction of the 

area of the infrastructure, the lack of rooms in the residential unit, housing deprivation, housing and so on. 

On the other hand, it is worth mentioning That the health of housing in different dimensions plays an 

important role in the mental and psychological well-being of residents. Therefore, the recognition of healthy 

housing indices and efforts to realize a desirable location is an important issue in healthy city discussions. 

These indicators, which indicate the qualitative and quantitative status of housing in any spatial area, is an 

effective guide to improve the planning of housing for the future. Is. In this regard, the present study uses 

housing indices to investigate the housing situation in the city of Ardabil and the level of the city using these 

indicators. The research method is based on objective, applied and based on the nature of the descriptive-

analytic. The spatial extent of the research is 4 districts in the city of Ardabil. In this research, 32 quantitative 

and qualitative indicators of housing have been used. Required information from the Population and Housing 

Census of 1390 province was extracted and using multi-index decision making models such as Topsis, 

Vikour, Savo and Vaggham and its results were analyzed and distributed by ArcGIS software. Regarding the 

results obtained from the above methods, Ardebil 3 region is in a favorable position compared to healthy city 

indicators, and Zone 2 is at the lowest level in an unfavorable situation, which indicates an inconsistency and 

imbalance in the city.  
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