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چکیده
که می تواند در خدمت  مسکن نقش مهمی در رضایت جسمی، روانی و نیازهای اجتماعی افراد دارد. مسکن عالوه بر این 
ترویج عدالت اجتماعی و کاهش نسبی شکاف بین طبقات مختلف اجتماعی درآید، نقش عمده ای در استحکام اقتصادی، 
کلیدی ترین ابزار سنجش  کیفی مسکن یکی از  کمی و  ثبات اجتماعی جامعه و توسعه ملی دارد. در این میان شاخص های 
این  اما  پذیرفته شده،  آنها  و نقش  اهمیت تحلیل شاخص مسکن  گرچه در دنیا  کشورها محسوب می شود.  توسعه در 
شاخص ها در ایران چندان مورد مطالعه و استفاده در تدوین سیاست های مسکن قرارنگرفته اند. همین مسئله باعث شده 
کنان نداشته  گاهی چندانی نسبت به آنها در تصمیم گیری روزمره  و نقش و اثر آنها بر سا که سیاست گذاران و تصمیم گیران آ
کردستان و شهر  کشور، استان  باشند. هدف این تحقیق دستیابی به یک شناخت جامع از وضعیت مسکن در نقاط شهری 
کیفی مسکن طی دوره 90-1345 با شرایط  کمی و  مریوان از طریق بررسی و ارزیابی تطبیقی روند تحوالت شاخص های 
مطلوب می باشد. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی و بر تحلیل داده های ثانویه پایه گذاری شده است. نتایج این تحقیق نشان 
که محدوده های مورد  کرده است. هرچند  کمی مسکن از سال 1345 تا 1390 روند مطلوبی را طی  که شاخص های  می دهد 
کم خانوار در واحد مسکونی به شرایط  نسبتًا مطلوب رسیده، اما از نظر سایر شاخص های  بررسی از نظر تولید مسکن و ترا
کم نفر و خانوار در اتاق و واحد مسکونی و...( تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله دارد. همچنین از نظر شاخص های  کمی ) ترا
کشور برخی از واحدهای مسکونی  کیفی نیز هر چند در طی 45 ساله اخیر روند مناسبی طی شده، اما هنوز در نقاط شهری 
با مصالح بی دوام و نیمه بادوام ساخته شده اند. همچنین در نقاط شهری کشور بخش عمده ای از واحدهای مسکونی عمر 
کرده اند و نیازمند نوسازی و بهسازی هستند. به عالوه میزان اجاره نشینی از سال 1365 تا 1390 یک روند  مفید خود را طی 
کرده است )33/18 درصد(. این وضعیت با توجه به شرایط فرهنگی کشور به معنای افزایش شکاف و فاصله  صعودی را طی 

کم درآمد در دستیابی به مسکن است. گروه های  طبقاتی و عدم توان 

کیفی، نقاط شهری، ایران گان کلیدی: مسکن، شاخص های کمی، شاخص های  واژ
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1. مقدمه
با وقــوع انقالب صنعتی تحوالت عظیمی در شهرنشینی به وجود 
گزیدند  کشورها در شهرها سکنی  که به تبع آن بیشترین سکنه  آمد 
)موج اول شهرنشینی(. ادامه این روند ) اندازه و سرعت شهرنشینی 
که از هزاره سوم میالدی به عنوان  شتابان معاصر( به حدی است 
کنند. بنابراین روند شهری شدن  هزاره و موج دوم شهرنشینی یاد 
این  عمده  بخش  اما  اســت،  گریزناپذیر  واقعیتی  جهان  زودهنگام 
افزایش جمعیت متعلق به شهرهای کشورهای در حال توسعه است.
در  یافته  توسعه  کــشــورهــای  در  شهرنشینی  رشــد  ســرعــت  گــرچــه 
کنترل شده ای قراردارد، ولی ادامه رشد شتابان  وضعیت مناسب و 
کاماًل  ایــران(  از جمله   ( توسعه  کشورهای در حال  شهرنشینی در 
مشهود است. همین امر مسئله تأمین سرپناه و مسکن مناسب را 
کشورها به یك بحران جدی و مشکلی در مقیاس جهانی  در این 
کرده است. اما سرپناه مناسب تنها به معنای وجود سقفی  تبدیل 
باالی سر هر شخص نیست. سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب، 
کافی، امنیت مالکیت،  فضای مناسب، دسترسی فیزیکی، امنیت 
گرمایشی  سیستم  و  تهویه  روشنایی،  ســـازه ای،  مقاومت  و  دوام 
از قبیل آب، بهداشت،  زیرساخت های اساسی مناسب  مناسب، 
است   ... و  شهری  خدمات  و  تسهیالت  و  تجهیزات  و  تأسیسات 
اصلی  عامل  مسکن  کــنــون  هــم ا  .)Pormohammadi, 2000: 3(
کننده  کاالیی عمده و تعیین  جامعه پذیری افراد نسبت به جهان و 
فردی،  هویت  شکل پذیری  در  که  فضاست  اجتماعی  سازمان  در 
کننده ای دارد  روابط اجتماعی و اهداف جمعی نقش بسیار تعیین 
که نقش مهمی  )Azizi, 2004: 32(. مسکن مناسب عالوه بر این 
افــراد دارد، نقش  اجتماعی  نیازهای  و  روانــی  در رضایت جسمی، 
عمده ای در استحکام اقتصادی و ثبات اجتماعی جامعه و به تبع 
آن توسعه ملی دارد )Meshkeni & Kamae, 2007: 91(. به عالوه 
کاهش نسبی  مسکن می تواند در خدمت ترویج عدالت اجتماعی و 

شکاف بین طبقات مختلف اجتماعی درآید.
به عنوان  باید  را  کیفی مسکن  کمی و  این میان شاخص های  در 
کشورها قلمداد نمود.  کلیدی ترین ابزار سنجش توسعه در  یکی از 
ابزاری  برنامه جامع و  این شاخص ها به عنوان شالوده اصلی یك 
فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  مختلف  ابعاد  بیان  برای  ضروری 
کالبدی از جایگاه ویژه ای در شناخت، تحلیل و  زیست محیطی و 
آینده نگری بخش مسکن برخوردار هستند )Azizi, 2004: 33(. در 
واقع ایجاد توازن الزم بین بخش های توسعه اقتصادی، اجتماعی 
کیفی مسکن و درك  کمی و  و بخش مسکن، مستلزم شناخت ابعاد 
 Ziyari et al, 2007:( ماهیت انعطاف پذیر و میان بخشی آن است
31 -30(. گرچه در دنیا اهمیت تحلیل شاخص های مسکن و نقش 
آنها پذیرفته شده است اما این شاخص ها با وجود سودمندیشان 
به اندازه کافی مورد مطالعه قرار نگرفته و بسط نیافته اند. همچنین 
این  تأثیر  مورد  در  گاهی چندانی  آ و تصمیم گیران  سیاست گذاران 
شاخص ها در تصمیم گیری روزمره شان ندارند. مرور سیاست های 
دنبال شده در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کشور در بخش مسکن در طی دوره هــای مختلف با توجه به این 
گونی از شرایط متفاوت رویارویند،  گونا گستره  کشور با  که  شهرهای 

گاه متضادی را به خصوص در شاخص های  گون و  گونا پیامدهای 
که تا قبل از برنامه سوم  گذاشته است؛ هر چند  مسکن به نمایش 
کمتر از شاخص های مسکن و یا صرفًا از یکی  به صورت مشخص 
کم خانوار در واحد مسکونی و سطح و سرانه زیربنا(  دو شاخص )ترا
درتدوین این برنامه ها استفاده شده است. اما آنچه مشهود است 
در این برنامه ها به شاخص های مسکن به صورت جامع پرداخته 
هم  به  معیارهای  از  مجموعه ای  منزله  به  کلیت شان  در  و  نشده 
اقتصادی،  بافت  اســت.  نشده  تلقی  تــوأمــان  صــورت  به  پیوسته 
متمرکز  ساختار  کشور،  شهرهای  متفاوت  فرهنگی  و  اجتماعی 
برنامه ها، عدم وجود طرح جامع مسکن در مقیاس ملی )تا قبل 
از برنامه چهارم( و محلی )عدم جایگاه مسکن در طرح های توسعه 
کنونی  کنار یکنواختی استانداردها و شاخص ها چهره  شهری( در 
خ نموده است. در این میان شهر مریوان از این  حقایق جاری را ر
که روند شهرنشینی شتابان در  نبوده، به طوری  قاعده مستثنی 
این شهر و به تبع آن افزایش تقاضای مسکن در طی سه دهه اخیر 
کنار عدم توجه به بخش مسکن  در طرح های توسعه شهری  در 
کنان،  متناسب با خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سا
کردن سیاست های انقباضی و استانداردهای  یکنواخت به  دنبال 
ج  گسترش شهر در خار خصوص در طرح های توسعه شهری باعث 
که بازتاب عینی عوامل یاد شده  از محدوده های رسمی شده است 
را می توان در روند تحوالت شاخص های مسکن در طی دوره های 
کنان به آنها می باشد را ردیابی نمود.  کنش سا که بیانگر وا مختلف 
بنابراین تجزیه و تحلیل عمیق روند تحوالت شاخص های مسکن 
گذشته و همچنین تبیین رابطه علت و معلولی آنها به  در طی ادوار 
منظور ارزیابی تأثیر سیاست های گذشته مسکن و همچنین ترسیم 
چشم انداز مطلوب و آینده نگری آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است 
کیفی، تحلیل و آینده نگری  کمی و  و بدون توجه به شاخص های 
کارآمد نخواهد بود. ارزیابی شاخص های مسکن در  بخش مسکن 
کنش مردم به برنامه های  طی دوره های مختلف نه تنها می تواند وا
توسعه و میزان انطباق آنها با نیازها و ضرورت های فرهنگی محلی 
تصمیم گیران  و  مدیران  می شود  باعث  بلکه  باشد،  برداشته  در  را 
از  آورنـــد و  بــه دســت  آنها  بــه  و شــهــرونــدان، دیــدی جامع نسبت 
تصمیمات  مدت  طوالنی  اثرات  و  باشند  گاه  آ ممکن  راه حل های 

کنند. کنونی خود را درك 
با هدف بررسی، تحلیل ) دستیابی به یک شناخت  مقاله حاضر 
تــحــوالت  ــد  رونـ تطبیقی  ارزیـــابـــی  و   ) مسکن  وضــعــیــت  از  جــامــع 
کیفی مسکن در شهر مریوان در طی دوره های  شاخص های کمی و 
و  کشور  و  کردستان  استان  شهری  نقاط  با   )1345-90( مختلف 
مقایسه آنها با شرایط مطلوب، به آینده نگری و ترسیم چشم انداز 
که  مطلوب مسکن در افق بلندمدت ) 1410( می پردازد. امید است 
این مطالعه بعضی از شکاف ها در ادبیات موضوع مورد مطالعه را 
از وضعیت شاخص های  ارائه یک تصویر نسبتًا جامع  با  کند و  پر 
کشور مؤثر  مسکن در نقاط شهری در توسعه سیاست های مسکن 

واقع شود1.

1 بخش عمده شناخت از شهر مریوان برای نویسنده مسئول در طی 
مدیریت طرح تفصیلی شهر حاصل شده است. 
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2. مبانی نظری

سال    50 حــدود  به  مسکن  و  اجتماعی  شاخص های  مطالعه  فکر 
در سال 1990  و  بر می گردد  اوایــل دهه 1960 میالدی  یعنی  پیش 
کرد )wong,2006(. در این  گسترش پیدا  میالدی در سرتاسر جهان 
سال مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد و بانک جهانی اطالعات 
کشور با هدف دستیابی به اطالعات  از 53 شهر در 53  را  مسکن 
کنترل عملکرد آنها در رسیدن به اهداف  ضروری در مورد شهرها و 
برنامه   1991 ســال  در  کــردنــد.  گـــردآوری  مطلوب  خط مشی های 
موضوعات  عملکرد  کنترل  روی  بر  تمرکز  با  مسکن  شاخص های 
برنامه  تأسیس  به  امــر  ایــن  شــد.  نهاده  بنیاد  پناه  سر  به  مربوط 
شاخص های شهری در سال 1993 با تمرکز بر روی طیف وسیعی از 
موضوعات شهری منجر شد  )Flood, 1997: 1635-1666(. برنامه 
کنترل  مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد در مقیاس ملی، همواره 
چهار شاخص ذیل توسط دولت ها را مورد توجه قرار داده است:1- 
سیستم دفع فاضالب نامناسب،   2- فقدان آب آشامیدنی سالم 
کم و     4- ساختار مسکن )بــی دوام(. در  کافی،  3- ازدحام و ترا و 
جهانی  توسعه  شاخص های  جهانی،  بانک  میالدی   2005 آوریــل 
مسکن  به  مربوط  شاخص های  این  از  تعدادی  که  کرد  معرفی  را 
بعد  این شاخص ها شامل  گــردآوری شد.  از سرشماری های ملی 
کن چندخانواری  ازدحــام، ساختار مسکن، مالکیت، مسا خانوار, 
از محققان بانک  و میزان مسکن خالی بود. در سال 2007 تیمی 
از  شهری  شاخص های  از  اطالعاتی  مکان  هــزاران  دربــاره  جهانی 
کردند. این شروع تالشی )با  گردآوری  جمله مسکن و صدها آژانس 
کانادا و دیگران( برای تولید شاخص های  همکاری دانشگاه تورنتو 
کمیته اقتصادی اروپا در سال 2008  شهری استاندارد و سازگار بود. 
ده اصل را برای ارتقای پایداری در بخش مسکن بر شمرده است 
کارایی خدمات، شفافیت  که در میان آنها می توان به دولت خوب، 
اشاره   ... و  اجتماعی  مسکن  یکپارچگی  مالی،  سازوکارهای  کاال، 
روند شاخص های شهری  با عنوان"  . در سال 2008 تحقیقی  کرد 
در سکونتگاه های غیررسمی شهری در شهرهای در حال توسعه" 
چهار شاخص دسترسی به آب سالم، دسترسی به سیستم فاضالب 
مناطق  در  شهر  در 188  را  مسکن  پــایــداری  و  ازدحــام  بهداشتی، 
مختلف جهان از سال 1990 تا 2003 مورد بررسی قرار داده است. 
که پایداری مسکن در جنوب صحرا از  در این تحقیق اشاره شده 
سایر مناطق وضعیت بدتری دارد. مساحت مسکن در جنوب آسیا 
سیستم  و  سالم  آب  به  دسترسی  اســت.  مناطق  سایر  از  پایین تر 
دفع فاضالب بهداشتی به طور نسبی رشد یافته، اما در همه جا 
 .) Javier Gora & Richard,2008( کافی رشد نکرده است به اندازه 
گزارش مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد در سال 2006  براساس 
گسترده دولت ها مسکن عمومی در دستیابی  با وجود تالش های 
به اهداف مورد نظر با شکست روبرو بوده است. در این میان یک 
راه حل مسکن برای توجه به نیازهای سکونتی خانوارها تجزیه و 
کنان نسبت  که در رضایتمندی و آزردگی سا تحلیل عواملی است 
به شرایط مسکن تأثیرگذار است )Tech- Hong 2011(. یافته های 
این مطالعات اواًل به ما کمک می کند خصوصیات مسکن, خدمات 
را همانند  مسکونی  واحـــد  محیط  و  مسکونی  واحـــد  پشتیبان 

کنیم،  کنان درک  خصوصیات اقتصادی_اجتماعی و جمعیتی سا
از  آنها  ارزیابی  و چگونگی  افــراد  ترجیحات  و  نیازهای مسکن  ثانیًا 
محیط سکونتی شان را مدنظر قرار دهیم. سرانجام این مطالعات 
که در درون و بیرون مسکن تأثیرات  کمک می کنند، عواملی  به ما 
 Ezixi&( دریابیم  را  دارنــد  کنان  سا رضایتمندی  بر  برجسته ای 
Egidariob,2011,163-164(. با وجود بینش فراهم شده از طریق 
کلی از شاخص های مسکن و میزان  مطالعات موجود، هنوز الگوی 
گروه های اقتصادی_اجتماعی متنوع  که برای  رضایتمندی از آنها 
یا وجود ندارد  تأثیرگذار باشد،  کشورهای مختلف  در فرهنگ ها و 
گسترده  کمتر از طریق تحقیق به طور  کم است و این امر  یا بسیار 
به  مربوط  مطالعات  طورکلی  به  اســت.  گرفته  قــرار  کنکاش  مــورد 
که شامل ارزیابی شرایط  مسکن با اهداف متنوعی صورت می گیرد 
 ،)Sallen,2008( کنان  سا ترجیحات  و  نیازها  و  مــوجــود  مسکن 
کیفیت زندگی آنها )Galdiro,2011,Galster&Hesser1981(، ارزیابی 
 )Liu,2003,Mohit &میزان موفقیت و شکست پروژه های مسکن
)Nazyddah2011 می باشد. این مطالعات همچنین در بهبود درك 
کمک می کند.  کنان برای اصالح مسکن و تغییرپذیری رفتار آنها  سا
که تحقیقات مسکن را هدایت می کنند، منطق  عالوه بر آن افرادی 
و اهــداف مختلفی دارنــد. در این سال ها تحقیقات زیــادی تالش 
کردند که ساختار مسکن را مورد مطالعه قرار دهند، به عنوان نمونه 
در  استفاده  الگوی  و  فضا  تغییرات   1997 سال  در  چن  و  سیلوان 
قرار  بررسی  مورد  را  هنگ کنگ  در  عمومی  مسکونی  آپارتمان های 
کم و  کنترل ترا دادند )Sullivan & Chen 1997 (. چن و همکاران 
کید بر توسعه مسکن خصوصی را مورد  کیفیت فضای زندگی با تأ
مطالعه قرار داده اند ).Chen, Tang,Wong 2002 ( همزمان با آنها 
کیفیت خدمات و بازبینی  مالنی در ایاالت متحده عوامل مؤثر در 
قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  را  پیمانکار  انتخاب  در  تأثیرگذار  عوامل 
داده است )Maloney 2002 (. نیك و همکاران در سال 2011 میزان 
کیفیت تسهیالت ساخته شده در برخی  از  کنان  رضایتمندی سا
قرار  کنکاش  مورد  را  هنگ کنگ  در  عمومی  مسکونی  شهرک های 
گروهی   .) Nig,Palaneeswaran & Kumaras Wany 2001( دادند 
کردند  کید  کنان در مورد شاخص های مسکن تأ دیگر بر نظرات سا
به  دنیا  در  شده  انجام  تحقیقات  میان  )Josephh.Klai2011(. در 
کم  واحد مسکونی همواره اهمیت ویژه ای داده  مسئله ازدحام و ترا
که محققان مختلف بر این باورند، ازدحام و  شده است. به طوری 
کافی بر روی سالمتی فیزیکی تأثیر منفی  فقدان فضاهای خصوصی 
دارد و پریشانی روانی خانوارها را موجب شده و مانع گسترش قدرت 
استاندارد  میان  این  در  می شود.  کودکان  در  یادگیری  و  شناخت 
کانادا در مورد ازدحام، وجود یک اتاق برای هر نفر را  ملی سکونت 
 Justine, Rebecca, Philippa & Logi, 2010:( ضروری دانسته است
631-627(. در ایران نیز تحقیقاتی توسط عزیزی در مورد جایگاه و 
دگرگونی شاخص های مسکن در ایران و در برنامه ریزی مسکن در 
گرفته است و زیاری و همکاران نیز  طی سال های 4-1383 انجام 
نقاط  با  بابل  شهر  مسکن  شاخص های  تطبیقی  ارزیابی  مورد  در 
شهری کشور و همچنین پاره ای طرح های پژوهشی توسط سازمان 
انجام  مسکن  و  ساختمان  تحقیقات  مرکز  و  مسکن  و  زمین  ملی 
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آمــاری جامع و  شده است. در این مطالعات به عدم وجود نظام 
به هنگام در بخش مسکن ) تناقصات و تباینات در آمار و اطالعات 
برنامه ریزی  و  زیربنای تحقیقات  به عنوان  دستگاه های مسئول( 
دقیق  آمــار  تحقیق،  زیربنای  و  تحقیق  توسعه  )زیربنای  توسعه  و 
که واقعیت است،  آنچه  اما  و به همگام است( اشاره شده است. 
دارای  جهان  در  شاید  مسکن  شاخص های  مــورد  در  تحقیقات 
که باید و  قدمتی طوالنی باشد اما در ایران بسیار محدود و آن طور 
که در قبل از انقالب صرفًا برنامه  شاید بسط نیافته است. به طوری 
پنجم توسعه اقتصادی_اجتماعی موضع گیری مشخصی نسبت به 
بخش مسکن داشته و در بعد از انقالب نیز در برنامه سوم توسعه 
بیشتری  مسکن  شاخص های  از  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
استفاده شده است. تا قبل از برنامه چهارم نه تنها ایران فاقد هر 
گونه طرح جامع مسکن بوده، بلکه در تهیه این برنامه ها صرفًا دو 
کم خانوار در واحد مسکونی و سطح سرانه زیربنا مورد  شاخص ترا
گرفته است. عدم توجه به اهمیت جایگاه شاخص های  توجه قرار 
نمایان  آنها  تحقق پذیری  میزان  در  توسعه  برنامه های  در  مسکن 
کافی بــا توجه به  کــه در ایـــران تــك نــگــاری هــای  اســت. بــه طــوری 
فرهنگی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  بافت  و  کشور  شرایط  گونی  گونا
کشور در تهیه  آنها انجام نگرفته است. با توجه به شرایط متفاوت 

شاخص های مسکن ضرورت توجه به موارد ذیل ضروری است:

- شاخص ها باید واضح، تعریف شده، دقیق و قابل فهم باشد.
از  حــمــایــت  هـــدف  ــا  ب ارتــبــاط  در  مستقیمًا  بــایــد  شــاخــص   هــا   -

سیاست   های مطلوب باشد.
نیز  توصیف  اما  دارد،  ارجحیت  شاخص   ها  اندازه   گیری  قابلیت   -

کردن سیاست   ها مشکل است. کمی  اغلب مورد نیاز است، زیرا 
- شاخص   ها بایستی قابلیت اثبات موضوع را داشته باشد.

- شاخص   ها بایستی در راستای سیاست   ها انتخاب شود و بیانگر 
آنها باشد.

برای  مفید  و  استفاده  قابل  و  استاندارد  بایستی  شاخص   ها   -
کشورهای مختلف در هر زمانی باشد. شهرها و 

- شاخص   ها باید انعطاف   پذیر و با خصوصیات منحصر به فرد و 
مکان   های مختلف سازگار باشد.

بــرای  خــاص  نتایج  پیش   بینی  قابلیت  بایستی  شــاخــص   هــا   -
مکان   های مختلف را داشته باشد.

و  سیاست   گذاری  بــرای  مناسب  و  مؤثر  ــزاری  اب باید  شاخص   ها   -
کند. برنامه   ریزی را فراهم 

و  آســـان  آن  بــه  دستیابی  و  باشد  اقــتــصــادی  باید  شاخص   ها   -
گردآوری آن ارزان باشد.

کل به جز(. کل نگرانه باشد)از  - اطالعات یکپارچه باید 
قابل  و  ارائــه شــود  به صــورت مستقل  و  پایدار  باید  - شاخص   ها 

تشخیص باشد.

Habitat for Humanity,2007,14:ماخذ

کمی و  در این پژوهش با مطالعه متون معتبرجهانی، شاخص های 
که در نهایت این شاخص ها با توجه به  کیفی استخراج شده است 
آمار و اطالعات در دسترس در ایران ارزیابی و انتخاب شدند. مدل 
مفهومی شاخص های مسکن در این تحقیق در نمودار 1 آمده است.

3. روش پژوهش
روش پژوهش در این تحقیق توصیفی_تحلیلی و به صورت مطالعه 
مریوان  شهر  در  مسکن  شاخص های  بین  مقایسه ای  و  تطبیقی 
هــدف،  نظر  از  و  اســت  کشور  و  کردستان  اســتــان  شهری  نقاط  و 
)هم  ترکیبی  تحقیق  بر  کم  حا رویکرد  اســت.  کتشافی  شناختی_ا
کیفی( می باشد و بر تحلیل داده های ثانویه پایه گذاری  کمی و هم 
از  مسکن  کیفی  و  کمی  شاخص های  نیاز  مــورد  اطالعات  و  شــده 
گردآوری  سرشماری های عمومی نفوس و مسکن سال 1345-90 
گذشته نگری و  آمـــاری در چــارچــوب  ــورد روش  م شــده اســت. در 
کنون نگری و در راستای آینده نگری از تحلیل داده ها، برای قسمت 
کیفی کار و برای تحلیل کمی پژوهش به استنتاج شاخص های کمی 
گردآوری شده پرداخته شده  کیفی مسکن با استفاده از اطالعات  و 
برنامه ریزی  از مدل ها و تکنیك های  با استفاده  است و در نهایت 
مسکن به پیش بینی جمعیت، خانوار و برنامه ریزی مسکن برای 

افق 1410 پرداخته شده است.

4. معرفی محدوده مورد مطالعه
گرفته است. شهر مریوان یکی  کشور قرار  کردستان در غرب  استان 
کردستان و  از شهرهای قدیمی و سومین شهر پر جمعیت استان 
 ( مریوان  شهر  مــرزی  موقعیت  می باشد.  مریوان  شهرستان  مرکز 
کشور عراق( و مسائل و  کردستان و همجوار با  واقع در غرب استان 
پیامدهای ناشی از جنگ در گذشته از یك طرف و گسترش مبادالت 
کشور عراق و فعال شدن بازارچه های مرزی  بازرگانی و اقتصادی با 
کنار جایگاه توریستی شهر باعث  در طی دهه اخیر از طرف دیگر، در 
که این شهر از نظر شاخص های جمعیتی و مسکن در طی  شده 
گسترده و روندهای رشد متفاوتی را طی  دوره 90-1345 تحوالت 
و 610  هــزار  از 13  مریوان  شهر  جمعیت  میزان  که  طــوری  به  کند، 
)به دلیل  نفر در سال 1365  به پنج هزار و 36  نفر در سال 1355 
شرایط جنگ( رسید. این میزان در سال 1375 به 60 هزار و 459 
کنان و مهاجرپذیری( و در سال 1390 به  نفر ) به دلیل بازگشت سا
110 هزار و 464 نفر رسیده است. بازتاب مسائل و پیامدهای ناشی 
همچنین  و  جنگ  از  پس  ــاری  آم دوره هـــای  در  و  جنگ  دوران  از 
تحوالت اقتصادی_اجتماعی شهر و حوزه پیرامون آن در چارچوب 
شهر  محلی  موقعیت  همچنین  و  ملی  و  منطقه ای  سیاست های 
)موقعیت مرزی و نقش توریستی( نه تنها باعث رشد شتابان شهر 
کیفی  و  کمی  بلکه شاخص های  و جمعیتی شده  کالبدی  نظر  از 

گرفته است. مسکن نیز به تبع آن تحت تأثیر قرار 

5. یافته ها و بحث
5.1.  شاخص های مسکن

توسعه  مــیــزان  سنجش  مهم  مؤلفه های  از  یکی  مسکن  بخش 
اغلب  در  کنان  سا رفاه  میزان  و  جوامع  نیافتگی  توسعه  و  یافتگی 
کشورها محسوب می شود. در این میان شاخص های مسکن نقش 
کمك این شاخص ها می توان رویه های  ویژه ای را ایفا می کنند. به 
چند  هر  را  مسکن  شاخص های  شناخت.  را  مسکن  امــر  در  مؤثر 
کلیت شان بایستی به صورت مجموعه ای از معیارهای به هم  در 
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گرفت، اما تفکیك آنها برای مطالعه ضروری است.  پیوسته در نظر 
کمی  کلی شاخص های مسکن را به دو دسته شاخص های  به طور 
که در این مطالعه مورد  از مــوارد اقتصادی )  پــاره ای  کیفی و در  و 

بحث نیست( تقسیم می کنند.

5.1.1.  شاخص های کمی مسکن
- جمعیت و خانوار

این شاخص اثرات عمده ای در شناخت وضعیت مسکن جامعه به 
کلی  ویژه برآورد نیاز به مسکن دارد. از طریق شناخت آنها وضعیت 

کیفی مسکن نمودار 1 : مدل مفهومی شاخص های کمی و 

کردستان در کشور نقشه 1: موقعیت شهر مریوان و استان 

نقشه 2: تقسیمات شهری شهر مریوان ) محدوده نواحی و محالت (
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بخش مسکن قابل تجزیه و تحلیل است )Azizi, 2005: 26(. نگاهی 
این  نمایانگر   1345-90 دوره  طی  1و2و3  جدول های  به  اجمالی 
که اواًل رشد جمعیت در شهر مریوان بیشتر از نقاط شهری  است 
کاهشی بعد خانوار  کشور بوده است. ثانیًا روند  کردستان و  استان 
کندتر از نقاط شهری استان  در شهر مریوان در طی 45 ساله اخیر 

کشور بوده است.  کردستان و 
- تعداد واحد مسکونی) موجودی مسکن( 

خانوار  یک  سکونت  بــرای  مسکونی  واحــد  هر  مطلوب  شرایط  در 
که رشد مسکن همواره فراتر از رشد  ساخته می شود. با وجود این 
کمبود مسکن در طی دوره هــای مختلف  خانوارها بوده، اما ما با 
مواجه بوده ایم. این وضعیت روند مشابهی را در شهر مریوان، نقاط 

کرده است )جدول 1و2و3(. کشور طی  کردستان و  شهری استان  

کم خانوار در واحد مسکونی - ترا
این شاخص بیانگر میزان ازدحام و شلوغی در یک واحد مسکونی 
که ازدحــام و فقدان فضای خصوصی دو عامل  اســت. به طــوری 
و  شــده  سبب  را  خــانــوارهــا  ــــی  روان پریشانی  کــه  هستند  کلیدی 
 ( می شود  کــودکــان  در  یادگیری  و  شناخت  قــدرت  گسترش  مانع 
از  شاخص  این   .)Justine,Rebecca,Philippa & Logi,2010,628
تقسیم تعداد خانوار بر واحد مسکونی به دست می آید و اندازه آن 
کوچکتر باشد، مطلوب تر است و میزان مطلوب و استاندارد  هر چه 
آن براساس شاخص های سازمان بهداشت جهانی یك خانوار در هر 
کلی این شاخص در شهر مریوان  واحد مسکونی می باشد. به طور 
در طی دوره 90-1345 از وضعیت مطلوب تر نسبت به نقاط شهری 
کشور  اما وضعیت  بوده است.  برخوردار  کشور  و  کردستان  استان 

جدول 1: میزان جمعیت، خانوار، واحد مسکونی و رشد آنها در طی دوره های مختلف در شهر مریوان) 1345-90(

134513551365137513851390سال
43331361050396045992993110464جمعیت

9/4528/24/43/5-12/12-میزان رشد جمعیت)درصد(
8082800902114502246229742خانوار

5/364/865/585/284/13/71بعد خانوار
10/728/936/975/77-13/23-میزان رشد خانوار)درصد(

6421937799105362126029236تعداد واحد مسکونی
8/4729/427/276/57-11/67-میزان رشد واحد مسکونی)درصد(

1668631039141202506میزان کمبود واحد مسکونی 
Source: Statistical Center of Iran )1966- 2011(. The results of the general census of population and housing

کاهش جمعیت مریوان در سال 1365 به دلیل شرایط جنگ بوده است. 
گرفته شده است. کم یک خانوار در هر واحد مسکونی در نظر  کمبود واحد مسکونی براساس ترا میزان 

کردستان ) 1345-90( جدول 2: میزان جمعیت، خانوار، واحد مسکونی و رشد آنها در طی دوره های مختلف در نقاط شهری استان 
134513551365137513851390سال

102398190375428213705715855819985874جمعیت
6/48/445/121/942/86-میزان رشد جمعیت)درصد(

202553857582951142107209373271238خانوار
5/054/935/164/954/083/63بعد خانوار

6/657/955/533/955/31-میزان رشد خانوار)درصد(
130742601768441118815187401260336تعداد واحد مسکونی

7/1210/155/674/666/79-میزان رشد واحد مسکونی)درصد(
71811255814510232922179210902میزان کمبود واحد مسکونی 

Source: Statistical Center of Iran )1966- 2011(. The results of the general census of population and housing

جدول 3: میزان جمعیت، خانوار، واحد مسکونی و رشد آنها در طی دوره های مختلف در نقاط شهری کشور ) 1345-90(

134513551365137513851390سال
97942461585468026844561368177894825996453646661جمعیت

4/935/43/22/742/13-میزان رشد جمعیت)درصد(
19620233265524552854279489251240158215386525خانوار

4/994/854/854/633/893/48بعد خانوار
5/225/43/74/544/4-میزان رشد خانوار)درصد(

13008382377585466972269137301143188014782114تعداد واحد مسکونی
6/216/9845/165/27-میزان رشد واحد مسکونی)درصد(

6611858879398588201035195969702604411میزان کمبود واحد مسکونی 
Source: Statistical Center of Iran )1966- 2011(. The results of the general census of population and housing
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کردستان بوده است. به طورکلی  مطلوب تر از نقاط شهری استان 
این شاخص در طی دوره 90- 1345 روند مثبت و رو به بهبودی را 
نشان می دهد. در سال 1390 به شرایط مطلوب )در مریوان 1/02 و 
کشور 1/04( بسیار نزدیکتر شده  کردستان و  در نقاط شهری استان 

است.
کم نفر در واحد مسکونی - ترا

عمده  شاخص های  از  یکی  مسکونی  واحــد  در  نفر  کم  ترا میزان 
این  مــی شــود.  ــاه خــانــوارهــا محسوب  رف و  زنــدگــی  سنجش سطح 
از  و  اســت  مسکونی  ــد  واح در  نفر  نسبت  دهــنــده  نشان  شاخص 
تقسیم تعداد افراد بر واحد مسکونی به دست می آید) P/H(. این 
کم خانوار در واحد مسکونی،  شاخص نیز به نوعی در ارتباط با ترا
کم اتاق در واحد مسکونی است و بیانگر وضعیت  بعد خانوار و ترا
کنان است. براساس شاخص های سازمان  فرهنگی و اجتماعی سا
بهداشت جهانی وضعیت مطلوب این شاخص حداقل 14 مترمربع 
به   .)Ziyari et al, 2006: 94( است فرد  هر  بــرای  خانه  هر  در  فضا 
کم نفر در واحد مسکونی در طی سال های 90-  طورکلی شاخص ترا
کرده است. اما  1345 روند مثبتی را به سمت شرایط مطلوب طی 
کشور ) 3/62 نفر( روند مطلوب تری  این شاخص در نقاط شهری 
را تا سال 1390 نسبت به شهر مریوان ) 3/77 نفر( و نقاط شهری 
استان کردستان ) 3/78 نفر( طی کرده است. آمارهای مورد بررسی 
گذشته به دلیل  که این شاخص در طی دهه های  نشان می دهد 
کم خانوار در  ترا بودن  باال  و  بعد خانوار، رشد جمعیت  بودن  باال 
اما در سال های اخیر  واحد مسکونی، وضعیت مناسبی نداشته، 
کرده  کاهش موارد فوق به سمت وضعیت مطلوب حرکت  به دلیل 

است.
- متوسط اتاق در واحد مسکونی

کل  این شاخص از تقسیم تعداد اتاق های واحد مسکونی بر تعداد 
کالبدی  واحدهای مسکونی به دست می آید و یکی از شاخص های 
مسکن به شمار می رود اما از نظر اجتماعی نیز بیانگر ویژگی های 
اجتماعی و فرهنگی خانواده است )Azizi, 2004: 36(. سیاست های 
دولت بر این شاخص تأثیرگذار بوده است. به عنوان نمونه یکی از 
سیاست های دولت در برنامه دوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
پــس انــداز،  شامل  کــه  پــاك  )سیاست  مسکن  کشورکوچک سازی 
انبوه سازی و کوچك سازی است( بود. وضعیت مطلوب این شاخص 
وجود یک اتاق به ازای هر یک از اعضای خانوار است. این شاخص 
شهری  نقاط  به  نسبت  بهتری  وضعیت  کشور  شهری  نقاط  در 
کردستان و شهر مریوان دارد. اما به طورکلی این شاخص تا  استان 
کرده  است. اما بعد از این  سال 1375 روند رو به رشد مثبتی را طی 
کوچکتر  کاهشی را نمایان می سازد. دلیل این امر را باید  سال روند 
شدن ابعاد خانوارها )به دلیل کاهش رشد طبیعی جمعیت( و تغییر 
نگرش خانوارها نسبت به مسئله مسکن و همچنین تأثیر وضعیت 
اقتصادی بر شیوه ساخت مسکن دانست. مقایسه تعداد اتاق در 
واحد مسکونی و بعد خانوار با شرایط استاندارد ) وجود یک اتاق 
به ازای هر یک از  اعضای خانوار( وضعیت نامطلوب این شاخص 
کشور به نمایش  کردستان و  را در شهر مریوان، نقاط شهری استان 
که بعد خانوار و تعداد اتاق در واحد مسکونی  می گذارد، به طوری 

در سال 1390 در شهر مریوان به ترتیب 3/71 و 2/71 می باشد. این 
کردستان 2/91 و 3/63 و  میزان به ترتیب در نقاط شهری استان 
کشور 3/48 و 3/24 می باشد. با مقایسه این دو  در نقاط شهری 

کرد. کمبود را محاسبه  شاخص می توان میزان 
- متوسط تعداد اتاق برای هر خانوار

از  آن  افـــراد  یــا  خــانــوار  هــر  سهم  شناخت  جهت  در  شاخص  ایــن   
ــار مــی رود  ک بــه  کــه در واحـــد مسکونی وجـــود دارد،  اتــاقــی  تــعــداد 
)Sattarzadeh, 2005: 66( و از تقسیم تعداد اتاق بر تعداد خانوار به 
کلی این شاخص تا سال 1375 از روند رشد  دست می آید. به طور 
از این سال به بعد تا سال 1390 از یک  مثبتی برخوردار بوده، اما 
کاهشی برخوردار بوده است. این شاخص روند مناسبتری را  روند 
کشور ) 3/02( نسبت به نقاط شهری  تا سال 1390 در نقاط شهری 
کرده است.  کردستان )2/79( و شهر مریوان) 2/66( طی  استان 
میزان مطلوب این شاخص وجود یک اتاق برای هر یک از اعضای 
خانوار است. مقایسه این شاخص با بعد خانوار وضعیت نامطلوب 
کمبود در سال 1390 در شهر  این امر را نشان می دهد. میزان این 
کردستان)0/84( و در نقاط  مریوان)1/05(، در نقاط شهری استان 

کشور)0/46( به ازای هر خانوار است.  شهری 
کم نفر در اتاق1 - ترا

کیفیت زندگی به شمار  این شاخص از شاخص های مهم سنجش 
جمعیت  میزان  تقسیم  از  و   )Hekmatneya,2012:196( ــی رود  م
شاخص  این  ــده ال  ای وضعیت  می آید.  دست  به  اتاق ها  تعداد  بر 
نسبت دست کم یك اتاق در مقابل یك نفر سازمان ملل است و هر 
افراد خانوارها  کوچکتر شود، نشانه استقالل بیشتر  اندازه آن  چه 
آن نشانه وضعیت  ــودن  ب بــاال  و  اســت  واحــد مسکونی  در داخــل 
 Ziyari et al,( نامناسب اقتصادی و اجتماعی اقشار جامعه است
98 :2007(. این شاخص همواره از یک روند کاهشی مثبت برخوردار 
بوده است. اما این روند کاهشی در نقاط شهری کشور تا سال 1390 

) 1/15( نسبت به 
 )1/39( مــریــوان  شهر  و   )1/3( کــردســتــان  اســتــان  شــهــری  نــقــاط 
در  طورکلی  به  شاخص  ایــن  که  چند  هر  اســت.  بــوده  چشمگیرتر 
تا سال 1390 به سمت  از سال 1345  محدوده های مورد مطالعه 
کرده است. اما با شرایط ایــده ال) یك اتاق  شرایط مطلوب حرکت 

برای یک نفر( فاصله دارد.
کم خانوار در اتاق - ترا

تعداد خانوار  تقسیم  از  و  کم  ترا از شاخص های  یکی  این شاخص 
به صفر  آن  میزان  به دست می آید. هر چه   ) H/R(اتــاق تعداد  بر 
گویای میزان رفاه خانوارهاست و معمواًل با میزان  نزدیکتر باشد، 
شکل  و  نوع  با  شاخص  این  دارد.  مستقیم  رابطه  درآمــد  و  ثــروت 
نیز  منطقه  اقلیمی  شــرایــط  بــا  و  گسترده(  و  )هسته ای  خــانــواده 
بی ارتباط نیست )Ketabi & Zanjani: 2008: 93( شرایط مطلوب 
 .)Ziyari et al, 2001: 97( بیان شده است )آن در شهر سالم) 0/27
کم خانوار در اتاق در شهر مریوان تا سال 1375)0/31(، در نقاط  ترا

کانادا ) 1996( 0/5، آلمان )1987(  کم نفر در اتاق در نقاط شهری در  1 ترا
0/5، امریکا )1997( 0/5، برزیل)1998( 0/7، هند )1981(2/61، ژاپن)1978( 

0/8، ترکیه )1994( 1/3و عراق) 1987( 1/8 نفر در اتاق بوده است .
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کشور)0/31( تا سال 1385 از  کردستان) 0/32( و در  شهری استان 
کاهشی مثبت و بعد از آن برای هر یك از آنها تا سال 1390  یك روند 
کلی این  از یك روند افزایشی) منفی( برخوردار بوده است. به طور 
کشور طی دوره 90-1345 نسبت به شهر  شاخص در نقاط شهری 
کردستان روند رو به بهبودتری را طی  مریوان و نقاط شهری استان 
کرده است. اما مقایسه آن با شرایط شهر سالم) 0/27( این اختالف 
را به ترتیب برای شهر مریوان، نقاط شهری استان کردستان و کشور 

به نمایش می گذارد.
-  نسبت افزایش خانوار به واحد مسکونی

ایـــــن شـــاخـــص از طـــریـــق رابــــطــــه ذیـــــل بــــه دســـــت مـــی آیـــد:                                            
)h90- h85 ( / )H90-H85(
تــعــداد خــانــوار است   h تــعــداد واحــد مسکونی و  H در ایــن رابــطــه
کمتر  )Dehghan, 2001: 79(. هرگاه اندازه این شاخص مساوی یا 
که در دوره مورد بررسی افزایش تعداد  از یك باشد، نشانه آن است 
این  انـــدازه  هرگاه  و  ــوده  ب بیشتر  خــانــوار  تعداد  افــزایــش  از  مسکن 
کمبود مسکن ثابت  شاخص بیشتر از مساوی یا بزرگتر از یك باشد، 
یا افزایش یافته است )Ziyari et al, 2007: 90(. این نسبت در شهر 
که این  از یك بوده، در حالی  تا سال 1385 )1/02( بیشتر  مریوان 
کردستان در سال 1375 ) 0/86(  شاخص در نقاط شهری استان 
کشور  از  کرده و در نقاط شهری  کمتر از یك  شروع به سیر نزولی به 

سال 1365)0/98( این روند نزولی) تمایل به زیر یك( شروع شده 
این  که وضعیت  نشان می دهد  ــال1390  یافته ها در س اما  اســت. 
کشور  کردستان )0/84( نسبت به  شاخص در نقاط شهری استان 

)0/89( و شهر مریوان)0/91( وضعیت بهتری داشته است.
5.1.2.  شاخص های کیفی مسکن

- نوع مصالح ساختمانی و شیوه ساخت
ساخت،  شیوه  و  مسکونی  واحــدهــای  ساختمانی  مصالح  ــوع  ن
از طریق آن می توان  که  کیفی مسکن است  از شاخص های  یکی 
میزان استحکام واحدهای مسکونی )به عنوان سنجه ای مستقیم 
را مورد بررسی قرار داد. به طورکلی  کیفیت مسکن( یك جامعه  از 
میزان استفاده از مصالح بادوام در طی دوره 90-1345 از روند رو به 
رشدی برخوردار بوده است. اما نسبت این شاخص تا سال 1390 
شهری  نقاط  به  نسبت  درصــد(   87/96 کشور)  شهری  نقاط  در 
کردستان ) 77/71 درصد( و شهر مریوان ) 77/4 درصد(  استان 
کــرده اســت. شرایط مطلوب این شاخص 100  رونــد بهتری را طی 
نقاط  در  بنابراین  اســت.  ــادوام  ب مصالح  با  ساخت وسازها  درصــد 
نیازمند  مسکونی  واحدهای  از  درصــد   12/04 هنوز  کشور  شهری 
استحکام سازی هستند. این میزان در شهر مریوان و نقاط شهری 
این  و 22/29 درصد است. در  ترتیب 22/6  به  کردستان  استان 
کم دوام در سال 1390  میان نسبت واحدهای مسکونی با مصالح 

جدول 4: سایر شاخص های کمی مسکن در شهر مریوان )1345-90(

134513551365137513851390سال
کم نفر در واحد مسکونی 6/747/026/35/734/373/77ترا

کم خانوار در واحد مسکونی 1/251/441/121/081/061/02ترا
2/93/112/933/53/172/71متوسط اتاق در واحد مسکونی

2/312/152/63/2232/66متوسط اتاق برای هر خانوار
کم نفردر اتاق 2/322/252/141/631/371/39ترا

کم خانوار در اتاق 0/430/460/380/310/330/37ترا
1/661/081/020/91-1/53-نسبت افزایش خانوار به واحد مسکونی

کردستان )1345-90( جدول 5: سایر شاخص های کمی مسکن در نقاط شهری استان 

134513551365137513851390سال
کم نفر در واحد مسکونی 7/87/316/255/934/563/78ترا

کم خانوار در واحد مسکونی 1/541/481/211/191/111/04ترا
3/173/293/113/663/382/91متوسط اتاق در واحد مسکونی

2/052/222/563/063/032/79متوسط اتاق برای هر خانوار
کم نفردر اتاق 2/462/222/011/611/341/3ترا

کم خانوار در اتاق 0/480/450/390/330/320/35ترا
1/411/040/860/970/84-نسبت افزایش خانوار به واحد مسکونی

کشور )1345-90( کمی مسکن در نقاط شهری    جدول 6: سایر شاخص های 

134513551365137513851390سال
کم نفر در واحد مسکونی 7/526/665/745/324/223/62ترا

کم خانوار در واحد مسکونی 1/51/371/181/151/081/04ترا
3/533/633/493/863/393/14متوسط اتاق در واحد مسکونی

2/342/642/953/363/123/02متوسط اتاق برای هر خانوار
کم نفردر اتاق 2/131/831/641/371/241/15ترا

کم خانوار در اتاق 0/420/370/330/290/310/33ترا
1/20/981/070/980/89-نسبت افزایش خانوار به واحد مسکونی
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به  بهتری نسبت  دارای وضعیت  ) 0/89 درصــد(  مریوان  در شهر 
کردستان  کشور) 2/19 درصد( و نقاط شهری استان  نقاط شهری 
هنوز  که  است  ضــروری  نکته  این  بیان  می باشد.  درصــد(   2/42(
کن با دوام از آجر و آهن یا سنگ و آهن یا به  درصد زیادی از مسا
به  نسبت  که  است  شده  ساخته   ) )حمال  باربر  مصالح  با  عبارتی 
کمتری در برابر زلزله دارد. به طوری  اسکلت فلزی و بتنی مقاومت 

که در شهر مریوان حدود 20/38 درصد از واحدها، در نقاط شهری 
کشور 35/55  کردستان 35/16 درصد و در نقاط شهری  استان 
باربر( ساخته  از  مصالح)  نــوع  ایــن  با  درصــد واحــدهــای مسکونی 
شده اند. این واحدها هر چند بادوام تلقی می شوند اما چندان در 

مقابل  زلزله های با ریشتر باالتر از 7 درصد مقاوم نیستند.
- قدمت واحدهای مسکونی) عمر مفید(

کار رفته در بنا در شهر مریوان )1345-90( جدول 7: واحدهای مسکونی معمولی برحسب نوع مصالح عمده به 
134513551365137513851390سال

6421937799105362126029236تعداد واحد مسکونی

مصالح بادوام
2/741/555/44-0/15-اسکلت فلزی

6/2300/041/681/58بتون آرمه
2/184/337/537/6923/4420/38آجر و آهن با سنگ و آهن

مصالح نیمه بادوام
13/0858/1371/4644/82212/56آجر و چوب یا سنگ و چوب

4/1812/410/096/98/06-بلوک سیمانی
2/123/30/260/13--تمام آجر یا سنگ و آجر

کم دوام مصالح 
0/25000/03-0/15تمام چوب

76/4727/104/630/452/380/66خشت و چوب
1/866/041/370/070/130/2خشت وگل

0/0090/070/03--0/05سایر
0/250/831/60/05--اظهار نشده

Source: Statistical Center of Iran )1966- 2011(. The results of the general census of population and housing

کردستان )1345-90( کار رفته در بنا در نقاط شهری استان  جدول 8: واحدهای مسکونی معمولی برحسب نوع مصالح عمده به 
134513551365137513851390سال

130742601768441118815187401260336تعداد واحد مسکونی

مصالح بادوام
0/171/45/0328/9135/95-اسکلت فلزی

0/481/373/056/6بتون آرمه
5/2414/9238/5744/0239/5435/16آجر و آهن با سنگ و آهن

مصالح نیمه بادوام
26/0639/434438/123/2515/52آجر و چوب یا سنگ و چوب

0/722/42/881/82/58-بلوک سیمانی
0/770/980/40/68--تمام آجر یا سنگ و آجر

کم دوام مصالح 
1/90/0111/060/0813.0/013تمام چوب

5039/545/851/971/99خشت و چوب
16/25/170/940/20/130/3خشت وگل

0/120/040/60/050/050/24سایر 
1/440/770/85---اظهار نشده

Source: Statistical Center of Iran )1966- 2011(. The results of the general census of population and housing

کار رفته در بنا در نقاط شهری کشور )1345-90( جدول 9:واحدهای مسکونی معمولی برحسب نوع مصالح عمده به 
134513551365137513851390سال

13008382377585466972269137301143188014782114تعداد واحد مسکونی

مصالح بادوام
1/45/215/5533/1531/7-اسکلت فلزی

0/635/4114/4920/71بتون آرمه
32/3548/663/7755/6639/1835/55آجر و آهن با سنگ و آهن

مصالح نیمه 
بادوام

25/719/8113/168/745/013/2آجر و چوب یا سنگ و چوب
1/744/444/433/163/45-بلوک سیمانی

1/581/950/961/45--تمام آجر یا سنگ و آجر

کم دوام مصالح 
0/40/150/320/190/150/15تمام چوب

20/915/755/442/91/10/8خشت و چوب
18/2811/965/142/981/431/24خشت وگل

1/740/590/250/380/220/25سایر 
0/71/811/151/5--اظهار نشده

Source: Statistical Center of Iran )1966- 2011(. The results of the general census of population and housing
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کیفی بنا اهمیت دارد،  که در بررسی و ارزیابی  یکی از شاخص هایی 
 Behzadnasab,( می باشد  آن  بنای  اتمام  سال  و  ساختمان  عمر 
از  ــه چــنــد درصـــد  ک نــشــان مــی دهــد  ایـــن شــاخــص    .)1994: 94
واحدهای مسکونی موجود قابلیت سکونت داشته و چند درصد به 
ج می گردد.  دلیل اتمام عمر مفید بنا از رده سرمایه های موجود خار
 25-30 سال می دانند 

ً
عمر مفید برای هر واحد مسکونی را حدودا

)warsi, 1994: 644(. بررسی روند ساخت وسازها در پنج سال اخیر 
که این امر در شهر مریوان )33/7 درصد( نسبت  نشان می دهد 
کردستان )25/14 درصد( و نقاط شهری  به نقاط شهری استان 
برخوردار  فزاینده تری  رشد  روند  و  شتاب  از  درصــد(  کشور)23/08 
مــریــوان حـــدود 70/15 درصـــد واحــدهــای  اســـت. در شهر  بـــوده 
در  میزان  این  هستند.  سال   25 از  کمتر  قدمتی  دارای  مسکونی 
کشور  کردستان 56 درصد و در نقاط شهری  نقاط شهری استان 
که بقیه  54/16 درصد است. این وضعیت نشان دهنده این است 
کرده اند و فرسوده اند و  واحدهای مسکونی عمر مفید خود را طی 
نیازمند نوسازی و بازسازی هستند. روند فوق وضعیت بهتر شهر 

مریوان )تعداد واحدهای مسکونی با عمر مفید( را نسبت به نقاط 
کشور نمایان می سازد. کردستان و  شهری استان 

- تسهیالت و امکانات واحدهای مسکونی1
میزان برخورداری واحدهای مسکونی از خدمات پایه و اساسی یکی 
کشورها محسوب  از شاخص های اساسی سنجش میزان توسعه در 
می شود. از طریق این شاخص می توان میزان شکاف بین مناطق و 
جوامع مختلف را ارزیابی کرد. میزان برخورداری واحدهای مسکونی 
و  اجتماعی  اقتصادی،  وضعیت  نمایانگر  خدمات،  و  امکانات  از 
فرهنگی خانوارهاست. بررسی میزان امکانات و تسهیالت در شهر 
کشور نمایانگر روند بهبود  کردستان و  مریوان و نقاط شهری استان 
فزاینده این خدمات در طی دوره 90-1345 می باشند. هر چند که با 
کلیه امکانات و خدمات  کلیه واحدها از  شرایط مطلوب برخورداری 
فاصله داریــم. در جــداول ذیل رونــد میزان بــرخــورداری واحدهای 
مسکونی از امکانات و تسهیالت در طی دوره 45 ساله اخیر در شهر 

کردستان و کشور آمده است. مریوان و نقاط شهری استان 
- نحوه تصرف واحدهای مسکونی

کردستان و کشور)1345-90( جدول 10: واحدهای مسکونی معمولی بر حسب سال  اتمام بنا در شهر مریوان، نقاط شهری 

نقاط کشورینقاط شهری استان)کردستان(مریوانشرح
2923626033614782114تعداد واحد مسکونی در سال1390

1385-9033/725/1423/08
1375-8436/4530/8631/87
1365-7417/0820/0219/3
1355-648/8316/1315/33
1345-542/725/25/9

0/421/732/98قبل از 1345
0/80/921/54اظهار نشده

Source:governor of Kurdistan. )2011(. Statistical yearbook of Kurdistan province. 

جدول 11: واحدهای مسکونی معمولی بر حسب امکانات و تسهیالت در شهر مریوان ) 1345-90(

134513551365137513851390سال
6421937799105362126029236تعداد واحد مسکونی

61/2179/592/198/499/6499/02حداقل برق
1/1222/880/0573/8--حداقل تلفن ثابت

کشی 41/4379/587/2393/8589/0897/7حداقل آب لوله 
کشی گاز لوله  0/7983/67----حداقل 

1/544/95/4---حداقل دستگاه حرارات مرکزی
0/412/854/95---حداقل دستگاه حرارات و برودت مرکزی

22/2788/3999/2999/91-19/31حداقل آشپزخانه
27/7897/49499/09-18/84حداقل حمام
97/3799/8410099/91-19/31حداقل توالت
--0/10/03--اظهار نشده

Source: Statistical Center of Iran )1966- 2011(. The results of the general census of population and housing

کانادا، دانمارک،  کشی در سال 2010 در  1 میزان برخورداری از آب لوله 
فنالند، ایتالیا، آلمان، فرانسه و ژاپن 100 درصد، مکزیک 97 درصد، چین 

کنیا 82 درصد می باشد.  98 درصد، عربستان 97 درصد و 
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که معنای مأوا  برای مردم ایران مالکیت زمین و خانه بیش از آن 
و  دارد   همراه  به  را  ثبات  و  امنیت  تصور  باشد،  داشته  سرپناه  و 
فقدان آن به معنای رها بودن در خأل است و بی هویتی را با خود 
تصرف  نحوه  بررسی   .)Reyazi, 2002: 323( داشت  خواهد  همراه 
خانوارها  مالکیت  میزان  که  می دهد  نشان  مسکونی  واحدهای 
مریوان  شهر  در   1365 ســال  تــا  اعــیــان(  و  عرصه  و  اعــیــان  )ملکی 
کردستان )70/3 درصد(  )74/61 درصد(، در نقاط شهری استان 
کشور) 68/98 درصد( روندی صعودی داشته  و در نقاط شهری 
کاهشی را طی  است. اما از این دوره به بعد تا سال 1390 یك روند 
که در سال 1390 میزان مالکیت خانوارها در  نموده است، به طوری 
کردستان به  شهر مریوان به 53/94 درصد، در نقاط شهری استان 
کشور به 56/57 درصد می رسد.  56/34 درصد و در نقاط شهری 
عکس این قضیه در مورد واحدهای اجاره ای اتفاق افتاده است، به 
که تا سال 1365 واحدهای اجاره ای یك روند نزولی را طی  طوری 
کرده و از این دوره به بعد با روندی رو به افزایش روبرو بوده است. 
کشور  در این میان سهم واحدهای اجاره ای در آخرین سرشماری 
نسبت  را  بیشتری  رقم  درصــد(   37/96( مریوان  شهر  در    )1390(
کردستان )35/28 درصد( و نقاط شهری  به نقاط شهری استان 
بایستی  را  امر  این  دلیل  می دهند.  نشان  درصــد(   33/18( کشور 

رشد فزاینده  جمعیت شهر مریوان به دلیل مهاجرپذیری باال به 
خصوص در طی 20 ساله اخیر دانست. افزایش میزان اجاره نشینی 
توانایی  عــدم  و  طبقاتی  فاصله  و  شکاف  افــزایــش  دهنده  نشان 

کم درآمد در دستیابی به مسکن است. گروه های 

6. آینده نگری جمعیت و خانوار تا افق 1410
اصواًل در برنامه ریزی مربوط به رشد و توسعه شهری و به تبع آن  
باید تصویر  از هر چیز  نیاز، قبل  برنامه ریزی مسکن مورد  بــرآورد و 
و شناختی جامع از مقوله جمعیت و خانوار و پیش بینی آن برای 
بنابراین   .)Sabagh kermani, 2001: 253( داشت نظر  مورد  دوره 
برای پیش بینی جمعیت از مدل رشد نمایی بر پایه فرض های ذیل 

استفاده شده است. 
Pn = p0 )1+ r( n

کاهشی را طی کند. - فرض بر این است نرخ رشد جمعیت یك روند 
میزان  در  جمعیتی  و  اقتصادی_اجتماعی  سیاست های  تغییر    -

کاهش جمعیت آینده تأثیرگذار خواهد بود. افزایش یا 
ابعاد خانوارها در افق طرح نسبت به دوره  بر این است،  - فرض 

کند. کاهشی را طی  90-1385 یك روند 
7. پیش بینی و برآورد مسکن مورد نیازتا افق 1410

جدول 13: واحدهای مسکونی معمولی بر حسب امکانات و تسهیالت در نقاط شهری کشور ) 1345-90(
134513551365137513851390سال

13008282377585466972269137301143188014782114تعداد واحد مسکونی
68/6490/1797/999/0599/7199/77حداقل برق

13/660/949/2887/7283-حداقل تلفن ثابت
کشی 41/0589/269196/3895/6399/09حداقل آب لوله 
کشی گاز لوله  9/248/5585/6892/28--حداقل 

7/410/127/5214/6--حداقل دستگاه حرارات مرکزی
1/74/422/87---حداقل دستگاه حرارات و برودت مرکزی

73/289/2798/3299/29--حداقل آشپزخانه
63/184/4893/6498/44--حداقل حمام
99/5999/9699/74---حداقل توالت

--0/10---اظهار نشده
Source: Statistical Center of Iran )1966- 2011(. The results of the general census of population and housing

کردستان ) 1345-90( جدول 12: واحدهای مسکونی معمولی بر حسب امکانات و تسهیالت در نقاط شهری استان 
134513551365137513851390سال

130742601768441142107187401260336تعداد واحد مسکونی
60/4481/2189/1298/3799/6699/33حداقل برق

12/5315/932/2788/5182/24-حداقل تلفن ثابت
17/4351/5369/2788/2593/2897/39حداقل آب لوله کشی
18/1683/2495/46---حداقل گاز لوله کشی

2/984/773/155/75--حداقل دستگاه حرارات مرکزی
0/432/392/82--حداقل دستگاه حرارات و برودت مرکزی

43/0568/5498/3299/71--حداقل آشپزخانه
39/8873/7894/9899/13--حداقل حمام
98/4199/699/9999/86--حداقل توالت
--0/130/06--اظهار نشده

Source: Statistical Center of Iran )1966- 2011(. The results of the general census of population and housing
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کن در واحدهای مسکونی بر حسب نحوه تصرف محل سکونت در شهر مریوان)1345-90( جدول 14: توزیع خانوارهای معمولی سا

134513551365137513851390سال
8082800902114502246229742تعداد خانوار

45/9357/969/7364/3856/0349/46ملکی عرصه و اعیان
0/10/324/882/842/564/48ملکی اعیان

48/5238/4322/6225/4535/3437/96اجاره ای
0/442/271/571/24--در برابر خدمات

4/833/1424/583/95/90مجانی
0/620/210/330/440/61/05سایر) اظهار نشده و...(

Source: Statistical Center of Iran )1966- 2011(. The results of the general census of population and housing

کردستان )1345-90( کن در واحدهای مسکونی بر حسب نحوه تصرف محل سکونت در نقاط شهری  جدول 15: توزیع خانوارهای معمولی سا

134513551365137513851390سال
202553857582951142107209373271238تعداد خانوار

46/456/6764/7864/0359/6352/46ملکی عرصه و اعیان
3/480/515/521/332/53/88ملکی اعیان

41/3536/6721/424/1431/135/28اجاره ای
2/583/222/561/77--در برابر خدمات

7/685/956/443/295/79مجانی
1/10/250/720/840/920/82سایر) اظهار نشده و...(

Source: Statistical Center of Iran )1966- 2011(. The results of the general census of population and housing

کن در واحدهای مسکونی بر حسب نحوه تصرف محل سکونت در نقاط شهری کشور)1345-90( جدول 16: توزیع خانوارهای معمولی سا

134513551365137513851390سال
19620233264193552854279489251236464715386525تعداد خانوار

50/3757/5262/0462/2256/8549/22ملکی عرصه و اعیان
4/525/046/944/525/47/35ملکی اعیان

33/9828/1218/820/92933/18اجاره ای
2/322/62/121/6--در برابر خدمات

9/668/868/778/424/927/03مجانی
1/470/461/131/341/711/62سایر) اظهار نشده و...(

Source: Statistical Center of Iran )1966- 2011(. The results of the general census of population and housing

کردستان و کشور تا افق 1410 جدول 17: نحوه پیش بینی جمعیت شهر مریوان، نقاط شهری استان 

شرح
1395140014051410

جمعیتنرخ رشدجمعیتنرخ رشدجمعیتنرخ رشدجمعیتنرخ رشد
3/11286802/71470152/31647171/9180971شهر مریوان

کردستان 2/511154252/312436401/913663611/61479224نقاط شهری استان 
1/8586518321/6634965481/4680675141/272250765نقاط شهری کشور

کردستان و کشور تا افق 1410 جدول 18: نحوه پیش بینی خانوار شهر مریوان، نقاط شهری استان 

شرح
1395140014051410

خانواربعد خانوارخانواربعد خانوارخانواربعد خانوارخانواربعد خانوار

3/6357443/5420043/4484463/354840شهر مریوان
نــــقــــاط شــــهــــری اســـتـــان 

3/53186933/43657763/34140493/2462257کردستان

3/4172505393/3192413783/2212710983/123306698نقاط شهری کشور
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برای پیش بینی واحدهای مسکونی مورد نیاز در هر دوره از روش 
خام برآورد مبتنی بر نیاز استفاده شده است.

 E )t( = H- U+ H )t( + r u )t(
و   t زمــان  تا  نیاز  مــورد  مسکونی  واحدهای   E  )t( رابطه  این  در  که 
تعداد   H)t( مــوجــود،  مسکونی  واحــدهــای   U خانوارها،  تعداد   H
واحدهای  تعداد   ru)t( و  دوره  طــول  در  شــده  اضافه  خانوارهای 
که تا زمــان  t نیاز به تخریب و تجدید بنا خواهند  مسکونی است 

ساله  هــر  کــه  آنجا  از   .)Pormohammadi, 2000: 7- 56( داشــت
تعدادی از واحدهای مسکونی موجود در شهر به دالیلی از جمله 
تعریض  دلیل  به  واحدها  تخریب  بناها،  بودن  قدیمی  و  استهالك 
کم و در نتیجه  ترا افزایش  ایجاد زیرساخت های شهری،  نیاز به  و 
نوسازی آن و حتی به دلیل الگو و شیوه ساخت در گذشته و منسوخ 

شدن آن تخریب می شوند، محاسبه نرخ تخریب ضروری است.
افزایش  بــه  توجه  بــا  همچنین  تخریب،  ــرخ  ن محاسبه  بــراســاس 

واحدهای  مسکونی با دوام به خصوص با اسکلت فلزی و بتنی و 
کاهش نرخ  افزایش میزان واحدهای مسکونی با دوام و به تبع آن 
استهالك، نرخ تخریب برای افق 1410 در دوره های پنج ساله 0/01 در 
کم خانوار  که در سال 1390 ترا گرفته شده است. با توجه به این  نظر 

در محدوده های مورد بررسی  تقریبًا به استانداردهای رایج رسیده، 
کم یك خانوار در واحد  در پیش بینی مسکن موردنیاز تا افق 1400، ترا

گرفته است. مسکونی مبنا قرار 
8. نتیجه گیری

کردستان و کشور تا افق 1400       جدول 19: نحوه پیش بینی واحدهای مسکونی مورد نیاز شهر مریوان، نقاط شهری استان 

کردستانشهر مریوانشرح نقاط شهری کشورنقاط شهری استان 
1390-957306609602616246

1395-14005827480652017002
1400-14056501483822049890
1405-14106459486912056099

اقتصادی،  خصوصیات  بازتاب  حقیقت  در  مسکن  شاخص های 
کنان، سیاست های اقتصادی، اجتماعی و  اجتماعی و فرهنگی سا
کشور و شرایط طبیعی آن است. در این میان مسکن  فرهنگی هر 
کنان ترجیح  بهتر، از دید تصمیم گیران لزومًا آن چیزی نیست که سا
شاخص های  و  مسکن  از  کنان  سا انتظارات  میزان  اما  می دهند. 
اقتصادی،  مناسبات  در  بنیادی  دگرگونی های  بــا  متناسب  آن 
گذر زمان دستخوش تغییر قرار  اجتماعی، فرهنگی و نیز سیاسی در 
کشورهای پیشرفته  بررسی ها در سطح  که  گرفته است. در حالی 
کیفی مسکن به دلیل پشت سر  حکایت از توجه به شاخص های 
کشورهای  گذار از شهرنشینی شتابان دارد، اما در  گذاشتن دوران 
در حال توسعه مشکالت مسکن به دلیل رشد شتابان شهرنشینی 
ایران بررسی ها و مرور  کمی می باشد. در  از نوع  و تنگناهای مالی 
رشد  از  حکایت  مسکن(  )مــوجــودی  مسکن  به  مربوط  آمــارهــای 
کیفی  کمی و  فزاینده تعداد واحد مسکونی و بهبود شاخص های 
این وضعیت نشان دهنده وضعیت مطلوب مسکن در  اما  دارد. 
که با وجود رشد مناسب تولید مسکن )به  کشور نیست؛ به طوری 
دلیل سودآوری باالی آن نسبت به سایر بخش ها( میزان دستیابی 
گروه های مختلف درآمدی )به خصوص دهک های اول تا چهارم( 
را  کشور، داشتن سرپناه  اساسی  قانون  اصل 31  که  این  با وجــود 
حق هر فرد و خانوار ایرانی دانسته، بسیار سخت شده است. این 
گذشته  کارآمدی سیاست های مسکن در  مسئله نشان دهنده نا
که دستیابی به سرپناه مناسب را دور از دسترس بسیاری  می باشد 
از مردم و به ویژه نسل جوان قرار داده است. در واقع تالش های 
گسترده دولت ها از جمله ایران برای تأمین مسکن اقشار مختلف 

کم درآمد چندان موفق نبوده است.  گروه های  به خصوص مسکن 
ترویج  خدمت  در  که  آن  جای  به  مسکن  بر  کم  حا سیاست های 
عدالت اجتماعی و کاهش نسبی شکاف درآید، باعث افزایش دامنه 
شکاف اجتماعی و فاصله طبقاتی شده است. در مورد شاخص های 
که در سطح جهان در زمینه  مسکن با وجود تالش های گسترده ای 
که دستیابی  گرفته، اما واقعیت این است  استانداردسازی صورت 
به یک استاندارد یکسان در مقیاس جهانی بسیار مشکل است، 
اقتصادی،  با خصوصیات  کنان متناسب  انتظار سا که میزان  چرا 
کشور بلکه در بخش های  اجتماعی و فرهنگی شان نه تنها در یک 
آن متفاوت است. بنابراین تالش صورت گرفته در سطح بین المللی 
)به خصوص توسط مرکز اسکان بشر ملل متحد و بانک جهانی و 
...( صرفًا می تواند به عنوان خطوط راهنما به کار گرفته شود. نتایج 

این تحقیق نشان می دهد:
کمی )تعداد واحدهای مسکونی( در طی دوره  - بررسی آمارهای 
کشور می باشد؛ به  90-1345 نشانگر رشد مناسب تولید مسکن در 
که میزان رشد واحدهای مسکونی در پنج سال اخیر در شهر  طوری 
کشور به  کردستان و  مریوان 6/57 درصد، در نقاط شهری استان 
ترتیب 6/79 و 5/27 درصد بوده است. به طور متوسط در پنج 
واحد   469 و  هــزار   700 و  میلیون  شش  حــدود  ساالنه  اخیر  ســال 
میزان  این  اســت.  شده  ساخته  کشور  شهری  نقاط  در  مسکونی 
کردستان  برای شهر مریوان هزار و 595 و برای نقاط شهری استان 
کمبود  14 هزار و 587 واحد مسکونی بوده است. در واقع میزان 
واحدهای مسکونی در پنج ساله اخیر از یک روند نزولی برخوردار 
نقاط  واحــدهــای مسکونی در  رشــد  بیشترین میزان  اســت.  بــوده 
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کشور در طی دوره 65-1355 اتفاق افتاده است. شهری 
به  رو  روند  بررسی  کم، سنجه های مورد  ترا نظر شاخص های  از   -
کرده است. هر  کشور طی  اخیر در  را طی 45 ساله  رشد مطلوبی 
کم نفر در اتاق با شرایط  پــاره ای از شاخص ها از جمله ترا چند در 
مطلوب و ایده آل )یک اتاق برای هر نفر( فاصله دارد. اما از نظر سایر 
کم نفر  کم خانوار در واحد مسکونی، ترا کمی مانند ترا شاخص های 
در واحد مسکونی و ... به شرایط مطلوب بسیار نزدیک شده است. 
کشور  کلی این شاخص ها روند مناسبی را تا سال 1390 در  به طور 

کرده است. طی 
در  چند  ساخت هر  و شیوه های  ساختمانی  مصالح  نوع  نظر  از   -
کشور  گسترده ای در  چند سال اخیر استفاده از مصالح با دوام رواج 
کشور بر اساس آخرین  کرده است. اما هنوز در نقاط شهری  پیدا 
کشور در سال 1390 )با فرض  سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
از خانوارها در  کم یک خانوار در واحد مسکونی(، 2/19 درصد  ترا
کم دوام و 8/1 درصد خانوارها در واحدهای  واحدهای مسکونی 
شهر  بـــرای  مــیــزان  ایــن  می کنند.  زنــدگــی  دوام  بــا  نیمه  مسکونی 
مریوان به ترتیب 0/89 و 20/75 درصد و برای نقاط شهری استان 

که رقم قابل توجهی است. کردستان 2/42 و 18/78 درصد است 
که در  این است  بیانگر  بناها در سال 1390  - قدمت و عمر مفید 
از واحدهای مسکونی فرسوده  کشور 24/21 درصد  نقاط شهری 
هستند و نیازمند نوسازی می باشند. یعنی دارای قدمتی بیشتر از 
کردستان  25 سال هستند. این میزان برای نقاط شهری استان 

23/06 درصد و برای شهر مریوان 11/97 درصد می باشد.
با  تا 1390  سال 1345  از  کشور  در  مسکن  تسهیالت  و  امکانات   -
وجود این که بهبود قابل توجهی یافته، اما هنوز تا رسیدن به شرایط 
کلیه واحدهای مسکونی از تمام امکانات و  مطلوب و برخورداری 
تسهیالت فاصله دارد. به طوری که چهره شهرهای کشور و از جمله 
تسهیالت  از  بهره مندی  و  سکونت  نابرابری  بیانگر  مریوان  شهر 
که ساخت وسازهای  گونه ای  به  میان طبقات مختلف می باشد. 
انجام شده در پیرامون محدوده طرح تفصیلی شهر تا سال 1390 
گاز و سایر خدمات ورزشی،  از هرگونه امکانات اولیه از جمله برق، 
آموزشی، فرهنگی و ... محروم بوده اند. بخش عمده این وضعیت 
کردن سیاست های انقباضی در طرح های توسعه شهری  به دنبال 
کردن  کشور، عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن، دنبال  در 
اقتصادی،  خصوصیات  به  توجه  بدون  یکنواخت  استانداردهای 
مختلف  گــروه هــای  به  توجه  عــدم  کنان،  سا فرهنگی  و  اجتماعی 
درآمدی در طرح های توسعه شهری، سیاست های تمرکزگرا و ... 
به دلیل نداشتن حق  کم درآمــد  که طبقه  بر می گردد. به طوری 
انتخاب ناچار به سکونت در بیرون از محدوده شهر بدون هیچگونه 

امکانات و خدمات شده است.
کشور تا سال  - از نظر نحوه تصرف، میزان مالکیت در نقاط شهری 
کرده است. دلیل  1365 یک روند صعودی )68/98 درصد( را طی 
گذاری زمین  عمده این امر را بایستی اجرای قانون زمین شهری و وا
دانست. اما از این سال به بعد میزان مالکیت تا سال 1390 با طی 
کشور رسیده  کاهشی به 56/57 درصد در نقاط شهری  یک روند 
شهری  نقاط  در  و  درصــد  مــریــوان 53/94  در  میزان  ایــن  اســت. 

استان کردستان 56/34 درصد بوده است. از سال 1365 به بعد در 
که میزان  مقابل میزان اجاره نشینی افزایش یافته است. به طوری 
اجاره نشینی در سال 1390 در نقاط شهری کشور 33/18 درصد، در 
کردستان 35/28 درصد و در مریوان 37/96  نقاط شهری استان 

درصد بوده است. 
هرچند میزان مالکیت در جوامع مختلف متفاوت است و نمی توان 
گویای وضعیت مطلوب مسکن یک  باال بودن شاخص مالکیت را 
در  ما  کشور  فرهنگی  شرایط  به  توجه  با  امــا  نمود.  قلمداد  کشور 
بایستی نشانه  را  نزولی میزان مالکیت خانوارها  مورد مسکن سیر 
کم درآمد  گروه های  افزایش شکاف و فاصله طبقاتی و عدم توان 
)به خصوص دهک های اول تا چهارم( برای دستیابی به مسکن 
گذشته  کارآمد  دانست. وضعیت فوق تجلی اثرات سیاست های نا
این  اســت.  کم درآمــد  گروه های  تأمین مسکن  بــرای  به خصوص 
تعداد  کمی  نظر  از  چند  هر  که  است  این  دهنده  نشان  وضعیت 
واحدهای مسکونی به دلیل سودآوری باالی آن از میزان رشد قابل 
گروه های  توجهی برخوردار بوده است، اما از توزیع مناسبی در بین 
گذشته  مختلف درآمدی برخوردار نبوده و سیاست های مسکن در 

گروه های درآمدی پایین بوده است.  کمتر به نفع 
مسکن  استانداردهای  و  شاخص ها  اســت،  واقعیت  که  آنچه  اما 
در  کنندگان  استفاده  نیازهای  که  باشد  انعطاف پذیر  باید  آنقدر 
کشور را با اولویت های فرهنگی آنها پیوند دهد  بخش های مختلف 
کنان استوار باشد.  مسائل و روش های ناشی  و بر اولویت های سا
از سیاست های متمرکز نوعی یکنواختی را بر شاخص های مسکن 
کرده است. اختالف جزئی  گذشته تحمیل  کشور در طی دوره های 
کردستان و  کثر شاخص ها در نقاط شهری استان  ا روند تحوالت 
کشور و شهر مریوان صحت این مدعا را تأیید می کند. این مسئله به 
خصوص در یک دهه اخیر در مسکن مهر با شکلی یکنواخت برای 
کرده و عمدتًا سیمایی متناقض  کشور تجلی پیدا  تمامی شهرهای 
این  اســت.  گذاشته  نمایش  به  را  آنها  موجود  بافت  با  متفاوت  و 
کنان  که مناسبات شخصی سا یکنواختی در آینده باعث می شود 
عرصه ها  این  در  تعلق  احساس  به  قــادر  آنها  و  شود  اشکال  دچــار 
نگرش های  بــودن  غالب  دهــنــده  نشان  فــوق  وضعیت  نباشند. 
که  صورتی  در  بــوده  مسکن  سیاست های  بر  اقتصادی  و  کالبدی 
کرد. چرا  بایستی با مسئله مسکن به شیوه ای همه جانبه برخورد 

که مسئله مسکن فراتر از خانه سازی است. 
شهری،  جامعه  ثبات  تحکیم  موجبات  می تواند  مناسب  مسکن 
تعلق  و  هویت  حــس  افــزایــش  انــســانــی،  مناسبات  و  روابـــط  دوام 
تعالی  و  رشــد  موجبات  سرانجام  و  شهری  محیط  در  اجتماعی 
گــردد.  موجب  را  شهری  کنان  سا فرهنگی  و  اجتماعی  اخــالقــی، 
دستیابی به مسکن مناسب نیازمند تدوین سیاست های مناسب 
از  استفاده  و  جــمــع آوری  منظم  روش هـــای  از  استفاده  با  مسکن 
نیازهای مردم به مسکن و شناخت وضعیت  اطالعات مربوط به 
در  ــت.  اس جهانی  و  ملی  منطقه ای،  محلی،  سطوح  در  مسکن 
تدوین سیاست ها و استانداردهای مسکن ضرورت توجه به موارد 

ذیل ضروری است:
- محلی گرایی و توجه به ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
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شهرهای مختلف کشور.
کشور و یا تدوین جایگاه  - تهیه طرح جامع مسکن برای شهرهای 

مشخص بخش مسکن در طرح های توسعه شهری.
کشور. - اجتناب از تدوین استانداردهای یکنواخت برای تمام 

- توجه به نیازها، ترجیحات و انتظارات مصرف کنندگان واحدهای 
مسکونی.

گروه های مختلف درآمدی در طرح های توسعه  - برنامه ریزی برای 
شهری.

درآمــد در سطوح  کم  گــروه هــای  برنامه مسکن  کــردن  - عملیاتی 
محلی.

- تمرکززدایی و دادن اختیارات بیشتر به مقامات محلی در زمینه 
برنامه ریزی و طراحی مسکن.

کنار شاخص های  کیفی مسکن در  - توجه بیشتر به شاخص های 
کمی.

- ایجاد زمینه برای کاهش هزینه های مسکن در سبد هزینه خانوار.
در  منطقه  هــر  بومی  و  اقلیمی  طبیعی،  ویــژگــی هــای  بــه  توجه   -

برنامه ریزی و طراحی مسکن.
کل محیط مسکونی )  - عدم توجه صرف به مسکن بدون توجه به 

مسکن و نیازمندی های خدماتی(.
کلیه ابعاد آن )کالبدی،  گرفتن  - نگاه یکپارچه به مسکن با در نظر 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...(.
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