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استادیار برنامه ریزي شهري و عضو هیأت علمی گروه شهرسازي دانشگاه هنر اصفهان-1
هاناستادیار شهرسازي و عضو هیأت علمی گروه شهرسازي دانشگاه هنر اصف-2
دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران-3

چکیده
شناخت وضعیت مسکن از نظر امکانات و خدمات وابسته و تنوع سکونتگاهی به عنوان ابزاري توانـا در افـزایش   

يهـا استانر این پژوهش د. دباشاي میهاي حمایتی دولت و توزیع عادالنه خدمات و امکانات منطقهکارایی سیاست
هدف این پژوهش. در خصوص دسترسی به امکانات و تسهیالت و تنوع مسکن مورد بررسی قرار گرفته استرانیا

یستم دفـع فاضـالب،   س،از تسهیالت و امکانات وابسته به مسکنبرخوردارناهاي برخوردار و مشخص کردن استان
گانـه، بـه   19ي هـا شاخصدر نهایت با تلفیق . باشدیمو یا آپارتمانی مساحت زیربنا و نوع مسکن بر اساس ویالیی

باشـد، بـراي تحلیـل    تحلیلی مـی -توصیفیصورتبهوش تحقیق ر. تهاي کشور پرداخته شده اسرتبه بندي استان
تان بـا  سیستان و بلوچسـ ، استاندهدیمتایج نشان ن. تاستفاده شده اس(AHP)ها از روش تحلیل سلسله مراتبیداده

میـانگین وزن نهـایی   بـا کرمـان و هرمزگـان يهـا اسـتان و در وضعیت بسیار محرومی قرار دارد 022/0وزن نهایی 
... و راحمدیبوي کشور مانند؛ ایالم، کرمان، کهگیلویه و هااستانرخی از ب. دباشنمحروم کشور میهاياستان0265/0

وضعیت مناسبی دارند اما از نظـر تسـهیالت اولیـه وضـعیت     از نظر وسعت و گسترده بودن واحد هاي سکونتگاهی
ي برخـوردار از  هـا اسـتان به عنـوان  ... ي بزرگ کشور مانند تهران، البرز، مرکزي وهااستانعدادي از ت. ندارندیمناسب

ي دفـع فاضـالب شـهري و مسـاحت     هـا سـتم یسامـا وضـعیت مناسـبی از نظـر     باشندیمتسهیالت و امکانات اولیه 
ي حـرارت  هـا ستمیسبرخوردار بودن از برخی امکانات اولیه مانند هاآنسکونتگاهی ندارند و امتیاز بزرگ واحدهاي
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برخوردارترین استان ایران بـه  038/0ستان اصفهان با وزن نهاییا. باشندیماولیه تو برودت مرکزي و یا سایر امکانا
.آیدشمار می

.هاي ایرانستان، ا)AHP(تحلیل سلسله مراتبیمسکن، تسهیالت، نوع مسکن،: هاي کلیديواژه

مسئلهطرح 
ضایی ر(تي اقتصادي و اجتماعی استوسعهها در برنامه ریزي ترین بخشترین و حساسمسکن در زمره اساسی

ي شناخت میزان توسعه و میزان نیل به اهداف توسـعه اقتصـادي و   هاراهو یکی از بهترین ) 95: 1390راد و رفیعیان، 
قـانون برنامـه چهـارم    30مـاده  »ند جب«در . باشدماعی شناخت مسکن و بررسی امکانات و تسهیالت مسکن میاجت

ی کییاجتماعها تأکید شده و عدالت اثرات بخش مسکن بر اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در کاهش نابرابري
هـاي منطقـه اي در برخـورداري از    رينیـز کـاهش نـابراب   نطرح جامع مسک. هاي آن برشمرده شده استاز رویکرد

بـراي  کـه یحال، در )1388ریزي و اقتصاد مسکن، دفتر برنامه(تمسکن مناسب را یکی از اهداف خود برشمرده اس
هـا بـه آب   درصـد خـانوار  20بـیش از  راحمـد یبوهرمزگـان و کهگیلویـه و   ،مثال در مناطق روستایی سمنان، کرمان

هاي روستایی فاقـد آب لولـه   درصد خانوار2/31هاي شهري و درصد خانوار6/5بهداشتی دسترسی ندارند و حدود
هـاي  ، همچنین طبق مطالعات انجام گرفته در بسیاري از کشـور )56و54: 1384ارضروم چیلر، (کشی در منزل هستند

بـین مسـاکن   انـد و در ایـن زمینـه اخـتالف    هاي مسکونی آب لوله کشی نداشتهدر حال رشد، بیش از نیمی از واحد
ي مهـم رفـاه و   هـا شـاخص برخورداري از آب سالم یکی از ). 31: 1370جمند نیا،ا(شهري و روستایی فاحش است

بهزیستی و بهداشت، به ویـژه در نقـاط روسـتایی اسـت، در کشـورها و      حدر ارتقاي سطهاروشیکی از مؤثرترین 
ر ارایـه خـدمات سـکونتی بـارز اسـت، ایـن       شهرهایی که رشد جمعیت مالیم و نقش دولت و نهادهـاي عمـومی د  

مواهب تمدن جدید محسـوب  نیتریهیبدبرخورداري از نیروي برق، که امروزه از جملۀ . شاخص میزان باالیی دارد
).110: 1377زنجانی و کتابی، (تبهداشتی اس-شود، کلید دستیابی به بسیاري از وسایل و امکانات رفاهیمی

بـا ایـن   . هاي مسکونی استشود، کمبود واحدکه در سطح جهانی از آن صحبت میايمسئلهاما در حال حاضر 
یفرهنگـ (دشـو شود در بسیاري از نقـاط دنیـا رعایـت نمـی    هاي مسکونی مربوط میوجود آنچه که به کیفیت واحد

مسـکن  کیفیت مسکن بسیار مهم است و در برنامـه ریـزي   نییتعدرهایی که از جمله شاخص). 1371: 1374، منش
شود، امکانات و تسهیالت مسکن و خـدمات وابسـته بـه آن از جملـه آب لولـه      جزء جدایی ناپذیر آن محسوب می

ایـ يبرخـوردار ).197: 1390زي و جواهري، ب(تاس... حمام و تلفن ثابت، فاضالب آشپزخانه، توالت،کشی، برق،
بنـابراین  . هاي موجود در مسکن استاز واقعیتهاي مسکونی از این خدمات بیانگر بسیاريعدم برخورداري واحد

.شودهاي ملی و منطقه اي بیش از پیش احساس میلزوم توجه به مسکن و برنامه ریزي آن در غالب برنامه ریزي
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اهمیت و ضرورت تحقیق
ن یکـی  هاي صنعتی به عنـوا حق تأمین مسکن مناسب براي آحاد جامعه، به تدریج از ابتداي قرن بیستم در کشور

هـا تعیـین   ها، تأمین مسکن مناسب براي ملـت به رسمیت شناخته شد و یکی از وظایف دولت»شهروندي«از حقوق 
ریـزي مسـکن را در قالـب    هـا در پاسـخ بـه اهمیـت مسـکن، برنامـه      اغلـب دولـت  ).1: 1387طهـاري،  ا(تشده اس

در هر کشوري به منظور تضـمین  ).63: 1382اندهقیاري و ز(دبرنکار میاي و شهري بههاي ملی، منطقهریزيبرنامه
. اي اساسـی اسـت  استحکام اقتصاد اجتماعی جامعه در راستاي ارتقاي توسعه ملی، تهیه مسکن بـراي عمـوم، مقولـه   

سـازي و ایجـاد شـرایط مسـاعد     هاي توانمنددسترسی به امکانات و خدمات مسکن در میان طبقات درآمدي از زمینه
هـا در  هاي آموزشی، بهداشتی و مانند اینمندي و افزایش توان استفاده از فرصتعی براي بهرهرفاه اقتصادي و اجتما

).29: 1389گرانیدیاري و ز(تی اسانسانهیسرماجهت رشد 
ندگی انسانی را تحت شعاع خود قرار داده ز) رصه هايع(در دنیاي امروز، مسکن و سرپناه بسیاري از جنبه هاي

از ) 95: 1388لکی و شیخی، م(دهدیمرا به خود اختصاص خانوارهردرآمد درصد50ش از که بیيطوربه. است
درآمد و با درآمد متوسط از نظر کمی و کیفی، عـالوه بـر آن   گیر اقشار و طبقات کممسکن عمدتاً دامنمسئلهاین رو 

هـاي بـاالي   ، باعث تحمیل هزینهسازدهاي شهري را از رسیدن به مسکن مناسب محروم میکه اقشار وسیعی از توده
اولین هدف از اهداف توسـعه هـزاره   ). 69: 1389قاصفري و دیگران، آ(دگردهاي شهري میمسکن بر بودجه خانوار
، از طرفـی فقـراي شـهري بـا مسـائل و مشـکالت زیسـت محیطـی عمـده ماننـد           باشـد یمـ نیز کاهش فقر شـهري  

بـه خصـوص در بخـش مسـکن رنـج      ) ب بهداشـتی و فاضـالب  ظیـر آ ن(تي ناکافی و و کمبود خدماهارساختیز
هـاي در حـال توسـعه، مسـکن ناکـافی، فقـدان       در بسیاري از کشـور .(Astuti & A. Prasetyo, 2014, 594)برندیم

ي محـروم بـه   هاگروهو ازدحام بیش از حد سالمت ساکنان را به ویژه در میان سکونتمحلبهداشت، رطوبت زیاد 
هـاي  ریـزي از مجموع مباحـث فـوق، اهمیـت مسـکن در برنامـه     .(Kahlmeier, et al, 2001,708)اندازدمخاطره می

پـژوهش حاضـر بـا بررسـی میـزان برخـورداري همـه شـهرها و         . گـردد ها مشخص مـی اقتصادي و اجتماعی دولت
ه را بـراي  را،ی به تسهیالت اولیه، سیستم دفع فاضالب و تنوع گونه هاي مسـکن دسترسيمبنا، بر کشوريروستاها

هـر اسـتان   يبرخـوردار نـا هـاي  ها در بخش امکانات اولیه مسـکن و زمینـه  هاي هر یک از استانشناخت نیازمندي
.هموارتر ساخته است

اهداف تحقیق
ي کشور از لحـاظ تسـهیالت مسـکن، سیسـتم     هااستاناین پژوهش؛ مشخص کردن وضعیت برخورداري اهداف

.باشدیمرداري از مساکن ویالیی یا آپارتمانی دفع فاضالب، مساحت مساکن و برخو

سؤاالت تحقیق
:هاي زیر پاسخ گویداین پژوهش درصدد است تا به پرسش
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ي کشور از نظر برخورداري از تسهیالت و امکانات وابسته به مسکن وجود دارد؟هااستانچه تفاوتی بین ) 1
ي هـا اسـتان و مساحت زیربنـا در بـین   ) آپارتمانیایییالیو(االگوي واحد هاي مسکونی از نظر نوع واحد ه) 2

ایران چگونه است؟

مبانی نظري تحقیق
ادبیات موضوع

بایست محصول انقالب کشاورزي دانست چرا که بعـد از ایـن دوره بـود    یکجانشینی و سکونت در شهرها را می
تی این شـیوه سـکونت سـهم بسـیار     تا قبل از انقالب صنعحالنیابا . که بشر با شکل جدیدي از سکونت آشنا شد

هاي اقتصـادي و بـه ویـژه صـنعتی     پس از انقالب صنعتی، شهرها محل تجمع و انبوهی فعالیت. ناچیزي داشته است
. هاي جدید کاري بـه شـهرها سـرازیر شـدند    به همین منظور انبوه مهاجرین از روستاها به جستجوي فرصت. گردید

امـا پـس   . در تعدیل جمعیت شهرها و عدم ثبات شهرها در این دوره بوده استترین عامل مهمرداریواگيهايماریب
ایـن  جیتـدر به. از انقالب پزشکی بود که شهرها توانستند بیش از پیش ثبات پیدا کرده و بر جمعیتشان افزوده گردد
ریزي مسکن در هافزایش جمعیت و در نتیجه افزایش نیاز به مسکن و همچنین هزینه تأمین مسکن باعث ظهور برنام

درهـاي  در ایران ماننـد دیگـر کشـور   .)1:1387عبدي، (دپرداختنمسئلهجدي به این طوربهها جهان گشت و دولت
ها در کنار رشد طبیعی جمعیـت، ناشـی از مهـاجرت گسـترده روسـتاییان بـه       توسعه، رشد سریع جمعیت شهرحال
ي بزرگ ایـران  شهرهادرحاشیه نشینی . مسکن شده استها بوده است و باعث بروز مشکالت مربوط به کمبودشهر

از یکسو اهمیت اقتصادي و اجتماعی مسکن، این بخش را . هاي در حال توسعه، بسیار نمایان استمانند دیگر کشور
کانون توجهات عمومی قرار داده است و از سوي دیگر به دلیل اشتغال زایی این بخـش و ارتبـاط آن بـا بسـیاري از     

شـود  هـاي اقتصـادي تلقـی مـی    دیگر اقتصـادي، بـه عنـوان ابـزاري مناسـب در جهـت تحقـق سیاسـت        هايبخش
.)32: 1384عزیزي،(

تـوان ینمـ از ایـن رو  . باشـد یممقوله مسکن داراي مفهومی گسترده و پیچیده است و از ابعاد متنوعی برخوردار 
یزیکـی، سـرپناه اولیـه و اساسـی خـانوار بـه       یک مکـان ف عنوانبهمسکن . تعریف جامع و واحدي از آن ارایه نمود

در این سرپناه برخی از نیازهاي اولیه خانوار یا فرد همچـون خـواب، اسـتراحت، حفاظـت در برابـر      . دیآیمحساب 
مفهوم مسکن عالوه بـر سـاخت فیزیکـی کـه یـک      ).7: 1367هري، ا(شودیمشرایط زیست در مقابل طبیعت تأمین 

گیرد که شامل کلیه خدمات و ، کل محیط مسکونی را نیز در برمیدهدیمورد استفاده قرار خانواده به عنوان سر پناه م
ي اشـتغال، آمـوزش و   هـا طـرح تأسیسات اجتماعی و تسهیالت عمومی ضروري مورد نیاز براي بهزیستی خانواده و 

ع، مسکن یک ساختار است در واق. باشدها میمسکن برآیندي از انواع نقش). 18: 1363خبر، م(تتندرستی افراد اس
هـا  زاي محیطی از قبیل آب و هوا، محیط زیست، سر و صدا، بیمـاري یک سرپناه در مقابل عوامل استرسعنوانبهو 

سـاختار فنـی مسـکن شـامل     : باشـد فضاي فیزیکی مسکن از دو جنبه قابل بررسـی مـی  . کندو سموم ایفاي نقش می
کشـی، بـرق، ارتباطـات و محـیط طبیعـی و      هـاي فاضـالب، آب لولـه   مبلمان، مهندسی ساختمان و اتصال به شـبکه 
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دباشـ هاي اجتماعی، روانی و اقتصـادي نیـز قابـل بررسـی مـی     همچنین مسکن از جنبه. جغرافیایی، یا محیط اطراف
)Athens,2004,4.(ردر دومین اجالس اسکان بش)که در استانبول برگزار شد مسکن مناسب چنـین تعریـف   ) 1996

سر پناه مناسب تنها به معناي وجود یک سقف باالي سر هر شخص نیست، سرپناه مناسب یعنی آسـایش  :شده است
ي اولیـه  هـا سـاخت هویه و سیستم گرمایی مناسب، زیـر  ت،اي، روشناییمناسب، امنیت مالکیت، پایداري و دوام سازه

محیطی، عوامل بهداشـتی مناسـب،   ی، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست رسانآبمناسب از قبیل 
مکان مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و تسهیالت اولیه است که همه این موارد باید با توجه بـه اسـتطاعت مـالی    

).1379:30پور محمدي، (دمردم تأمین شو
. تحاکی از توجه شایان به ایـن موضـوع اسـ   هاي مسکن،هاي مختلف در نگاه به موضوع شاخصتجربه کشور

بـه آمده و نتـایج آن  عملبهها اي در موضوع شاخصهاي گستردهاهمیت آن تا حدي است که تحقیقات و پژوهش
، 1990براي مثال در اکتبـر  ). 26: 1384عزیزي،(کتب، مقاالت و گزارشات علمی فراوان منتشر گردیده است صورت

، مشـترکاً کـار بـر روي    )نامنـد یم2زه آن را هبیتاته امروک(1انسانی سازمان ملليهاسکونتگاهمرکز بانک جهانی و 
ي توسـعه گرفتنـد کـه بـا بودجـه و حمایـت آژانـس ایالـت متحـده بـراي          عهدهبري مسکن را هاشاخصي برنامه

شهر از کشور هـاي  52شاخص، به بررسی مسکن در 40ر این برنامه با استفاده از حدود د. تانجام گرف3یالمللنیب
.(flood,2012, 503)مختلف پرداختند

بخـش مهمـی از آن،   عنوانبههاي مسکن توجه به بعد کیفی مسکن هاي عمده مورد بررسی در شاخصاز بخش
:پردازیمباشد، براي مثال به ذکر مواردي از آن میتوجه به امکانات و تسهیالت مسکن می

بـر  » کردي تقاطعی به بهبـود معـاش  روی: مسکن سالم در نیکاراگوئه«در پژوهش خود تحت عنوان ) 2004(4آتنز
و کنـد یمـ نیکاراگوئه بر سالمت جسمی، روحـی و اجتمـاعی مـردم تمرکـز     نتأثیرات منفی مسکن با استاندارد پایی

منابعی را از سازمان بهداشت جهانی، سازمان بهداشت قاره آمریکا و شبکه مسکن سالم آمریکا براي ایجاد چارچوبی 
یی در سطح منطقـه اي را بـراي   هاتیفعالین کیفیت مسکن و وضعیت سالمتی بررسی و به منظور درك روابط زیاد ب
در نهایت، راهکارهایی را براي باال بردن استانداردهاي مسکن در نیکاراگوئـه  ود؛ینمایمارتقاء مسکن سالم پیشنهاد 

ل چهـارم کتـاب خـود بـا     در فصـ ) 2013(و سایرین 5حمانر. دینمایمدر جهت ارتقاء سطح سالمت مردم پیشنهاد 
و رفاه خـانوار را تـابع   پردازندیمبه بررسی مسکن و تسهیالت خانوار "نیروهاي فقر در بنگالدش روستایی"عنوان 

خانوارهـا بـا مخـارج مصـرفی بـاالتر      هکـ کنندیمبیان هاآن. شمرندیمعوامل متعددي عالوه بر درآمد و مصرف بر 
در 2009الـی  2004ي هـا سالهمچنین، طی .دارندشتی و آب آشامیدنی بهترياحتماالً مسکن، برق، تسهیالت بهدا

طبقات مختلف اقتصادي، در آب آشامیدنی لوله کشی و جریان برق بهبود حاصل شـده اسـت و بهبـود در امکانـات     
یلـی بـر   تحل«اي تحت عنوان در مقاله) 1384(زیزيع. باشدیمآگاهی در خصوص سالمتی رفتنباالبهداشتی بیانگر 

1. UNCHS( United Nations Centre for Human Settlement )
2. Habitat
3. USAID ( United States Agency for International Development)
4. Athens
5.Rahman et al
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هـا در طـی   هاي مسکن و سیر تحول آنبه بررسی شاخص» هاي مسکن شهري در ایرانجایگاه و دگرگونی شاخص
یکـی از زیـر   عنـوان بـه هاي کیفیت و دسترسی بـه خـدمات   در این مقاله شاخص. پردازدمی1375-1335ي هاسال

ایـن پـژوهش رونـد برخـورداري     . ستهاي جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی مسکن مورد بررسی قرار گرفته اشاخص
اي در مقالـه ) 1384(طهاريا. تهاي مسکونی از برق و آب لوله کشی در کشور را رو به بهبود برآورد کرده اسواحد

تجهیزات نامناسب مسکن را یکی از ابعاد درونـی فقـر مسـکن    » فقر سیاست اجتماعی: قر مسکن در ایرانف«با عنوان 
. استبرشمرده
هـاي  ، شاخص»1385هاي جمعیتی مسکن ایران در سال ررسی شاخصب«ناي با عنوادر مقاله) 1388(زادهستار

هـاي  هـاي کیفـی واحـد   کند و در بخش شـاخص هاي کمی و کیفی بررسی میمسکن را در دو بخش عمده شاخص
کیـد دارد کـه اهمیـت   این مقالـه تأ . پردازدهاي مسکونی از نظر تسهیالت رفاهی میبه بررسی بافت واحدمسکونی،

زیادآنقدرمسکنيهايگذاراستیسوهابرنامهدرمسکونیواحدزاتیتجهورفاهیتسهیالتيهاشاخصکاربرد
در موجـود اسـتانداردهاي حـداقل عنـوان بـه تأسیسـات اینوجودصنعتیکشورهاي پیشرفتهازبسیاريدرکهاست

. استگردیدهدرجساختمانیهاينامهنییآدرمسکن،
: طالعـه مـوردي  م(ني مسکن ایران و جهاهاشاخصررسی ب«ندر مقاله اي با عنوا) 1391(رصارمی و ابراهیم پو
ي کمـی، کیفـی و اقتصـادي مسـکن در میـان کشـور هـاي فـوق         هـا شـاخص به مقایسـه  » )ایران، انگلیس و فرانسه

ت کـه شـهرهاي کشـورمان جـز در     ي مربوط به تسهیالت مسکن، مشخص شده اسهاشاخصدر بخش . اندپرداخته
با کشـور انگلـیس، در   درصد78با کشور فرانسه و درصد74شاخص مربوط به سیستم حرارت مرکزي، با اختالف 

.نداردکشوردواختالفی فاحشی با این هاشاخصسایر 

امکانات و تسهیالت مسکن
جـدایی ناپـذیر  جـزء مسـکن نامه ریـزي بردروبودهمهماریبسمسکن کیفیتتعییندرکهییهاشاخصازیکی
درمسـکن رفاهی مکملتسهیالتتأمینواقعدر. استمسکنخدمات اساسیوتسهیالتوامکاناتاست،مسکن

و سـالمت تـأمین درمهمیکه نقش،روندیمشماربهسکونتیاساسینیازهاياز جملهو سالمامنسرپناهکنار تأمین
درومسـکن بهداشـت ارتقـاي سـطح موجب افزایشمناسب،خدماتوتسهیالتتنگرفنظردر .دارندجسمیرفاه

خدمات اساسـی ازبرخورداريدرصدتوانمیرامقولهنیادرمؤثرعواملازجمله. شودیمآنساکنانسالمتیجهینت
ي و زبـ (تبهداشـتی دانسـ  ییشـو دسـت وحمـام آشـپزخانه، کشی تسهیالتلولهگاز،سراسريبرقشبکههمچون

که مسکن از حالت تک منظوري خارج و عالوه بر جنبۀ سرپناه بودن آن، جنبه هاي جیتدربه).197: 1390جواهري،
، حـدود برخـورداري واحـدهاي مسـکونی از تسـهیالت و      شـود یمـ دیگري از رفاه و آسایش اجتماعی نیـز اضـافه   

ایـن  . دیـ آیمحدهاي مسکونی در تجهیزات ضروري زندگی خود به صورت شاخص جدیدي براي ارزیابی وضع وا
، براي انـدازه گیـري کیفیـت مسـکن و برخـورداري از تسـهیالت       شودیمدرصدي مشخص صورتبهشاخص که 

وجود آب لوله کشی، برق، حمـام، امکانـات جدیـد    : ازندوجه این تسهیالت عبارتنیترعمده. رودیمسکونتی بکار 
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لویزیون، یخچال و وسایلی از ایـن قبیـل   ت،ها از وسایلی چون رادیوگرمایی در واحدهاي مسکونی، و استفاده خانوار
).165: 1371زنجانی، (است 

روش پژوهش
اي و مـرور  هـاي نظـري بـا اسـتفاده از روش کتابخانـه     تحلیلـی بـوده و نوشـتار   -این پژوهش از نوع توصـیفی  

بررسـی وضـعیت   . نجـام گرفتـه اسـت   هاي مربوط به کیفیت مسکن و مقوالت مرتبط با مسکن اها و نوشتارپژوهش
شـاخص قابـل انـدازه    19وی کلـ اریـ مع3هاي کشور از لحاظ امکانات و تسهیالت اولیه با اسـتفاده از  مسکن استان

ر زیـر  د. تبوده اس1390از مرکز آمار ایران در سال برگرفتهشدههاي جمع آوري شاخص. گیري انجام گرفته است
.شودیمذکور پرداخته ي مهاشاخصبه معرفی هر یک از 

:مسکنالتیتسهيهاشاخص 
دسترسـی بـه   -4دسترسی به خط تلفن ثابـت،  -3کشی، دسترسی به شبکه گاز لوله-2کشی، دسترسی به آب لوله-1

حـداقل  -8،دارا بـودن حـداقل آشـپزخانه   -7سیستم حرارت و برودت مرکـزي،  -6سیستم حرارت مرکزي، -5برق، 
.حداقل توالت-9حمام و 

:آوري فاضالب شهريجمعشبکهيهااخصش
محـیط  -5وچاه جـذبی  -4مخزن ویژه یا سپتیک تانک، -3شبکه فاضالب اختصاصی، -2شبکه فاضالب عمومی، -1

. اطراف

:هاي گونه مسکنشاخص
51مسکن با مساحت بیشتر از -4مترمربع، 50مسکن با مساحت کمتر از -3یآپارتمانمسکن -2ومسکن ویالیی -1

.مربعمتر201تر از مسکن با مساحت بیش-5ومترمربع 200و کمتر از متر
هاي مطرح شـده در بـاال   روش پژوهش به این صورت بوده است که، ابتدا درصد دسترسی به هر یک از شاخص

درصد دسترسـی بـه هـر    ) AHP1(محاسبه شده، سپس مطابق با روش تحلیل سلسله مراتبیExcelافزار به کمک نرم
ها با ها بر اساس واحدهاي مسکونی شهري و روستایی هر استان مورد مقایسه قرار گرفته، سپس دادهز شاخصیک ا

در واقع در این روش . استاندارد شده استExpert choiceی براي ورود به محیط نرم افزارابیدروناستفاده از روش 
اهـ هـاي مربـوط بـه امکانـات و تسـهیالت اسـتان      ادهد.دگذرهاي مد نظر میآید که از تمامی دادهتابعی به دست می

بـا توجـه بـه قابلیـت     . باشـد یمـ درصـد 86/83نظر کردن از اعداد منفی، اعدادي مابین صـفر و  ، با صرف)هازینهگ(

1. Analytical Hierarchical Process
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و هـا را  هـاي مربـوط بـه گزینـه    حال اگر داده. باشند1-9نظر از اعداد منفی، بایستی مابین عداد صرفا،افزارنرم
:فرض کنیم، خواهیم داشترا 1-9اعداد مابین

:گذرد برابر خواهد بود بااین معادله خطی که از این نقاط میو بنابر
)1معادله(

-9تناظر مربوط به هر داده، که بین ها، یا اعداد مهاي حاصل از تفریق، ها، یعنی دادهاین با وارد کردن بنابر
.شودباشد حاصل میمی1

، شیوه برخورد با اعداد منفی به ایـن صـورت   Excelافزار مناسب در نرمf(x)همچنین در همین مرحله، با تعریف
. خواهد بود که هنگام محاسبه، عالمت منفی در معادله لحاظ نشود، اما این عالمـت در جـواب نهـایی لحـاظ گـردد     

باشـد و ارزش عـددي   این امر آن است که عالمت منفی در واقع به معنی ارجحیت گزینه ستونی به سطري میعلت
هاي مربوطه نسبت به یکـدیگر مـورد مقایسـه و ارزیـابی     ها و شاخصهاي کلی، معیارعد از این مرحله معیارب. دندار

.اندشدهنمایش داده GISيهاقرار گرفته و نهایتاً نتایج نهایی با استفاده از نمودار و نقشه

یافته هاي تحقیق
ـ . تدر تفهیم مطالب همه مراحل پژوهش به صوت مختصر ارائه شده اسـ لیتسهوبراي تحقق فرآیند پژوهش  ا ب

و در نهایـت  هـا شـاخص ،عیارهاي فرعیم،دف، معیارهاي کلیه؛سطح که شامل5، این فرآیند در 1توجه به شکل 
.ترسیم شده استباشندیمي کشور هااناستها که همان گزینه

ر د. انـد شـده و معیارهاي اصلی و فرعی بر اساس نظرات کارشناسان مقایسه و امتیاز گـذاري  هاشاخصهمه این 
.شودیمزیر به تشریح این فرآیند پرداخته 
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ECافزارساختار سلسله مراتبی تعریف شده براي نرم-1شکل

گیـري  ي وسیله اي براي انـدازه اگونهبهباشند و هاي متضمن هدف و سازنده آن میكمالواقعدرهاي کلی معیار
بر این . باشدهاي کلی از دیدگاه کارشناسان میي اهمیت نسبی معیاردهنده، نشان1جدول . شونداهداف محسوب می

فاضالب داراي اهمیت هشت برابر سیستم دفع ) شاخص قابل اندازه گیري بوده8شاملکه (اساس تسهیالت مسکن 
ارزش و اهمیت داشته است همچنین ) مساحت، ویالیی و آپارتمانی بودن(نوع تسهیالت دو برابر گونه مسکن،بوده

هاي کلـی  نرخ ناسازگاري مقایسه زوجی این معیار. نوع مسکن چهار برابر سیستم فاضالب داراي اهمیت بوده است
.ول این مقایسه استدهنده دقت قابل قبباشد که نشانمی02/0
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ها بر اساس مقایسه عدديمقایسه زوجی معیار-1جدول

هامعیار
تسهیالت 

مسکن
سیستم دفع 

فاضالب
نوع 
مسکن

182تسهیالت مسکن
8/114/1سیستم دفع فاضالب

2/141نوع مسکن
با توجـه بـه نظـرات    باشدیم،)مساحت و گونه مسکن(به طور کلی معیار نوع مسکن داراي دو زیر معیار فرعی

ایییالیومندرج شده، مساحت مسکن ارزش و اهمیت بیشتري از گونه مسکن بر اساس 2کارشناسان که در جدول 
.باشدهاي مربوط به نوع مسکن برابر با صفر میي مقایسه زوجی معیارناسازگارنرخ. دآپارتمانی بودن دار

مربوط به نوع مسکن بر اساس مقایسه عددييارهایمعیزوجمقایسه -2جدول
گونه مسکنمساحت مسکنهامعیار

14مساحت مسکن
4/11گونه مسکن

بر اساس واقعیتی که وجود دارد، هر چه مساحت واحدهاي مسکونی باالتر باشد، رفـاه، آسـایش و رضـایتمندي    
متـر مربـع هشـت برابـر واحـدهاي      200بیش از ، واحدهاي مسکونی3ساکنین باالتر خواهد بود، با توجه به جدول 

ـ . اندبودهمترمربع داراي ارزش و اهمیت 200تا 51متر و سه برابر واحدهاي مسکونی بین 50مسکونی کمتر از  رخ ن
.دهنده دقت باالي آن استباشد که نشانمی04/0ها برابر با ناسازگاري این شاخص

)متر مربع(ه مساحت مسکن بر اساس مقایسه عدديهاي مربوط بشاخصمقایسه زوجی -3جدول
201بیش از 51-50200کمتر از هاشاخص

15/18/1مربعمتر50کمتر از 
513متر مربع200-51

831متر مربع201بیش از 
دن ي که در معیار نوع مسکن جاي داده شده گونه مسکن از نظر ویالیی و آپارتمانی بوهاشاخصیکی دیگر از 

برابر واحدهاي آپارتمانی 6بر این اساس و با توجه به نظرات کارشناسان اهمیت واحدهاي مسکونی ویالیی . است
.باشدیم

هاي مربوط به گونه مسکن بر اساس مقایسه عدديشاخصمقایسه زوجی -4جدول
مسکن آپارتمانیمسکن ویالییهاشاخص

16مسکن ویالیی
6/11مسکن آپارتمانی
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کـه بـه مقایسـه ارزش و    5با توجـه بـه جـدول    .باشدهاي گونه مسکن برابر با صفر مینرخ ناسازگاري شاخص
ي آب لوله کشی، برق و گـاز نسـبت بـه سـایر     هاشاخصي تسهیالت از نظر کارشناسان پرداخته، هاشاخصاهمیت 
لفن ثابـت و آشـپزخانه نسـبت    ت،یستم حرارت و برودت مرکزيس؛ي مانندهاشاخصو نیترتیاهماز با هاشاخص
هاي مربوط بـه تسـهیالت مسـکن    رخ ناسازگاري شاخصن. باشندیماز اهمیت کمتري برخوردار هاشاخصبه سایر 
.باشدمی1/0برابر با 

هاي مربوط به تسهیالت مسکن بر اساس مقایسه عدديمقایسه زوجی شاخص-5جدول

هاشاخص

شی
ه ک

 لول
آب

رق
ب

گاز

بت
ن ثا

تلف

س
زي

مرک
ت 

رار
م ح

یست

رت
حرا

تم 
سیس

زي
مرک

ت 
رود

و ب

خانه
شپز

آ

مام
ح

لت
توا

-146999983آب لوله کشی
-15899768-4برق
-1899744-5-6گاز

-154438-8-8-9تلفن ثابت
-9-3-3-14-5-9-9-9سیستم حرارت مرکزي

سیستم حرارت و برودت 
مرکزي

9-9-9-4-412-2-9-

-9-3212-4-7-7-9آشپزخانه
32218-3-4-6-8حمام
384999981توالت

ـ اهمهاي انجام شده، سیستم فاضالب عمومی و اختصاصی از با بر اساس نظرسنجی ي دفـع  هـا سـتم یسنیتـر تی
ی کـالن شـهرها فاقـد سیسـتم جمـع آوري، دفـع،       حتکشوری است که اکثر شهرهاي حالدر، این باشندیمفاضالب 

فع فاضالب در محیط اطراف یا به کمـک چـاه جـذبی و    د. باشندیمي شهري هافاضالبتفکیک و استفاده مجدد از 
که هم اکنون بسـیاري از شـهرهاي کوچـک کشـور و     باشدیمي دفع فاضالب هاروشنیترنامطلوبمخزن ویژه از 
.باشدهاي مربوط به شبکه فاضالب برابر با میرخ ناسازگاري شاخصن. ندینمایمده استفاهاروشروستاها از این 
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هاي مربوط به نوع شبکه فاضالب بر اساس مقایسه عدديمقایسه زوجی شاخص-6جدول

هاشاخص
فاضالب 
عمومی

فاضالب 
اختصاصی

مخزن 
ویژه

چاه 
جذبی

محیط 
اطراف

11478فاضالب عمومی
11478صاصیفاضالب اخت

135-4-4مخزن ویژه
13-3-7-7چاه جذبی

1-3-5-8-8محیط اطراف

هاها و شاخصها به تفکیک معیارتحلیل یافته
پس از استخراج اعداد و ارقام مسکن هر استان که از مرکز آمار ایران به دست آمده و ضـریبی کـه هـر معیـار از     

الزم به ذکر است که نتـایج بـر   . گرددجداول زیر ارائه میصورتبهشده نتایج نهایی طریق نظرات کارشناسان لحاظ
صـورت بـه اهـ ها بـه تفکیـک معیـار   زن و امتیاز نسبی هر یک از استانو. دباشمی1ECافزارهاي نرماساس خروجی

) نیتـر مناسـب (نوردارتریبرخ039/0تهران و قم با وزن هاياستان: در رابطه با تسهیالت مسکن. باشدمی7جدول 
هاي کشـور  استان) نیترنامناسب(نتریهاي کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان محرومباشند و استانها میاستان

.باشندمی

هاهاي کشور در رابطه با معیاروزن نسبی استان-7جدول
مساحت مسکنگونه مسکنسیستم دفع فاضالبتسهیالت مسکناستان

0.0350.0340.0220.031بیغر. آ
0.0330.0330.0620.039شرقی. آ

0.0310.030.0340.029اردبیل
0.0380.0360.0190.041اصفهان
0.0380.0290.0140.032البرز
0.0320.0320.0550.035ایالم

0.0320.0330.0360.032بوشهر
0.0390.0320.0150.026تهران

0.0330.0330.0440.042...چهارمحال
0.0270.0290.040.03نوبیج. خ
0.0340.0290.0190.029ضوير. خ
0.0290.0290.0370.026شمالی. خ

1. Expert Choice
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هاهاي کشور در رابطه با معیاروزن نسبی استان-7جدولادامه 
مساحت مسکنگونه مسکنسیستم دفع فاضالبتسهیالت مسکناستان

0.0320.0380.0350.037خوزستان
0.0320.0290.0310.03زنجان
0.0360.0290.0180.037سمنان
0.0180.0290.0510.027...سیستان
0.0330.0290.0310.037فارس
0.0350.030.0160.028قزوین

0.0390.0290.0140.031قم
0.0320.0530.0350.029کردستان
0.0250.030.050.03کرمان

0.0320.0460.0340.029کرمانشاه
0.0290.030.050.033...کهگیلویه 
0.030.0290.0340.03گلستان
0.0280.0340.0230.029گیالن
0.0310.0320.0440.033لرستان

0.0340.030.0260.032مازندران
0.0370.0310.0150.032مرکزي

0.0250.0310.0310.028هرمزگان
0.0350.0330.020.032همدان
0.0350.0290.0470.046یزد

هاي کردستان، کرمانشاه، خوزستان، اصفهان و آذربایجان غربـی  در رابطه با سیستم دفع فاضالب، به ترتیب استان
قـم، فـارس، سیسـتان و    یـزد، گلسـتان،  هايبوده و استان) روش دفع فاضالبنیترمناسب(اهبرخوردارترین استان

تـر محـروم هـاي  بلوچستان، سمنان، زنجـان، خراسـان شـمالی، خراسـان رضـوي، خراسـان جنـوبی و البـرز اسـتان         
.باشندکشور می) روش دفع فاضالبنیترنامناسب(

در هـا  استاننیترمناسبراحمدیبوهاي آذربایجان شرقی، ایالم، سیستان و بلوچستان، کرمان و کهگیلویه و استان
هـاي قـم، البـرز، مرکـزي، تهـران و قـزوین       باشـند و اسـتان  مـی ) داشتن تعداد مسکن ویالیی(نرابطه با گونه مسک

هـاي  باشـد کـه اسـتان   این به این معنی می. باشندمی) حداقل برخورداري از واحدهاي ویالیی(اهترین استانمحروم
هاي آپارتمـانی را تشـکیل   ی و بیشترین تعداد واحدهاي مسکونی ویالیمحروم در این خصوص کمترین تعداد واحد

.دهندمی
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ن، چهارمحال و بختیاري، اصفهان و آذربایجـان شـرقی برخـوردارتری   زدیيهااستاندر رابطه با مساحت مسکن، 
تـرین  هاي قزوین، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، تهران و خراسان شمالی محـروم ستانا) هوسعت مناسب سکونتگا(

. باشندهاي میاستان
صـورت بـه برخوردار و برخـوردار  نسبتاًمتر برخوردار، ک،محروم، خیلی محرومگروه5ها به بندي استانتقسیم

:باشدمی8جدول 
هاي مربوط به امکانات و تسهیالت هاي کشور به تفکیک معیاري استانبرخوردارنامیزان برخورداري و -8جدول

مسکن

مساحت 
مسکن

استان
گونه

مسکن
)ویالیی(

استان
سیستم 
دفع 

فاضالب
استان

وضعیت
تسهیالت 

مسکن
استان

دار
خور

بر

یزد
چهارمحال و 

بختیاري
اصفهان

دار
خور

بر

رقیش. آ
ایالم

سیستان و 
بلوچستان

کرمان
کهگیلویه

دار
خور

بر کردستان
کرمانشاه دار

خور
بر

تهران
قم

اصفهان
البرز

مرکزي
سمنان

ربیغ. آ
قزوین
همدان

زدی

دار
خور

 بر
سبتاً

ن

آذربایجان 
شرقی

خوزستان
سمنان
فارس
ایالم

دار
خور

 بر
سبتاً

ن

یزد
چهارمحال 

بختیاري
لرستان

نوبیج. خ

دار
خور

 بر
سبتاً

ن خوزستان
اصفهان

ربیغ. آ دار
خور

 بر
سبتاً

ن

ضوير. خ
مازندران

رقیش. آ
چهارمحال

فارس
ایالم
بوشهر

خوزستان
زنجان

کردستان
کرمانشاه
اردبیل
لرستان



57/ ایرانيهادر استانیاولیه سکونتگاهالتینوع مسکن و تسهیبررس

هاي مربوط به امکانات و تسهیالت مسکنها به تفکیک معیاري استاننابرخوردارمیزان برخورداري و -8ادامه جدول 

مساحت 
مسکن استان

گونه 
مسکن 

)ویالیی(
استان سیستم دفع 

فاضالب استان
وضعیت

تسهیالت 
مسکن

استان

دار
خور

 بر
متر

ک

کهگیلویه و 
راحمدیبو

لرستان
البرز
هربوش

مازندران
مرکزي
همدان

آذربایجان غربی
قم

دار
خور

 بر
متر

ک
مالیش. خ

بوشهر
خوزستان
کردستان
اردبیل

کرمانشاه
گلستان
زنجان
فارس

دار
خور

 بر
متر

ک گیالن
رقیش. آ

بوشهر
چهارمحال

همدان دار
خور

 بر
متر

ک گلستان
مالیش. خ

کهگیلویه
گیالن

خراسان جنوبی

روم
مح

خراسان جنوبی
زنجان

مانکر
گلستان
اردبیل

خراسان رضوي
کردستان
کرمانشاه
گیالن

روم
مح

مازندران
گیالن

ربیغ. آ
همدان

روم
مح

ایالم
تهران
لرستان
مرکزي

هرمزگان

روم
مح کرمان

هرمزگان

روم
مح

ی 
خیل

قزوین
هرمزگان
سیستان
تهران

شمالی. خ

روم
مح

ی 
خیل

اصفهان
ضوير. خ

سمنان
قزوین
تهران
مرکزي
البرز
قم

خی
روم

مح
ی 

ل

اردبیل
قزوین
کرمان

کهگیلویه
مازندران

البرز
نوبیج. خ
ضوير. خ
شمالی. خ

زنجان
سمنان
سیستان
فارس

قم
گلستان

یزد

روم
مح

ی 
خیل

سیستان و بلوچستان
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)هالفیق یافتهت(نها در رابطه با امکانات و تسهیالت مسکیافته
با نمـودار زیـر   مطابقآمدهي مورد مطالعه بدست هاشاخصهاي کشور، که با ترکیب همهامتیاز نهایی کلیه استان

.باشدمی

کشورهاياستانمسکنیی نهاازیامت-2شکل

ي نهایی پژوهش و مطابق با نمودار باال، استان اصفهان به عنوان برخوردارترین اسـتان در بـین   هالیتحلبر اساس 
برز، تهران، سمنان، قم، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاري هاي یزد، ال، پس از آن استانباشدیمي کشور هااستان

.اندبرخوردار برآورد شدههايو مرکزي با اختالف بسیار کمی نسبت به استان اصفهان به عنوان استان
رمانشـاه، بوشـهر،   ک،ازندران، همدان، خوزسـتان، فـارس، قـزوین، کردسـتان    مایالم،،شرقیجانیآذربايهااستان
.شوندیممحسوببرخوردارنسبتاًيهابه عنوان استان لرستانورضوي خراسان 
صـورت  بـه یجنـوب خراسانویشماللستان، خراسان گراحمد،یبونجان، گیالن، کهگیلویه و زل،یاردبيهااستان

همچنـین اسـتان سیسـتان و    . کشـور محـروم يهـا اسـتان و هرمزگـان بـه عنـوان    کرمانيهاکمتر برخوردار، استان 
بنـدي  ها و همچنین طبقهامتیاز مربوط به استان.لوچستان به عنوان تنها استان بسیار محروم کشور شناخته شده استب

.ارائه شده است1و نقشه 9هاي کشور در جدول استان
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هااستانامتیاز ترکیبی نهایی و سطح برخورداري -9جدول
وضعیت نسبیرتبهاستانامتیازاستان

1اصفهان0.034رقیش. آ

دار
خور

بر
2یزد0.035ربیغ. آ

3البرز0.031اردبیل
4تهران0.038اصفهان
5سمنان0.036البرز
6قم0.034ایالم

7ربیغ. آ0.032بوشهر
8...لچهارمحا0.036تهران

9مرکزي0.035چهارمحال
10رقیش. آ0.028نوبیج. خ

دار
خور

 بر
سبتاً

ن

11ایالم0.032ضوير. خ
12مازندران0.029مالیش. خ

13همدان0.033خوزستان
14خوزستان0.031زنجان
15فارس0.036سمنان
16قزوین0.022...سیستان 
17کردستان0.033فارس
18کرمانشاه0.033قزوین

19بوشهر0.036قم
20ضوير. خ0.033کردستان
21لرستان0.027کرمان

22اردبیل0.033کرمانشاه

دار
خور

ر بر
کمت

23زنجان0.031کهگیلویه
24...کهگیلویه0.03گلستان
25گلستان0.028گیالن
26مالیش. خ0.032لرستان

27نوبیج. خ0.034مازندران
28گیالن0.035مرکزي

29کرمان0.026هرمزگان

روم
مح

30گانهرمز0.034همدان
بسیار محروم31سیستان0.037یزد
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نتیجه گیري و ارائه پیشنهادها 
فهوم مسکن م. دباشریزي توسعه اقتصادي و اجتماعی میها در برنامهترین بخشترین و حساسمسکن از اساسی

، همـه  باشـد یمـ نی عالوه بر ویژگی کالبدي و فیزیکی که به عنوان محافظ ساکنان در برابر شـرایط محیطـی و انسـا   
پارامترهاي محیط مسکونی که شامل خـدمات اجتمـاعی و تسـهیالت عمـومی ضـروري بـراي اشـتغال، آمـوزش و         

.ردیگیمباشند را در بر تندرستی افراد ساکن می
و انـد داشـته هاي تهران و قم باالترین میزان برخـورداري از امکانـات را   از نظر تسهیالت و امکانات اولیه، استان

همچنین در رابطه با نـوع مسـکن کـه شـامل دو     . ترین استان شناخته شدستان سیستان و بلوچستان به عنوان محروما
ستان آذربایجان شرقی داراي بیشترین تعداد واحدهاي مسـکونی  ا،باشدزیر معیار مساحت مسکن و گونه مسکن می

استان یزد برخوردارترین استان به لحـاظ  . باشندیمان قم، البرز، مرکزي و تهرهااستاننیترمحرومو باشدیمویالیی 
اصفهان و آذربایجـان شـرقی نیـز از    هاي چهارمحال و بختیاري،همچنین استان. باشدیموسعت واحدهاي مسکونی 
رمزگان و قـزوین نیـز   ه،هاي خراسان شمالی، تهران، سیستان و بلوچستاناستان. اندبودهوضعیت مطلوبی برخوردار 

.اندها معرفی شدهترین استانمحروم
ي فاضالب عمومی و خصوصی در ایران بسیار ضعیف است، بـه طـوري کـه هـیچ     هاستمیسوضعیت استفاده از 

ي سطحی ناشی از هاآبکدام از شهرهاي کشور داراي سیستم منظم جمع آوري، دفع و استفاده مجدد از فاضالب و 
به جاي برگشـت  افتدیمي سالیانه که در شهرها اتفاق هابارشناشی از يهاآبي ساالنه را ندارند، در واقع هابارش

.شودیمبه چرخه آب شرب شهري به فاضالب شهري اضافه و از شهر خارج 
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که میزان دسترسی به این امکانـات  دهدیمهاي مربوط به میزان دسترسی به سیستم حرارت مرکزي نشان بررسی
هاي پیشرفته نظیر فرانسه و انگلـیس بـر محرومیـت    باشد و مقایسه ایران با کشورهاي کشور بسیار پایین میدر استان

منـازل در  درصـد 83، 2006گذارد، چرا که مطابق با آمار سال هاي کشور در این رابطه صحه میشدید مسکن استان
.درصد در انگلستان به سیستم حرارت مرکزي دسترسی دارند88فرانسه و 

، در اکثر پارامترها وضعیت مناسبی دارنـد بـه طـوري کـه اسـتان اصـفهان از نظـر        )ان و یزداصفه(ردو استان برت
ي نسـبتاً برخـوردار   هـا استانتسهیالت و مساحت واحد هاي مسکونی برخوردار و از نظر سیستم دفع فاضالب جزء 

ان نشینی در این استان قط از نظر داشتن تعداد واحدهاي ویالیی وضعیت نامناسبی دارد و آپارتمف. شودیممحسوب 
.بسیار رواج پیدا کرده است

ترین استان در رابطه با تسهیالت مسکن، سیستم ستان سیستان و بلوچستان محروماها،شاخصپس از تلفیق همه 
جنوبی نیز در وضـعیت  خراسانوهاي هرمزگان کرمان، گیالن باشد و همچنین استاندفع فاضالب و نوع مسکن می

ي ترکیبـی مسـکن بـوده و    هـا شـاخص استان اصفهان برخوردارترین اسـتان در رابطـه بـا همـه     . ر دارندنامناسبی قرا
ـ هـا اسـتان سمنان، قـم، از وضـعیت مطلـوبی در بـین سـایر      ،تهران،هاي یزد، البرزاستان لـت اصـلی   ع. دبرخوردارن
سی نامناسب به تسهیالت اولیه ي محروم، عدم دسترسی یا دسترهااستانی بسیاري از شهرها و روستاهاي ماندگعقب

منجر بـه قطـع آب لولـه کشـی     ري چند سال اخیهایخشکسال. باشدیم... و حیاتی مانند آب لوله کشی، برق، گاز و 
.که این امر باعث تسریع جابجایی جمعیت روستایی به شهرها شده استتبسیاري از روستاهاي کشور شده اس

پیشنهادات
هـاي کشـور پیشـنهاداتی بـه شـرح زیـر ارائـه        امکانات و تسهیالت مسکن در اسـتان در رابطه با بهبود وضعیت

.گرددیم
کشورجانبهاي و تقسیم مناسب و عادالنه امکانات در جهت توسعه همه تالش در جهت تقویت عدالت منطقه-

.هاي محرومو بهبود وضعیت مسکن استان
هـا و روسـتاهاي   ی و تـأمین بـرق شـهر   رسـان گازی، سانرآبها در جهت بهبود وضعیت تالش دولت و استان-

.محروم در جهت دست یافتن به شاخص صد در صدي
هـاي  اقدامات حمایتی دولت در رابطه خانه دار شدن مردم در شهرهاي بزرگ و بهبود تسهیالت مسکن اسـتان -

... از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان و برخوردارنامحروم و 
ي سـطحی و فاضـالب   هاآبي دفع فاضالب شهري کشور براي استفاده مجدد از هاستمیساري در سرمایه گذ-

عملکـرد کشـورهاي عضـو اتحادیـه اروپـا      (دشهري، به نحوي که مجدداً آب از دست رفته به چرخه طبیعت بازگرد
).به عنوان الگوي مناسب و کارآمد باشدتواندیم

واحدهاي سکونتگاهی و کاهش تراکم جمعیت شـهرهاي بـزرگ   طراحیبرنامه ریزي مناسب براي بازنگري و -
... مرکزي و ،لبرزا،ي تهرانهااستان
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