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 ،ل کمي  و کيفي مربوط  بوو و وس مسور  هر وومر و مخولف م   و ئمسا -7-6-3

 کمبطهها و مشرلف مربط  بو تميو مسر  هر ومر

شد آن، يكي از در تعيين کيفيت و کميت و ابنيه مسكوني هر شهر، قدمت شهر و مراحل تاريخي ر

کورد اقتصااد  شاهرکه تاابعي از رباشد. عالوه بر اين، وضع مالي ساکنان و رونق يا عوامل اثرگذار مي

اهميت  ،باشد و نيز نوع مصالح در دسترس شهروندان در هر دوره زمانيمي وضعيت اقتصاد  کشور نيز

خاصي دارند. مورد ديگر  که اهميت آن کمتر از موارد مزبورنيست، چگونگي نظاار  بار سااخت و 

 سازها  شهر  است.

ها  اخير و يا به عباارتي توسعه شهر مربوط به توسعه چنانكه در مباحث پيشين مطرح شد، بيشترين

باتوجاه باه  اناد.ها  مربوط به آن به صور  غير مهندسي بنا شادهبافت جديد است که عمده ساختمان

شاود. در ايان و  باا شارايط خاار در آن دياده نماي ها  لوکسشرايط اقتصاد  مردم شهر، ساختمان

، واحدها  مسكوني شهر از نظار قروه درجزينسكن در شهر بحث، بمنظور تعيين وضع کمي و کيفي م

نوع دانه بند ، ضاري  کماي و کيفاي مساكن، ضاري  ساكونت و نارا رشاد خانوارهاا و واحادها  

مسكوني، نحوه تصرف واحدها  مسكوني، ميازان برخاوردار  از امكاناا  و تساهيال  و مشخصاا  

 گيرند.سي قرار مي( مورد بررعمومي )سطح زير بنا، سطح اشتغال، اندازه قطعا  و...

 بندي قطعافنطع هانو -1-7-6-3

متر مربع است. اين رقم  032قطعا  مسكوني شهر  متوسطدهد که ها  انجام شده نشان ميبررسي

دهد. به طاور  کاه در مح اه دو متوساط قطعاا  در محال  يک و دو شهر بيشترين ميزان را نشان مي

باشد. مطابقت حدود محاال  ماذکور باا متر مربع مي 022مح ه يک  متر مربع بوده و در 062مسكوني 

ها  مسكوني در نقشه مربوطه، بيانگر آن است که اين دو مح ه عمدتاً شامل بافت قاديم ياا حدود بافت
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ارگانيک شهر و بخشي از بافت مياني است. از طرفي در مح ه چهار که عمدتاً شامل بافت مياني اسات، 

شود، در مح ه پنج که يک بافت کامالً جديد را شامل مي ميزانتر مربع است. اين م 022متوسط قطعا  

 (.363-6دهد )جدول شماره را نشان مي 696رقم 

  6326: دانه بند  قطعا  مسكوني در محال  مخت ف شهر 363-6جدول شماره 

 

 

 

 

وني شهر همواره ها  مخت ف توسعه، ميانگين قطعا  مسكاين امر حاکي از آن است که طي دوره

اند. به طور  که مطابقت عمر بناها  مسكوني با سير نزولي داشته است و همواره قطعا  کوچكتر شده

هاا  ساال اخيار بيشاتر سااختمان 62بند  آنها گويا  همين واقعيت است. به اين صور  کاه طاي دانه

بناد  تقسيااااما  داناهاناد. ايان مسااحت در متار مرباع مسااحت داشاته 022تاا  622ساخته شده، باين 

ساال بيشاترين  32تاا  62آيد که طاي ها  مسكوني جزء کرانه پايين قطعا  متوسط بشمار ميساختمان

هايي که باي  از متر مربع بوده است. اما برا  ساختمان 022تا  022ميزان ساخت و سازها شامل قطعا  

 322هايي بوده که از مسااحتي باين مانسال عمر دارند، بيشترين تعداد ساخت و ساز مربوط به ساخت 32

 .(363-0)جدول شماره  اندمتر مربع برخوردار بوده 222تا 

 6326ها  سه گانه طي دوره: دانه بند  قطعا  مسكوني 363-0جدول شماره 

 

 

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

11343.612644.8415422.7513230.848438.189640.685148.114649.46853.381034.99محله 1

3212.45419.22629.1585512.855123.185523.312826.422223.66426.736315.68محله 2

5822.44315.322232.7910324.074821.825322.462018.871212.9213.356124.23محله 3

5119.75820.64659.6015212.153013.643213.5676.6041313.9816.730913.35محله 4

51.9017425.78620.0973.1820000.027211.75محله 5

259100.02811006771004281002201002361001061009310015100.02315100جمع کل

شرح

کل شهر400-300300- 250250-200200 - 150150 - 100کمتر از 100 مترمربع باالي هزار مترمربع1000 - 500500 - 400

کل شهرباالي هزار متر مربع1000 - 500500 - 400400-300300- 250250-200200 - 150150 - 100کمتر از 100 مترمربع

199186543277102101363391486کمتر از 15 سال

44567891717327264470سال 15-30

16395660476243342359بيش از 30 سال

25928167742822023610693152315کل شهر
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ها  مخت ف، بحثي است کاه تقريبااً بارا  تماامي اين کاه  سطح قطعا  مسكوني در طي دوره

هرها  بزرگ داللت دارد و اين امر به دليل باال رفتن قيمت زمين و مسكن شهرها  کشور بخصور ش

ها  اخير به دنبال افزاي  ميزان شهرنشيني در شهرها  کشور بوده است. اما اين ميزان کااه  طي دهه

 بايد در حد قابل قبولي صور  بگيرد و بتواند سطحي مناس  رفاه خانوار در واحد مسكوني فراهم کند. 

  ريب سرطنت هر واحدهاي مسرطني -2-7-6-3

خاانوار سااکن  6302 قاروه درجازين،در شاهر  6332براساس آمارها  مرکز آمار ايران، در ساال 

 6303اند. خانوار از نوع دسته جمعي بوده 0خانوار از نوع معمولي و  6303 ،اند که از تعداد مذکوربوده

ر اندکه بر اساس، ضري  سكونت خانوار دشتهواحد مسكوني سكونت دا 6292در خانوار معمولي شهر 

 62/6باشاد. ضاري  ساكونت خاانوار در واحاد مساكوني کشاور ماي 62/6واحد مسكوني شهر معادل 

. باتوجه باه قروه درجزين نيز از اين نسبت تبعيت کرده استخانوار در هر واحد مسكوني است که شهر 

 00/2ه است تراکم نفر در واحد مساكوني شاهر نفر بود 3202، 6332اينكه تعداد جمعيت شهر در سال 

  2/2، معاادل 6332در ساال  قاروه درجازينگردد. الزم به ذکر است که بعد خانوار شهر نفر محاسبه مي

 نفر بوده است.

 باشاد و نظارخانوار ماي 0232نفر در قال   9632با توجه به جمعيت شهر در حال حاضر که معادل 

 برداشات شادهواحاد  0220تعاداد واحادها  مساكوني شاهر،  ،انجام شدهدر مطالعا  ميداني  به اينكه

باشد. بعد خاانوار شاهر بارا  ساال نفر در هر واحد مي 9/3است. تعداد نفر در واحدها  مسكوني شهر 

تاراکم خاانوار در واحادها   . با توجه به تعاداد خاانوار موجاود،شده است محاسبه  2/3 ، حدود6326

 (.3630-3خانوار در هر واحد خواهد بود )جدول شماره  23/6 نيزمسكوني شهر 

 6326 - 6332ها  در سال قروه درجزين: ضري  سكونت در واحدها  مسكوني شهر  363-3جدول شماره 
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 شرح
 تعداد جمعيت

 )در خانوارها  معمولي(

تعداد خانوار 

 معمولي

تعداد واحدها  

 مسكوني

تراکم خانوار در 

 واحدها  مسكوني

فر در تراکم ن

 واحدها  مسكوني

6332 3202 6303 6292 62/6 00/2 

6326 9632 0232 0220 23/6 9/3 

 

 نخطه تصرف واحدهاي مسرطني -3-7-6-3

از کل  خانوار معمولي شاهر  6332آمارها  ارائه شده از طرف مرکز آمار ايران، در سال  ساسا بر

درصد اجاره نشين،  26/63اعيان آن،  و يا ياعيان درصد خانوارها مالک عرصه و 22/36، قروه درجزين

 (. 3633-2اند )جدول شماره ساکن بودهبطور مجاني  يا درصد ساکن در برابر ارائه خدما  92/2

 6332در سال  قروه درجزين: نحوه تصرف واحدها  مسكوني شهر363-2جدول شماره 

تعداد خانوار 

 معمولي

مالكيت عرصه و اعياني يا 

 اعيان)درصد(

 ا اجاره

 )درصد(

در برابر خدما  يا 

 مجاني)درصد(
 اظهار نشده)درصد(

6303 22/36 26/63 92/2 3/2 

 

 امراناف و تسميلف واحدهاي مسرطني -4-7-6-3

  2/22درصد از واحدها  مسكوني شاهر دارا  بار ،  69/99، 6332براساس نتايج سرشمار  سال 

 (.363-2)جدول شماره  باشندبرخوردار مي  درصد از آب لوله کشي شهر 32/93درصد دارا  ت فن، 

 6362و  32ها  در سال قروه درجزين: امكانا  و تسهيال  واحدها  مسكوني شهر  363-2جدول شماره 

 درصد برخوردار از آب لوله کشي درصد برخوردار از ت فن درصد برخوردار  از بر 

69/99 2/22 32/93 

 

 مش صاف عمطمي -5-7-6-3

 :بقافتعداه ط (ال 
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آمده اسات در  3-6-2در بند  قروه درجزينها  مسكوني شهر شرح مشخصا  عمومي ساختمان 

دهدکه نشان ميشود. مطالعه قطعا  مسكوني شهر ا  ک ي به وضعيت تعداد طبقا  مياينجا فقط اشاره

 36 درصاد( دو طبقاه و 9/06قطعه ) 222 .درصد( يک طبقه 3/36قطعه ) 6336قطعه مسكوني،  0362از 

هاا  دو و ساه طبقاه نشاااااان اند. بررسي چگونگي پراکن  سااختماندرصد( سه طبقه بوده 3/6قطعه )

شاهر توان گفت که بافات غالا  اند. در واقع ميمحال  سه و چهار قرار گرفته دهد که اکثر آن درمي

 باشد.يک طبقه مي

 :زير بنا و سطح او غال ،اندازه قطعاف (ب

ساطي را از نظار مربع است که حد متو متر 032 قروه درجزينا  مسكوني شهر ميانگين اندازه قطع

و حاداکثر  پانجمربع مربوط به مح اه  متر 696دهد. حداقل ميانگين قطعا  مسكوني دانه بند  نشان مي

 باشد.ه دو شهر ميمربع( مربوط به مح  متر 062آن)

مرباع( مرباوط  متار 622انگين زيربنا )مربع است. حداقل مي متر 626شهر  ميانگين زيربنا  مسكوني

 است. پنجمربوط به مح ه  متر مربع( 622)و حداکثر آن  چهاربه مح ه 

 26درصد است که حداقل آن مربوط به مح ه دو )معاادل 2/66ميانگين سطح اشغال مسكوني شهر 

 باشد.درصد( مربوط به محال  سه و چهار مي 60درصد( و حداکثر آن )

 به تفكيک محال  گين اندازه قطعا  مسكونين: ميا363-6جدول شماره 

 مساحت )متر مربع( شماره مح ه

 022 6مح ه 

 062 0مح ه 

 062 3مح ه 

 022 2مح ه 

 696 2مح ه 

 032 کل شهر
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 به تفكيک محال  مسكوني سطح زيربنا گين ن: ميا363-3جدول شماره 

 مساحت )متر مربع( شماره مح ه

 623 6مح ه 

 626 0مح ه 

 626 3مح ه 

 622 2مح ه 

 622 2مح ه 

 626 کل شهر

 :نطع مصالح (پ

درصاد  0/26است کاه  و اسك ت ف ز نوع مصالح غال  در واحدها  مسكوني شهر، آجر وآهن 

 2/60) خشات و چاوبردد. پاس از آن واحادها  باا مصاالح گکل قطعا  مسكوني شهر را شامل مي

 اند.اکثريتحائز درصد(  2/2درصد( و آجر و چوب )

 :عمر بنا (ف

 طاور ه با درصد(. 2/22) سال هستند 32ها  شهر دارا  عمر بنا  کمتر از بخ  اعظم ساختمان

سااااااال  32تا  62بين درصد آنها دارا  عمر  3/02سال و  62عمر کمتر از درصد آنها  0/62 که حدود

 رند.سال عمر دا 32ها نيز بي  از درصد از ساختمان 2/62د. باشنمي

 :کيفيت بنا (ج

پاس از آن،  .درصاد( 63باشاند )نوسااز مايها دارا  کيفيت اکثر ساختمان قروه درجزيندر شهر 

 درصد( قرار دارند. 62درصد( و با کيفيت مرمتي )حدود  63) قابل نگهدار  ها  با کيفيتاختمانااااس

 شود.مسكوني ميها  درصد از کل ساختمان 2ها  با کيفيت تخريبي فقط شامل ساختمان

 


