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 صلنامه مطالعات عمران شهریف  7931 زمستان ،هفتمدوره دوم، شماره 

 
 61/90/6901تاریخ دریافت: 

 61/66/6901تاریخ پذیرش: 

 

 هایشاخص از نظر کرمانشاه استان هایشهرستان مراتبیتغییرات سلسه ارزیابی

  7931 تا7911 سرشماری هایدوره در مسکن جمعیتی

 
 4سجاد ملایی قلعه محمد، 9فر شاهرخی ، زینب2، سعید ملکی7مشکینی ابوالفضل

 

 چکیده
 تلاش در و بوده گریبان به دست آن با همواره هاانسان که است مسائلی ترینمهم جمله از مسکن

سکن ی مهاشاخصم توجه به لزو. اندبوده آن برای معقول و مناسب پاسخی یافتن و مسئله این رفع برای

 در این میان شهر کرمانشاه به دلایلرسد، برای درک بهتر مشکلات بخش مسکن بسیار ضروری به نظر می

ی، نبدمسکگوناگون مشکل مسکن را به صورت مشکلی حاد درآورده است. این مشکلات خود را به صورت 

ه بسیار ها نمایان کرده است؛ کدر سکونتگاهکیفیت پایین مسکن، نامناسب بودن بافت و مصالح ساختمانی 

 در مانشاهکر استان هایشهرستان وضعیت بررسی به حاضر تحقیقرسد. بنابراین کننده به نظر مینگران

 جمعیتی هایشاخص از برخورداری در هاشهرستان این جایگاه تغییر و 6911-6901سرشماری  هایدوره

مؤثر  کیفی و کمی شاخص 16 مطالعه این در. باشدمی ایمقایسه و تحلیلی تحقیق، روش. پردازدمی مسکن

 نشانو آنتروپی روش از ها،آن از یک هر به اوزان اختصاص جهت سپس شدند، شناسایی مسکن بخش در

 هایخانوار و مسکن کمبود ضریب هایشاخص که داد نشان روش این طبق بر دهیوزن نتایج. شد استفاده

 مدل از سپس. هستند هاشاخص تریناهمیت با 6901 و 6911 هایسال در ترتیب به برق داقلح دارای

 شهرستان 6911 سال در که است آن بیانگر بندیرتبه نتیجه. شد استفاده هاشهرستان بندیرتبه برای ویکور

 شهرستان نیز 6901 سال در. دارد قرار برخورداری آخر رتبه در هرسین شهرستان و نخست رتبه در روانسر

 ونآزم نتیجه. دارد قرار برخورداری آخر رتبه در دالاهو شهرستان و برخورداری نخست رتبه آباد دراسلام

 وجود دمع بیانگر ها،آن جمعیت با هاشهرستان برخورداری میزان بین رابطه بررسی در پیرسون همبستگی

 نتیجه. باشدمی عامل دو این بین رابطه در 6901 سال در همبستگی وجود و 6911 سال در همبستگی

 استان، زمرک از هاآن فاصله با هاشهرستان برخورداری میزان بین رابطه بررسی در پیرسون همبستگی آزمون

 عامل دو این بین رابطه در 6901 سال در همبستگی وجود و 6911 سال در همبستگی وجود عدم بیانگر

 باشد.می

 آسایش حرارتی، مسکن پایدار، اقلیم، شاخص ماهانی، شهر ایلامواژگان کلیدی: 

 

                                                           
 ری دانشگاه تربیت مدرس تهرانریزی شهدانشیار گروه جغرافیا و برنامه. 1 

 malaki@scu.ac.irایران  اهواز، ستاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز،ا. 2

 زی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران.ریدانشجوی مقطع دکتری جغرافیا و برنامه نویسنده مسئول. 3

 ی، دانشگاه شهید چمران اهوازکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهر. 4 
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 مقدمه

 ینا رفع برای تلاش در و بوده گریبان به دست آن با همواره هاانسان که است مسائلی ترینمهم جمله از مسکن

 به جهان جمعیت دی،میلا 61 قرن اواخر در صنعتی انقلاب از. اندبوده آن برای معقول و مناسب پاسخی یافتن و مسئله

 میلیارد هفت از بیش به 6199 سال در نفر میلیارد یک از که طوریبه یافت؛ افزایش انگیزی حیرت سرعت با نمایی طور

 گردیده شهرها در فراوانی مشکلات و مسائل پیدایش باعث ایزدهشتاب رشد چنین. است رسیده 1969 سال در نفر

شهری به دلیل عدم تناسب بین رشد جمعیت و تدارک امکانات و زیرساخت ها و هر روز بر دامنه مشکلات . است

 ترینمهم از (. یکیZavadskas et al: 2007: 49افزوده شده و تغییرات کمی و کیفی زیادی در شهرهابه وجود آورده است )

 معیتج روزافزون رشد با که .باشدمی مسکن بازار شود،می محسوب جمعیتی تغییرات این از متأثر که شهری بازارهای

در استانبول در  1در هبیتات . نماید فزونی به رو گذشته هایسال در مسکن به نیاز تا شده سبب شهرها،کلان در شهری

، همه ملت ها از سراسر جهان متعهد شدند که برای تهیه پناهگاه مناسب برای همه و اسکان های انسانی 6001سال 

حق برخورداری از مسکن مناسب به عنوان بخشی از حق زندگی در بسیاری (. Wang et al, 2006: 9) پایدار فعالیت نمایند

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و معاهده بین 66اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده  11المللی از جمله: مادۀ از اسناد بین

 ورد توجه قرارگرفته و بر آن تأکید شده استفرهنگی سازمان ملل، دومین کنفرانس اسکان بشر در استانبول م

.(Westaway, 2006: 175, Choguill: 2007: 143)نیازهای از یکی عنوان به را مسکن آشکارا برانت، کمیسیون نهایی گزارش 

همچنین مجمع عمومی سازمان ملل، مسکن  (Hewitt:1998: 411).است  شناخت توسعه حال در جهان یا جنوب کلیدی

 زیرا امروزه. (Rahman, 2002: 433)کند ای و حیاتی انسان برای ایجاد زندگی انسانی مطرح میمن را حق پایهمناسب و ا

 امنیت اب است مسکنی مناسب مسکن بلکه باشند، ساکن آن در خانوار چند یا یک که نیست سرپناه یک تنها مسکن

 وانت به توجه با که دوام با و مناسب مصالح و ادمو با اولیه هایساخت زیر و امکانات خدمات، به دسترسی تصدی،

 مسکن،(. Habitat, 2015: 40)است گردیده احداث مناسب مکانی در ایجامعه هر اجتماعی و فرهنگی شرایط و افراد مالی

 رهنگیف و اقتصادی اجتماعی، هایزمینه از مختلفی هایجنبه با و است پناه سر اولیه اشکال توسعه حاصل و فرآیند یک

 ,Westaway) محله یک در سکونت از دفر یضایتمندر انمیز در ارتأثیرگذ عامل مهمترین؛ Jenkins; et al, 2007: 98)) مرتبط

 عامل اصلی جامعه پذیری افراد نیست به جهان و کالایی عمده و تعیین کننده در سازمان اجتماعی فضا(؛ و 187 :2006

 ردای داویت فردی، روابط اجتماعی و اهداف جمعی افراد نقش بسیار تعیین کنندهگیری هکه در شکلرود ر میشمابه

(Short, 2006: 199.)  در حال حاضر مسئله مسکن و تغییرات مدل و ارزش آن مسائل جهانی است و جوامع و کشورهای

ال داده است. بنابراین، در حخانمانی و فقدان پناهگاه مناسب مشکلات مسکن را افزایش مختلف با آن مواجه هستند. بی

حاضر، توجه به مسکن صرفًا در نظر گرفتن پناهگاه فیزیکی نیست و شامل تمام خدمات عمومی و امکانات مورد نیاز 

 مسکن به مناسب قادر خواهد بود دسترسی سازی موفق،مسکن بخش (.Anabestani, 2016: 20) برای زندگی بهتر است

 عدم سبب به صرفا   که مسکنی و ؛(& Warnock, 2008: 239 Warnock) بخشد تحقق جمعیتی هایگروه تمامی میان در را

 حد از ترمتراکم و استاندارد سطح از ترپایین هایاتاق در آن ساکنان که است آن معنای به گردد، خابانت مالی استطاعت

 به افراد روانی و جسمی سلامتی بر مسکن ناکافی تسهیلات و افراد تراکم میزان صورت این در. کنندمی زندگی معمول

 این حل. نمود حل را مسکن مشکل و نموده هدایت را مسکن دتولی نظام باید راستا این در. گذاردمی سوء تأثیر شدت

کرد  گیریتصمیم مهم این آینده برای هاداده این به توجه با بتوان که دارد مسکن با مرتبط آمار و اطلاعات به نیاز مشکل

 نآ به مربوط مسائل لح در سعی مختلف کشورهای در گذارانسیاست و ریزانبرنامه رو؛ این از (.10: 6911ستارزاده، )

 و هرسید پایان به ساله پنج برنامه پنج اسلامی انقلاب از پس ایران کشور در .(Buckley & Kalarickal, 2005: 233)دارند 

http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86.html
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 حل برای راهکارها ترینمهم از یکی شده، انجام هایبرنامه نقد و ارزیابی از فارغ. اجراست حال در نیز ششم برنامه

 یفیک و کمی مسائل تحلیل و ارزیابی. باشدمی کشور در مسکن هایشاخص وضعیت بررسی مسکن، بخش مسائل

 ،اقتصادی مختلف ابعاد بیانگر و بوده مطرح مسکن هایشاخص نام به که گیردمی صورت ابزاری طریق از مسکن

 در که است شهری ایهشاخص آوری جمع در پیشگام نهاد یک 6هبیتات .هستند مسکن کالبدی و فرهنگی اجتماعی،

 تهگذاش هاسکونتگاه عملکرد بر نظارت روی بر را خود تمرکز و نهاده بنیان را مسکن هایشاخص موضوع ،6006 سال

(. زیرا رضایتمندی سکونتی به عنوان عاملی تاثیر گذار در کبفیت زندگی فردی شناخته شده Habitate, 2009: 3است )

 & Abdul Ghaniابی نوع رفتار افراد نسبت به مسکن و محیط اطراف آنست )است و شاخصی مناسب به منظور ارزی

Noraini ,2006, 14ابزار و الذکرفوق مختلف ابعاد در مسکن وضعیت شناخت ابزار سوء یک از مسکن های(. شاخص 

 مناسبی ابزار دیگر سوی (. از11: 6911عزیزی، )هستند  آن ریزیبرنامه و مسکن آینده اندازچشم ترسیم برای کلیدی

 اجرای چگونگی بر نظارت امر در سازیشفاف و هاآن اجرای طول در هابرنامه تحقق میزان و موجود وضع سنجش برای

 مسکن، هایشاخص میان (؛ در16: 6901کریمی،  و عابدینی)بود  خواهند آنان عملکرد و ربطذی هایسازمان

 روند؛یم شمار به کلی هایهدف تحقق و پیشرفت گیریاندازه ابزار ترینسبمنا( کیفی و کمی)جمعیتی  هایشاخص

 دو به توانمی را هستند مؤثر سکونتی خدمات و نیاز مورد فضای بر غیرمستقیم یا و مستقیم طوربه که هاشاخص این

 اختشن را مسکن امر در مؤثر پارامترهای آن کمک به توانمی که. نمود تقسیم مسکن کیفی و کمی هایشاخص گروه

 فیکی و کمی هایشاخص بررسی به پژوهش این در. نمود تسهیل را مسکن صحیح تصمیم و ریزیبرنامه هرگونه و

 شده تهپرداخ کرمانشاه استان هایشهرستان در محیطیزیست و کالبدی اقتصادی، اجتماعی، هایویژگی لحاظ از مسکن

 یفیک و کمی هایشاخص از برخورداری در کرمانشاه استان هایشهرستان بندیحسط حاضر تحقیق اصلی هدف. است

 هایشاخص از برخورداری در هاشهرستان این جایگاه دگرگونی بر تحلیلی و 6901 تا 6911 سرشماری دوره از مسکن

 . باشدمی مذکور هایدوره در فوق

 

 پژوهش هایفرضیه

 سال زا مسکن کیفی و کمی هایشاخص از برخورداری در کرمانشاه استان هاینشهرستا وضعیت رسد می نظر به -

 . شودمی دیده هاآن میان زیادی شکاف و یافنه سوق تعادل عدم سمت به 6901 تا 6911

 در کنمس کیفی و کمی هایشاخص لحاظ از کرمانشاه استان هایشهرستان برخورداری میزان بین رسدمی نظر به -

 .دارد وجود معناداری رابطه هاآن جمعیت و 6901 تا 6911 سرشماری هایهدور

 و یافته رتغیی مسکن کیفی و کمی هایشاخص برخورداری میزان استان مرکز از فاصله افزایش با رسدمی نظر به -

 .یابدمی کاهش آن سطح

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 قتصادی،ا فیزیکی، و کالبدی معماری، مکانی، مختلف ابعاد دارای و است هگسترد و پیچیده بسیار مسکن، یمقوله

 ارائه باب این در مختلفی تعاریف بنابراین،(. Cullingworth, 1997: 166) است پزشکی و روانشناختی مالی، اجتماعی،

 اجتماعی نقش هک پردوام و یاقتصاد کالایی عنوان به یا فیزیکی تسهیلات واحد مثابة به مسکن اینکه؛ جمله از است، شده

                                                           
1 UN-HABITATE 
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 مناسب و خوب مسکن (؛Bourne, 1981: 16است ) اقتصادی بخشی و خدمات از ایمجموعه چونان دارد، نیز جمعی یا

 ها،وباریبندبی ها،بیماری قبیل از زیانباری پیامدهای به منجر نامطلوب و بد مسکن و است جامعه عمومی رفاه نشانگر

 و جسمی نیازهای وجه دو هر لوکوربوزیه، دیدگاه به بنا (.Rangwala,58 :1998 )گردد می جوامع نجوانا فساد و تباهی

 یک زندگی معنی به را انسان هایدگر(. Yagi, 1992: 8-6)شود  داده پاسخ خانه فضایی دهیسازمان با باید انسان روحی

 به انهخ هایدگر، نظر اساس بر. دارد سکنی که هست جایی تا انسان گویدمی و کندمی تعبیر زمین از شونده فنا موجود

: 6910ری، آقاصف) است یافته کاهش صرف مصرفی رابطه به سکونت و است شده گرفته نظر در ابزاری و ماشین عنوان

 وب،خ مسکن آید. بخشمی شمار به کالبدی یا فیزیکی نظر از یافتگی توسعه هایشاخص ترینمهم از یکی (. و11

 &Warnock, 2008: 239 )بخشد  تحقق جمعیتی هایگروه تمامی میان در را مسکن به مناسب دسترسی و تهیه تواندمی

Warnock)  در این خصوص نباید فراموش کرد که یک واحد سکونتی به خودی خود و به تنهایی تعیین کننده رضایتمندی

دهد می تر است که فضای سکونتی را تشکیلسکونتی نیست، بلکه تنها قسمت یا زیرسیستمی از یک سیستم کلی

.(Choudhury, 2005: 20) لیل ناکافی بودن ساختار، کمبود فضا و ذخیره سازی، ساکنین را مسکن ناکارآمد می تواند به د

از نظر اجتماعی، مکان، شکل و نوع (. Athens, 2004: 10های شیمیایی مواجه کند )بیشتر با آسیب، حوادث و مسمومیت

مچنین مسکن آورد. همصالح به کار رفته در واحدهای مسکونی برای مالک آن، مقام و منزلت اجتماعی به ارمغان می

بار روحی، پیامدهای اجتماعی چون طور مستقیم و غیرمستقیم علاوه بر آثار زیاننامناسب و خارج از استاندارد به

های ویرانه، مساکن شلوغ و زیراستاندارد و بزهکاری، جرم و نقض قوانین و مقررات را به دنبال دارد. چنانکه خانه

: 6911دهقان،  و زیاری)آید خیزی به حساب مین خانه، از جمله عوامل مؤثر در جرمهای دارای میزان مالکیت پاییمحله

 سکن،م محلی ریزیبرنامه به. گیردمی صورت شهری مناطق یا شهر شهرستان، مقیاس در مسکن محلی ریزی(. برنامه11

 به ایمنطقه و ملی برنامه اعتبارات و اهداف توزیع یا تقسیم اول، رویکرد: کرد نگاه متفاوت رویکرد دو با توانمی

 و یمحل سطوح در مسکن وضعیت بررسی دوم رویکرد است؛ شهر و شهرستان ناحیه، ترکوچک جغرافیایی واحدهای

 و .(61: 6911 توفیق،)است  اراضی مناسب تفکیک و شهر آینده مسکونی توسعه برای نیاز مورد مسکونی زمین برآورد

گیرد، شناخت وضع موجود و ای( مورد بررسی قرار میناحیه –ریزی شهری رافیایی )برنامهآنچه که در مطالعات جغ

یق هاست که از طرریزی مطلوب درباره نیاز به واحدهای مسکونی و مقدار زمین مورد نیاز آتی شهرها و سکونتگاهبرنامه

 نیز مسکن ریزیبرنامه (.11: 6901اران، توان به آن دست یافت )لطیفی و همکهای کمی و کیفی مسکن میشاخص

 از جزئی مسکونی واحدهای و مکانیدرون هایفعالیت آن در که شودمی محسوب شهری ریزیبرنامه نظام از جزئی

 مسکن یزیربرنامه چهارچوب در موضوع حسب بر که. شودمی محسوب شهری یافتهتطابق و یافتهتغییرشکل فضاهای

 و سکونیم نیازهای به سکونت قابل فضاهای تخصیص با مسکن ریزیبرنامه اساس همین بر. گیردمی رارق توجه مورد

 قتصادیا و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، چهارچوب با ویژه هایتکنیک و هاتئوری از استفاده و منابع محدودیت به توجه

 سکنم مختلف اجزای و ابعاد تحلیل و تجزیه و ساییشنا نیازمند مسکن بخش در جامع برنامه یک تدوین .دارد سروکار

 تصادی،اق مختلف ابعاد بیان برای ضروری ابزاری و جامع یبرنامه یک اصلی شالوده عنوان به مسکن هایشاخص. است

 .است برخوردار مسکن ریزیبرنامه امر در ایویژه جایگاه از مسکن، کالبدی و محیطی زیست فرهنگی، اجتماعی،

 لکهب پردازند،می مختلف ابعاد در مسکن موجود وضع بیان به توصیفی ابزاری عنوان به تنها نه مسکن هایشاخص

 سکنم برخورداری نحوه از روشنی تصویر نهایت در و کرد، استفاده نیز مختلف مراکز بندیسطح برای آن از توانمی

 سوی از ویژه به و جهان در امروزه .نمود اتخاذ آینده در ناسبیم راهبردهای و هاسیاست و داشته آینده و حال گذشته، در

 کرده پیدا ایویژه اهمیت مسکن، هایشاخص جمله از شهری گوناگون هایشاخص از استفاده المللیبین هایسازمان

http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86.html
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و بالا بودن  مساکن گیدفرسو نظیر معضالتی با انیردر ا مسکن مقوله. (06: 6901همکاران، و زرگر زادههادی)است 

 یشافزو ا مسکن مالکیت به دممر بیشتر تمایل ،مسکن ساختدر  لتدو نقش نشد کم ده،فرسو یحدهاوا ادتعد

در این میان شهر کرمانشاه ست. رو بهرو  دهدیم یشافزرا ا مسکن یتقاضا دخو دیخو به که یاهسته تک یهاارخانو

غرب و شمال غربی کشور، به دلایل تغییر ابعاد خانوار و بالا رفتن  یی دومین شهر بزرگ و پر جمعیت منطقهنیز به مثابه

های مستقل، گرانی زمین شهری از یک سو و محدودیت و کمبود خدمات مسکن از توقعات به شکل زیستن در خانه

فیت ی، کیبد مسکنطرف دیگر، مشکل مسکن را به صورت مشکلی حاد درآورده است. این مشکلات خود را به صورت 

به نظر  نندهکنگرانها نمایان کرده است.که بسیار پایین مسکن، نامناسب بودن بافت و مصالح ساختمانی در سکونتگاه

 ضعیتو برای معیارهایی و هاشاخص وجود فوق، اصول در شده بیان اهداف به دستیابی میزان ارزیابی منظوررسد. بهمی

 ودهب آن بر سعی پژوهش این در انتخابی، هایشاخص اهمیت به توجه با. است ضروری کشور مساکن موجود سنجی

 شود، تهگرف نظر در مسأله ابعاد بهتر چه هر پوشش به توجه با کالبدی و اجتماعی اقتصادی، معیارهای از ایمجموعه که

 .است شده اشاره آنها به ادامه در که

 

  مسکن مناسب هایشاخص

 و واقعیات مقیاس و نمود ارزیابی را مسکن نظام بر حاکم وضعیت توانمی مسکن هایشاخص از استفاده با

 جمعیتی اصلی هایشاخص (.19: 6911ستارزاده، )کرد  بررسی عینی نظر از دارند وجود زمینه این در که رخدادهایی

 گروه دو در انتومی را است مؤثر سکونتی خدمات و افراد نیاز مورد فضای بر غیرمستقیم یا و مستقیم طوربه که مسکن

 مسکونی؛ واحد کمی هایشاخص( الف: از عبارتند دو این داد؛ قرار بررسی مورد هم با متصل حال عین در ولی جداگانه

 خصوصیات و مسکونی واحد در تراکم انواع بیان به عمدتاً کمی هایشاخص. مسکونی واحد کیفی هایشاخص( ب

 کونیمس واحد در موجود امکانات و تسهیلات و ساختمان عمر و قدمت ،(دوام انمیز)بنا  ساخت مصالح بررسی به کیفی

 طلوبم خانوادگی زندگی انفعالات و فعل انجام و خانوار زیست برای را مسکونی واحد یک که خصوصیاتی. پردازدمی

 در نفر تعداد خانوار، الانهس رشد خانوار، بعد مانند ؛(11: 6919بهزادنسب، )است  واحد یک کیفی هایویژگی سازد،می

 کنند،یم زندگی غیراستاندارد هایسکونتگاه در که کودکانی مرگ احتمال بهداشت، جهانی سازمان گزارش بنابر... و اتاق

 :Benton and Short, 2008است ) بیشتر درصد 19-19 شمالی، امریکای و اروپایی شهرهای در احتمال این با مقایسه در

 در علاوهبه و است فاضلاب و برق آب، تسهیلات و لازم هایزیرساخت و امنیت فاقد آنها سکونت محل زیرا (.12

 شیوع موجب مناطق این در حد از بیش تراکم همچنین (.Brunn, et al, 2003:1دارد ) قرار نیز متعدد مخاطرات معرض

 غیرقابل نقش مسکن جمعیتی های. شاخص(The World Health Organization, 1992: 2004) شودمی واگیردار امراض

 (،6001) پاریخ، و تیواری مختلفی از جمله تحقیق مطالعات در که دارند مسکن هدانیک تابع ساختار تحلیل در انکاری

 انگردی و ابونوری تحقیق اند،بوده معنادار هایشاخص از تا دو مسکونی واحد در خانوار تراکم و ساختمانی مصالح نوع

 عنادارم هایشاخص از ساختمان در موجود تسهیلات و رفته بکار مصالح اتاق، تعداد ساختمان، قدمت زیربنا، سطح که

 لودهی تحقیق در برق و آب خدمات کمبود درصد و (6001)آریمان  تحقیق در خانوار بعد جمعیتی هایشاخص اند،بوده

 اجتماعی هایویژگی به وابسته موجود، مسکن کیفیت (. اساساً 11: 6911ستارزاده، )اند رسیده اثبات به( 6006)پاشا  و

 کهطوریبه. (Gootdiener and Budd, 2015: 83-1)ت اس گردیده واقع آن در مسکن که است پیرامونی یمنطقه فیزیکی و

 لمعقو متوسط و سعهتو شاخص یک عنوان به آنان اختیار در اتاق تعداد و خانوار اعضای تعداد بین یرابطه امروزه
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 تنهانه هاشاخص این(. 696: 6911شیخی و همکاران، )است  شده شناخته بهداشتی شاخص یک عنوان به اتاق در نفرات

 در زیساشفاف عامل بلکه است آنها اجرای طول در هابرنامه تحقق میزان و موجود وضعیت سنجش برای مناسبی ابزار

 هر فقدان یا کمبود: (. 6911همکاران،  و لطفی)بود  خواهد ربطذی مجری هایازمانس عملکرد چگونگی بر نظارت امر

 (6جدول ) در. آورد خواهد پدید شهر کل حتی و محله ساکنان برای را ایعدیده مشکلات هاشاخص این از یک

 مددرآ)توسعه  حال رد کشورهای ،(بالا درآمد) یافته توسعه کشورهای در مسکن اصلی هایشاخص از برخی وضعیت

 .است شده ارائه( پایین

 
 کرمانشاه استان با مقایسه در مختلف کشورهای در مسکن اصلی هایشاخص از برخی (7 جدول

 کشورها

 هاشاخص
 7931کرمانشاه  استان درآمد پایین با کشورهای بالا درآمد با کشورهای

 91/6 1/6 96/6 مسکونی واحد در خانوار

 11/6 11/1 11/9 اتاق در نفر

 61/11 11 699 دوام با مساکن

 11/01 11 699 کشی لوله آب دارای واحدهای

 90/9 1 1/1 خانوار بعد

 11/1 1 1/1 مسکونی واحد در اتاق

 - 1/11 1 زیراستاندارد مسکونی واحدهای

 نگارندگان. و محاسبات (7933و همکاران،  موسوی از برگرفته) 7337 جهانی بانک و متحد ملل بشر اسکان مرکز: مأخذ

 

 پژوهش روش

 گردآوری .باشدمی ایمقایسه و تحلیلی -توصیفی  ماهیت براساس کاربردی، هدف اساس بر حاضر تحقیق روش

 حقیقت آماری جامعه. گرفت صورت کشور آمار سازمان از آمده بدست اطلاعات بر مبتنی و ایکتابخانه صورت به هاداده

 یافتگی توسعه میزان بود درصدد که. باشدمی 6901 و 6911 سرشماری هایدوره در کرمانشاه تاناس شهرستان 61 شامل

. نماید تعیین 6901 و 6911 هایدوره در مسکن کیفی و کمی هایشاخص براساس را کرمانشاه استان شهرستان 61

 زا استفاده با معیارها از یک هر وزن سپس است، شده استفاده مسکن کیفی و کمی شاخص 16 از سنجش این برای

 از. است گرفته انجام VIKOR مدل با هاشهرستان بندیرتبه و هاداده تحلیل و تجزیه و شده تعیین شانون آنتروپی روش

 از برخورداری در هاشهرستان برخورداری میزان بین رابطه بررسی برای( SPSSافزار نرم)پیرسون  همبستگی آزمون

 افزارنرم از همچنین. است شده استفاده استان، مرکز به هاآن فاصله میزان و هاشهرستان جمعیت با کنمس هایشاخص

EXCEL افزارنرم از و محاسبات انجام برای GIS است شده استفاده نقشه تهیه برای . 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 مطالعه مورد هایشاخص معرفی
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 س،دستر در اطلاعات و آمار و شده انجام مسکن بخش هایشاخص با رابطه در که هاییپژوهش و مقالات بررسی با

 کیفی و کمی هایشاخص از برخورداری در کرمانشاه استان هایشهرستان بندیسطح و بندیرتبه برای که هاییشاخص

 ید.گرد تعیین مسکن بخش مسکن

 
 7(7931ها )آن وزن و تحقیق در استفاده مورد هایشاخص(: 2)جدول

 وزن شاخص وزن شاخص

 9111/9 برق حداقل دارای مسکونی واحدهای درصد 911911/9 خانوار رشد

 9111/9 تلفن حداقل دارای مسکونی واحدهای درصد 9111/9 خانوار بعد

 9111/9 کشی لوله آب حداقل دارای مسکونی واحدهای درصد 911111/9 مهاجرت ضریب

 9111/9 کشی لوله گاز حداقل دارای مسکونی احدهایو درصد 9110/9 مسکن رشد نرخ

 9191/9 مرکزی حرارت دستگاه حداقل مسکونی واحدهای درصد 9111/9 مسکن کمبود ضریب

 9111/9 مرکزی برودت و حرارت حداقل مسکونی واحدهای درصد 9111/9 مسکونی واحد به خانوار متوسط

 9111/9 آشپزخانه حداقل دارای مسکونی واحدهای درصد 9111/9 مسکونی واحد در نفر متوسط

 9111/9 حمام حداقل دارای مسکونی واحدهای درصد 9111/9 رخانوا تصرف در اتاق تعداد متوسط

 9119/9 بادوام مسکونی واحدهای درصد 9119/9 اتاق در نفر متوسط

 9111/9 دوام بی مسکونی واحدهای درصد 9119/9 مسکونی درواحد اتاق متوسط

 6= وزن مجموع 16= ها شاخص کل تعداد 9119/9 بنا عمر میانگین

 نگارندگان محاسبات: مأخذ

 

 ویکور

VIKOR یکی از مدل تصمیم( گیری چند معیارهMCDM) ای از بندی از مجموعهاست که برای تعیین اولویت رتبه

ین ریزی مصالحه برای تعیمفهوم برنامه رود. توجیه ویکور این است که ازها در حضور معیارهای متضاد به کار میگزینه

گیری بر این روش تصمیم (.Huang et al, 2009: 176بندی بر اساس نتایج اعتراضات فردی و گروه استفاده شود )اولویت

 ریزی مصالح ایجاداست که در روش برنامه« آلنزدیک شدن به ایده»دهنده ای است که نشانکنندهاساس یک تابع جمع

 ,Opricovic & Tzengشود )سازی برای از بین بردن واحدهای معیارهای توابع استفاده میشده است. این روش نرمال

 باشد.که مراحل آن به شرح زیر می (.445 :2004

 

 2(نهایی تصمیم جدول) داروزن تصمیم ماتریس تشکیل

                                                           
ها در پرسشنامه و به شمارش نیاوردن این شاخص 6901های مسکن در سرشماری لازم به ذکر است با توجه به عدم وجود برخی از شاخص. 6 

استفاده گردیده  6911ت به سرشماری ها و مقایسه بهتر نسبنیز برای تکمیل شاخص 6909های سرشماری سرشماری مذکور بنابراین از شاخص

 است.

های استان کرمانشاه برابر با صفر بود به همین دلیل از این شاخص در همه شهرستان 6911. شاخص حرارت و برودت مرکزی در سرشماری 1 

 استفاده نگردید.
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 با. ودشمی تعریف معیارها وزن بردار گیری،میمتص در مختلف معیارهای اهمیت ضرایب به توجه با مرحله این در

 و پویا) شودمی تشکیل تصمیم نهایی( جدول) ماتریس مربوط، وزن در شده مقیاسبی تصمیم ماتریس عناصر ضرب

 (.66: 6909 زوارم، علیزاده

 مقدار بدترین و بهترین تعیین -6

 *fi که جایی .نامیممی -fi و *fi ترتیب به و کنیممی یشناسای را معیار هر در مقادیر از یک هر بدترین و بهترین

: 6909 خلیجی، و پوراحمد) امi معیار برای منفی آلایده حلراه ینبدتر -fi و امi معیار برای مثبت آلایده حلراه بهترین

1.) 

fi*= Max fij                                                  (                                                         6رابطه ) 

fi-= Min fij (                                                                                                          1رابطه )  

 
 7931و  7911 سرشماری برای مقدار بدترین و بهترین تعیین(: 9) جدول

 شاخص خانوار رشد خانوار بعد مهاجرت ضریب مسکن رشد نرخ مسکن کمبود ضریب

6911 6901 6911 6901 6911 6901 6911 6901 6911 6901  

969/9- 991/9 919/9 919/9 999/9 9696/9 961/9 961/9 999/9 9911/9- F Max 

916/9 916/9 996/9- 991/9 919/9- 911/9- 961/9 961/9 919/9 9111/9- F Min 

991/9- 961/9- 911/9 961/9 911/9 991/9 991/9- 9919/9- 960/9- 911/9- F* - F- 

 درواحد اتاق متوسط

 مسکونی
 اتاق در نفر متوسط

 در اتاق تعداد متوسط

 خانوار تصرف

 واحد در نفر متوسط

 مسکونی

 واحد به خانوار متوسط

 مسکونی
 شاخص

6911 6901 6911 6901 6911 6901 6911 6901 6911 6901  

961/9 919/9 990/9 991/9 961/9 960/9 990/9 969/9 990/9 966/9 F Max 

961/9 969/9 961/9 961/9 966/9 966/9 961/9 961/9 961/9 961/9 F Min 

991/9 969/9 991/9- 990/9- 991/9 9911/9 991/9- 991/9- 991/9- 9991/9- F* - F- 

 واحدهای درصد

 حداقل دارای مسکونی

 کشی لوله گاز

 مسکونی واحدهای رصدد

 لوله آب حداقل دارای

 کشی

 واحدهای درصد

 حداقل دارای مسکونی

 تلفن

 مسکونی واحدهای درصد

 برق حداقل دارای
 شاخص بنا عمر میانگین

6911 6901 6911 6901 6911 6901 6911 6901 6911 6901  

911/9 960/9 911/9 969/9 916/9 961/9 961/9 961/9 991/9 991/9 F Max 

999/9 9,999 999/9 966/9 999/9 990/9 991/9 961/9 960/9 961/9 F Min 

911/9 9,960 9,911 996/9 919/9 991/9 991/9 999/9 961/9- 991/9- F* - F- 

 واحدهای درصد

 بادوام مسکونی

 مسکونی واحدهای درصد

 دوام بی

 واحدهای درصد

 حداقل دارای مسکونی

 حمام

 مسکونی واحدهای درصد

 آشپزخانه حداقل دارای

 حرارت دستگاه حداقل

 مرکزی
 شاخص

6911 6901 6911 6901 6911 6901 6911 6901 6911 6901  

999/9 961/9 961/9 9900/9 999/9 969/9 961/9 969/9 991/9 991/9 F Max 

911/9 991/9 991/9 961/9 999/9 966/9 999/9 969/9 991/9 996/9 F Min 

911/9- 991/9 991/9 9919/9- 910/9 996/9 961/9 991/9 999/9 991/9 F* - F- 

 شاخص مرکزی برودت و حرارت حداقل       

       6901  
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       999/9 F Max 

       999/9 F Min 

       999/9 F* - F- 

 نگارندگان محاسبات: منبع

 

 علیزاده و پویا) آیدمی دست به یرز روابط به توجه با (R) تاسف و (s) سودمندی هایشاخص مقادیر تعیین-2

 :(66: 6909 زوارم،

𝑆𝑖 = ∑ 𝑊𝑗
𝑓𝑗+−𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑗+−𝑓𝑗−
𝑛
𝑗=1 (                                                                                           9رابطه )    

𝑅𝑖 = 𝑀𝑎𝑥 (𝑊𝑗
𝑓𝑗+−𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑗+−𝑓𝑗−
) (                                                                                        1رابطه )  

 

 Q ویکور مقدار محاسبه -9

 (:61: 6909 همکاران، و کلانتری) شودمی تعریف زیر صورت به هاi از یک هر برای مقدار این

 

𝑄𝑖 = 𝑉 (
𝑆𝑖− 𝑆+

𝑆−−𝑆+) + (1 – V) (
𝑅𝑖− 𝑅+

𝑅−−𝑅+) (                                                                            1رابطه )  

 
 7911 سرشماری برای Q مقدار و (R) تاسف ،(s) سودمندی هایشاخص مقادیر(: 1)جدول

 وضعیت رتبه R S Q شهرستان نام

 6 109/9 111/9 911/9 روانسر
 برخوردار

 1 901/9 111/9 910/9 جوانرود

 9 199/9 111/9 911/9 باباجانی ثلاث

 برخوردار نیمه

 1 111/9 191/9 911/9 کنگاور

 1 111/9 119/9 911/9 پاوه

 1 119/9 119/9 919/9 دالاهو

 1 119/9 119/9 919/9 قصرشیرین

 1 119/9 190/9 919/9 کرمانشاه
 برخوردار کمتر

 0 110/9 119/9 919/9 یلانغربگ

 69 111/9 111/9 919/9 صحنه

 محروم

 66 119/9 101/9 919/9 سنقر

 61 011/9 191/9 919/9 آباد اسلام

 69 010/9 119/9 919/9 ذهاب سرپل

 61 016/9 191/9 916/9 هرسین

 نگارندگان محاسبات: مأخذ

 

 
 7931 سرشماری برای Q مقدار و (R) تاسف ،(s) سودمندی هایشاخص مقادیر(: 6)جدول
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 وضعیت رتبه R S Q شهرستان نام

 6 69111/9 1101/9 91911/9 آباد اسلام
 برخوردار

 1 6111/9 16111/9 91191/9 کرمانشاه

 برخوردار نیمه 9 91111/9 91111/9 19066/9 کنگاور

 1 19119/9 9111/9 1111/9 هرسین

 برخوردار کمتر

 1 1116/9 9111/9 11101/9 پاوه

 1 11111/9 91111/9 1691/9 صحنه

 1 11911/9 91111/9 16119/9 جوانرود

 1 11611/9 91190/9 11111/9 روانسر

 0 11101/9 9111/9 1011/9 باباجانی ثلاث

 69 1160/9 911900/9 16111/9 سنقر

 محروم

 66 10011/9 919/9 9119/9 سرپل

 61 1961/9 91101/9 1111/9 قصرشیرین

 69 1990/9 911911/9 11911/9 گیلانغرب

 61 0601/9 91111/9 1111/9 دالاهو

 نگارندگان محاسبات: مأخذ

 

 ادهد اختصاص خود به را اولویت بالاترین ارزش کمترین که ایگونه به گرفته صورت Q ارزش براساس بندیرتبه

 کیفی و کمی هایشاخص از برخورداری نظر از Q مقدار اسبراس دهدمی نشان 1 و 1 شماره جداول که همانگونه. است

 ضعیتو بدترین دارای هرسین شهرستان و وضعیت بهترین دارای یک رتبه با روانسر شهرستان 6911 سال در مسکن

 آباداسلام شهرستان سال این در و کرده تغییر 6911 سال به نسبت هاشهرستان برخورداری ،6901 سال در. باشدمی

 .اندداده اختصاص خود به را امتیاز کمترین دالاهو ثلاث شهرستان و امتیاز رترینب

 : گردید آزمون ذیل صورت به شروط آمده بدست نتایج به توجه با حال

 

 6901 و 6911 سال محاسبات برای شروط آزمون

 اول: شرط
 

𝑄(𝐴(2)) − 𝑄( 𝐴(1)) ≥ 𝐷𝑄                                                                    (                          1رابطه )

 

سال  در که. است آلترناتیوها تعداد i و DQ=1/(i-1) و هستند دوم و اول هایگزینه ترتیب به A(2) و A(1) آن در که

𝑄(𝐴(2)) ؛6911 −  𝑄( 𝐴(1)) ≥ 0.101 DQ=1/14-1=0.076 مقدار اینکه به توجه با Q برابر دوم( گزینه) آلترناتیو برای 

 بیشترDQ (911/9 ) مقدار از که بوده 696/9 با برابر دو این تفاضل. باشدمی 109/9 برابر اول آلترناتیو برای و 901/9

 . گرددمی تأیید اول شرط بنابراین. است

𝑄(𝐴(2)) ؛6901سال  در و −  𝑄( 𝐴(1)) ≥ 0.095 DQ=1/14-1=0.076 مقدار اینکه به هتوج با Q ( گزینه) آلترناتیو برای

DQ (911/9 ) مقدار از که بوده 91/9 با برابر دو این تفاضل. باشدمی 691/9 برابر اول آلترناتیو برای و 611/9 برابر دوم

 .گرددمی تأیید اول شرط بنابراین. است بیشتر
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 : دوم شرط

 رتبه بهترین که روانسر شهرستان .باشد داشته را رتبه بهترین نیز R یا Sنظر از همچنین باید اول گزینه که است این

 . داراست را رتبه بهترین نیز R شاخص نظر از داشت Q شاخص نظر از را

 .دهدمی اختصاص خود به را اول رتبه روانسر شهرستان و شودمی تأیید نیز دوم شرط 6911سال در

 .دهدمی اختصاص خود به را اول رتبه آباداسلام شهرستان و ودشمی تأیید نیز دوم شرط 6901سال در همچنین

 

 
 7911 سرشماری در کرمانشاه استان هایشهرستان بندینقشه پهنه(: 7)شکل 

 نگارندگان محاسبات: مأخذ

 

 
 7931 سرشماری مسکن در کرمانشاه استان هایشهرستان بندینقشه پهنه(: 2)شکل 

 نگارندگان محاسبات: مأخذ

  فرضیات آزمون

 سکنم کیفی و کمی های شاخص از برخورداری در کرمانشاه استان هایشهرستان وضعیت رسد می نظر به :اول فرضیه

 . شودمی دیده هاآن میان زیادی شکاف و بوده نامتعادل 09تا 6911 سرشماری دوره از
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 از برخورداری در کرمانشاه استان هایرستانشه میان زیادی تفاوت و اختلاف که دهدمی نشان تحقیق هاییافته

 درصد 19 ،6911 سال در که بطوری. دارد وجود 6901 و 6911 های سال در مسکن کیفی و کمی هایشاخص

 قرار محروم و برخوردار کمتر هایشهرستان ردیف در ها،شهرستان درصد 19بیش از  ،6901 سال در و هاشهرستان

 .شود می تأیید تحقیق اول فرضیه بنابراین. دارند

 

 سکنم کیفی و کمی هایشاخص از کرمانشاه استان هایشهرستان برخورداری میزان بین رسد می نظر به :دوم فرضیه

 .دارد وجود معناداری رابطه هاآن جمعیت و
 

 7931و  7911 سرشماری جمعیت و برخورداری میزان رابطه بررسی در پیرسون همبستگی محاسبه(: 1) جدول

 حجم سطح برخورداری میزان جمعیت شرح

 6901 6911 6901 6911 6901 6911 6901 6911 سال

 61 961/9 911/9 111/9 -666/9 6 6 جمعیت

 61 961/9 911/9 6 6 111/9 -666/9 برخورداری میزان

 نگارندگان محاسبات: منبع

 

 هاآن یجهنت که شد استفاده پیرسون آزمون از هانآ برخورداری میزان و هاشهرستان جمعیت بین رابطه بررسی برای

 و هاشهرستان برخورداری میزان بین آماری لحاظ به که داد نشان آزمون این نتیجه. است آمده 1 شماره هایجدول در

 جمعیت و هاشهرستان برخورداری میزان بین 6901 سال در اما. ندارد وجود معناداری رابطه 6911 سال در هاآن جمعیت

 های برخوردار و رتبه اول و دوم مشهودتر است، و عمدتاً هرچند این رابطه در شهرستان دارد، وجود رابطه هاآن

اه و های کرمانشکه برخوردار بودن شهرستان. دارند نیز بیشتری جمعیت که هستند هاییآن برخوردار، هایشهرستان

( این فرضیه را تأیید 619111،6919199) 6901بیشترین جمعیت در سرشماری آباد به عنوان دو شهرستان دارای اسلام

. است گرفته صورت جمعیت مبنای بر عمدتاً هاگذاریسرمایه دوره این طی که است آن بیانگر امر این نماید؛ ومی

 .شودمی تأیید 6901 سال برای اما شودمی رد 6911 سال مورد در تحقیق دوم فرضیه بنابراین

 

 و سکنم کیفی و کمی هایشاخص از کرمانشاه استان هایشهرستان برخورداری میزان بین رسدمی نظر به :سوم فرضیه

 .دارد وجود معناداری رابطه( کرمانشاه شهر)استان  مرکز به هاآن نزدیکی

 
 7931و  7911 سال استان زمرک از فاصله و برخورداری میزان رابطه بررسی در پیرسون همبستگی محاسبه(: 71) جدول

 حجم سطح برخورداری میزان استان مرکز از فاصله شرح

 استان مرکز از فاصله
6911 6901 6911 6901 6911 6901 6911 6901 

6 6 969/9 119/9 691/9 910/9 61 

 61 910/9 691/9 6 6 119/9 969/9 برخورداری میزان

 نگارندگان محاسبات: مأخذ
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 هاهرستانش برخورداری میزان و( کرمانشاه شهر)استان  مرکز از فاصله بین رابطه بررسی برای ونپیرس آزمون نتیجه

 استان مرکز به که هاییشهرستان از برخی و داد؛ نشان 6901 سال در را بالایی نسبتاً  رابطه پیرسون همبستگی از استفاده با

 . نداشت وجود همبستگی چنین و نشد دیده همبستگی زمینه این در 6911 سال در حالیکه در برخوردارترند؛ ترند،نزدیک

 

  گیرینتیجه

 یفراوان سائلم شیدایباعث پ یازدهبرشد شتا نیچنانقلاب صنعتی و پیامدهای آن سبب گسترش شهرنشینی شد.  

 هایشاخص ظلحا به مسکن وضعیت شناخت. ها مربوط به مسأله مسکن استآن نیتراز مهم یکیکه  دهیدر شهرها گرد

 تا مایدنمی کمک ریزانبرنامه به و باشدمی مسکن بخش در ریزیبرنامه برای مهم و اصلی عوامل جمله از کیفی و کمی

با این اوصاف باید گفت، شناخت وضعیت مسکن . باشند داشته مناطق این به ایویژه توجه و بشناسند را محروم مناطق

باشد. در این میان ریزی در بخش مسکن میاز جمله عوامل اصلی برای برنامه های کمی و کیفیبه لحاظ شاخص

دوره سرشماری بعد از  9در طی  (مسکن یفیو ک یکمجمعیتی ) یهاز لحاظ شاخصاهای استان کرمانشاه شهرستان

در  استان یآمار یهاو سالنامهاسنادی مطالعات  قی. اطلاعات از طرشد انقلاب اسلامی مطالعه و با یکدیگر مقایسه

 اختصاص جهت مؤثر، معیارهای شناسایی از در پژوهش حاضر پس بنابراین .گردآوری شد های مختلفسرشماری

 الس در که داد نشان روش، این براساس دهیوزن نتایج. شد استفاده شانون آنتروپی روش از ها،آن از یک هر به اوزان

 برق حداقل دارای خانوارهای درصد شاخص نیز 6901 سال در و 9161/9وزن  با مسکن کمبود ضریب شاخص 6911

 6911سال  در 9111/9 وزن با تلفن حداقل دارای خانوارهای درصد شاخص و شاخص تریناهمیت با 9111/9 وزن با

 از سپ. باشدمی شاخص تریناهمیتکم6901 سال در 9111/9 وزن با مرکزی برودت و حرارت حداقل شاخص و

 هایشهرستان 6911 سال در که گردید مشخص شهرستان هر رتبه تعیین در ویکور مدل بکارگیری و نهایی وزن عیینت

 سال در. دارد قرار آخر رتبه در نیز هرسین شهرستان و دارند قرار برخورداری دوم و اول ایرتبه در جوانرود و روانسر

 رخورداریب آخر رتبه در نیز دالاهو شهرستان و برخورداری نخست رتبه رد آبادو اسلام کرمانشاه هایشهرستان نیز 6901

 هم که هاییشهرستان عمدتاً  6901 سال تا 6911 سال از ساله 61 دوره طی که داد نشان تحقیق این نتیجه .دارد قرار

. دارند 6911 سال به بتنس بهتری جایگاه 6901 سال در اندبوده رو روبه جمعیت افزایش با هم و دارند بیشتری جمعیت

 جمعیت یا 6901 سال در که هاییشهرستان و. کرد آباد اشارهاسلام و کرمانشاه هایشهرستان به توانمی زمینه این در

ر غرب و قصدالاهو، سنقر، گیلان)اند  شده رو روبه جمعیت کاهش با یا و( باباجانی ثلاث دالاهو،)اند داشته تریکم

 شهرستانی هاتن آباداسلام شهرستان که است این توجه قابل نکته. اندداده اختصاص خود به را تریپایین رتبه( شیرین

( 6901ها قرار داشته اما در دوره دوم )( به عنوان یک شهرستان محروم در زمینه شاخص6911اول ) دوره در که است

 امناسبن وضعیت از حاکی تحقیق، این نتیجه همچنین. است به خود اختصاص داده است. را اول جایگاه بندی،در رتبه

 ضریب براساس چنانچه. دارد بندیرتبه دوره دو هر در مسکن کیفی و کمی هایشاخص از مندیبهره در هاشهرستان

 کیفی و کمی هایشاخص از برخورداری در استان هایشهرستان از کدام هیچ 6911 سال در ،1 و 1 جدول ویکور

 ردیف در آباداسلام و کرمانشاه هایشهرستان تنها نیز 6901 سال در و اندنبوده برخوردار کاملاً سطح در کنمس

 هایشهرستان ردیف در( درصد 91) شهرستان پنج تعداد دوره دو هر در همچنین. اندگرفته قرار برخوردار هایشهرستان

 این بین 6911 سال در که داد نشان نیز هاشهرستان برخورداری میزان و تجمعی بین رابطه بررسی نتیجه. اندبوده محروم

 برخورداری میزان و جمعیت عامل بین نسبتًا بالایی همبستگی 6901 سال در اما ندارد؛ وجود ایرابطه عامل دو
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 یزن بیشتری جمعیت که هستند هاییشهرستان عمدتاً برخوردار هایشهرستان سال این در و دارد وجود هاشهرستان

 این بین 6911 سال در که داد نشان نیز هاشهرستان برخورداری میزان و استان مرکز از فاصله عامل بررسی نتیجه. دارند

 رخیب و. دارد وجود ضعیفی نسبتاً  همبستگی عامل دو این بین رابطه در 6901 سال در اما. ندارد وجود ایرابطه عامل دو

 .باشندمی استان مرکز نزدیکی در که هستند هاییشهرستان سال این در ورداربرخ هایشهرستان از

 جودو با اما باشد مختلفی عوامل از ناشی تواندمی منطقه یک در مسکن توسعه چند هر: که گفت توانمی آخر در 

 مرکز به دیکینز عامل ینب ضعیف نسبتاً  همبستگی و هاشهرستان برخورداری میزان و جمعیت عامل بین بالا همبستگی

 استان در مسکن توسعه هایسیاست رسدمی نظر به مسکن هایشاخص از هاشهرستان برخورداری میزان و استان

 ذاریگسرمایه مبنای عنوان به که بوده جمعیت عامل تأثیر تحت بیشتر اول درجه در 6901 الی 6911 دوره طی کرمانشاه

. کرد رهاشا باباجانی ثلاث و دالاهو کرمانشاه، هایشهرستان جایگاه تغییر به توانمی نهزمی این در است؛ گرفته قرار

 مسکن هایشاخص از برخورداری پایینی را در زمینه رتبه 6911 دوره در که آبادکرمانشاه و اسلام شهرستان که طوریبه

دو  این زیرا. دادند اختصاص خود به را ل و دوماو رتبه دو شهرستان این 6901 سال در بودند؛ داده اختصاص خود به

 استان انشهرست ترینجمعیتکم جزو نیز دالاهو شهرستان و. باشندمی استان هایشهرستان ترینپرجمعیت شهرستان،

 زانمی و جمعیت عامل میان بالای همبستگی بر تأییدی که. اندداده اختصاص خود به نیز را پایینی رتبه که هستند

 نزدیکی تأثیر تحت ضعیفی نسبتاً  حد تا هاشهرستان برخورداری نیز دوم درجه در و. باشدمی هاشهرستان برخورداری

 کمتر هاینشهرستا باید تحقیق، از آمده دست به نتایج به توجه با رو،این از. است بوده( کرمانشاه شهر)استان  مرکز به

 مسکن بخش در ریزیبرنامه اصلی هدف و مسکن کیفی و کمی هایشاخص هتوسع اولویت در محروم و برخوردار

 .گیرند قرار

 

 پیشنهادها

 .مسکن نیازهای تأمین جهت مسکن هایشاخص بهبود -

  بادوام مصالح از استفاده و قدیمی بافت در موجود مساکن کالبدی بهسازی و ساماندهی -

 .قدیمی و نوساز محلات جمعیت تعداد به توجه با مناسب مسکونی واحد تعداد ایجاد و مسکن کمی تأمین -

 یمسکون واحدهای نوسازی و بهسازی برای ساکنین ترغیب و بانکی و مالی اعتبارات و تسهیلات اعطای -

 .مسکونی واحدهای سازیمقاوم مورد در ویژه به خویش
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