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   چکیده
شاخص های مسکن مهمترین و کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی مسکن می باشد. بررسی شاخص های اجتماعی مسکن 

ای موثر در امر گی های مسکن به شمار می رود که می توان به کمک آن پارامترهیکی از وسایل و شیوه های شناخت ویژ

مسکن را شناخت و هرگونه برنامه ریزی و تصمیم گیری را آسان نمود. در این مقاله به بررسی وضعیت شاخص های کمی 

و کیفی اجتماعی مسکن مناطق روستایی شهرستان رشت  پرداخته شده است .روش تحقیق ترکیبی از روش های 

ی و مقایسه شاخص های اجتماعی مسکن در مناطق روستایی میدانی است. نتایج بررس -توصیفی، تحلیلی و موردی

نشان می دهد که از نظر شاخص های اجتماعی کمی مسکن ) تراکم  1431الی 1431شهرستان رشت طی سال های 

خانوار در واحد مسکونی ،تراکم نفر در اتاق و تراکم نفر در واحد مسکونی( در وضعیت مناسب ترو مطلوب تری نسسبت 

رار دارد وهم چنین از نظر شاخص های اجتماعی کیفی) میانگین سطح زیر بنای واحد مسکونی، دوام مصالح، به گذشته ق

و (واحد های مسکونی روند رو به رشدی را شاهد بوده مالکیت و نحوه تصرف و امکانات زیر ساختی و خدمات اساسی 

 بهبود نسبی داشته اند. 

 ، شاخص های کمی و کیفی، مناطق روستایی شهرستان رشت.مسکن، شاخص های اجتماعی كلیدی: های واژه

 مقدمه -1
.مقوله [1]مسکن به عنوان سرپناه از مهمترین نیازهای انسان بوده و همواره در الویت برنامه ریزی های توسعه قراردارد

نان یک جامعه است. مسکن مسکن امروزه نه تنها به عنوان یک سرپناه بلکه به عنوان هویت،امنیت و منبع سرمایه در بین ساک

نقش تعیین کننده ای در شکل گیری جوامع و آسایش روحی و روانی ساکنان آن دارد و یکی از شاخص های سنجش سطح 

امروزه مسکن و مسائل مربوط به  [2]کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی محسوب می شود و دربرنامه ریزی ملی،دارای الویت است

ی مطرح است و برنامه ریزان و سیاست گذاران در کشورهای مختلف به دنبال راه حل هایی برای آن به عنوان یک مسئله جهان

نسبت به سایر کاالها به دلیل ویژگی هایی مثل غیر قابل جایگزین بودن،سرمایه مسکن . [4]حل مسائل مربوط به آن می باشند

ل مهمی در امنیت انسانی و اجتماعی به شمار بیاید وهم می تواند عام [3]و پرهزینه بودن و غیر منقول بود ای بودن،بادوام

 چنین نقش به سزایی در اقتصاد شهری و روستایی داشته باشد.

متناسب با شرایط محیطی،اجتماعی واقتصادی جامعه روستایی دارای تشابهات و تفاوت هایی با مسکن  مسکن در روستا

. [1]استآن به نیازهای اصلی زیستی واقتصادی جامعه روستایی در شهرهاست.اهمیت مسکن در روستا ناشی از پاسخگویی 

برنامه ریزی برای مساکن روستایی در ایران به مانند آنچه تحت نام برنامه ریزی مساکن شهری صورت می گیرد،چندان 

چندان کاری انجام عمومیت نداشته و مورد بررسی و مطالعه قرارنگرفته اند و سازمان های مسئول در این زمینه نتوانسته اند 

دهند. بطورکلی در برنامه های مسکن قبل و بعد از انقالب نگرش و توجه بیشتر به معضالت و کمبودهای مسکن شهری بوده 

وبه مسائل و تنگناهای موجود درکیفیت و شرایط مسکن روستایی توجهی نشده است. عدم درک و شناخت تفاوت های موجود 

ظ همسویی و همپوشی آن باسایر فعالیت های اقتصادی و جریانات اجتماعی و تاثیر عمیق آن در زمینه مسکن روستایی به لحا

در فرآیند اشتغال ورفاه جامعه روستایی،می تواند اثرات سویی بر کل پیکره نظام برنامه ریزی کشور وارد نموده و تبعات وتنش 

راه های مهم آگاهی از وضعیت مسکن درفرآیند برنامه  یکی از.[6]های اجتماعی،اقتصادی وکالبدی مختلفی رابه دنبال آورد
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ریزی،استفاده از شاخص های مسکن است.بااستفاده از این شاخص ها می توان وضعیت حاکم بر نظام مسکن را ارزیابی نمود و 

ن، مهمترین در میان شاخص های مسک. [7]مقیاس واقعیات ورخدادهایی که در این زمینه وجود دارند،از نظر عینی بررسی کرد

و کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی مسکن،شاخص های اجتماعی هستند که با استفاده ازآن رابطه میان انسان با مسکن سنجیده 

می شود. اهمیت کاربر شاخص های اجتماعی مسکن تا جایی پیش رفته که برنامه ریزان با شناخت ابعاد و جنبه های مختلف 

 ط به مسکن و برنامه ریزی های دقیق تر در این مقوله می پردازند.مسکن به تدوین سیاست های مربو

نفر جمعیت است ازاین  314331،شهرستان رشت دارای 1431بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال

درصد( در مناطق روستایی ساکن بوده اند. افزایش روند 23نفر) 221341درصد( در مناطق شهری و 76)634113تعداد 

اجرت از روستاها به شهرها و کاهش چشمگیر درصد روستا نشینی در این شهرستان،حکایت از نامناسب بودن وضعیت مه

در این تحقیق زیستس در روستاها و اختالف بین سطح درآمد و سطح زندگی در نواحی شهری و روستایی این شهرستان دارد.

ستان رشت پرداخته ایم و از لحاظ کمی و کیفی تغییرات و به بررسی وضعیت شاخص های اجتماعی مسکن روستایی در شهر

بتوان با تهیه و  تحوالت مسکن روستایی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ایم تا با توجه به اهمیت کاربرد این شاخص ها ،

 ود.تدوین برنامه ای مناسب مشکالت و کمبودهای موجو در بحث مسکن روستایی شهرستان رشت را بر طرف نم

 روش شناسی -2

 ،شاخصیتیاطالعات جمع لیو تحل هیاست که با تجز یدانیم-یومورد یلی،تحلیفیتوص یاز روشها یبیترک قیروش تحق

استفاده شده  ییفضا-یو با توجه به مسئله بعد مکان یلیو تحل یفیتوص یمسکن از روشها یاجتماع یفیو ک یکم یها

حقیق،داده های سری زمانی هستند ازاین رو برای گردآوری اطالعات از روش ازآنجا که داده های مورد نیاز برای تاست.

کتابخانه ای استفاده شده است و مبنای داده ها بر پایه اطالعات استخراج شده از سرشماری های نفوس و مسکن شهرستان 

 می باشد. 1431تا  1431رشت طی سالهای 

 نظری تحقیق چهارچوب -3
همترین نیاز خانوار به شمار می رود.مسکن در فرهنگ ایران تنها یک سرپناه نسیت،مسکن مسکن پس از غذا و پوشاک م

مسکن به عنوان یک [.4]آرامش خانوار،محلی برای گذراندن اوقات فراغت و تامین کننده امنیت اجتماعی و اقتصادی است محل

ازنتایج حاصل از مطالعات متعدد در طیف عامل مهم تعیین کننده وضعیت سالمت جسمی و روانی،کیفیت زندگی،رفاه و پس 

با این حال مسکن عامل اصلی جامعه پذیری افراد نسبت به جهان و کاالیی عمده و [. 3]وسیعی از رشته ها به شمارمی رود 

تعیین کننده در سازمان اجتماعی است که در شکل گیری هویت فردی،روابط اجتماعی و اهداف جمعی افراد نقش بسیار 

 [.11]نده ای داردتعیین کن

مسکن روستایی به ویژه درکشور مابه دلیل شرایط خاص محیطی و بعضا ضعف فن آوری به مراتب بیش از مسکن شهری 

اکولوژیکی بوده است ،به نحوی که تاثیرگذاری این مهم به خوبی از نوع کیفیت -متاثر از شرایط محیطی به ویژه محیط طبیعی

مسکن در روستاها عالوه بر محل سکونت در برگیرنده فعالیت اقتصادی خانوار [. 11]تمصالح مستعمل در ساخت آن پیداس

روستایی و محل ذخیره محصوالت کشاورزی آنان نیز هست.مهمترین عملکردهای مسکن در روستاها شامل 

افراد،بلکه محل اقتصاد دانان بداین باورند مسکن روستایی نه تنها محل نشیمن  .[12]مسکونی،دامی،معیشتی و جنبی است

واز همه مهمتر به عنوان یک کاالی سرمایه ای می باشد. بنابراین امروزه مسکن  نولید فرآوردهای دامی،زراعی،صنایع دستی

روستایی،نه تنها رنگ و بوی تاریخی،اقتصادی و جغرافیایی را به خود گرفته است،بلکه تکنیک و تفکر خالقانه انسان،توام با هنر 

بررسی شاخص های .[14]اعتقادات،زیباشناسی وفرهنگی را در هم آمیخته است،به نمایش می گذارد معماری که درآن

 اجتماعی مسکن یکی از وسایل و شیوه های شناخت ویژگی های مسکن به شمار می رود که می توان به کمک آن پارامترهای

شاخص های مسکن ابزار [.13]ا تسهیل نمودموثر در امر مسکن را شناخت و هرگونه برنامه ریزی و تصمیم صحیح مسکن ر

مناسبی جهت سنجش معیارها و ضوابط سیاست های مسکن است.مهمترین کاربرد شاخص های مسکن،باال بردن سطح 

اطالعات موجود به منظور شناخت شرایط سکونتی ساکنان است بطوریکه تصمیم گیران بتوانند تاثیر مسکن را بر زندگی 
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در میان شاخص های مسکن،شاخص های اجتماعی مناسب ترین ابزار [.11]بهتر ارزیابی و تعیین کنند ساکنان بطور دقیق تر و

اندازه گیری پیشرفت و تحقق هدف های کلی به شمار می روند به طوری که با استفاده از این شاخص ها می توان کلیه سطوح 

اعی مسکن از وسایل مهم سنجش رابطه انسان با مسکن به از فردی تا ملی و جمعی را مورد ارزیابی قرار داد.شاخص های اجتم

 [.13]شمار می روند

ابعاد مسکن در وضع موجود و یا در هر  ه سادگی وجود کمی و کیفی کمبودهایبطور کلی شاخص های اجتماعی مسکن ب

نجش کرده و تصویر مقطع زمانی مورد نظر را نشان می دهند و به کمک آنها می توان شرایط تهیه مسکن را ارزیابی و س

 ملموسی از شرایط مسکن به دست آورد.

 سوابق تحقیق -4
 محتوا و نتایج پژوهش عنوان پژوهش محقق

AL-naim.M 

& 

Mahmud.S 
2007 

[16] 

دگرگونی سنت مسکن و 

 ظهورنسلهای مهاجران کم درآمد

 راین مفاله بیانگراین است که تعغییرات الگوی مسکن روستایی درنینجریه به ویژه د

 یرات فرهنگی،شهری شدن و جهانی شدن صورت گرفته اندسه دهه اخیر بر اثر تغ

Bramley.G&

Watkins.D 
2009 

[17] 

نتایج این تحقیق حاکی ازآن است که قدرت مالی پائین روستائیان در تامین مسکن  قیمت و عرضه ابعاد مسکن روستایی

ی خیلی از کشورها مناسب روستایی یکی از چالش های مردم در نواحی روستای

 پیشرفته ای مثل انگلستان محسوب می شود

Hamzah.N at 

all 
2012 

[14] 

اهمیت فرآیند طراحی مسکن 

 شرکتهای چندملیتی در مالزی

در این مقاله چنین نتیجه گرفته اندکه بررسی و مشارکت مشتریان،مشاوران و  انمحقق

عامل مهم در 3ارندو پیمانکاران عامل مهمی در کاهش نقص واحدهای مسکونی د

 کیفیت مسکن بسیار مهم هستند که عبارتند از نقاشی،دقت،تنوع و انتقال دانش

M.Guan 
2013 

[13] 

ارتباط بین مصرف زندگی و ارزش 

 مسکن روستایی در چین

این تحقیق این گونه بیان می دارد که با استفاده از جزئیات هزینه زندگی در مناطق 

نشان می دهد که عالوه بر هزینه های کلی زندگی،آنرا این مطالعه روستایی چین،

تولید بینش توسعه مسکن روستایی می داند.نتیجه این مقاله با مفهوم کوتاهی می 

 تواند به دولت در این زمینه کمک کند
L.Wen Tao 

2014 

[21] 

تاثیر ویژگی های مسکن در زندگی 

مهاجران روستایی در منطقه فنگاتی 

 پکن

دارد که ویژگی های مسکن مهاجران روستایی)ازدحام مسکن،حفظ  چنین بیان می

حریم خصوصیی و تسهیالت مسکن( شرایط زندگی در منطقه فنگاتی پکن را بسیار 

 تحت تاثیر قرار می دهد

Yonghua 

Zou 
2014 

[21] 

 

تجزیه و تحلیل از همبستگی مکانی 

 در وام مسکن با قیمت باالتر

 یکاگو()مطالعه موردی:فیالدلفیا و ش

محقق این گونه بیان می دارد که دولت های محلی باید با درنظر گرفتن ویژگی های 

 محلی،فردی،اجتماعی ،اقتصادی و زمانی در طراحی سیاست های مسکن مداخله کنند

Yanliu Lin 
At all 
2014 

[22] 

ارائه مسکن اجتماعی باتوسعه مجدد 

برای مهاجران روستایی از روستاها به 

 هاشهرستان 

 )مطاله موردی: پکن(

است که قیمت مسکن در چین یک  محقق در این پژوهش به این نتیجه دست یافته

مسئله اجتماعی و اقتصادی بویژه برای مهاجران روستایی است و تامین مسکن 

از Uicsاجتماعی یک عنصر کلیدی در سیاستهای فعلی است اما روستاهای شهرستان 

ن به صرفه نیست و برای مهاجران روستایی یک لحاظ قیمت مسکن اکثیریت مقرو

 تهدید است

عموزاده و 

 همکاران

1432 

[24] 

 بررسی شاخص های مسکن در ایران

 )مطالعه  موردی:شهر جدید هشتگرد(

باتوجه به این که یکی از اهداف اصلی شهرهای جدید ازجمله نتایج نشان می دهد که 

مردم متوسط و کم درآمد بود.اما  قیمت برای شهرجدید هشتگرد،ایجادمسکن ارزان

درحال حاضر شاهد افزایش روزافزون قیمت مسکن دراین شهر می باشیم و هم چنین 

 بهضی از شاخص های مسکن در این شهر در وضعیت مطلوبی قرار ندارند



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 

 

3 

 نوری

1434 

[23] 

 

ارزیابی شاخص های اجتماعی مسکن 

 شهری اسفراین

ه از لحاظ شاخص های اجتماعی در اسفراین محقق به این نتیجه دست یافته است ک

نظیر تراکم خانوار،تراکم نفردر اتاق و واحدهای مسکونی در وضعیت نسبتا مناسب قرار 

 دارد ولی ازنظرشاخص های کیفی مثل سطح زیربنا روندروبه رشدی داشته است

 حسینی و نوری

1434 

[21] 

ارزیابی شاخص های اجتماعی مسکن 

 بنابدر محله آغاجری شهر 

به بررسی شاخص های کمی و کیفی در محدوده مورد مطالعه پرداخته اند و نتایج این 

بهبود  1461نسبت به سال  1431تحقیق نشان می دهد که این شاخص ها در سال 

یافته اند و درپایان پیشنهاداتی مثل تقویت واحدهای مسکونی در محدوده بافت 

 ده استفرسوده،کاهش بعد خانوار و . . . داده ش

 علوی

1434 

[26] 

بررسی وضعیت کمی و کیفی مسکن 

، نمونه موردی:روستای کره روستایی 

موچی از بخش مرکزی شهرستان 

 المرد

بوده و  1/1نتایج نشان می دهد که میانگین تراکم خانوار روستای کره موچی برابر با 

نوار ساکن خا 1/1این نشان می دهد که در هریک از واحدهای مسکونی بطور متوسط 

% نیمه بادوام 4/11% از مساکن بادوام و 64/34بوده اند.هم چنین از نظر سازه 

% از واحدهای مسکونی موجود در 32/34%از مساکن بادوام هستند و بیش از 23/31و

 سال دارند4روستا قدمتی بیش از 

 

 رشت نشاخص های اجتماعی مسکن و ارزیابی آن در مناطق روستایی شهرستا -5
رکلی مباحث مربوط به شاخص های مسکن دیر زمانی نیست که ذهن صاحب نظران و متخصصان را به خود معطوف بطو

داشته است. شاخص های مسکن ابزاری برای اندازه گیری و سنجش وضع مسکن و روند تحول آن و ارزیابی میزان موفقیت 

و بیانگر وضعیت کمی و کیفی مساکن روستایی در از یک س این شاخص ها .سیاستها و برنامه های مسکن محسوب می شوند

انسان دو . [7]هرمقطع زمانی بوده و از سوی دیگر راهنمایی موثر جهت بهبود بخشی  برنامه ریزی مسکن برای آینده می باشد

ن و شماره یا گونه رابطه با محیط مسکونی خود دارد.رابطه کمی ،یعنی ارتباط کمی و عددی انسان از نظر استفاده از ابعاد مسک

افراد ساکن درآن،در این مورد صرفا رابطه کمی انسان با مسکن سنجیده می شود. رابطه دوم،رابطه کیفی است که انسان با 

 .[13]محیط فیزیکی یا مسکونی خود دارد،این شاخص ها مشخص کننده جنبه های کیفی انسان با مسکن است

با مسکن و ابزار سنجش این رابطه بنام شاخص های اجتماعی مسکن در در اینجا به بررسی همین دوگونه ارتباط انسان 

 مناطق روستایی شهرستان رشت پرداخته می شود. جنبه های شاخص های اجتماعی مسکن عبارتند از: 

 : شاخص های اجتماعی مربوط به كمیت مسکن5-1
د،تحلیل شاخص های کمی است.هدف یکی از شاخص هایی که می تواند سیمای کل مسکن روستایی را به نمایش بگذار

های کلی مربوط به کمیت مسکن در سراسر جهان،یکی از موضوعات اساسی مورد نظر برنامه ریزان است و توجه به کمیت 

مسکن از این واقعیت ناشی می شود که در بسیاری از از موارد مهاجرت های داخلی و رشد جمعیت از عوامل موثر در تعیین 

 .[13]نیازهای مسکن است

 : برای ارزیابی میزان كمیت مسکن شاخص های زیر را می توان نام برد: 5-1-1

 : تراكم خانوار در واحد مسکونی5-1-1-1
تعداد واحدهای مسکونی می باشد. شاخص های تراکم خانوار در واحدهای مسکونی  معمول ترین شاخص در برآورد کمبود

به  1مسکونی موجود در رابطه با تعداد خانوارهای موجود است.شاخص تراکم  نشان دهنده کفایت و یا کمبود تعداد واحدهای

واحد  111خانوار111به معنای این است که در مقابل هر  1منزله وجود شرایط ایده آل و عدم کمبود مسکن است و شاخص 

 بیشتر شود،نشان دهنده شدت کمبود مسکن است. 1مسکونی وجود دارد .هرچه این شاخص از عدد 

خانوار 31316در مناطق روستایی شهرستان رشت،  1431مشاهد می شود، در سال  1مان طور که در جدول شماره ه

واحد ذکر شده اند و این رقم نشان دهنده آن است که 42124ساکن بوده و در حالی که تعداد واحدهای مسکونی آن برابر با 
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در 36222واحد مسکونی به  1411ار وجود داشته است. در سال خانو126واحد مسکونی در مناطق روستایی  111در برابر هر 

تعداد  1461واحد مسکونی که بهبود نسبی یافته است. در سال  111خانوار در برابر 121خانوار رسیده یا به عبارتی44376برابر 

ونی آن مورد گزارش شده است در حالیکه تعداد واحدهای مسک 17141خانوار در مناطق روستایی شهرستان رشت 

واحد مسکونیکه این امر نشان دهنده کاهش تعدادخانوار در واحد مسکونی  111خانوار در برابر 111واحد بوده یعنی 33613

واحد مسکونی بوده واین به معنای 11323نفر در برابر14442تعداد خانوارها  1471نسبت به سالهای گذشته است. در سال 

ساکن بوده خانوار 71117 رشت تانر دردرمناطق روستایی شهرس1441ست.در سال واحد مسکونی ا 111خانوار در برابر113

تعداد ،1431و نهایتا در سال  واحد مسکونی می باشد111خانوار در 111نشان دهنده که  ثبت شدهواحدمسکونی  61714ر  دان

واحد  111وار در برابر خان111واحد مسکونی گزارش شده است که نشان دهنده ی 64333نفر در برابر 71317خانوارها 

 1431بنابراین تغییرات شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی مناطق روستایی شهرستان رشت،درطی سالهای مسکونی است. 

نفر در واحد مسکونی بوده که  11/1این شاخص برابر با 1431و در سال  ومطلوب تر رسیدهبه سمت شرایط متعادل تر  1431تا

 بوده بسیار نزدیک است. 1/1کم خانوار کل کشور در همان سال که شاخص ترابادر مقایسه 

 1331-1345طی سالهای  رشتخانوار در واحد مسکونی مناطق روستایی شهرستان ( شاخص تراكم 1جدول شماره )

 سال                            

          عنوان
1431 1411 1461 1471 1441 

 

1431 

 

 71317 71117 14442 17141 36222 31316 تعداد خانوار

 64333 61714 11323 33613 44376 42124 تعداد واحد مسکونی

 11/1 11/1 13/1 11/1 21/1 26/1 تراکم خانوار در واحد مسکونی

[27] 
 :تراكم نفر در واحدمسکونی5-1-1-2

د. این شاخص وضعیت رفاه شاخص تراکم نفردرواحد مسکونی، متوسط تعداد افراد در یک واحد مسکونی را نشان می ده

خانواراها را از نظر فضاهای مسکونی نشان می دهد.این شاخص از تقسیم تعداد جمعیت خانوارهای معمولی ساکن به تعداد کل 

واحدهای مسکونی بدست می آید.این شاخص بیانگر میزان تراکم نفردرواحدمسکونی است.مطالعات بسیاری نشان داده اند که 

همان گونه که در  .[24]ودداردر محالت،تراکم باالی جمعیت درواحدهای مسکونی وناهنجاری و جرم وجرابطه قوی بین فق

نفردر 76/6رقم  1431مشاهده می شود،این شاخص در مناطق روستایی شهرستان رشت درسال2جدول شماره 

نفر رسیده و در سالهای  32/6تراکم نفر در واحدهای مسکونی در این مناطق به 1411هرواحدمسکونی بوده است.در سال 

نفرکاهش یافته است. و بنابرآخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در  11/3و 37/3، 44/1به ترتیب به 1441و1461،1471

نفرکاهش یافته است.این آمار نشان  37/4،شاخص تراکم نفردر واحدمسکونی در مناطق روستایی شهرستان رشت به1431سال

بت به سالهای گذشته است.هم چنین در مقایسه با میانگین تراکم نفر درواحدهای مسکونی دهنده وضعیت مطلوب تر نس

نفراست،در شرایط مطلوب تر وبهتری قرار دارد.قابل ذکراست که با توجه به جدول  3/3روستایی کل کشور که برابر با

که این امرتوجیه مناسبی برای کاهش  کاهش پیداکرده است1431نفر در سال 12/4به 1431در سال 41/1،بعدخانوار از2شماره

 تدریجی شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی است.
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( تحوالت جمعیتی و شاخص تراكم نفر در واحد مسکونی در مناطق روستایی شهرستان رشت طی 2جدول شماره )

 1331-1345سالهای 

 سال                            

          عنوان
1431 1411 1461 1471 1441 

 

1431 

 

 221341 213163 211771 243631 237217 216634 تعداد جمعیت

 71317 71117 14442 17141 36222 31316 تعداد خانوار

 12/4 17/4 43/3 17/1 43/1 41/1 نرخ بعد خانوار

 64333 61714 11323 33613 44376 42124 تعداد واحدهای مسکونی

 37/4 11/3 37/3 44/1 32/6 76/6 تراکم نفر در واحد مسکونی

[27] 
 :تراكم نفردراتاق5-1-1-3

این شاخص تعداد افراد رادرمقابل هراتاق نشان می دهد.این نسبت غالبا بزرگتر ازیک است و هرچه اندازه آن کوچکتر شود 

ت زندگی نشانه استقالل بیشتر افراد خانوارها در داخل واحدمسکونی است.این شاخص یکی از شاخص های مهم نجش کیفی

با بررسی این شاخص در مناطق  .[23]محسوب می شود که توسط کمیته بحران جمعیت سازمان ملل به کارگرفته شده است

 2/2 1431نفر در اتاق بوده در حالیکه در سال  4/4، 1431روستایی شهرستان رشت می توان گفت که این شاخص در سال 

 نفر در هر اتاق رسیده است.

 1345-1331طی سال های رشت اخص تراكم نفر در واحد مسکونی مناطق روستایی شهرستان ( ش3جدول شماره )

1431 1411 1461 1471 1441 1431 

4/4 2/4 6/4 4/2 1/2 2/2 

[27] 
 : تراكم اتاق در واحد مسکونی5-1-1-4

اشند، نشانگر بهبود رفاه افزایش متوسط تعداداتاق در واحد مسکونی فارغ از اینکه هر واحد سکونتی چند خانوار ساکن ب

زیستی ساکنان آن می تواند باشد. اگر چه این شاخص نمی تواند جزء شاخص های تراکم در واحد مسکونی محسوب شود ولی 

، تراکم اتاق در واحد مسکونی در سال 3طبق جدول شماره  [.7]می تواند عامل مهمی در برآورد شاخص های تراکم تلقی شود

اتاق در هر واحد مسکونی رسیده  2به  1431تاق ارتقاء یافته و در سال 1/2به 1411ه این رقم در سال اتاق بوده ک 2، 1431

 است.

 1345-1331طی سال های  رشت ( تراكم اتاق در واحدهای مسکونی مناطق روستایی شهرستان4جدول شماره )

1431 1411 1461 1471 1441 1431 

2 1/2 31/1 2/2 1/2 2 

[27] 
درصد بوده که این میزان  14/27برابر با 1431،درصد واحدهای مسکونی دارای یک اتاق در سال1جدول شماره با توجه به

درصد بوده 7/32برابر با  1431درصد کاهش یافته است.درصد واحدهای مسکونی دارای دو اتاق در سال 14/1به 1431در سال

و 1431درصد درسال 1/21ای مسکونی دارای سه اتاق،درصد نزول پیدا کرده است. درصد واحده37/24به1431که در سال

به  1431درصد در سال 2/6بوده است. هم چنین درصد واحدهای مسکونی دارای چهار اتاق از 1431درصد در سال 6/31

رسیده است.بنابراین با توجه به روند تغییرات تعداد اتاق های واحدهای مسکونی شاهد افزایش  1431درصد در سال  67/21

ان استقالل افراد خانوارها در داخل واحدهای مسکونی مناطق روستایی شهرستان رشت هستیم که نشان از وضعیت مطلوب میز

 تر ومناسب تری نسبت به ادوار گذشته می باشد.
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 1345-1331( توزیع واحدهای مسکونی بر حسب تعداد اتاق در طی سال های 5جدول شماره)

 سال    

   عنوان

1431 1411 1461 1471 1441 1431 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 14/1 4214 6/1 4312 7/3 3467 67/12 6243 22/13 7434 14/27 4444 یک اتاق

 37/24 11214 3/26 16626 4/41 16134 7/36 24144 2/11 13414 7/32 14671 دو اتاق

 6/31 26444 3/44 24713 3/42 16674 3/26 14414 61/21 7332 12/21 6174 سه اتاق

 67/21 14712 76/21 14344 74/14 3641 24/11 1116 14/7 2723 2/6 1344 چهار اتاق

 47/1 4311 71/1 4113 6/1 2474 14/2 1211 61/1 643 6/1 111 پنج اتاق

شش اتاق 

 و بیشتر
333 3/1 361 2/1 331 44/1 763 1/1 414 4/1 472 47/1 

اظهار 

 نشده
- - - - 24 13/1 113 33/1 171 24/1 161 43/1 

جمع 

واحدهای 

 مسکونی

42124 111 44376 111 33613 111 11323 111 61714 111 64333 111 

[27] 
 :تراكم واحدهای مسکونی بر حسب خانوار 5-1-1-5

کونت در سطح مناطق روستایی توزیع واحدهای مسکونی بر حسب خانوارهای ساکن نیز حکایت از بهتر شدن نحوه س

 درصد بوده که  21/73نسبت واحدهای تک خانواری در مناطق روستایی شهرستان  1431شهرستان رشت دارد. در سال 

درصد واحدهای مسکونی این مناطق تنها یک خانوار زندگی می کردند. این میزان  1411،61/44ده سال بعد یعنی سال 

به 1431درصد بوده و نهایتا در سال  43/46نیز 1441درصد و در سال  43/46به  1471و در سال  7/46به 1461در سال 

درصد رسیده است. افزایش واحدهای مسکونی تک خانواری و کاهش واحدهای مسکونی دوخانواری، سه خانواری و 14/43

خانواده و زندگی مستقل بیشتر شده و به تدریج  چهارخانواری و بیشتر، نشان از این دارد که به مرور زمان میل به جدا شدن از

فرهنگ زیستی مناطق روستایی که بر پایه زندگی چند خانواری یا چند هسته ای بوده، تغییر پیدا کرده است. افزایش هر چه 

 بیشتر این شاخص نشان از بهبود وضعیت مسکن می باشد.

، در مناطق روستایی شهرستان رشت 6مطابق جدول شماره  نسبت واحدهای مسکونی که در آنها دو خانوار وجود داشتند،

درصد و در سال  34/11به  1461رسیده است. در سال  1411درصد در سال 61/14به  1431درصد در سال  11/17از رقم 

درصد رسیده است. هم چنین  11/11به 1431درصد و نهایتا در سال 14/12به  1441درصد و در سال  42/11به  1471

 64/1به  1431درصد در سال  34/1درصد و 67/2احدهای مسکونی سه خانواری و چهار خانواری و بیشتر به ترتیب ازنسبت و

 کاهش پیدا کرده است. 1431درصد در سال  13/1درصد و 
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بر حسب تعداد خانوار طی سال های  رشت ( توزیع واحدهای مسکونی مناطق روستایی شهرستان6جدول شماره)

13231-1345 

 سال             

 عنوان 

1431 1411 1461 1471 1441 1431 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 14/43 16121 43/46 14421 43/46 33312 7/46 34112 61/44 42141 21/73 21477 یک خانواری

 11/11 6441 14/12 7743 42/11 6141 34/11 1333 61/14 1213 11/17 1334 دو خانواری

 64/1 342 14/1 641 13/1 147 14/1 162 13/2 416 67/2 413 سه خانواری

چهار خانواری 

 و بیشتر
233 34/1 241 6/1 13 11/1 44 16/1 64 1/1 21 13/1 

 13/1 47 - - 62/1 422 16/1 42 - - - - اظهار نشده

جمع واحدهای 

 مسکونی
42124 111 44376 111 33613 111 11323 111 61714 111 64333 111 

[27] 
 شاخص های اجتماعی مربوط به كیفیت مسکن :5-2

مسکن نقشبا اهمیتی در ثبات خانواده،رشداجتماعی و اقتصادی و باال بردن ضریب ایمنی افراد و خصوصا ارتقای فرهنگی و 

کیفیت مسکن رابطه [. 23]وروستایی تاثیر می گذاردآرامش روحی اعضای خانواده دارد و به نوبه خود در کل سیستم شهری 

مستقیمی با توان مالی و درآمد مردم دارد و هر چه کیفیت مسکن در وضع مطلوبی قرار داشته باشد، رفاه مردم، ایمنی و 

یی شرایط زندگی بهتر برای آنها فراهم خواهد شد. برای تعیین و ارزیابی شاخص های اجتماعی کیفیت مسکن از شاخص ها

مثل عمر موجودی واحدهای مسکونی، میانگین سطح زیربنای واحدهای مسکونی و دوام مصالح مورد استفاده در واحدهای 

 .مسکونی و نحوه تصرف و مالکیت واحد های مسکونی را مورد مطالعه قرار می دهند

 : میانگین سطح زیربنای واحد مسکونی5-2-1
نی است و گویای کل زیربنای موجود و احداثی در هر سال نیز می باشد. این شاخص بیانگر سطح متوسط واحدهای مسکو

به تعبیری دیگر متوسط فضای قابل سکونت واحد مسکونی است که این شاخص میزان کفایت فضای قابل سکونت را برای هر 

این [.7]سکونتی استفرد می سنجد. پائین بودن مقدار میانگین سطح زیربنای واحد مسکونی نشانه ای از تراکم نامطلوب 

شاخص با میزان سطح درآمد و توسعه یافتگی کشور رابطه ی مستقیم دارد و از جمله شاخص های کلیدی در شناخت وضعیت 

 مسکن است. 

در مناطق روستایی شهرستان رشت  بیشترین واحدهای مسکونی را 1431و 1441، در سال  7با توجه به جدول شماره 

 16/43، 1431و سال 1/42، 1441مترمربع تشکیل داده اند که سهم سال  71تا11زیر بنای واحدهای مسکونی با مساحت 

مترمربع هستند که در سال 111تا41درصد از واحدهای مسکونی بوده است. بعد از آن واحدهای مسکونی با مساحت زیر بنای 

ه اند. همچنین بر اساس آمار بدست درصد از واحدهای مسکونی را تشکیل داد 3/21، 1431درصد و در سال  3/24، 1441

درصد و  2/1به ترتیب  1441مترمربع بیشتر در سال 211مترمربع و 211تا111آمده واحدهای مسکونی با مساحت زیر بنای 

درصد کاهش یافته است و کمترین درصد هارا از واحدهای مسکونی در  26/1درصد و  42/1به  1431درصد و در سال  62/1

پایین بودن توان مالی و سطح درآمد مردم، گرانی و باال بودن هزینه مصالح و ساخت مسکن، می شوند. این مناطق شامل 

افزایش روز افزون قیمت زمین و...  از جمله عوامل پائین بودن سطح زیر بنای واحدهای مسکونی در مناطق روستایی شهرستان 
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مترمربع مساحت  71تا 11سکونی در این مناطق ،بین رشت است چنانچه که مشاهده می شود حدود نیمی از واحدهای م

 دارند. هر چه این شاخص به سمت پائین گرایش داشته باشد نشان دهنده ی تراکم نامطلوب سکونتی است .

 1331و  1335در سالهای  های مسکونی در مناطق روستایی شهرستان( میانگین سطح زیر بنای واحد7ره )جدول شما

  سال

   سطح زیربنا

1441 1431 

 درصد تعداد درصد تعداد

 1/11 6667 7/11 7221 مترمربع و کمتر11

 16/43 23433 1/42 13423 متر مربع71-11

 74/17 11241 24/17 11632 متر مربع 41-76

 3/21 14434 3/24 13714 متر مربع 111-41

 23/3 1461 11/14 4463 متر مربع 111-111

 62/1 436 2/1 733 متر مربع 211-111

 26/1 166 42/1 211 مترمربع و بیشتر211

 12/1 424 - - اظهار نشده

 111 64333 111 61714 جمع واحدهای مسکونی

[27] 
 واحدهای مسکونی بر حسب دوام مصالح ساختمانی : 5-2-2

ساختمانی یکی از عوامل مهم که در دوام و آسیب پذیری ساختمان های روستایی نقش به سزایی دارد، کیفیت مصالح 

است. اغلب روستائیان به دلیل مشکالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی ناگزیرند برای ساختمان سازی از همان مصالحی 

طبق تعریف مرکز آمار ایران طبقه بندی واحدهای مسکونی بر حسب دوام [. 41] که در محل موجود است استفاده نمایند(

 مصالح به شرح زیر تعریف شده است:

 مصالح با دوام شامل اسکلت فلزی یا اسکلت بتونی،آجر و آهن، سنگ و آهن

 مصالح نیمه بادوام شامل آجر چوب، سنگ و چوب، بلوک سیمانی. تمام آجر

 [.13]مصالح کم دوام شامل تمام چوب، خشت و گل، خشت و چوب می باشد 

 یبر حسب دوام مصالح ساختمانرشت شهرستان  ییمناطق روستا یمسکون یواحدها عی( توز3جدول شماره)

 1345-1331 یسال ها یط 

 سال                

  نوع مصالح

1431 1411 1461 1471 1441 1431 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

وام
اد

ب
 

اسکلت فلزی 

یا بتن آرمه، 

آجر و آهن یا 

 سنگ و آهن

64 13/1 311 14/1 114 13/1 1174 13/2 7416 3/11 

 

 

7332 

 

 

74/11 

وام
اد

ه ب
یم

ن
 

آجر و چوب یا 

سنگ و چوب 

بلوک سیمانی 

 تمام آجر

313 34/2 7131 4/14 44241 34/66 32146 4/42 11414 14/44 

 
 

14221 

 

 

43/44 
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م(
دوا

م 
)ک

م 
دوا

ی 
ب

 

خشت و گل 

یا خشت و 

 چوب

 تمام چوب

21117 2/67 41437 73 11116 3/41 6311 31/12 2642 43/3 

 

 

1661 

 

 

6/2 

 34/1 621 27/1 167 36/1 711 14/1 161 62/1 623 67/23 3333 سایر )حصیر و...(

 74/1 111 43/1 231 14/1 614 37/1 241 - - - - اظهار نشده

جمع واحدهای 

 مسکونی
42124 111 44376 111 33613 111 11323 111 61714 111 

64333 111 

[27] 
درصد واحدهای مسکونی را تشکیل  2/67، 1431،واحدهای مسکونی با مصالح کم دوام در سال 4شماره با توجه به جدول 

درصد و در سال 31/12، به 1471درصد، سال 3/41به  1461درصد رسیده و در سال  73 1411می داد که این رقم در سال 

واحدهای  ، 4جدول شماره  چنین باتوجه بههم .درصد درصد کاهش یافته است6/2به  1431و نهایتا در سال 43/3به 1441

 13/1 واحدهای مسکونی با مصالح بادوام، درصد1431در سال  بطوریکهمسکونی با مصالح با دوام به تدریج افزایش یافته است. 

این رقم در سال  درصد رسیده است.همچنین 13/1درصد و  14/1به ترتیب به  1461و  1411در سال گزارش شده ودرصد

. بنابراین رسیده استدرصد   74/11به 1431و در سال  بوده درصد3/11به  1441درصد و در سال  13/2رابر با ب 1471

رشت ازلحاظ کیفیت و دوام مصالح رو به رشد بوده و نسبت به کیفیت مصالح واحدهای مسکونی مناطق روستایی شهرستان 

گواه آن است که هنوز بیشتر واحدهای مسکونی در مناطق  آمارهم این سالهای قبل در شرایط مناسب تری قرار دارد اما باز 

 34/2واحدهای مسکونی با مصالح نیمه بادوام برابر با  1431روستایی این شهرستان از مصالح نیمه بادوام هستند. در سال 

ی در این منطقه درصد رسیده است.بنابراین بیشترواحدهای مسکون 43/44به  1431درصد گزارش شده که این میزان در سال 

 بامصالح نیمه بادوام ساخته شده اندکه نیازمند تمرکز و برنامه ریزی های بیشتری در این حیث می باشند.

 وتسهیالت شاخص های اجتماعی مربوط به خدمات :5-3
تسهیالت عمده مسکن یکی از شاخص های اصلی سنجش سطح زندگی محسوب می شود که توسط کمیته بحران 

به تدریج که مسکن ازحالت تک منظوری [.23]نجش کیفیت درکالن شهرهای جهان به کار برده شده استجمعیت برای س

جنبه های دیگری از رفاه و آسایش اجتماعی نیز اضافه می شود،حدودبرخورداری از تسهیالت خارج و به جنبه سرپناه بودن آن 

 [.24]ابی وضع واحدهای مسکونی در می آیدو تجهیزات ضروری زندگی نیز به صورت شاخص های جدیدی برای ارزی

این گونه برداشت می شود  1 143تا 1431، باتوجه به سرشماری های نفوس و مسکن سالهای3با توجه به جدول شماره 

که امکانات و تسهیالت واحدهای سکونتی مناطق روستایی شهرستان رشت روند رو به رشدی را شاهد بوده است. بطوریکه در 

درصد بوده که 6/34و  44/17احدهای مسکونی برخوردار از تسهیالت رفاهی شامل آب لوله کشی و برق به ترتیب و 1471سال 

درصد افزایش یافته است 7/33درصد و 7/33به  1431درصد شده و در سال  3/33، 7/43این میزان به ترتیب  1441در سال 

در سال ت و تسهیالت رفاهی ذکر شده برخوردار شده اند.که نسبت به دهه گذشته ، واحدهای مسکونی بیشتری از امکانا

درصد از واحدهای مسکونی مناطق روستایی شهرستان رشت از تلفن ثابت برخوردار بوده اند که این میزان  44/4، 1471

درصد از واحدهای مسکونی دارای حمام و  11/13، 1471درصد افزایش یافته است.هم چنین در سال 4/73به  1431درسال

 درصد گزارش شده است.31درصد و31/31به ترتیب  1431درصد دارای آشپزخانه بوده اند که این میزان در سال 31/12
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 ( نحوه برخورداری واحدهای مسکونی از تسهیالت در مناطق روستایی شهرستان رشت 3جدول شماره)

 1345-1331طی سال های 

 سال                    

    تسهیالت سکونتی

1431 1411 1461 1471 1441 1431 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 7/33 24461 7/43 21341 44/17 4314 3/14 6321 12/3 1133 3/1 311 آب لوله کشی

 7/33 64264 3/33 61436 6/34 11711 33/77 44634 22/11 4343 77/4 1216 برق

 14/33 24243 4/21 11626 - - 11/1 17 - - - - لوله کشی گاز

 4/73 37376 1/63 43464 44/4 3133 11/1 273 - - - - تلفن ثابت

 31/31 61441 1/47 13111 11/13 41311 2/44 16342 - - - - حمام

 31 61464 6/47 13226 31/12 26371 67/26 14236 - - - - آشپزخانه

 3/33 64144 4/33 61611 31/33 11147 4/34 33172 - - - - توالت

 - - - - - - - - - - - - سیستم فاضالب

 - - - - 21/1 111 24/1 114 - - - - کولر

جمع واحدهای 

 مسکونی
42124 111 44376 111 33613 111 11323 111 61714 111 64333 111 

 شاخص های اجتماعی مربوط به مالکیت و نحوه تصرف: 5-4
ای مسکونی برحسب مالکیت و یا اجاره ای،از جمله شاخص های پایه در شناخت بخش مسکن شاخص نحوه تصرف واحده

درصد از خانوارهای ساکن در  1321/13، 1431، در سال  11با توجه به جدول شماره [. 24]ازابعاد اقتصادی و اجتماعی است

درصد و در سال  2/43به  1411سال مناطق روستایی شهرستان رشت، مالک واحد مسکونی خود بوده اند. این نسبت در 

 74/42به رقم  1441درصد رسیده ودر سال  41/44به رقمی معادل  1471رسیده است. این رقم در سال  61/43به  1461

درصد  کاهش یافته است.که این آمار نشان می دهد،درصد مالکیت واحدهای مسکونی  47/73به 1431درصد و نهایتا در سال 

 1431الی  1431کاهش یافته است. همچنین از سال   1431و 1441روند روبه رشدی داشته،اما در سال  1471ابتدا تا سال 

 1441درصدازخانوارهای ساکن در این مناطق درسال  3/7میزان اجاره نشینی در این مناطق نیز کاهش یافته بطوریکه تنها 

مناطق روستایی این شهرستان مستاجر بوده اند. همان گونه در درصد از خانوارها 2/7نیز  1431اجاره نشین بوده اند و در سال 

درصد در  1/11تعداد خانوارهایی که از واحدهای مسکونی رایگان استفاده کرده اند از  ،شودمشاهده می 11در جدول شماره  که

 رسیده است. 1431درصد در سال  4/11به  1431سال 

 1345-1331طی سال های  رشت ناطق روستایی شهرستان( نحوه تصرف واحدهای مسکونی در م11جدول شماره)

 سال

 نحوه تصرف

1431 1411 1461 1471 1441 1431 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 ملکی
 )عرصه و اعیان یا اعیان(

24374 21/13 44317 2/43 11171 61/43 33411 41/44 14427 74/42 11321 47/73 

 2/7 1167 3/7 1611 47/3 2164 37/2 1631 64/1 2621 23 11727 اجاره ای و رهنی

 4/11 4423 7 3341 4/11 6161 36/1 4314 4/3 3237 1/11 3231 مجانی و رایگان

در برابر خدمات 
 )سازمانی(

- - - - 313 74/1 443 66/1 434 27/1 341 63/1 

 1/1 413 7/1 337 21/1 137 14/1 21 - - 21/1 47 سایر

 34/1 411 43/1 231 6/1 414 61/1 472 42/1 442 13/1 323 اظهار نشده

 111 71317 111 71114 111 14442 111 17141 111 36222 111 31316 جمع )تعداد خانوار(

[27] 
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 : نتیجه گیری6
عاد مختلف عنوان شالوده اصلی یک برنامه جامع و ابزاری ضروری برای بیان ابهای مسکن به شاخص 

اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،زیست محیطی وکالبدی مسکن،ازجایگاه ویژه ای در امر شناخت هرچه بیشتر وضعیت مسکن 

برخوردار هستند.دربین شاخص های مسکن،شاخص های اجتماعی مسکن،شاخص های اجتماعی مسکن،مناسب ترین ابزار 

 شوند. اندازه گیری پیشرفت و تحقق هدف های کلی مسکن محسوب می

در این مقاله با توجه به نقش شاخص های اجتماعی در برنامه ریزی مسکن به معرفی و بررسی شاخص های اجتماعی 

مسکن مناطق روستایی شهرستان رشت پرداخته شده و از لحاظ کمی و کیفی مورد مطالعه قرار گرفته است. از نظر شاخص 

خانوار در  26/1این شاخص در مناطق روستایی شهرستان رشت از می توان گفت که تراکم خانوار در واحدهای مسکونی 

نفردر  76/6کاهش یافته است. هم چنین شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی نیز از  1431خانوار در سال 11/1به  1431سال

ده است که رسی 1431نفر در هر واحد مسکونی در سال  37/4و  1441نفر در سال  11/3به  1431هر واحد مسکونی در سال

 گویای کاهش این شاخص طی سالهای گذشته است. 

در ارتباط با برخورداری از تسهیالت و امکانات زیر ساختی،واحدهای مسکونی مناطق روستایی شهرستان رشت روند رو به 

ی از تسهیالت رشدی را شاهد بوده اند و اکثریت  واحدهای مسکونی از تسهبالت الزم بهره مند می باشند. اما متاسفانه بعض

که نیازمند مطالعه و  مثل گاز لوله کشی و سیستم فاضالب درصد کمی از واحدهای مسکونی این مناطق را شامل می شوند

نسبت به سالهای گذشته  1431برنامه ریزی بیشتر در این زمینه احساس می شود. استفاده از مصالح ساختمانی با دوام در سال

درصد بوده که این 13/1، 1431که درصد واحدهای مسکونی با مصالح با دوام در سال رشد چشمگیری داشته است بطوری

تک  1431درصد از واحدهای مسکونی درسال  14/43با توجه به آمار، رسیده است. 1431درصد در سال 7/11میزان به 

خانواری شدن واحدهای مسکونی درصد از واحدهای مسکونی دو خانواری بوده اند که این نشان از تک  11/11خانواری بوده و 

 و کاهش زندگی های جمعی و چند خانواری در مناطق روستایی این شهرستان دارد.

 2/67از طرفی دیگر درصد واحدهای مسکونی که از مصالح کم دوام استفاده کرده اند کاهش یافته است به گونه ای که 

درصد گزارش  6/2تنها  1431ده اند که این میزان در سال از مصالح کم دوام بو 1431درصد از واحدهای مسکونی در سال 

شده است که این آمار گواه آن است که واحدهای مسکونی مناطق روستایی شهرستان رشت نسبت به سالهای گذشته به 

بیشتر واحدهای مسکونی در این مناطق را  1431وضعیت مناسب تر و مطلوب تری رسیده است. اما متاسفانه در سال 

از مصالح نیمه  1431درصد از واحدهای مسکونی در سال  43/44های مسکونی با مصالح نیمه با دوام تشکیل داده اند. واحد

 درصد گزارش شده است.  34/2،  1431بادوام بوده اند که این آمار در سال 

این مناطق در سال درصد از ساکنان 41، می توان گفت که حدود از نظر شاخص مالکیت و نحوه تصرف واحدهای مسکونی

مالکیت عرصه و اعیان داشته اند و هم چنین بر اساس شواهد میزان اجاره نشینی نیز نسبت به سالهای گذشته کاهش  1431

رسیده  1431درصد در سال  2/7درصد از خانوارها اجاره نشین بوده اند که این آمار به  23، 1431یافته بطوریکه در سال 

 است.

،از لحاظ شاخص های کمی و کیفی اجتماعی مسکن 1431تا  1431های صورت گرفته طی سالهای  بنابراین طبق بررسی

روستایی در مناطق روستایی شهرستان رشت،روند رو به رشدی را شاهد بوده ایم و ارقام گواه آن هستند که وضعیت مساکن 

تری نسبت به گذشته قرار دارند. با  روستایی شهرستان رشت از لحاظ شاخص های اجتماعی دروضعیت مناسب تر و مطلوب

توجه به اینکه کماکان کاستی ها و معضالت فراوانی را در این مناطق شاهد هستیم برای کمک به بهینه شدن وضعیت مساکن 

 از لحاظ شاخص های کمی و کیفی ، پیشنهاداتی را در اینجا ارائه می نماییم: 

ستفاده از مصالح نیمه بادوام هستند، کاهش هزینه های مصالح و با ابا توجه به این که بیشتر واحدهای مسکونی  -

ملزومات و هم چنین دادن وام های کم بهره به خصوص به اقشار کم درآمد، می تواند برای بهبود بخشیدن کیفیت 

 مساکن در این مناطق بسیار موثر باشد.
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مساکن مطابق با استانداردهای الزم و با  واگذار کردن زمین به افراد به منظور جلب اقشار کم درآمد برای ساخت -

 کیفیت باال.

 منطقه ای و محلی. ملی، در نظر گرفتن اقشار کم درآمد و روستاییان در برنامه ریزی های مسکن در سطوح کالن، -

با توجه به نبود سیستم فاضالب روستایی در این مناطق، توجه به این مهم بسیار ضروری به نظر می رسد زیرا  -

 از لحاظ آلودگی در معرض خطر بیشتری می باشند.  روستاها
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