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 چکیدٌ

 ٔسإِٝ غٛست ثٝ ضٟش٘طیٙی أشٚصٜ. است ثٛدٜ تٛرٝ ٔٛسد ٕٞٛاسٜ وٝ است ٔٛضٛػبتی اص یىی ٔسىٗ تحَٛ سیش اخیش سبِٟبی عی

 دس ٔتؼذدی التػبدی،ارتٕبػی،فشٍٞٙی ٔسبئُ ٔٛرت اخیش ٞبی دٜ دس آٖ سشیغ افضایص ٚ دسآٔذٜ ٔختّف رٛأغ پیچیذٜ ٚ ٟٔٓ

 .است ضذٜ ضٟشٞب

 وٝ است ٔؼضالتی اص یىی ٔسىٗ وٕجٛد ٘تیزٝ دس ٚ ٔسىٗ ثشای تمبضب ضٟش٘طیٙی،افضایص سٚصافضٖٚ سضذ ٚ ضٟشٞب ٌستشش ثب

 ٚػبُٔ ثبضذ ٔی ضشٚست یه ػٙٛاٖ ثٝ ٔٙبست اثضاسٞبی اص استفبدٜ ثب ٔسىٗ ثخص ٔبِی تإٔیٗ ضشایظ دسایٗ ٚ ٌشدد ٔی ٔغشح

 ٔی آٖ التػبدی ػبُٔ ٔسىٗ ثش ٔؤحش ػٛأُ ٟٕٔتشیٗ اص یىی .ثبضذ ٔی ضٟشی ٔسىٗ ویفیت ثش ٔؤحش ػبُٔ ػٙٛاٖ ثٝ ٘یض التػبدی

 اص ٔسىٗ ویفی ثشسسی دس . داسد ثسضایی ٘مص سبوٗ خب٘ٛاس سٚا٘ی ٚ سٚحی سالٔت دس التػبدی پبیذاسی ٔسىٗ دس چشاوٝ ، ثبضذ

 فشغتٟبی ، آٔذ ٚ سفت ٞبی ٞضیٙٝ ، وبس ٔحُ ثٝ ٔسىٗ ٘ضدیىی ٚ دٚسی ؛ چٖٛ ػٛأّی خشد ٔمیبس دس تٛاٖ ٔی التػبدی دیذٌبٜ

 . ٌشفت ٘ظش دس سا دسآٔذی ٔختّف ٌشٟٚٞبی دس ٔسىٗ تمبضبی ٚ ػشضٝ ٘ٛع ٚ ٔیضاٖ ؛ والٖ ٔمیبس دس ٚ خب٘ٛاس ٔبِی ضؼف ، ضغّی

 ثب ٔسىٗ تحَٛ سیش ٔخجت سٚ٘ذ ثیبٍ٘ش ٔزٕٛع است،دس ضذٜ اضبسٜ ثذاٖ تفػیّی غٛست ثٝ ٘بٔٝ پبیبٖ دسایٗ وٝ حبغّٝ ٘تبیذ ثشسسی

 ثب سا خٛد ضٟش سبوٙبٖ ٚ یبفتٝ تغییش ٌضییٗ سىٛ٘ت ضیٜٛ صٔبٖ ٌزضت ثب دیٍش ػجبست ثٝ یب است رذیذ ضشایظ ثشٚص ثٝ تٛرٝ

 .ٞستٙذ وشدٖ ٕٞبًٞٙ حبَ دس ارتٕبػی،التػبدی سشیغ تغییشات

 

  سیر،تحًل،مسکه،ضُروطیىی،ريیکرد:کلیدی کلمات

 

 مقدمٍ. 1
 پیص عجك ٚ است ضذٜ ثشاثش 58/3 د٘یب ٘طیٙی ضٟش رٕؼیت وٝ ضذ خٛاٞیٓ ٔتٛرٝ رٟبٖ ٘طیٗ ضٟش رٕؼیت آٔبسٞبی ثٝ ٍ٘بٞی ثب

 64 ثٝ 1950 سبَ دس ضٟش 8 اص است ٘فش ٔیّیٖٛ دٚ اص ثیص آٟ٘ب رٕؼیت وٝ ضٟشٞبیی دس ٘طیٗ ضٟش رٕؼیت ُّٔ سبصٔبٖ ثیٙی

 آٔذٜ دس ٔختّف رٛأغ پیچیذٜ ٚ ٟٔٓ ٔسئّٝ  غٛست ثٝ ضٟش٘طیٙی وٝ است ٚالؼیت ایٗ ثیبٍ٘ش ٚ سسیذ خٛاٞذ 2015 سبَ دس ضٟش

 .است ضذٜ ضٟشٞب دس ٔتؼذدی فشٍٞٙی ٚ ارتٕبػی التػبدی، ٔسبئُ ثشٚص ٔٛرت اخیش ٞبی دٞٝ دس آٖ سشیغ افضایص ٚ
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 حبضیٝ ٚ ٟٔبرشت ٞب، خب٘ٛادٜ ٚ تِٛیذی ٚاحذٞبی استمشاس ٔحُ تؼییٗ لجیُ اص ٔسبئّی پیذایص ثبػج ضٟشٞب سشیغ ٌستشش

 ثٝ سا آٟ٘ب ثبیذ وٝ ٔیطٛد ضٟشی ٔبِیٝ ٚ ضٟشی ٔحیظ آِٛدٌی ضٟشٞب، تٛصیغ ٘ظبْ ضٟشٞب، ٔغّٛة ا٘ذاصٜ ٔسىٗ، تشافیه، ٘طیٙی،

 (1 ؛1389 دسوٛش؛ ػبثذیٗ.)وشد ثشسسی  دلیك عٛس

 ضٟش ا٘ذاصٜ ثٝ ثستٝ افضایص، ایٗ سشػت است، یبفتٝ افضایص ثضسي ٔسىٛ٘ی ٞبی ٔزتٕغ دس سىٛ٘ت ثشای تمبضب اخیش، ٞبی سبَ دس

  .است ٔتفبٚت آٖ رٕؼیت سضذ ٘شخ ٚ

 ثشاسبس اغّت وٝ ٞب ٔزٕٛػٝ ایٗ. ا٘ذ یبفتٝ استمشاس ضٟشٞب، اعشاف دس ٔسىٛ٘ی ٔزتٕؼٟبی اغّت ، ٔتٛسظ ٚ وٛچه ضٟشٞبی دس

 ثّٛن تؼذادی لبِت دس وٝ ضٛد ٔی ضبُٔ سا ٔسىٛ٘ی ٚاحذ صیبدی تؼذاد ا٘ذ، ضذٜ عشاحی سبصی آٔبدٜ عشحٟبی ٔغبِؼبت ٚ ضٛاثظ

 ػّیشغٓ اساضی، ایٗ دس. ا٘ذ ضذٜ احذاث( یىذیٍش اص ٔؼیٙی فٛاغُ ثبسػبیت )ثضسي صٔیٗ لغؼٝ یه ثشسٚی عجمٝ، ۵ تب ۳ سبختٕب٘ی

  .وٙذ ٕ٘ی تٛریٝ سا ثّٙذٔشتجٝ ثٙبی احذاث صٔیٗ، التػبد ٚ ثبضٙذ ٔی استفبع وٓ سبختٕبٟ٘ب ٔسىٛ٘ی، ٔزتٕؼٟبی ٚرٛد

 صٔیٗ، ثبالی اسصش ٚ ٔیىٙذ تذاػی رٞٗ دس سا ٚاحذ پش ٚ ثّٙذ سبختٕبٟ٘بی ٔسىٛ٘ی، ٔزتٕغ ِفؼ ثضسي، ضٟشٞبی دس دسٔمبثُ

 .است سبختٝ غشفٝ ثذٖٚ ٚ التػبدی غیش سا عجمٝ ٚوٓ وٛتبٜ ثٙبی احذاث

خب٘ٛاسٞب ثٝ سىٛ٘ت دس ٔزتٕغ ٞبی  تطٛیك دس ٔٛحشی ٘مص ثشداسی، ثٟشٜ ٔذیشیت ٚ سبخت ٔذیشیت فشًٞٙ، خب٘ٛاس، التػبدی تٛاٖ

 .داسد ٔسىٛ٘ی

 دس وٝ حبِی دس. ٘یست یىسبٖ ٔسىٛ٘ی ٔزتٕؼٟبی اص استفبدٜ دس ارتٕبػی ٔختّف الطبس ٚ دسآٔذی ٔختّف ٌشٟٚٞبی سٟٓ

 خب٘ٛاس ٞیچ ، ٔتٛسظ ٚ وٛچه ضٟشٞبی دس. ٔیذٞٙذ تطىیُ ٔشفٝ خب٘ٛاسٞبی سا ٞب ٔزتٕغ ایٗ سبوٙیٗ دسغذ 10 ثضسي ضٟشٞبی

 ص٘ذٌی ٔسىٛ٘ی ٔزتٕغ دس ٞٓ دسآٔذی وٓ خب٘ٛاس ٞیچ ضٟشٞب ایٗ دس وٝ ٕ٘ب٘ذ ٘بٌفتٝ اِجتٝ. وٙذ ٕ٘ی ص٘ذٌی آپبستٕبٖ دس ٔشفٟی

 ٔزتٕؼٟبی دس سىٛ٘ت. ا٘ذ ثشٌضیذٜ سا ضٟش اسصاٖ ٔٙبعك یب حبضیٝ وٛچه ٚاحذی ته ٔسىٗ دس سىٛ٘ت خب٘ٛاسٞب ایٗ. وٙذ ٕ٘ی

 .است ضؼف ٚ ضذت داسای ٔختّف ضٟشٞبی دس وٝ است دسآٔذی ٔیبٖ ٌشٟٚٞبی خبظ ٔسىٛ٘ی

 ضذٜ تالش تحمیك ایٗ دس خب٘ٛاس ثشای ٔٙبست ٔسىٗ ا٘تخبة دس ضٟشی التػبد ٟٔٓ ثسیبس ٘مص ٚ سىٛ٘ت اٍِٛٞبی إٞیت ثٝ ٘ظش

 (1389ػبثذیٗ دسوٛش،).دٞذ لشاس ثشسسی ٔٛسد سا سضت وال٘طٟش دس ضٟشی التػبد سٚیىشد ثب ٔسىٗ تحَٛ سیش است

 ريش تحقیق  .3

 ٚ ٔٛرٛد ٌضاسضٟبی ٚ اعالػبتی ٔٙبثغ ثٝ سرٛع ثب ٚ ضذ خٛاٞذ استفبدٜ ٔسبِٝ تجییٗ ٚ تحّیّی – تٛغیفی سٚش اص حبضش ٔمبِٝ دس

 ضذ خٛاٞذ استفبدٜ تحّیّی سٚش اص ٞب دادٜ آ٘بِیضٚاستٙتبد رٟت ٚ ضذٜ تٙظیٓ پژٚٞص اِٚیٝ ٔجب٘ی آٟ٘ب تٛغیف

 محديد مًرد مطالعٍ.4

 دسرٝ 49 ثیٗ ضٟشسضت.ٔی سٚد ثطٕبس آٖ سیبسی ٚ اداسی وبٖ٘ٛ ٚ ٌیالٖ استبٖ ضٟش پشرٕؼیت تشیٗ ٚ ثضسٌتشیٗ سضت ضٟش والٖ

 است ٌشفتٝ ربی ضٕبِی ػشؼ دلیمٝ 27 ٚ دسرٝ 37 تب دلیمٝ 16 ٚ دسرٝ 37 ٚ خبٚسی عَٛ دلیمٝ 50 ٚ دسرٝ 49 تب دلیمٝ 28 ٚ

ٖ ٞبی ثب ثتشتیت ثبختش ٚ خبٚس رٙٛة، ضٕبَ، رٟت چٟبس اص ٚ . است ٔشصٔٙذ فٛٔٗ ٚ اضشفیٝ آستب٘ٝ سٚدثبس، ا٘ضِی، ضٟشستب

 ثّٙذای. است ٌشفتٝ ربی ا٘ذن ثبضیجی ٚ ثبصدٜ پش آسأطٍبٞی دس ٚ ٌیالٖ رٍّٝ وبٖ٘ٛ دس سضت ضٟش.( 92ظ ،1385؛ وطٛسدٚست)

 اص ضٟشستبٖ  ایٗ.ٔی ٌزس٘ذ صسرٛة ٚ سٚد ٌٛٞش ثٙبٟٔبی سٚد دٚ ضٟش ایٗ ٔیب٘ٝ اص. ٔی ثبضذ ٔتش 10 آصاد دسیبٞبی سغح اص ضٟش

 فٛٔٗ،غٛٔؼٝ ضٟشستبٖ ثٝ غشة اص ٚ سیبٞىُ، ضٟشستبٖ ثٝ ضشق سٚدثبس،اص ضٟشستبٖ ثٝ رٙٛة ا٘ضِی،اص ثٙذس ٚ خضس دسیبی ثٝ ضٕبَ
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 : ثخص 6 ویّٛٔتشٔشثغ،ضبُٔ 2/1272 ٔسبحت ثب ضٟشستبٖ ایٗ.ضٛد ٔی ٔٙتٟی ضفت ٚ سشا

 سىٙٝ اص خبِی آٖ آثبدی 2 ٚ سىٙٝ داسای آثبدی،وٝ 296ٚ دٞستبٖ 18 ٚ ٘طبء ِطت ٚ ٔشوضی،خٕبْ،خطىجیزبس،سٍٙش،وٛچػفٟبٖ

 (1385وطٛس دٚست،ػّیشضب)است

 

 یافتٍ َای تحقیق.5

تاثیر اقتصاد در مسکه 1_5

 استجبط یىذیٍش ثب است ٔشتجظ دٞذ ٔی اسائٝ وٝ خذٔتی لیٕت ثب داسایی ٞش لیٕت وٝ غٛستی ٕٞبٖ ثٝ صٔیٗ اربسٜ ٚ صٔیٗ اسصش

 ایٗ وٝ است خذٔتی لیٕت صٔیٗ اربسٜ. دٞذ ٔی ا٘زبْ خذٔتی صٔبٖ اص ٔؼیٗ دٚسٜ یه صیشا داسد اسصش ٔٙمِٛی داسایی ٞش. داسد

 ٞش صٔیٗ یه اربسٜ تؼییٗ ثشای ٚ داسد ٞٓ صٔب٘ی ثؼذ ٔسبحت، ثؼذ اص غیش ثٝ صٔیٗ اربسٜ.وٙذ ٔی ػشضٝ ٔؼیٙی صٔبٖ ٔذت دس صٔیٗ

 ٚرٛد صٔیٗ اص ضٟشی استفبدٜ الصٔٝ. است ٕٞیطٍی دسآٔذ داسای ضٟشی استفبدٜ دس صٔیٗ. ضٛد ٔی ٌشفتٝ ٘ظش دس ایٟٙب دٚ

. ضٛد ٔی استفبدٜ تٛؤٔبً صٔیٗ ٚ سشٔبیٝ اص تِٛیذ دیٍش ػٛأُ اص غیش ثٝ ضٟش دس وبال تِٛیذ دیٍش ػجبست ثٝ است آٖ سٚی ثش سبختٕبٖ

 .است سبختٕبٖ ٚ صٔیٗ لیٕت ٔزٕٛع ثب ثشاثش صٔیٗ اسصش وٝ غٛستی دس است سبختٕبٖ ثٛدٖ صٔیٗ لیٕت ثب ثشاثش ثبیش صٔیٗ اسصش

 فؼّی لیٕت ثٝ صٔیٗ آیٙذٜ ٞبی اربسٜ رٕغ حبغُ ثشاثش صٔیٗ اسصش. داسد ٚرٛد صٔیٗ لیٕت ٚ صٔیٗ اربسٜ ثیٗ ٔستمیٓ ی ساثغٝ

 داسای ثذٞذ ثیطتشی إٞیت ٔسىٗ ثٝ وٝ خب٘ٛاسی ٞش. داسد خب٘ٛاسٞب سّیمٝ ثٝ ثستٍی ٔسىٗ پیطٟٙبدی اربسٜ تبثغ ضیت. است

 سبص اسبس ثش صٔیٗ لیٕت وٝ ضٟشٞبیی دس. یبفت خٛاٞٙذ سىٛ٘ت دٚستش ضٟش ٔشوض اص ِزا. است وٕتش ضیت ثب پیطٟٙبدی اربسٜ تبثغ

 ٔی ا٘تخبة سا سىٛ٘ت ٔىبٖ ضٟش ٔشوض اص دٚستش ٔٙبعك دس ثبال دسآٔذ ثب خب٘ٛاسٞبی ضٛد ٔی تؼییٗ ثبصاس وبس ٚ

 (1389اعٟبسی،وٕبَ،).وٙٙذ

 ثشای پٙبٍٞبٞی ایزبد ٔٙظٛس ثٝ وٝ حبثتی سشٔبیٝ ٔمذاس اص است ػجبست ٔٙغمٝ یه دس ٔسىٛ٘ی ٚاحذٞبی ٔٛرٛدی التػبدی ٘ظش اص

 خذٔبت وٝ ٌفت تٛاٖ ٔی است خذٔتی وٙٙذٜ ایزبد حبثتی سشٔبیٝ ٞش وٝ آ٘زبیی اص حبَ. است ضذٜ ا٘جبضتٝ ٔٙغمٝ آٖ رٕؼیت

 صٔیٗ، ٔسبحت ػبُٔ سٝ ثٙبثشایٗ ضٛد، ٔی ایزبد ٔسىٛ٘ی ٚاحذٞبی ٔٛرٛدی اس استفبدٜ احش ثش وٝ خذٔبتی اص است ػجبست ٔسىٛ٘ی

 .ٞستٙذ ٔسىٛ٘ی ٚاحذ لیٕت وٙٙذٜ تؼییٗ ٟٔٓ ػبُٔ ٔسىٛ٘ی ٚاحذ دس تسٟیالت ٚ تزٟیضات داضتٗ ٚ ثٙب صیش ٔسبحت

 (100-54؛غع1389دسوٛش؛ ػبثذیٗ)
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 وٝ ایشا٘ی ربٔؼٝ  .است یبفتٝ تغییش ٔسىٗ ثب ساثغٝ دس خب٘ٛاس تمبضبٞبی ٚ ٘یبصٞب فشٍٞٙی، ٚ التػبدی ارتٕبػی، ضشایظ تغییش ثب

 ٚ سشٌشٔی ، پٛضبن ، غزا اص فشٍٞٙی ٚ ارتٕبػی ضئٖٛ اص ثسیبسی دس وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ ، وٙذ ٔی سپشی سا خٛد ٌزاس دٚساٖ

 دس ٚاسداتی اٍِٛٞبی وٝ ضشایغی دس.وٙذ ٔی ساتزشثٝ ٞبیی ٘یضدٌشٌٛ٘ی سىٛ٘تی ٚ٘یبصٞبی سفتبسٞب صٔیٙة دس است، ضذٜ ٔتحَٛ…

 اٍِٛٞبی ٚ ٔسىٗ اص استفبدٜ ٘حٜٛ ثش ثؼذی احشات تٛا٘ذ ٔی ٚ دادٜ لشاس تإحیش تحت سا سىٛ٘ت ٚ صیست ٔختّف ضئٖٛ ٔؼیٗ، دٚساٖ

 عشح ثشای ضٛاثغی ٚ ساٞجشدٞب تذٚیٗ دس تٛا٘ذ ٔی ٔسىٗ تمبضبٞبی ٚ سىٛ٘تی سفتبسٞبی ٚ ٘یبصٞب ضٙبخت ثبضذ، داضتٝ آٖ ٔؼَٕٛ

 .آیذ وبس ثٝ ٔسىٗ

 سىٛ٘ت رذیذ اٍِٛٞبی- 

 ٔذسٖ ربٔؼٝ ثٝ ٌزاس دٚساٖ دس ٔسىٗ عشح دس تحٛالت ثشسسی -

 رذیذ تمبضبٞبی ٚ فشٍٞٙی ٞبی دٌشٌٛ٘ی ثیٗ ساثغٝ -

 ٔسىٗ اٍِٛٞبی ثش آٖ تإحیش ٚ صٖ ٘مص تغییش -
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 ٔسىٗ اٍِٛٞبی ثش آٖ تإحیش ٚ خب٘ٛاس تشویت تغییش -

 (12؛ظ1383حجیجی؛)ٔسىٗ عشح ثش آٖ تإحیش ٚ خب٘ٛاس افشاد سٚاثظ ٚ ٘یبصٞب تغییش -

 

 

ريضُای برآيرد ویاز مسکه 3_5

 ٔٛرٛد ضشایظ دس ٔسىٗ وٕجٛد( 1
 رٕؼیت افضایص( 2

 استٟالن( 3

  ......ٚ سبختٕب٘ی تشاوٓ خب٘ٛاس، تشاوٓ ٔیضاٖ تغییش( 4

 ٘بٔغّٛة ٔسىٛ٘ی ٞبی ٚاحذ حزف یب وبٞص( 5

  ...(ٚ ٚارتٕبػی فشٍٞٙی ػٛأُ صٔیٗ، اص ثٟیٙٝ استفبدٜ استفبع، ٘طیٙی، آپبستٕبٖ ثحج)صیست اٍِٛی تغییشات( 6

 (ٔسىٛ٘ی غیش ثٝ ٔسىٛ٘ی اص)وبسثشی تغییش( 7

 ٔسىٛ٘ی ٚاحذٞبی ٔب٘ذٖ خبِی( 8

  ...(ٚ صِضِٝ سیُ، رًٙ، ٔب٘ٙذ )حٛادث( 9

 (71؛ظ1380ػضیضی؛. )دْٚ ٞبی خب٘ٝ( 10

 افسایص طبقات ي تراکم ساختماوی در جُت تًسعٍ عمًدی ضُر از وظر اقتصادی 4_5

 افضایص ایٗ أب است، افضایص ثٝ سٚ عجمٝ 5 ثبالی ٞبی سبختٕبٖ تؼذاد ثضسي، ٚ ٔتٛسظ ضٟشٞبی تٕبْ ٔب٘ٙذ سضت ضٟش دس اٌشچٝ

 ٔی حبغُ ا٘تظبسی غیشلبثُ ٘تبیذ 1383 تب 1381 سبَ اص غبدسٜ سبختٕب٘ی ٞبی پشٚا٘ٝ ٔغبِؼٝ ثب. است ٘طذٜ ضٟش افمی تٛسؼٝ ٔب٘غ

 دس أب. یبفت وبٞص دسغذ 78 ثٝ ٚ دسغذ 79 ثٝ دسغذ 80 اص تشتیت ثٝ ثیطتش، ٚ عجمٝ سٝ ٞبی سبختٕبٖ سٟٓ ساستب ایٗ دس. ضٛد

 . است سسیذٜ دسغذ 86 ثٝ سٚ٘ذ ایٗ 87 سبَ

 بررسی يضعیت مًجًد مسکه در ضُر رضت.6

 سبِٟبی ثیٗ ای ٔمبیسٝ سضت، ضٟش ٔسىٗ ٚضغ ثشسسی دس. داسد لشاس ٔسىٗ ِحبػ اص ایشاٖ ضٟشٞبی فمیشتشیٗ ضٕبس دس سضت ضٟش

 1355 سبَ دس سضت، ضٟشستبٖ ٔسىٗ ٚ ٘فٛس ػٕٛٔی سشضٕبسی ٘تبیذ ثشاسبس. است ٌشفتٝ غٛست 85-1375 ٚ 65-1355

 دس خب٘ٛاس 42416 سلٓ ثب ٔمبیسٝ دس وٝ( 1355 ایشاٖ، آٔبس ٔشوض. )است داضتٝ ٚرٛد سضت ضٟش دس ٔسىٛ٘ی ٚاحذ 24912 تؼذاد

 ٚ است ٔسىٛ٘ی ٚاحذ 17504 ٔؼبدَ خب٘ٛاس، یه ثشای ٔسىٛ٘ی ٚاحذ یه تإٔیٗ ٞذف ثشاسبس سلٓ دٚ ایٗ اِتفبٚت ثٝ ٔب سبَ، ایٗ

 ٔسىٛ٘ی ٚاحذ 52797 ،1365 سبَ دس سلٓ ایٗ ٔتشادف. آیذ ٔی حسبة ثٝ ٔسىٗ، وٕجٛد ػٙٛاٖ ثٝ تؼذاد ایٗ وٝ ٔؼٙبست ثذیٗ

 تؼذاد سضت ضٟش دس 1365 سشضٕبسی دس دیٍش ػجبست ثٝ. ثبضذ ٔی 1355 سبَ ثٝ ٘سجت ٔسىٛ٘ی ٚاحذ افضایص ٘طبٍ٘ش وٝ است

 ٞذف ثشاسبس سلٓ دٚ ایٗ اِتفبٚت ٔبثٝ سبَ، ایٗ دس خب٘ٛاس 65846 سلٓ ثب ٔمبیسٝ دس وٝ. ثٛد ٔسىٛ٘ی ٚاحذ 52797 ٔسىٛ٘ی ٚاحذ

 سشضٕبسی دس سلٓ ایٗ(1365 ایشاٖ، آٔبس ٔشوض. )است ٔىسٛ٘ی ٚاحذ 13049 ٔؼبدَ خب٘ٛاس، یه ثشای ٔسىٛ٘ی ٚاحذ یه تإٔیٗ

 دس وٝ ٔؼٙبست ثذیٗ. وشد٘ذ ٔی ص٘ذٌی ٔؼِٕٛی خب٘ٛاس 100399 سبَ آٖ دس وٝ. سسذ ٔی ٔسىٛ٘ی ٚاحذ 84053 ثٝ 1375 سبَ

 (1375 ایشاٖ، آٔبس ٔشوض. )است داضتٝ سضذ آٖ تجغ ثٝ ٞٓ ٔسىٛ٘ی ٚاحذٞبی خب٘ٛاس، ٚ رٕؼیت تؼذاد افضایص ثٝ تٛرٝ ثب دٚسٜ ایٗ

 ثٛد ٔسىٛ٘ی ٚاحذ 151733 ٔسىٛ٘ی ٚاحذ تؼذاد سضت ضٟش دس 1385 سبَ ٔسىٗ ٚ ٘فٛس ػٕٛٔی سشضٕبسی ٘تبیذ عجك آٔبس ایٗ

 یه ثشای ٔسىٛ٘ی ٚاحذ یه تإٔیٗ ٞذف ثشاسبس سلٓ دٚ ایٗ اِتفبٚت ٔبثٝ سبَ، ایٗ دس خب٘ٛاس 160064 سلٓ ثب ٔمبیسٝ دس وٝ

 .است ٔسىٛ٘ی ٚاحذ 8331 ٔؼبدَ خب٘ٛاس،
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 بررسی اجمالی مسکه ضُر رضت .7

 سبَ دس. وٙذ ٔی اسائٝ سا سضت ضٟش ٔسىٗ وٕجٛد اص وّی تػٛیشی ٔسىٗ ٚ ٘فٛس ػٕٛٔی سشضٕبسی ٞبی دٚسٜ آخشیٗ آٔبس ثشسسی

 1370 سبَ سشضٕبسی دس ٔطبثٝ اسلبْ. است داضتٝ ٚرٛد سضت ضٟش خب٘ٛاس 160064 اصای ثٝ ٔسىٛ٘ی ٚاحذ 151733 تؼذاد 1385

 8/4 سبال٘ٝ ٔتٛسظ عٛس ثٝ خب٘ٛاسٞب تؼذاد دٞٝ یه عی ثٙبثشایٗ خب٘ٛاس، 100399 ٚ ٔسىٛ٘ی ٚاحذ 84053: اص ػجبستٙذ تشتیت ثٝ

 تؼذاد ٔمبثُ دس 1370-85 دٞٝ دس ٔسىٛ٘ی ٚاحذ تِٛیذ سٚ٘ذ. است یبفتٝ افضایص  دسغذ 1/6 ٔسىٛ٘ی ٚاحذٞبی تؼذاد ٚ دسغذ

 وشدٜ پیذا وبٞص 85 سبَ دس 1/1 ثٝ 70 سبَ دس 2/1 اص ٔسىٛ٘ی ٚاحذ دس خب٘ٛاس تشاوٓ ٘تیزٝ دس ٚ داضتٝ افضایطی سٚ٘ذ خب٘ٛاس

 ایٗ ثش ٔؤحش ػبُٔ دیٍش اِجتٝ ثبضذ ٔی ثٟجٛد ثٝ سٚ سضت ضٟش دس ٔسىٗ وٕجٛد ٔطىُ وشد ثیٙی پیص تٛاٖ ٔی اسبس ثشایٗ. است

 ٚاحذٞبی تِٛیذ سٚ٘ذ ثٝ تٛرٝ ثب ثخص ایٗ دس ٔسئّٝ ایٗ ثبضذ ٔی رٕؼیت سبال٘ٝ سضذ وبٞص ػبُٔ سضت، ضٟش ٔسىٗ دس سٚ٘ذ

 ربٔغ عشح ٔأخز،. )ٌشدد ٔی ثشآٚسد ٘یبص ٔٛسد ٔسىٗ ٔیضاٖ ٚ ثشسسی تش دلیك عٛس ثٝ آٖ ٞبی ٚیژٌی ٚ سضت ضٟش دس ٔسىٛ٘ی

 (1386 سضت، ضٟش

 

 

 

 1385-45سال از یمسکًن ياحد تعداد رضد ي تیجمع رضد ضاخص- 1 جديل

      سبَ     رٕؼیت   سضذ ٘شخ   ٔسىٛ٘ی    ٚاحذ تؼذاد   سضذ  ٘شخ

6       13934   2.7     143557    45      

7.8     24912   4.4     188957  55     

4.8     52797  3.7     290897  65     

6.1     84053  2.9     417748  75     

0.5     151733  2.7     557336  85     

 

 .ثبضذ ٔی 90 سبَ ٔسىٛ٘ی ٚاحذ تؼذاد ٚ رٕؼیت ثشآٚسد حست ثش 85 سبَ سضذ ٘شخ ٔحبسجٝ

 ٍ٘بس٘ذٜ تٛسظ ٔحبسجٝ/ ایشاٖ ٔشوضآٔبس: ٔأخز
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 85-1355سبِٟبی - ٚضؼیت ٔسىٗ دس ضٟش سضت- 2رذَٚ

 
 

 

 برآيرد تًان اقتصادی خاوًارَای ساکه ضُر رضت در تأمیه مسکه .6

 ٚاحذ اربسٜ ٚ خشیذ دس ضٟش دسآٔذی ٔختّف عجمبت تٛا٘بیی ثٝ تٛرٝ ثب سضت ضٟش سبوٗ خب٘ٛاسٞبی التػبدی تٛاٖ لسٕت ایٗ دس

 سبَ دس سٚستبیی ٚ ضٟشی خب٘ٛاسٞبی ٞضیٙٝ ٚ دسآٔذ اص ایشاٖ آٔبس ٔشوض آٔبسٌیشی ٘تبیذ. ٌیشد ٔی لشاس ثشسسی ٔٛسد ٔسىٛ٘ی

 ٚ تٛفیك )التػبدی ٔسىٗ عشح عجك. سبصد ٔی فشاٞٓ سا ای ٞضیٙٝ ٚ دسآٔذی ٔختّف ٞبی ٌشٜٚ ٚضؼیت ثشسسی أىبٖ ،1385

 ٕٞچٙیٗ. وٙذ تزبٚص ثشاثش 5 اص ٘جبیذ خب٘ٛاس سبال٘ٝ ٔتٛسظ دسآٔذ ثٝ( صٔیٗ + سبختٕبٖ )ٔسىٗ ثٟبی ٘سجت( 1376 دیٍشاٖ،

 . است 3 ثٝ 2 ٔسىٗ ثٟبی وُ اص سبختٕبٖ ثٝ صٔیٗ سٟٓ ٘سجت ثشسسی ٕٞیٗ ثشاسبس

. است سبختٕبٖ ثٟبی ثٝ ٔشثٛط دسغذ 60 ٚ صٔیٗ ثٝ ٔشثٛط آٖ ثٟبی دسغذ 40 ٔسىٛ٘ی ٚاحذ یه ثٟبی وُ اص دیٍش ػجبست ثٝ

 60 ٚ صٔیٗ غشف دسغذ 40 است خب٘ٛاس سبِیب٘ٝ دسآٔذ ثشاثش 5 ٔؼبدَ وٝ خب٘ٛاس یه تٛسظ پشداخت لبثُ ٞضیٙٝ وُ اص ثٙبثشایٗ

 یه ٞش دس ٌیالٖ استبٖ ضٟشی ٘مبط خب٘ٛاسٞبی سبال٘ٝ ٞضیٙٝ ٔتٛسظ ثشسسی ایٗ دس. ضٛد ٔی ٔسىٛ٘ی سبختٕبٖ غشف ثمیٝ دسغذ

 .ٌیشد ٔی لشاس استفبدٜ ٔٛسد ای ٞضیٙٝ ٞبی ٌشٜٚ اص
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 مسکًوی زمیه متًسط برحسب رضت ضُر بىدی پُىٍ- 1 وقطٍ

 

 

 

 افسایص طبقات ي تراکم ساختماوی در جُت تًسعٍ عمًدی ضُر از وظر اقتصادی .8

 افضایص ایٗ أب است، افضایص ثٝ سٚ عجمٝ 5 ثبالی ٞبی سبختٕبٖ تؼذاد ثضسي، ٚ ٔتٛسظ ضٟشٞبی تٕبْ ٔب٘ٙذ سضت ضٟش دس اٌشچٝ

 ٔی حبغُ ا٘تظبسی غیشلبثُ ٘تبیذ 1383 تب 1381 سبَ اص غبدسٜ سبختٕب٘ی ٞبی پشٚا٘ٝ ٔغبِؼٝ ثب. است ٘طذٜ ضٟش افمی تٛسؼٝ ٔب٘غ

 دس أب. یبفت وبٞص دسغذ 78 ثٝ ٚ دسغذ 79 ثٝ دسغذ 80 اص تشتیت ثٝ ثیطتش، ٚ عجمٝ سٝ ٞبی سبختٕبٖ سٟٓ ساستب ایٗ دس. ضٛد

 .است سسیذٜ دسغذ 86 ثٝ سٚ٘ذ ایٗ 87 سبَ

 مسکه طی سالُای اخیر ريود قیمت_1_8

 ٔی خٛد سوٛدی سیىُ دس ثبصاس ایٗ اصلشاسٌیشی حبوی ،1390 سبَ اثتذایی ٔبٞٝ 6ٚ ٌزضتٝ سبَ عی ٔسىٗ ثبصاس سٚ٘ذ ثٝ ٍ٘بٞی

 1390 سبَ ٘خست ٘یٕٝ دس .ایٓ ثٛدٜ 92سبَ عی ثبصاس ایٗ دس ٘سجی حجبت ضبٞذ ، 91سبَ اِتٟبثبت ٕ٘ٛدٖ فشٚوص ثب ثغٛسیىٝ ثبضذ

 سبخت دس سوٛد ٚ سٚ٘ك ٞبی دٚسٜ پیطیٙٝ ثٝ ٍ٘بٞی.است ثٛدٜ ٌزضتٝ سبَ دس ٔطبثٝ ٔذت ٕٞب٘ٙذ تمشیجب ٔسىٗ اسٕی لیٕتٟبی ٘یض
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 سفت، ٔی ا٘تظبس وٝ ٕٞب٘غٛس اسبس ثشایٗ ثبضذ، ٔی ٔسىٗ لیٕتی سوٛد ٚ سٚ٘ك ٞبی دٚسٜ ثب ثبال ٕٞسٛیی اص حبوی ٔسىٗ سبص ٚ

 سبختٕب٘ی ٞبی پشٚا٘ٝ غذٚس اص دسیبفتی آٔبس .ٌشدیذ خٛد وبٞطی فبص ٚاسد ٌزضتٝ سبَ دْٚ ٘یٕٝ اص سبختٕب٘ی ٞبی پشٚا٘ٝ غذٚس

  سضت ضٟش سبختٕب٘ی ٞبی پشٚا٘ٝ تؼذاد وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ثبضذ ٔی وبٞطی سٚ٘ذ ایٗ ضذٖ تٙذتش اص حبوی ٘یض 93سبَ دس ضٟشسضت

پٛسٔحٕذی   دالَ).است ثٛدٜ ٔٛارٝ لجُ سبَ ٔطبثٝ ٔذت ثٝ ٘سجت دسغذی  35حذٚداً وبٞص ثب 1390سبَ ٘خست ٔبٞٝ پٙذ عی

،1379) 

 

 1400 برآيرد تعداد ياحد مسکًوی مًرد ویاز تا افق 2_8

 ثٝ 1400 افك تب سضت ضٟش سبوٗ خب٘ٛاسٞبی تؼذاد ٌضیٙٝ، تشیٗ ٚالؼیت ثٝ ٘ضدیه ٔغبثك رٕؼیتی، ٞبی ثیٙی پیص ثٝ تٛرٝ ثب

 تشاوٓ ایٙىٝ فشؼ ثب. یبفت خٛاٞذ وبٞص 36/3 ثٝ 1400 سبَ تب خب٘ٛاس ثؼذ ثیٙی پیص ایٗ ٔغبثك. سسیذ خٛاٞذ خب٘ٛاس 225244

 ثبِمٜٛ تمبضبی تإٔیٗ ثشای ٘یبص ٔٛسد ٔسىٛ٘ی ٚاحذ تؼذاد. است ضبخع ایٗ ٔغّٛة حذ ٔسىٛ٘ی ٚاحذ ٞش اصای ثٝ خب٘ٛاس 1/1

 ضذٜ ثشآٚسد :رذَٚ دس ٘یض 95 ٚ 90 ٞبی سبَ دس ٘یبص ٔٛسد ٔسىٛ٘ی ٚاحذ. ثٛد خٛاٞذ ٚاحذ 191457 ٔؼبدَ عشح افك دس رٕؼیت

 (1386 سضت، ضٟش ربٔغ عشح ٔإخز؛. )است

 

 

 1400افق تا رضت ضُر ویاز مًرد تًلیدی مسکًوی ياحد تعداد برآيرد-  3جديل
 

 ضبخع   

       سبَ

 

                  تؼذاد خب٘ٛاس

 

 

              ٔسىٗ ٔٛسد ٘یبص

1390 183314 155817 

1395 205965 175070 

1400 225244 191457 

 1386عشح ربٔغ سضت،:ٔأخز

 

 

 وتیجٍ گیری- 8

 آٖ تإٔیٗ رٟت خب٘ٛاسٞب ٚ افشاد ٚ ثبضذ ٔی ٔغشح پٛضبن ٚ خٛسان وٙبس دس خب٘ٛاسٞب، اسبسی ٘یبصٞبی تشیٗ ٟٔٓ اص یىی ٔسىٗ

 ثسیبس ٘مص ٔسىٗ ثخص. ثبضذ ٔی اِٚٛیت داسای ٘یبصٞبی رضٚ ٚ دٞٙذ ٔی اختػبظ آٖ ثٝ سا خٛد دسآٔذ اص صیبدی ثسیبس سٟٓ

 ثخص ایٗ دس سشٔبیٝ سشیغ ثبصٌطت دِیُ ثٝ ٕٞچٙیٗ ٚ داسد صایی اضتغبَ دس ٔفیذی تإحیشات ٚ داضتٝ وطٛس ّٔی التػبد دس ٟٕٔی

  سا ٘طیٙی آپبستٕبٖ ٕٚٞچٙیٗ است دادٜ اختػبظ خٛد ثٝ ٔختّف ٞبی ثخص سبیش ٔیبٖ دس صیبدی إٞیت ٌزاساٖ، سشٔبیٝ ثشای

 تجذیُ ٔؼبغش دٚساٖ دس ضٟشی ٔسىٗ غبِت فشْ ثٝ وٝ دا٘ست ضٟشٞب دس ثطش اسىبٖ فشایٙذ دس تحٛالت تشیٗ ٟٔٓ اص تٛاٖ ٘یضٔی

 ایزبد سا اٍِٛیی تشاوٓ،ارتٕبػبت ٚوٓ صیجب سجض، فضبی ٔیبٖ دس ٌیشی لشاس ثب ثٛد لشاس صٔب٘ی وٝ ٔسىٛ٘ی ٞبی ٔزٕٛػٝ.است ضذٜ

 ٞبی ضیٜٛ رٕؼیت،تِٛیذ غٙؼتی،اصدیبد پیطشفتٟبی.ٌشدیذ٘ذ تجذیُ ثبال ثسیبس تشاوٓ ثب آپبستٕب٘ی ٞبی ٔزتٕغ ثٝ تذسیذ ثٝ ، وٙذ
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. داد٘ذ لشاس تإحیش تحت سا أشٚصی اضىبَ ثٝ ٞب ٔزتٕغ ایٗ تحَٛ سیش وٝ ثٛد٘ذ ٞبیی ػٕٛدی،٘یشٚ تٛسؼٝ ٔفْٟٛ ٚ ٘ٛیٗ ٔؼٕبسی

 ٚ رٕؼیت سضذ حبغُ وٝ سضت ضٟش سضذ ثٝ سٚ سٚ٘ذ.است ٘جٛدٜ ٔستخٙی لبػذٜ ایٗ اص ٌیالٖ استبٖ ٔشوض ػٙٛاٖ ثٝ ٘یض سضت ضٟش

 وٝ داضتٝ آٖ ثش سا ّٚٔی ٔحّی سیضاٖ ٔسىٗ،ثش٘بٔٝ ثٝ ٘یبصضذیذ.است دادٜ افضایص ضٟش ایٗ دس سا ٔسىٗ ثٝ است،٘یبص ٟٔبرشت

 ویفیت اص غفّت ٚ وٕیت ثٝ تٛرٝ سجت ٔٛالغ اص ثسیبسی دس ، تِٛیذ سشػت ایٗ. دٞٙذ افضایص ضٟش ایٗ دس سا ٔسىٗ تِٛیذ سشػت

 .است التػبدی سٚیىشد ثٝ تٛرٝ ثب ٔسىٗ تحَٛ سیش پژٚٞص،ثشسسی ایٗ تٛرٝ ٔشوض . است ضذٜ

 ٔسىٗ  تحَٛ سیش ٔخجت سٚ٘ذ ثیبٍ٘ش ٔزٕٛع دس است،  ضذٜ پشداختٝ ثذاٖ تفضیّی غٛست ثٝ ٔمبِٝ ایٗ دس وٝ حبغّٝ ٘تبیذ  ثشسسی

 ثب سا خٛد ضٟش سبوٙبٖ ٚ یبفتٝ تغییش ٌضیٗ سىٛ٘ت ضیٜٛ صٔبٖ ٌزضت ثب دیٍش ػجبست ثٝ یب است رذیذ ضشایظ ثشٚص ثٝ تٛرٝ ثب

 ٞستٙذ وشدٖ ٕٞبًٞٙ حبَ دس التػبدی ارتٕبػی، سشیغ تغییشات
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