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تحليل جغرافيايي مسكن محالت شهري ايالم
دكترحميد رضا وارثي

عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان

مريم عسكري
كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه اصفهان

چكيده
در سالهاي اخير به علت رشد سريع شهرنشيني از يك طرف و نبود 
يك نظام مدون برنامه ريزي و مديريت در شهرهاي كشور، خدمات شهري 
با مسايل و مشكالت بي شماري روبه رو شده اند. افزايش بي رويه و شتابان  
جمعيت با توجه به گنجايش شهر، باعث شتاب در ساخت و سازهاي 
و  امكانات  توزيع  عدم  و  شهري  صحيح  برنامه ريزي  بدون  و  ناهمگون 
خدمات، جهت برخورداري افراد از امكانات اقتصادي و زيست محيطي 
و تمركز كاربري هاي خاص اداري- سياسي و اقتصادي در مناطق ويژه 
شهر  مهم  كاربري هاي  از  يكي  كه  نيز  مسكوني  فضاهاي  مي گردد.  شهر 
اختصاص  خود  به  را  كاربري  مقدار  بيشترين  شهرها  اكثر  در  و  هستند 
مشخص  استانداردهاي  فقدان  كمبود،  همچون  مشكالتي  با  نيز  داده اند، 
و  كمبود  مسكن،  كيفي  و  كمي  شاخص هاي  رعايت  عدم  ساختماني، 
گراني قيمت زمين شهري و مصالح ساختماني وعدم استقرار در مكانهاي 
مسكن  مشكالت  و  مسايل  به  توجه  با  لذا  مي باشند،  و...روبرو  مطلوب 
جهت  صحيح  برنامه ريزي  منظور  به  خصوص  اين  در  بود  الزم  شهري 
ارتقاي كمي و كيفي شرايط مسكن و جلوگيري از صدمات جبران ناپذير 
آن در برخي محالت يك بررسي و ارزيابي از وضعيت موجود مسكن 

محالت مختلف شهر ايالم به عمل آيد.
براي شناسايي نارسايي هاي مختلف موجود در محالت الزم بود كه 
 Spss اطالعات الزم از طريق پرسشنامه جمع آوري و سپس بوسيله ابزار

و Excel تجزيه و تحليل گردد.
نتايج حاصل از ارزيابي و تجزيه و تحليل وضعيت مسكن محالت 
شاخص هاي  از  محالت  اين  كه  داد  نشان  مطالعه  مورد  شهري  مختلف 
به  برابر  طور  به  محالت  همه  و  نبوده  برخوردار  يكساني  كيفي  و  كمي 
امكانات و خدمات شهري دسترسي نداشته و چهره اين محالت كامًال 
با يكديگر متفاوت است. بطوريكه از 16 محله اي كه مورد مطالعه قرار 
گرفت نواحي حاشيه نشين شهر كه سه محله را دربرمي گيرد از دسترسي 
به حداقل امكانات و استانداردهاي مسكن محرومند و مي توان گفت ساير 
محالت از شرايط بهتري برخوردارند و رابطه معني داري بين ميزان درآمد 

با كيفيت مسكن وجود دارد. 
واژه هاي كليدي: شهر، محله، مسكن، ايالم.

1- مقدمه
براي  مي باشد  مسكن  مسأله  شهري،  جوامع  اساسي  مشكالت  از  يكي 
شهرهايي كه با افزايش جمعيت و روند رو به رشد مهاجرت و رشد پديده 

شهرنشيني مواجه اند اين مشكل ابعاد تازه اي به خود مي گيرد.
مشكل مسكن در همه جاي دنيا وجود دارد اما در كشورهاي درحال 
توسعه به دليل رشد سريع جمعيت و شهرنشيني، فقدان منابع مالي، مشكالت 
مربوط به زمين، تأمين مصالح ساختماني، كمبود نيروي انساني ماهر و مهمتر 
از همه نبودن خط مشي سياستگذاري و برنامه هاي مناسب در رابطه با زمين 
و مسكن، اين مشكل به صورت حاد و بحراني درآمده است. در ايران نيز 

مشكل مسكن يكي از مسايل مبتال به جامعه است. (چيني چيان،1375: 365)
اقشار  معضالت  مهمترين  از  يكي  اخير  دهه  چند  در  مسكن  تأمين 
گوناگون باالخص خانواده هاي كم درآمد كشور بوده است. مسكن به عنوان 
يك سرمايه گذاري مطمئن و نقطه ايجاد امنيت براي خانوار تلقي مي شود.
افزايش جمعيت و ازدياد تمايل به شهرنشيني  و مهاجرت روستا به شهر از 
يكسو و كاربرد مصالح كم دوام، تأثير مسايلي نظير جاذبه مسكن ملكي و سن 
نابرابري هاي  و  غيربهينه  تركيب  مسكن،  بازار  به  ورود  در  متقاضيان  جوان 
منطقه اي سرمايه گذاري از سوي ديگر، مشكل مسكن را حادتر از پيش نشان 

مي دهد.(نجفي،1370: 42)
شهر ايالم به عنوان مركز استان، پرجمعيت ترين شهر منطقه به حساب 
مي آيد لذا مشكل مسكن آن با توجه به جمعيت رو به تزايد آن محسوس 
بوده و بررسي آن داراي اهميت خاصي مي باشد. اهميت و جايگاه اين شهر 
آن  مهاجر پذيري  و  جمعيت  رشد  همچنين  و  توسعه  آينده  برنامه هاي  در 
سبب افزايش نياز به مسكن گشته و بررسي وضعيت مسكن را در اين شهر 
ضروري ساخته است. نياز مبرم انسان به مسكن، وضعيت نامناسب مسكن 
در شهر ايالم و مشاهده نابرابري هاي موجود در محيط هاي مسكوني محالت 
مختلف اين شهر، انگيزه اي بود براي گرايش به بررسي وضعيت مسكن در 
محالت مختلف شهر ايالم. بدين جهت موضوع تحليل جغرافيايي مسكن 
آغاز  مورد  اين  در  تحقيق  شدو  انتخاب  بررسي  براي  ايالم  شهري  محالت 

گرديد. 

1-1- بيان مسأله و تعريف موضوع
دنيا  _اقتصادي  اجتماعي  جريان  عظيم ترين  و  پيچيده ترين  مهمترين، 
درچند  دهه اخير، تسريع روند شهرنشيني است و نمود آن به شكل افزايش 
جمعيت و تعداد شهرها، گسترش فضايي كالبدي كانونهاي شهري و به طور 
كلي توسعه شهر و شهرنشيني تجلي يافته است. بنابراين شهر نظام پيچيده 
تعامل  در  اجتماعي  فرايندهاي  و  فضايي  اشكال  آن  در  كه  است،  پايايي  و 
دائمي هستند. با اينكه روند شهري شدن جهان به وقوع پيوسته است، اما 
شهرها  شتابان  رشد  نيافته  توسعه  يا  سوم  جهان  كشورهاي  از  بسياري  در 



دوره بيست و يكم، شماره هشتاد و دوم /   93

شده  تعادل  عدم  و  ناپايداري  موجب  كه  است،  مواجه  ناهماهنگي هايي  با 
است. اين نوع ناپايداري ها و عدم تعادل ها در اشكال مختلف ظهور نموده 
است. يكي از اين اشكال، عدم تعادل محالت شهري بويژه در بخش مسكن 
مي باشد. (شكويي،1365: 67) شهر ايالم به عنوان مركز استان در سال 1335 
داراي 8346 نفر بوده است كه با ميانگين نرخ رشد 4/6 درصد به 160355 
نفر در سال 1385 رسيده، يعني طي يك دوره 50 ساله 19/2 برابر شده است.

و  فضا  نظر  از  محدود  محيطي  در  جمعيت  افزايش  كه  است  بديهي 
خدمات رساني با پيامدهاي منفي متعددي در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و 
فضايي همراه خواهد شد. يكي از پيامدهاي منفي اين پديده در شهر ايالم، بر 
هم خوردن تعادل فضايي محالت شهري و به تبع آن بخش مسكن اين محالت 
است به طوريكه در برخى از محالت شهرى شاهد مسكن غير استاندارد با 
مصالح كم دوام و غير مقاوم و قدرت آسيب پذيري باال در برابر حوادث طبيعي 
بهبود  براي  مالي  و  اقتصادي  قدرت  گونه  هر  فاقد  آن  ساكنين  كه  مي باشيم 
مساكن خود مي باشند. در حالي كه مساكن بعضي از محالت از وضعيت بسيار 
بهتر و كيفيت مطلوب تري برخوردارند. محور اصلي بحث اين تحقيق، بررسي 

شاخص هاي كمي و كيفي مسكن در محالت مختلف شهر ايالم است.

2-1- اهميت و ارزش تحقيق
مسكن از نيازهاي اصلي و اوليه در تمام جوامع با نظام ها و معيشت هاي 
مختلف در طي دوران تكاملي انسان از ابتدا تاكنون بوده است. گرچه نوع 
مسكن به تبع شرايط طبيعي، اقليمي، اجتماعي، نظام معيشتي، ميزان تسلط 
است  بوده  متفاوت  تكنولوژي  و  ابزار  گيري  اختيار  در  و  طبيعت  بر  انسان 
ولي نياز به مسكن در همه دوران ها و جوامع از نيازهاي اساسي و هم سطح 

نيازهاي خوراك، پوشاك و ... بوده است (صيدايي،1374: 154).
از طرفي تعريف مسكن تنها به يك واحد مسكوني ختم نمي شود. بلكه 
بهزيستي  براي  الزم  عمومي  تسهيالت  و  خدمات  كليه  و  مسكوني  محيط 
انسان را شامل مي شود. طرح كالبدي مناسب براي يك محله مسكوني حاصل 
مي بايست  و  است  آنان  اجتماعي  زندگي  و  ساكنين  حيات  با  طرح  تطابق 
رضايت جسمي، رواني و اجتماعي آنها را تأمين نمايد. تنها در چنين حالتي 

محله مسكوني قابل سكونت و مقبول مي باشد. (فريبرز، 1375: 205)
از سوي ديگر امروزه مناطق مسكوني بويژه در عمل از بسياري ضوابط 
آلودگي هاي  انواع  معرض  در  مسكوني  منازل  هستند.  محروم  نيز  معمولي 
(زيست محيطي، صوتي، بصري و...) قرار دارند امنيت در اطراف خانه ها و 
حتي در داخل خانه ها بويژه براي كودكان در حداقل مي باشد. جايگاه منازل 
مسكوني در بسياري موارد خدشه دار شده و عوامل بسياري باعث شده كه 
افراد  زيادي در خانه هاي نامناسب و مخروبه مجبور به ادامه زندگي شوند. 

(رسولي،1374: 103)
بنابراين تعادل بخشي به مسكن محالت شهري در يك شهر از اهميت و 
ارزش ويژه اي برخوردار است. چرا كه عدم تعادل درمسكن محالت شهري 
پيامدهاي رواني، فرهنگي و اجتماعي گوناگوني در بر خواهد داشت كه عدم 
توجه به آنها معضالت شهري گوناگوني پديد خواهد آورد و ممكن است در 

دراز مدت حيات شهر را به مخاطره اندازد. (چيني چيان،1375: 366) 

3-1-پيشينه تحقيق
مسأله نگرش به مسكن و نحوه تأمين آن در بسياري از نقاط جهان از 
عمق و محتواي زيادي برخوردار است از جمله تحقيقاتي كه در اين زمينه 

انجام شده را مي توان به آغاز دهه 1340 نسبت داد. 
همايش هايي  شهرسازي  و  مسكن  وزارت  طرف  از  ساله  هر  گرچه 
تأثير  مع الوصف  مي گردد  برگزار  ايران  در  مسكن  سياستهاي  عنوان  تحت 
اين پژوهش ها بسيار اندك است. كوين لينچ در سال 1355 در كتاب سيماي 
شهر، حسين شكويي نيز در سال 1365 در كتاب جغرافياي اجتماعي شهر، 
همچنين در همان سال سلطان زاده در كتاب مقدمه اي بر تاريخ شهر و شهر 
به  ايران،  عربي  شهرهاي  كتاب  در  حكيم  سليم  بسيم  و   درايران  نشيني 

محالت مسكوني اشاره مي كنند.
هاشم شريفي فرد در سال 1377 در پايان نامه كارشناسي ارشد خود به 
تحليل جغرافيايي مسكن و مسائل آن در اهواز پرداخته است. حميد رضا 
وارثي در پايان نامه دكتري خود در سال 1379، به تحليل مشكالت مسكن 
پايان  آينددر  خوب  سعيد  سال  همان  ودر  است  پرداخته  اصفهان  شهر  در 
(نمونه  درآمد  كم  گروه هاي  مسكن  بررسي  به  خود  ارشد  كارشناسي  نامه 
موردي شهر تبريز) پرداخته است. همچنين زهتاب سروري در سال 1384 
كم درآمد  گروه هاي  مسكن  بررسي  به  خود  ارشد  كارشناسي  پايان نامه  در 
(نمونه موردي شهر كرج) پرداخته است. وي اشاره مي كند كه  مسأله مسكن 
شرايط  با  متناسب  نوعي  به  را  جهان  كشورهاي  همة  كه  است  موضوعي 
خودشان گرفتار ساخته است، در كشورهاي در حال توسعه يا تدابير الزم 
براي تأمين مسكن گروه هاي كم در آمد انديشيده نشده، يا اينكه سياستهاي 
جامعه  ضعيف  اقشار  اجتماعي  ـ  اقتصادي  ساختار  با  متناسب  شده  اعمال 
نبوده و در نتيجه بحران مسكن با گذشت زمان به شكل حادتري در آمده 
است.متأسفانه در زمينه مسكن در شهر ايالم تاكنون مطالعات جامعي صورت 
نگرفته است و پژوهش هاي انجام گرفته عمدتًا به صورت پراكنده بوده است.

4-1- روش و مراحل تحقيق
مي باشد.  ميداني  و  كتابخانه اي  صورت  دو  به  اطالعات  گردآوري  روش 
در روش كتابخانه اي از كتابخانه هاي سازمان مسكن و شهرسازي استان ايالم، 
سازمان برنامه و بودجه استان، كتابخانه دانشگاه تهران، كتابخانه  مركزي دانشگاه 
اصفهان ونيز از آمار شهرداري ها، ادارات و وزارتخانه ها استفاده شده است. در 
روش ميداني نيز ابتدا نمونه گيري به عمل آمده و بعد با استفاده از پرسشنامه و 
بعضاً مصاحبه، اطالعات مورد نظر جمع آوري شده است و براي تجزيه و تحليل 

اطالعات نيز از نرم افزارهاي SPSS و EXCEL استفاده شده است.

5-1- حجم نمونه و روش محاسبه
براي محاسبه حجم نمونه از روش كوكران استفاده شده و با توجه به اين 

فرمول، حجم نمونه 314 نفر بدست آمده است.

6-1- قلمرو پژوهش از نظر مكاني و زماني
 9/7 مساحت  با  ايالم  شهر  است.  ايالم  شهر  مطالعه  مورد  ناحيه 
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 32ْ    12ً بين  كه  است  ايالم  استان  مركز  و  شهر  شمالي ترين  كيلومترمربع 
تا  ً 12 ْ 34 عرض شمالي و 44ً    45ْ تا  51ً    46ْ  طول شرقي واقع شده 
است. اين شهر از شمال و شمال شرق به شهرستان اسالم آباد غرب از استان 
كرمانشاهان و از شرق تا جنوب شرق به شهرستان شيروان و چرداول و دره 
شهر از استان ايالم از جنوب و جنوب غربي به شهرستان مهران از غرب به 

استان دياله عراق محدود است.(رهنمايي،1375: 6)

2- تحليل جغرافيايي وضعيت مسكن شهر ايالم
1-2- وضعيت موجود 

شهر ايالم درسال 1385 داراي بيش از 160 هزار نفر جمعيت شامل بيش 
از 34 هزار خانوار بوده كه حدوداً در 31 هزار واحد مسكوني ساكن بودند. 
ميزان نرخ رشد شاخص هاي فوق در طي دهه گذشته به ترتيب برابر با 3/4 

درصد، 3/6 درصد و 5/2 درصد بوده است.
 مقايسه نرخ رشد شاخص هاي مذكور حاكي از باال بودن ميزان رشد تعداد 
واحدهاي مسكوني نسبت به رشد تعداد جمعيت و خانوار در دهه گذشته 
مي باشد و در نتيجه تراكم خانوار در واحد مسكوني بهبودي قابل توجهي داشته 
است بطوريكه از 1,14 درسال 1375 به 1,1 خانوار در واحد درسال 1385 

رسيده است. (سرشماري عمومي نفوس و مسكن، مركز آمار ايران، 1385)

2-2- توليد مسكن در شهر ايالم
در فاصله سال هاي 1376 تا سال 1382 تعداد واحد مسكوني توليد شده 
به روايت پروانه  هاي ساختماني صادره مجموعًا بالغ بر7836 واحد مسكوني 
سالها  دراين  صادره  هاي  پروانه  در  مسكوني  واحدهاي  تعداد  است.  بوده 
داراي نوسان بوده كه بيشترين تعداد واحدهاي مسكوني در سال 1382 و 

برابر با 1985 مورد و كمترين آن درسال 1376 بوده است. 

3-2-شاخص هاي كمي مسكن
را  انسان  اوليه  و  اساسي  نيازهاي  از  يكي  مسكن  مي دانيم  كه  همانطور 
تشكيل مي دهد و اين نياز توجيه كننده اهميت توجه به مسكن مناسب است.

به  كمي  بعد  كيفي.  بعد  و  كمي  بعد  دارد:  بعد  دو  كلي  حالت  در  نياز  اين 
بررسي وجوه مسكن و ميزان دسترسي به آن مي پردازد و بعد كيفي تحليل 

كننده ويژگي هاي كالبدي مسكن است.

1-3-2- بررسي متوسط تعداد خانوار در واحد مسكوني
يكي از مهم ترين شاخص هاي اجتماعي كه بيانگر كميت و كيفيت واحد 
مسكوني است، شاخص خانوار در واحد مسكوني مى باشد. حد استاندارد 
اين شاخص به نسبت يك خانوار در مقابل يك واحد مسكوني است. مسلم 
است هر چه اندازه شاخص فوق الذكر كمتر از يك باشد وضعيت سكونتي 
براي خانوار مناسب تر مي باشد. در كل كشور بررسي اين شاخص نشاندهنده 
باال بودن ميزان آن از حد استاندارد يك مي باشد كه خود نشانگر كمبود تعداد 
واحد مسكوني در مقابل تعداد خانوار موجود در كشور مي باشد. در سال 
1365 در شهرستان ايالم بالغ بر 28471 خانوار سكونت داشته اند اين ميزان 
در سالهاي 1375 و 1385 به ترتيب 2904 خانوار و 42207 خانوار گزارش 
شده است. تعداد خانوارهاي شهري و روستايي اين شهرستان در سال 1365 
تعداد  نشاندهنده  كه  است  بوده  خانوار  و 9234  خانوار  ترتيب 19237  به 
بيشتر خانوارهاي ساكن شهري در شهرستان مي باشد. در سال 1375 تعداد 
روستايي  خانوارهاي  تعداد  23340و  مذكور  شهرستان  شهري  خانوارهاي 
ايالم  شهرستان  در  نشيني  شهر  نسبت  رشد  نمايانگر  كه  مي باشد  آن 5414 
مي باشد. تعداد خانوارهاي شهري و روستايي اين شهرستان در سال 1385 
به ترتيب 35629 خانوار و 6578 خانوار مي باشد كه همچون سال 1375، 
رشد روزافزون جمعيت شهرنشين را در شهرستان مورد نظر نشان مي دهد. 

(سرشماري عمومي نفوس و مسكن، مركز آمار ايران)

جدول3: توزيع فراواني تعداد خانوار در واحد مسكوني در سال1387
تعدادخانوار در واحد 

مسكوني
درصد درصدفراواني

معتبر
درصد 
تجمعى

22173/173/173/1يك خانوار
7724/424/497/5دوخانوار
172/52/5100سه خانوار

315100100كل
مأخذ: مطالعات ميداني

خانوار  تعداد  برحسب  مسكوني  هاي  واحد  توزيع  نحوه  گستردگي 
آمار  كه  همانگونه  است.  محسوس  كامًال  ايالم  شهر  مختلف  محالت  در 

  جدول 1: تحوالت توليد واحدهاي مسكوني در شهر ايالم
جمع دوره137613771378137913801381138213831384 موضوع

692119993091077513451985668178810292تعدادواحدهاي  مسكوني 

مأخذ:سرشماري عمومي نفوس و مسكن،مركز آمارايران

جدول 2: وضعيت شاخص هاي مسكن شهر ايالم در سال 1385
اتاق به واحد مسكونياتاق به خانوارنفر به واحد مسكونيخانوار به واحد مسكونينفر به اتاقشهر

1/601/146/373/493/98ايالم

مأخذ:سرشماري عمومي نفوس و مسكن،مركز آمار ايران،1385
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يك  داراي  پاسخگويان  از  درصد   73/1 مي دهد  نشان   3 شماره  جدول 
خانوار،24/4درصد  دوخانواري و تنها 2/5 درصد از آنها داراي سه خانوار 
بوده اند. بنابراين مي توان گفت در بين محالت نسبت مساكن تك خانواري 

به كل مساكن در حد بااليي قرار گرفته است.

2-3-2- شاخص تراكم نفر در واحد مسكوني
در  مسكوني  واحدهاي  در  ساكن  افراد  تعداد  كاهش  از  كنوني  آمار 
كل كشور خبر مي دهد. به طور مسلم هر چه تعداد افراد خانوار در واحد 
مسكوني كمتر باشد، شرايط سكونتي مناسبتري براي ساكنين بوجود خواهد 
آمد. متوسط تراكم نفر در واحد مسكوني 6/6 نفر در سال 1345 بوده است 
كه در سال 1355 به 6/4 نفر و در سال 1365 به 6 نفر رسيده است. اين رقم 
در سال 1375 به 5/6 نفر و در سال 1385 به4 درصد كاهش يافته است. اين 
آمار براي شهر ايالم طي سال هاي 1385-1345 به ترتيب 6/09، 5/89، 5/5،    

5/5، 4/49 مي باشد كه همواره رو به بهبودي بوده است.

جدول4: شاخص تراكم نفر در واحد مسكوني 
13451355136513751385سال مناطق
6/66/465/64كل كشور
6/095/895/55/54/49شهر ايالم

مأخذ: سرشماري عمومي نفوس و مسكن، مر كز آمار ايران.

جدول 5: توزيع فراواني واحد هاي مسكوني بر حسب تعداد افراد 
ساكن در واحد مسكوني -1387

تعداد افراد ساكن در 
واحد مسكوني

درصد درصدفراواني
معتبر

درصد
تجمعى

8627/627/627/6كمتر از چهارنفر
10835/635/663/3چهار نفر
7322/922/986/2پنج نفر

4813/813/8100بيش از پنج نفر
315100100كل

مأخذ: مطالعات ميداني

نمودار1: توزيع فراواني 
نفر در واحد مسكوني

آمار جدول شماره5 حاكي از آن است كه 27/6 درصد از پاسخگويان 
كمتر از چهار نفر، 35/6 درصد از آنها چهار نفره، 22/9 درصد از آنها پنج 

نفره و 13/8درصد از آنها جمعيتي بيش از پنج نفر داشته اند.

3-3-2- شاخص متوسط تعداد اتاق در واحد مسكوني
جدول6: توزيع فراواني واحدهاي مسكوني بر حسب تعداد اتاق در 

سال1387
تعداد اتاق در واحد 

مسكوني
درصد درصدفراواني

معتبر
درصد 
تجمعى

12842/942/942/9يك اتاق
12341/141/184دو اتاق
43121296سه اتاق

2144100چهار اتاق و بيشتر
315100100كل

مأخذ:مطالعات ميداني

اين شاخص به لحاظ شناخت سهم هر خانوار يا افراد آن از فضاهاي 
تفكيك شده مسكن مي تواند مالك و معياري در جهت سنجش بهبود سطح 

رفاه زيستي ساكنان آن باشد. 
آمار جدول شماره6 نشان مي دهد كه 42/9 درصد از پاسخگويان داراي 
يك اتاق، 41/1 درصد داراي دو اتاق، 12 درصد داراي سه اتاق و تنها 4 

درصد از آنها داراي بيش از چهار اتاق بوده اند.

4-3-2- متوسط تعداد طبقات در واحد مسكوني در محالت شهري
جدول7: توزيع فراواني تعداد طبقات در واحد مسكوني در سال1387

درصد درصدفراوانيتعداد طبقات    
معتبر

درصد تجمعي

17359/359/359/3يك طبقه
9029/129/186/4دوطبقه
265/85/894/2سه طبقه

265/85/8100چهارطبقه و بيشتر
315100100كل

مأخذ: مطالعات ميداني

نمودار2: توزيع فراواني 
تعداد طبقات 

تعداد بسياري از قطعات مسكوني واقع در شهر ايالم يك طبقه و دو 
طبقه، 29/1درصد  يك  آنها  از  درصد  بطوريكه 59/3  شده اند.  ساخته  طبقه 

دوطبقه و 5/8 درصد سه طبقه و چهار طبقه بوده اند.
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5-3-2- متوسط زير بناي واحدهاي مسكوني
جدول8: توزيع فراواني واحد هاي مسكوني بر حسب زير بنا در 

سال1387
  مساحت زير بناي 
درصد درصدفراوانيواحد مسكوني

معتبر
درصد 
تجمعى

1005917/817/817/8-50متر
15013946/946/964/7-100متر
2007122/222/286/9-150متر
2004613/113/1100متر به باال

315100100كل
مأخذ : مطالعات ميداني

واحدهاي  داراي  پاسخگويان  از  درصد   17/8 بنا  زير  مساحت  نظر  از 
مسكوني با مساحت زيربناي 100-50 متر، 46/9 درصد داراي 150-100متر، 
22/2 درصد داراي 200-150 متر و 13/1 درصد از آنها 200متر به باال بوده اند.

نمودار3: توزيع فراواني 
زيربناي واحد مسكوني

4-2- شاخص هاي كيفي
1-4-2- شاخص نحوه تصرف

سكونت  امنيت  احساس  مسكن،  اجتماعي  شاخص هاي  از  ديگر  يكي 
است كه در اين زمينه مهمترين موضوع امنيت نحوه تصرف است كه سبب 
مي شود خانوار ساكن در واحد مسكوني از نظر سكونت احساس امنيت كند 
و اين امر آسايش رواني بيشتري براي اوايجاد مي كند.براي ارزيابي و تحليل 
وضعيت مسكن به لحاظ نحوه تصرف از شاخص هاي زير استفاده مي شود :

- درصد خانوارهاي داراي واحد مسكوني ملكي 
- درصد خانوارهاي داراي مسكن اجاره اي

- درصد خانوارهاي داراي واحد مسكوني در برا بر خدمت سازماني
- درصد خانوارهاي داراي واحد مسكوني مجاني  (وارثي،1373: 657)

نمودار4:توزيع فراواني 
واحدهاي مسكوني بر 

حسب مصالح 

1-1-4-2- نحوه تصرف واحدهاي مسكوني
از مجموع خانوارهاي ساكن در شهر ايالم در سال 1385 حدود 76 درصد 

مالك، 23/5 درصد اجاره نشين و بقيه در ساير شرايط محل سكونت خود را 
دراختيار داشتند. همچنين از كل واحدهاي مسكوني موجود در سال  در اين 

شهر 96  درصد بادوام و 3/9 درصد نيمه بادوام و بقيه بي دوام بوده است.

 جدول9: نحوه تصرف و با دوام سازي واحدهاي مسكوني در شهر 
ايالم (درصد)

136513751385موضوع
62/869/976واحدهاي مسكوني ملكي
18/219/523/5واحدهاي مسكوني اجاري
94/79496واحدهاي مسكوني بادوام

3/25/83/9واحدهاي مسكوني نيمه بادوام
2/10/20/1واحدهاي مسكوني كم دوام

مأخذ: سرشماري عمومي نفوس و مسكن، مركز آمار ايران

2-4-2- درصد واحدهاي مسكوني بر حسب مصالح عمده بنا
جدول10: توزيع واحدهاي مسكوني بر حسب نوع مصالح در سال 1387

درصد درصدفراوانينوع مصالح
معتبر

درصد
تجمعى

245,15,15,1چوب با آجر و بلوك سيماني

10032,732,737,8آهن با بلوك سيماني
15853,853,891,6آهن با آجر
338,48,4100اسكلت فلزي

315100100كل
مأخذ: مطالعات ميداني

درصد كاربرد مصالح ساختماني برحسب دوام در عمر و ميزان كيفيت بنا 
تأثير عمده اي بر جاي مي گذارد كه مطالعه وضعيت مسكن در محالت شهري 
ايالم بيانگر اين مطلب است كه  اكثريت ساكنين گرايش به استفاده از مصالح 
بادوام داشته اند. بطوريكه 5/1 درصد از ساكنين داراي واحدهاي مسكوني با 
مصالح عمده چوب و آهن،32/7 درصد آهن با بلوك سيماني، 53/8 درصد 
آهن با آجر و 8/4 درصد داراي مصالح ساختماني از نوع اسكلت فلزي بوده اند.

3-4-2-كيفيت ابنيه در محالت مختلف شهري
جدول11: توزيع واحدهاي مسكوني بر حسب كيفيت مسكن در سال1387

درصدتجمعيدرصد معتبردرصدفراوانيكيفيت ابنيه
12441/541/541/5نوساز

12441/541/582/9قابل نگهداري
4713/513/596/4مرمتي
203/63/6100تخريبي
315100100كل

مأخذ: مطالعات ميداني
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آمار فوق حاكي از آن است كه 41/5 درصد از واحدهاي مسكوني نوساز 
و به همان نسبت قابل نگهداري، 13/5 درصد مرمتي و تنها 3/6 درصد از 

آنها تخريبي بوده اند.

نمودار5: درصد كيفيت ابنيه در محالت مختلف شهر ايالم

4-4-2- قدمت واحدهاي مسكوني
جدول12: توزيع فراواني قدمت واحد هاي مسكوني در سال1387

درصد تجمعيدرصد معتبردرصدفراوانيقدمت
7423/323/323/3كمتر از 5سال

108828/428/451/6-5سال
2010634/934/986/5-10سال

4713/513/5100بيش از 20سال
315100100كل

مأخذ:مطالعات ميداني نمونه گيري
از  درصد   23/3 مي دهد  نشان  شماره12  جدول  آمار  كه  همانگونه 
پاسخگويان داراي واحدهاي مسكوني با قدمت كمتر از5 سال، 28/4 درصد 
بين 10-5 سال، 34/9 درصد بين 20-10 سال و 13/1درصد بيش از 20سال 

قدمت داشته اند.

نمودار6: قدمت واحدهاي مسكوني شهر ايالم

5-4-2- شاخص برخورداري از امكانات و تسهيالت
مسكن  مكمل  رفاهي  امكانات  تأمين  اساسي،  و  مهم  نيازهاي  جمله  از 
در كنار تأمين سرپناه امن و سالم به شمار مي رود كه نقش بسيار مهمي در 
تأمين سالمت و رفاه جسمي دارند. غالبًا فرض بر اين است كه بين مسكن 
و بهداشت رابطه تنگاتنگي وجود دارد. اهميت كاربرد شاخص هاي بهداشتي 
و رفاهي در برنامه ها و سياستگذاري هاي بخش مسكن بقدري زياد است كه 
در بسياري از كشورهاي پيشرفته وجود اين تأسيسات به عنوان حد ايده آل 
استانداردهاي موجود در مسكن در آيين نامه ساختماني درج گرديده و يكي 

از مالكهاي عمده دريافت كمك هاي اعتباري دولت ها مي باشد. 

موارد مورد مطالعه در اين بخش به قرار زير است:
- درصد واحدهاي مسكوني برخوردار از برق

- درصد واحدهاي مسكوني برخوردار ازآب لوله كشي
- درصد واحدهاي مسكوني برخوردار ازگاز لوله كشي

- درصد واحدهاي مسكوني برخوردار ازتلفن.

جدول 13: ميزان بهره مندي از تجهيزات شهري  ايالم سال 1387
امكان استفاده از تجهيزات 

درصد معتبردرصدتعدادشهري

31526/5100امكان دسترسي آب
31526/5100امكان دسترسي به برق
30125/393/3امكان دسترسي به تلفن
27521/776/7امكان دسترسي به گاز

مأخذ: مطالعات ميداني

آمار (جدول شماره 13) حاكي از آن است كه همه واحدهاي مسكوني 
مورد مطالعه (100درصد) داراي آب و برق هستند و93/3 درصد داراي تلفن 

ونيز 76/7 درصد از آنها به گاز دسترسي دارند.
 

نمودار7: درصد برخورداري از تجهيزات شهري ايالم

3- نتيجه گيري
اجتماعي،  گوناگون  ابعاد  داراي  ديگر  انساني  پديده  هر  چون  مسكن 
اقتصادي، فرهنگي، سياسي و كالبدي بوده و نمي توان با نگرش يك بعدي به 
ارائه راه حل هايي براي آن پرداخت. تجربيات چند دهه گذشته در برنامه ريزي 
مسكن نشانگر اين امر است كه اغلب اين برنامه ريزي ها بدون توجه به اين 
اصل دست به توليد مسكن زده اند و در پس مقاصد كمي و به بهانه ايجاد 
خانه هاي ارزان قيمت، الزامات كيفي مسكن ناديده گرفته شده اند. حال آنكه 
رضايت نهايي متقاضيان مسكن در كيفيت آن نهفته است. كند شدن چرخه 
توليد بويژه براي گروه هاي كم درآمد، در چند سال اخير كه نتيجه افزايش 
هزينه اجزاي توليد آن بخصوص زمين همراه با كاهش و حتي به تعبيري 
عدم وجود تسهيالت اعتباري بوده ، سبب شده است كه متقاضيان فرودست 
از يافتن مسكني مناسب باز بمانند و اين در شرايطي است كه مسكن سازي 
براي گروه هاي ميان درآمد و بويژه پردرآمد، رونق يافته است. كمبود مسكن 
از  موجود  مسكوني  منازل  زيست  محيط  كيفيت  بودن  پايين  و  سو  يك  از 
سوي ديگر در اكثر شهرهاي بزرگ و كوچك جهان در شهرهايي كه ضريب 
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مهاجرت براي جستجوي كار شديد مي باشد نابساماني و عوارض مختلف را 
در ابعاد گوناگون زندگي بوجود آوده است.بهبود كيفيت زندگي مردم يكي از 
هدفهايي است كه در برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور ها منظور 
مي شود. تأمين مسكن كافي همراه با شرايط تغذيه، پوشاك،آموزش و پرورش، 
بهداشت، ايجاد فرصتهاي اشتغال، برخورداري از ساعات فراغت، امكان دسترسي 
به تسهيالت زير بنايي از عوامل تشكيل دهنده بهبود كيفيت زندگي مي باشد. از 
بايستي  آنجا كه مسكن يكي از احتياجات بنيادي يك خانواده مي باشد نتيجتاًً 
جوابگوي خواسته هاي ساكنين باشد زيرا كمبود هر يك از خواسته ها و نيازها 
در يك واحد مسكوني باعث بوجود آمدن بحران و ناهماهنگي در كل سيستم 

زندگي اجتماعي و خانوادگي در يك واحد مسكوني خواهد بود.  
از جمله عوامل مهم در وضعيت بحران مسكن در شهر ايالم، باال بودن 
صنايع  ايجاد  براي  دولت  برنامه هاي  همچنين   و  شهر  اين  در  خانوار  بعد 
جديد و توسعه صنايع موجود استان، الگوي سكونتي مردم (تمايل شديد به 
اسكان در واحدهاي وياليي)، باال بودن قيمت مصالح ساختماني نسبت به 
كاهش روز افزون توان اقتصادي خانوارها را مي توان نام برد. از ديگر موارد 
عدم توسعه مسكن و عدم رشد نسبي آن، ضعف سرمايه گذاري در امر توليد 
مسكن بوده كه متأسفانه تمركز الزم سرمايه بخصوص در بخش غيردولتي 
براي پيشبرد آن شكل نيافته است. كمبود مصالح ساختماني و ركود حاصل 
بر بخش عظيمي از واحدهاي توليدي در زمان جنگ از ديگر عوامل منفي 
در رشد مسكن اين شهر مي باشد. از طرفي ديگر اتكا توليد مسكن بر اقتصاد 
خانوار با علم به محدوديت اين توان و ضعف تكنيكي، عامل منفي ديگري 

در توليد و پايداري واحدهاي مسكوني محسوب مي گردد.
آنچه مشهود است اينكه شهر ايالم در چند دهه اخير رشد شتابان و بدون 
برنامه اي را دنبال كرده است به طوريكه از آثار آن مي توان به بورس بازي 
استانداردهاي  و  كيفيت  آمدن  پايين  قانوني،  غير  سازهاي  و  ساخت  زمين، 
واحدهاي مسكوني، توزيع نابرابر خدمات و تسهيالت، آلودگي هاي زيست محيطي 
حاشيه نشين  محالت  ساكنان  اينكه  به  توجه  با  كرد.  اشاره  حاشيه نشيني  و 
جامعه  پايين  طبقات  جزو  طبقاتي  لحاظ  از  و  ناچيز  درآمدي  داراي  شهري 
هستند كه اغلب به صورت كارگر روزمزد و در بخش هاي غيررسمي مشغول 
به فعاليت مي باشند، سكونتگاه هاي آنها به دليل اصل غيرقانوني بودن داراي 
زيرساختهايي در حد بسيار پايين مي باشد و ساختمانهاي آنها به هيچ وجه از 
استحكام الزم برخوردار نيستند و از لحاظ خدمات شهري وضعيت اسفباري 
دارند. شهر ايالم در مقايسه با ساير شهرهاي استان يك استثناء شهرنشيني و 

همانند يك ابرشهر در مقياس بسيار كوچك است.

4- پيشنهادات
- توانمندسازي ساكنين در جهت بهبود اوضاع اجتماعي-اقتصادي در نتيجه 

بهبود اوضاع كالبدي مسكن.
- احداث فضاهاي آموزشي، درماني، بهداشتي،فضاي سبز و ساير تجهيزات 

شهري مي تواند زمينه اي جهت كاهش عدم تعادل مسكن محالت باشد.
- جلب مشاركت سرمايه گذاران بخش خصوصي در زمينه اقتصادي و عمراني.

از  ديگر  يكي  شهري  زمين هاي  از  استفاده  چگونگي  بر  نظارت  و  كنترل   -

راه حل هاي مشكل مسكن در شهر ايالم است. دولت مي تواند زمينهاي موات 
و  تعاوني  شخصي،  خانه سازي  به  فقط  و  گيرد  خود  اختيار  در  را  شهري 
بخش  توسط  خانه سازي  براي  زمين  تهيه  نمايد.  واگذار  زمين  قيمت  ارزان 
خصوصي را نيز به عهده آن بخش محول كند همچنين با نظارت خود از 

احتكار و سوداگري زمين جلوگيري نمايد.
-توزيع عادالنه خدمات شهري در بين محالت مختلف شهر ايالم از جمله 

اقدامات مفيد براي حل مشكل مسكن مي باشد.
- دولت مي تواند با عمليات خانه سازي مستقيم خود و فعال نمودن شركتهاي 
شركت ها،  اين  براي  خانه سازي  امكانات  تسهيل  طريق  از  مسكن  تعاوني 

بسياري از مشكالت مسكن را تعديل كند.
- از اقدامات مفيد ديگر در بهبود وضعيت مسكن شهر ايالم، جلوگيري از 
مهاجرت مردم به اين شهر است بدين ترتيب بايد از سياست عدم تمركز 

امكانات و تعديل نابرابري ها در بين محالت شهري استفاده شود.
- ايجاد زمينه هاي هر چه بيشتر مشاركت مردم در بخش مسكن.

- پيشنهاد مي گردد براي احداث واحدهاي مسكوني در مناطق فقيرنشين و 
با سطح زيربناي كم، وام بدون بهره پرداخت گردد و براي احداث واحدهاي 

مسكوني در محالت ثروتمند نشين وامي پرداخت نگردد.
- سرمايه گذاري سازمانها و مؤسساتي از قبيل شهرداري و تأمين اجتماعي در 

بخش توليد مسكن اجاره اي در سطح انبوه .
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