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چکيده
هدف :این پژوهش که از نوع توصیفی -تحلیلی ،علّی است با هدف تحلیل نابرابری و سطوح برخورداری شهرستانهای استان آذربایجان غربی بر
اساس شاخصهای مسکن روستایی صورت گرفته است.
روش :اطالعات مربوط به  93شاخص مورداستفاده ،بر اساس دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،4931در چهار گروه زیربنایی و
رفاهی ،استحکام سازه ،امکانات و تسهیالت و بهداشتی دستهبندی شده و با استفاده از مدل تاپسیس مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نهایتاً مناطق
روستایی شهرستانهای استان آذربایجان غربی بر اساس روش تحلیل خوشهای سطحبندی و وضعیت برخورداری آنها با نرمافزار  ArcGISبر
روی نقشه نمایش داده شده است.
يافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین نابرابری بین شهرستانها مربوط بهه شهاخصهای بهداشهت مسهکن و ک تهرین نهابرابری مربهوط بهه
شاخصهای استحکام سازه است .نتیجه ترکیبی شاخصها نیز نشان داد که بیش از نیمی از شهرستانهای استان آذربایجان غربی در زمینه بهرهمندی
از شاخصهای مسکن روستایی در وضعیت مناسبی قرار دارند و مابقی شهرستانها در وضعیت متوسط و متوسط به پایین واقع شدهاند .مقایسه نتایج
به دست آمده به تفکیک شاخصها و نتایج ترکیبی شاخصهای مسکن روستایی نشان میدهد که نابرابری بین شهرستانها در برخورداری از هر یک
از شاخصهای مسکن روستایی بیشتر است در حالی که این نابرابری در شاخصهای ترکیبی مسکن روستایی ک تر دیده میشود.
محدوديتها :دسترسی به اطالعات دقیق با جزئیات بیشتر و نیز معایب مربوط به یک مدل خاص برای سنجش وضعیت شاخصهای مسهکن
روستایی ،میتواند یکی از محدودیتهای مطالعه حاضر به حساب آید.
راهکارهاي عملي :جهت برقراری تعادل منطقهای و حرکت به سمت توسعه پایدار در منطقه موردمطالعه ،الزم است که سیاسهتهای توسهعه
مسکن نگاه ویژهای به مناطق روستایی ک جمعیت و سکونتگاههای منزوی و حاشیهای داشته باشد؛ در غیر این صورت شاهد نابرابریهای بیشتر و
متعاقباً تخلیه هر چه بیشتر روستاها خواهی بود.
اصالت و ارزش :شناخت نابرابریها و عدم تعادلها در چارچوب محدودههای جغرافیایی از مه ترین ابزارهای برنامهریزی به شمار میرود .تحلیل و تعیین
سطوح برخورداری مناطق از لحاظ امکانات و خدمات نسبت به یکدیگر ،موجب شناخت نقاط ضعف و قهوت ،تهوانهها و کمبهودههای آنهها در فضهاهای
جغرافیایی میگردد.
کليدواژهها :سطوح برخورداری ،استان آذربایجان غربی ،شاخص ،مسکن روستایی ،مدل تاپسیس ،مدل تحلیل خوشهای.

 .نویسندة مسؤولEmail: nt.moradi@hotmail.com :
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

 .1مقدمه
 .1.1طرح مسئله
مقوله مسکن ازجمله مه ترین مسائلی است که انسانها
همواره با آن دستبهگریبان بوده و در تالش برای رفع این
مسئله و یافتن پاسخی مناسب و معقول برای آن بودهاند (اهری
و حبیبی ،4921 ،ص .)33 .در نزد هر یک از افراد جامعه بعد از
خوراك و پوشاك ،مسکن سومین نیاز اساسی و پاسخگوی یکی
از نیازهای حیاتی است ،که بازتاب زیادی بر دیگر ابعاد حیات
اجتماعی دارد (زنجانی ،4914 ،ص .)444 .مسکن چیزی بیش
از یک سرپناه فیزیکی صرف است و تمامی خدمات و تسهیالت
عمومی الزم را برای بهتر زیستن انسان شامل میشود
(صیدایی ،کیانی سلمی و سلطانی ،4933 ،ص .)44 .ازنظر
اقتصادی مسکن جزء دارایی یک فرد و در ایران کاالیی پرسود و
مطمئن محسوب میشود .ازنظر اجتماعی نیز مسکن اهمیت
زیادی دارد .تأمین امنیت ،آرامش و آسایش برای زندگی
ساکنان از ابعاد اجتماعی مسکن است .بخشی از کارکردهای
مسکن جنبه روانی دارند .جوامع انسانی امروزه سرشار از
استرسهای روانی است و مسکن میتواند مأمن و محل آرامش
او باشد (بدری و موسوی ،4933 ،ص.)4 .
از ابتداییترین ،اصیلترین و درعینحال پیچیدهترین
صورت مساکن انسانهای یکجانشین ،مسکن روستایی است؛
زیرا نهتنها نقش استراحتگاهی ،بلکه نقشهای تولیدی،
معیشتی ،انباری و کارگاهی را در روستاها بر عهده دارند
(حسینی ابری ،4931،ص .)23 .بهعبارتدیگر مسکن در روستا،
نهفقط محل زندگی ،بلکه ازلحاظ تولید و اشتغال برای
خانوادههای روستایی حائز اهمیت است و خصلتهای تولیدی و
معیشتی مسکن ،قسمتی از ساختار مسکن روستایی است که به
آن وجه اقتصادی میدهد (عنابستانی ،4931،ص.)412 .
مه ترین دالیل توجه به مسئله مسکن روستایی عبارتاند از:
تحول شرایط زندگی روستایی و الزام تطابق با شرایط حال،
ضرورت کاهش خسارت بالیای طبیعی ،سیل ،زلزله ،طوفان و
رانش زمین ،الزامات بهسازی و مقاومسازی مساکن وابسته،
فراه آوردن محیط مناسب زندگی و توازن شهر و روستا و به
وجود آوردن شرایط مناسب زندگی برای جوانان و افراد
تحصیلکرده ،رعایت ضوابط فنی در ساختوساز و غیره.
بررسی نابرابریهای مناطق روستایی در زمینه شاخصهای
مسکن ،میتواند باعث شناسایی مناطق برخوردار و محروم شده
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و به برنامهریزان جهت بهبودبخشی برنامهریزی مسکن یاری
رساند .از طرف دیگر این امر میتواند معیاری کلیدی جهت
تخصیص منابع و اعتبارات و نیز یارانههای مسکن روستایی
باشد .بر این اساس پژوهش حاضر در راستای دستیابی به
اهداف ،پاسخگویی به سؤاالت و بررسی فرضیات زیر تدوین
شده است:
 تحلیل وضعیت مناطق روستایی شهرستانهای استانآذربایجان غربی بر اساس شاخصهای مسکن.
 تهیه و ترسی نقشههای وضعیت شاخصهای مسکن درمناطق روستایی استان آذربایجان غربی.
وضعیت برخورداری مناطق روستایی استان آذربایجان غربی
در زمینه شاخصهای مسکن چگونه است؟
آیا بین سطح برخورداری مناطق روستایی شهرستانهای
استان آذربایجان غربی در شاخصهای مسکن و جمعیت آنها
رابطه معناداری دارد؟
آیا بین سطح برخورداری مناطق روستایی شهرستانهای
استان آذربایجان غربی در شاخصهای مسکن و فاصله آنها از
مرکز استان (ارومیه) رابطه معناداری دارد؟
به نظر میرسد وضعیت مناطق روستایی استان آذربایجان
غربی در زمینه شاخصهای مسکن نامتعادل است و اختالف
زیادی در این زمینه دیده میشود.
به نظر میرسد بین سطح برخورداری مناطق روستایی
استان آذربایجان غربی در شاخصهای مسکن و جمعیت آنها
رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر میرسد بین سطح برخورداری مناطق روستایی
استان آذربایجان غربی در شاخصهای مسکن و فاصله آنها از
مرکز استان (ارومیه) رابطه معناداری وجود دارد.

 .2.1پيشينه پژوهش
ستارزاده ( )4933در مقالهای با عنوان «بررسی شاخصهای
جمعیتی مسکن ایران در سال  »4934به این نتیجه رسیده که
در کشور مشکالت قابلتوجه مسکن ،تراک خانوارها در
واحدهای مسکونی ،وجود واحدهای مسکونی دارای کمتر از یک
اتاق ،عدم رعایت استاندارد مطلوب برای هر اتاق یک نفر ،وجود
واحدهای مسکونی پرتراک  ،وجود واحدهای مسکونی فرسوده و
ک دوام ،از کمبودهای واحدهای مسکونی است که میبایست
سیاستهای توسعه مسکن حول محور اینگونه شاخصها به
اجرا درآید.
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تحلیلی بر وضعیت نابرابری شاخصهای مسکن...
سال چهارم
لرزهای با خطر خیلی زیاد بوده که بیش از  24درصد مساحت و 43
صیدایی ( )4933در پژوهشی تحت عنوان «تحلیل فضایی
مسکن روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد» با استفاده از آمار

درصد جمعیت در آنجا ساکن هستند .بخش میانی و قسمت

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  4934و بهکارگیری روش

کوچکی از بخش غربی که معادل  14درصد مساحت استان است

آماری تحلیل خوشهای ،شهرستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد

در موقعیت خطر زیاد قرار دارد که بیش از  14درصد جمعیت در

را در سه خوشه سطحبندی کرده است .نتیجه پژوهش وی نشان

آن ساکن هستند .تنها  4درصد از مساحت استان کرمانشاه دارای

میدهد که بخش مرکزی بویراحمد بهتنهایی در یک سطح،

توان لرزهای خطر متوسط قرار دارد.

بخشهای پاتاوه ،مرکزی گچساران و مرکزی کهگیلویه در سطح

قادرمرزی ،جمینی ،جمشیدی و چراغی ( )4932در پژوهشی با

دیگر و بخشهای کبگیان ،مرکزی بهمئی ،لنده ،مرکزی دنا،

عنوان «تحلیل نابرابری فضایی شاخصهای مسکن در مناطق

سرفاریاب ،چرام ،باشت ،لوداب ،دیشموك ،چاروسا ،بهمئی

روستایی استان کرمانشاه» ،به این نتیجه رسیدند که مناطق

گرمسیری و مارگون در سطح همگن بعدی قرارگرفتهاند.

روستایی شهرستانهای کنگاور و هرسین در باالترین سطح و مناطق

سرتیﭙیپور ( )4933در پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی و

روستایی شهرستانهای داالهو ،ثالث و باباجانی ،اسالمآباد غرب،

تحلیل مسکن روستایی استان سیستان و بلوچستان و پیشنهاد

پاوه ،روانسر ،قصر شیرین ،گیالنغرب و جوانرود در پایینترین

جهتگیری آتی» ،با اتکا به بررسی دادههای طرح نمونهگیری

سطح از حیث برخورداری از شاخصهای مسکن قرار دارند.

ویژگیهای مسکن روستایی سال  32ابتدا وضعیت مسکن

جمشیدی ،جمینی ،صیدایی و نجفی ( ،)4932در پژوهشی با

روستایی استان را در  4زمینه شامل شرایط استحکام (امنیت)،

عنوان تحلیل شاخصهای مسکن روستایی استان ایالم و سطحبندی

برخورداری (آسایش) ،اقتصادی معیشتی (کارکرد معیشتی و نقش

آنها با استفاده از تحلیل عاملی و خوشهای ،به بررسی و سطحبندی

اقتصادی) و زیستمحیطی (هماهنگی با محیط و آسیبهای

شاخصهای مسکن روستایی در استان ایالم پرداختهاند .نتایج

زیست ناشی از مسکن) مورد ارزیابی قرار داده و سﭙس بهمنظور

پژوهش آنان نشان داد که به لحاظ سطح برخورداری از شاخصهای

سیاستگذاری در جهت رفع کاستیها پیشنهادهایی متناسب با

مسکن روستایی ،مناطق روستایی شهرستان شیران و چرداول در

شرایطی که استان از آن برخوردار است ارائه نموده است.

باالترین سطح و مناطق روستایی شهرستانهای دهلران ،درهشهر و

بدری و موسوی ( )4933در پژوهشی تحت عنوان «تحلیلی بر

آبدانان در پایینترین سطح قرار دارند.

روند تحوالت در برخی ویژگیهای مسکن روستایی در ایران» ،به

 .2روششناسي تحقيق

مطالعه تحوالت مسکن روستایی ایران ازنظر کمی و کیفی در دوره

 .1.2قلمرو جغرافيايي تحقيق

زمانی بین سالهای  4944تا  4934پرداخته است .نتایج این بررسی
نشان داده که استفاده تک خانواری از مسکن و مصالح ساختمانی
مرغوبتر در ساخت مسکن و استفاده از اسکلت فلزی و بتونی در
واحدهای مسکونی در دهههای اخیر رو به افزایش بوده است.
بهرامی ( ،)4931در پژوهشی تحت عنوان «تحلیلی بر وضعیت
مسکن روستایی در استان کرمانشاه» ،با استفاده از  41متغیر به
بررسی وضعیت کمی و کیفی شاخصهای مسکن روستایی استان
کرمانشاه با روش توصیفی -تحلیلی پرداخته است .نتایج پژوهش
وی نشان داد که ازنظر سازه  49/3درصد مسکن روستایی استان
کرمانشاه بادوام 99/3 ،درصد ک دوام و  22درصد دیگر بیدوام
هستند .ازنظر پهنه لرزهخیزی ،بخش شرقی استان دارای توان

استان آذربایجان غربی با وسعت  91442کیلومترمربع بین 44
درجه و  9دقیقه تا  41درجه و  24دقیقه طول شرقی و  92درجه
و  4دقیقه تا  93درجه و  42دقیقه عرض شمالی ،در شمال غرب
ایران واقع شده اسههت .این استان از شمال به جمهوری خودمختار
نخجوان و کشور ترکیه و از شرق به استان آذربایجان شرقی و از
جنوب به استان کردستان و از غرب به کشورهای ترکیه و عراق
محدود میشود .بر اساس تقسیمات کشوری سال  31استان
آذربایجانغربی دارای  41شهرستان 41 ،بخش 42 ،شهر449 ،
دهستان و  4494آبادی دارای سکنه است (مرکز آمار ایران،
.)4931
ج
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شکل  -1نقشه موقعيت سياسي استان آذربايجان غربي
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،

 .2.2روش تحقيق

 .3مباني نظري

روش تحقیق این پژوهش از نوع تحلیلی ،توصیفی و علّی
است .دادههای موردنیاز پژوهش از نتایج سرشماری عمومی
نفوس و مسکن و مستندات مرکز آمار کشور سال  4931تهیه
شده است .بهمنظور تحلیل وضعیت نابرابری شاخصهای مسکن
در مناطق روستایی شهرستانهای استان آذربایجان غربی93 ،
شاخص مسکن در  4گروه زیر بنایی و رفاهی ،استحکام سازه،
امکانات و تسهیالت و بهداشتی دستهبندی شدند .جهت وزن
دهی به شاخصها از ضریب آنتروپی شانون و برای رتبهبندی و
سطحبندی مناطق روستایی از تکنیکهای تاپسیس و تحلیل
خوشهای استفاده گردیده است .برای ارائه تصویری بهتر از
وضعیت شهرستانهای استان در هریک از شاخصهای اصلی،
نتایج رتبهبندی و سطحبندی تکنیکهای مذکور با بهرهگیری از

یکی از اساسیترین و حساسترین بخشها در برنامهریزی
توسعه اقتصادی و اجتماعی ،بخش مسکن است (حاتمی نژاد،
سیفالدینی ،میره ،4934 ،ص  .)491در گزارش نهایی کمیسیون
برانت ،مسکن بهعنوان یکی از نیازهای کلیدی جهان درحالتوسعه
شناخته شد (هویت ،4333 ،4ص .)449 .در اصل  49قانون اساسی
تأمین نیازهای اساسی و ازجمله مسکن بهعنوان یکی از پایههای
استقالل اقتصادی و ریشهکنی فقر در جامعه برشمرده شده است.
همچنین در اصل  94قانون اساسی ،برخورداری از مسکن متناسب با
نیاز ،حق هر فرد و خانوادهی ایرانی برشمرده شده است .در راستای
اجرای این قانون ،دولت موظف به تأمین مسکن روستانشینان و با
اولویتدهی به مناطق محروم است (سرتیﭙی پور ،4934 ،ص.)42 .
در تعریف مسکن آمده است :فضایی که بتواند زمینه الزم برای رشد
فردی و جمعی هریک از افراد خانوار را فراه کند ،بهنحویکه آنها
بتوانند برحسب نیازهای روحی و روانی خود و نوع فعالیت موردنظر،
حری الزم را بیابند (صمیمی ،علمی و هادیزاده ،4932 ،ص.)42 .
در دومین اجالس اسکان بشر ( )4332که در استانبول برگزار شد

سیست اطالعات جغرافیایی ( )GISبر روی نقشه نمایش داده
شده است .رابطه بین جمعیت و فاصله با سطح برخورداری نیز
از طریق نرمافزار  SPSSو آزمون اسﭙیرمن مورد بررسی قرار
گرفته است.
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تحلیلی بر وضعیت نابرابری شاخصهای مسکن...
سال چهارم
درمانی ،آموزشی و فرهنگی و خدماتی و بازرگانی ،نحوه تصرف
مسکن مناسب چنین تعریف شده است :سرپناه مناسب تنها به
واحد مسکونی و تعداد خانوار در واحدهای مسکونی (ستارزاده،
معنای وجود یک سقف باالی سر هر شخص نیست؛ سرپناه مناسب
 ،4933ص24 .؛ سرتیﭙیپور ،4934 ،ص.)42 .
یعنی آسایش مناسب فضای مناسب دسترسی فیزیکی و امنیت
مناسب ،امنیت مالکیت ،پایداری و دوام سازهای ،روشنایی ،تهویه و
شاخصهاي اقتصادي :طول دوره ساخت واحدهای
سیست گرمایی مناسب ،زیرساختهای اولیه مناسب از قبیل
مسکونی ،متوسط قیمت احداث یک مترمربع بنای مسکونی،
آبرسانی ،بهداشت و آموزش ،دفع زباله ،کیفیت مناسب
نحوه تأمین نیروی انسانی ماهر موردنیاز برای احداث مسکن و
زیستمحیطی ،عوامل بهداشتی مناسب و قابلدسترسی ازنظر کار و
وجود نهادهای مالی برای تأمین مسکن (ستارزاده.)24 :4933 ،
تسهیالت اولیه است که این موارد باید با توجه به استطاعت مردم
شاخصهاي کالبدي :بعد «کالبد» بهعنوان تبلور فیزیکی
تأمین شود (پورمحمدی ،4932 ،ص.)4 .
مسکن ،عینیترین و مادیترین موضوع در ارزیابیها ،تحلیلها و
متخصصین علوم انسانی با رویکردهای متفاوتی به مسکن و
برنامهریزیهای مسکن است (سرتیﭙی پور ،4933 ،ص )411 .و
ابعاد مختلف کارکردی آن نگریستهاند .بهعنوان مثال مسکن از
چهبسا بسیاری از برنامهریزیها و تحلیلهای مسکن صرفاً شامل
دیدگاه اقتصادی نوعی «کاال و سرمایه» ،از دیدگاه هنری نوعی
همین بعد است (سرتیﭙیپور ،4933 ،ص .)44 .شاخصهای بعد
«نماد» ،از دیدگاه جامعهشناسانه «نهاد» ،از دیدگاه مهندسی و
کالبدی شامل سطح زیربنای واحدهای مسکونی ،مساحت زمین
معماری «بنا» یا ساختمان ،از دیدگاه شهرسازی «فضا» و از
واحد مسکونی؛ مساحت فضاهای زیستی و معیشتی ،تعداد اتاق
دیدگاه انسانشناختی نوعی «فرهنگ» است که تمام ابعاد را در
موجود در واحدهای مسکونی ،دوام مصالح ،عمر بنا و نسبت سطح
بردارد (فاضلی ،4932 ،ص .)29 .جامعه شناسان معتقدند که
اشغال و ...است (ستارزاده ،4933 ،ص.)24 .
مسکن بهعنوان سرپناه و مرکز ثبات و همبستگی خانوادهها
شاخصهاي جمعيتي :شاخصهای اصلی جمعیتی مسکن
است .اقتصاددانان بر این باورند مسکن روستایی عالوه بر محل
که بهطور مستقی و یا غیرمستقی بر فضای موردنیاز افراد و
نشیمن افراد ،محل تولید فراوردههای دامی ،زراعی ،صنایعدستی
خدمات سکونتی مؤثر است را میتوان در دو گروه جداگانه ولی
و از همه مه تر بهعنوان یک کاالی سرمایهای مطرح است.
درعین حال متصل باه موردبررسی قرار داد .این دو عبارتاند از:
جغرافیدانان ساخت و بافت مسکن را متأثر از روابط متقابل
الف) شاخصهای کمی واحد مسکونی ب) شاخصهای کیفی واحد
انسان با طبیعت که در آن همزیستی و تعامل انسان با دام و
مسکونی .شاخصهای کمی عمدت ًا به بیان انواع تراک در واحد
طیور دیده میشود میدانند (بهرامی ،4931 ،ص.)31 .
مسکونی و خصوصیات کیفی به بررسی مصالح ساخت بنا ،مالکیت
تحلیل مسائل کمی و کیفی مسکن با استفاده از ابزاری
واحدهای مسکونی ،قدمت و عمر ساختمان و تسهیالت موجود در
صورت میگیرد که بهصورت متغیرهایی به نام شاخصهای
واحد مسکونی میپردازد .خصوصیاتی که یک واحد مسکونی را
مسکن مطرح بوده و بیانگر ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی،
برای زیست خانوار و انجام فعلوانفعاالت زندگی خانوادگی مطلوب
فرهنگی و کالبدی مسکن هستند (عزیزی ،4934 ،ص .)22 .با
میسازد ،ویژگیهای کیفی یک واحد است مانند بعد خانوار ،رشد
استفاده از این شاخصها میتوان وضعیت حاک بر نظام مسکن
ساالنه خانوار ،تعداد نفر در اتاق و ...نقش شاخصهای جمعیتی
را ارزیابی نمود و مقیاس واقعیات و رخدادهایی که در این زمینه
مسکن نقش غیرقابلانکاری در تحلیل ساختار مسکن است
وجود دارند ازنظر عینی بررسی کرد .بهطورکلی شاخصهای
(ستارزاده ،4933 ،ص24 .؛ سرتیﭙیپور ،4934 ،ص.)42 .
مسکن به چهار گروه عمده تقسی میشوند:
شاخصهاي اجتماعي :نوع واحدهای مسکونی (آپارتمانی
و معمولی) ،میزان برخورداری واحدهای مسکونی از اسناد
مالکیت؛ مدت زمان بهرهبرداری از واحدهای مسکونی؛ نسبت
واحدهای مسکونی خالی؛ میزان برخورداری واحدهای مسکونی
از فضاهای معیشتی و فضاهای مشترك زیستی و معیشتی؛ نوع
سوخت مصرفی برای پختوپز؛ نوع سوخت مصرفی برای
گرمایش؛ میزان برخورداری از امکانات خدماتی ،بهداشتی و

 .4يافتههاي پژوهش

در پژوهش حاضر برای تحلیل نابرابریها و تعیین سطوح
برخورداری شهرستانهای استان آذربایجان غربی 93 ،شاخص
مسکن مورد استفاده قرار گرفته که این شاخصها در  4دسته
زیربنایی و رفاهی ،استحکام سازه ،امکانات و تسهیالت و بهداشت
مسکن روستایی در جدول شماره ( )4نشان داده شده است.
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی
جدول  -1شاخصهاي موردمطالعه پژوهش
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،

زير شاخص
 -4-4تراک نفر در واحد مسکونی -2-4 ،نسبت واحدهای مسکونی معمولی به کل خانوارهای روستایی -9-4،نسبت
واحدهای مسکونی دارای سه و چهار اتاقی به کل واحدهای مسکونی -4-4 ،نسبت واحدهای مسکونی دارای پنج اتاقی و
بیشتر به کل واحدهای مسکونی -4-4 .نسبت واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از  14مترمربع به کل واحدهای
مسکونی-2-4 ،نسبت واحدهای مسکونی با مساحت  12-441مترمربع به کل واحدهای مسکونی -1-4 ،نسبت واحدهای
مسکونی با مساحت  444 -911مترمربع به کل واحدهای مسکونی-3-4 ،نسبت واحدهای مسکونی بیش از  914مترمربع،
 -4-2نسبت واحدهای مسکونی با اسکلت فلزی -2-2 ،نسبت واحدهای مسکونی با بتن آرمه -9-2 ،نسبت واحدهای
مسکونی با آجر و آهن -4-2 ،نسبت واحدهای مسکونی با خشت ،گل و چوب-4-2 ،نسبت واحدهای مسکونی ضد زلزله به
کل واحدهای مسکونی -2-2 ،نسبت واحدهای مسکونی قابلقبول -1-2 ،نسبت واحدهای مسکونی مرمتی -3-2 ،نسبت
واحدهای مسکونی تخریبی.
 -4-9نسبت واحدهای مسکونی دارای حداقل آب لولهکشی و برق -2-9 ،نسبت واحدهای مسکونی دارای حداقل آب
لولهکشی ،برق و تلفن ثابت -9-9 ،نسبت واحدهای مسکونی دارای گاز لوله کشی -4-9 ،نسبت واحدهای مسکونی دارای
آشﭙزخانه -4-9 ،نسبت واحدهای مسکونی دارای حداقل آب لولهکشی ،برق ،تلفن ثابت و گاز لولهکشی -2-9 ،نسبت
واحدهای مسکونی دارای یک هال و پذیرایی و بیشتر -1-9 ،نسبت واحدهای مسکونی فاقد هال و پذیرایی -3-9 ،نسبت
واحدهای مسکونی فاقد آشﭙزخانه.
 -4-4نسبت واحدهای مسکونی دارای حداقل آب لولهکشی ،حمام و توالت -2-4 ،نسبت واحدهای مسکونی دارای حداقل
آشﭙزخانه ،حمام و توالت -9-4 ،نسبت واحدهای مسکونی دارای حمام -4-4 ،نسبت واحدهای مسکونی دارای توالت با
شبکه عمومی فاضالب -4-4 ،نسبت واحدهای مسکونی دارای توالت با چاه جذبی -2-4 ،نسبت واحدهای مسکونی دارای
توالت با دفع در محیط اطراف -1-4 ،نسبت واحدهای مسکونی فاقد توالت -3-4 ،نسبت واحدهای مسکونی دارای
آشﭙزخانه با شبکه عمومی فاضالب -3-4 ،نسبت واحدهای مسکونی دارای آشﭙزخانه با چاه جذبی -41-4 ،نسبت
واحدهای مسکونی دارای آشﭙزخانه با دفع فاضالب در محیط اطراف -44-4 ،نسبت واحدهای مسکونی دارای آشﭙزخانه
فاقد فاضالب -42-4 ،نسبت واحدهای مسکونی دارای شبکه عمومی فاضالب -49-4 ،نسبت واحدهای مسکونی دارای
فاضالب با چاه جذبی -44-4 ،نسبت واحدهای مسکونی با دفع فاضالب در محیط اطراف.

شاخص

 -1زير بنايي

 -2استحکام سازه

 -3امکانات و
تسهيالت

 -4بهداشتي

 .1.4سطحبندي شهرستانها به تفکيک شاخصهاي اصلي
شاخصهاي زيربنايي
شاخصهای زیربنایی مورداستفاده در این پژوهش که شامل
 3شاخص در زمینههای تراک نفر در واحدهای مسکونی (4
شاخص) ،نسبت واحدهای مسکونی به خانوارها ( 4شاخص)،
نسبت چند اتاقی بودن واحدهای مسکونی ( 2شاخص) و نسبت
واحدهای مسکونی با مساحتهای مختلف ( 4شاخص) است،
جزء شاخصهای کمی مسکن روستایی بهحساب میآیند .نتایج
رتبهبندی روش تاپسیس در زمینه شاخصهای زیربنایی نشان
میدهد که شهرستانهای سردشت ،مهاباد و ارومیه به ترتیب با
کسب  1/144 ،1/333و  1/122امتیاز ،در رتبههای اول تا سوم

و شهرستانهای چالداران ،چایﭙاره و سلماس به ترتیب با کسب
امتیازهای  1/924 ،1/144و  1/934امتیاز در جایگاه آخر قرار
گرفتهاند (جدول شماره  .)2مقایسه شهرستان اول (سردشت)
با شهرستان آخر (چالدران) اختالف زیادی را در زمینه شاخص
زیربنایی نشان میدهد که نشانه وضعیت بسیار نامناسب
شهرستان چالدران در این زمینه است .این اختالف در
شهرستانهای بعدی بهصورت چشمگیری کاهش پیدا کرده
است (چایﭙاره  1/924و سلماس  1/934امتیاز) .وضعیت
رتبهبندی سایر شهرستانهای استان در شاخص زیربنایی در
جدول شماره ( )9نشان داده شده است.

جدول  -2رتبه شهرستانها در شاخصهاي زير بنايي
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،
شهرستان

ارومیه

اشنویه

بوکان

پلدشت

پیرانشهر

تکاب

چالداران

چاپیاره

خوی

سردشت

سلماس

شاهیندژ

شوط

ماکو

مهاباد

میاندوآب

نقده

امتیاز

1/122

1/444

1/244

1/939

1/243

1/222

1/144

1/924

1/413

1/333

1/934

1/213

1/414

1/432

1/144

1/242

1/221

رتبه

9

49

2

44

4

3

41

42

44

4

44

3

42

41

2

4

1

سال چهارم

تحلیلی بر وضعیت نابرابری شاخصهای مسکن...

پس از رتبهبندی شهرستانها و به دست آوردن امتیاز آنها
در شاخصهای زیربنایی ،بهمنظور روشن ساختن وضعیت
شهرستانها در شاخصهای این گروه ،نتایج این رتبهبندی وارد
تحلیل خوشهای شد و شهرستانهای در  4خوشه سطحبندی
شدند .همانطور که در جدول شماره ( )9مالحظه میشود در
خوشه اول شهرستان سردشت در سطح برخورداری باال ،در
خوشه دوم شهرستانهای مهاباد و ارومیه در سطح برخورداری
متوسط به باال ،در خوشه سوم شهرستانهای میاندوآب و
پیرانشهر در سطح برخورداری متوسط ،در خوشه چهارم
شهرستانهای خوی ،شوط ،اشنویه ،پلدشت ،سلماس ،چاپیاره
در سطح برخورداری متوسط به پایین و در خوشه پنج
شهرستان چالدران در سطح توسعه پایین قرار گرفته است.
بهطور کلی  41/24درصد شهرستانهای استان در زمینهی
شاخصهای زیربنایی در سطح برخورداری باال و متوسط به باال،
نتایج سطحبندی شهرستانهای استان در زمینه بهرهمندی
از شاخصهای زیربنایی در نقشه شماره ( )2نشان داده شده که
حاکی از قرار گرفتن اکثر شهرستانهای جنوبی استان در سطح
برخورداری متوسط و قرار گرفتن اکثر شهرستانهای شمالی در
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 44/41درصد در سطح متوسط و  44/41درصد در سطح
برخورداری پایین قرارگرفتهاند
جدول  -3سطحبندي شهرستانها در شاخصهاي زيربنايي
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،
شاخص

خوشه

سطح

نام

تعداد

درصد

یک

برخورداري
باال

شهرستان
سردشت

4

4/33

دو

متوسط به باال

مهاباد ،ارومیه

2

44/12

سه

متوسط

زيربنايي

میاندوآب،
پیرانشهر

1

44/41

خوی ،شوط،

و رفاهي
چهار

متوسط به
پایین

اشنویه،
پلدشت،

2

94/23

سلماس،
چاپیاره

پنج

پایین

چالداران

4

4/33

سطح برخورداری متوسط به پایین است .نقشه مذکور تصویر
روشنی از عدم تعادل و نابرابری شهرستانهای استان در زمینه
بهرهمندی از شاخصهای زیربنایی مسکن روستایی است.

شکل  -2نقشه سطحبندي مناطق روستايي استان آذربايجان غربي بر اساس شاخصهاي زيربنايي مسکن
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،
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اول تا سوم و شهرستانهای تکاب ،بوکان و چالدران به ترتیب
با کسب  1/934 ،1/241و  1/932در رتبههای هفده تا
پانزده قرار گرفتهاند .رتبه و امتیاز سایر شهرستانهای در
جدول ( )4قابلمشاهده است .همانطور که از نتایج این جدول
مشخص است گرچه بین شهرستانها در زمینه شاخصهای
استحکام سازه تفاوت وجود دارد ولی این تفاوت بین بسیاری از
شهرستانها نسبتاً ناچیز است و نوعی همگنی و نزدیکی بین
شهرستانهای استان در زمینه بهرهمندی از شاخصهای این
بخش مشاهده میشود.

شاخصهاي استحکام سازه
در زمینه استحکام سازه جمعاً  3شاخص مورد استفاده قرار
گرفتهاند که  4شاخص مربوط به اسکلت بنا و مصالح عمده
بهکاررفته در واحدهای مسکونی و  4شاخص ه در زمینه
طبقهبندی واحدهای مسکونی بر اساس سال اتمام بنا است.
نتایج رتبهبندی مدل تاپسیس در زمینه شاخصهای استحکام
سازه که در جدول شماره ( )4ارائه شده نشان میدهد که در
زمینهی شاخصهای استحکام سازه بین شهرستانهای استان
تفاوت وجود دارد .شهرستانهای ارومیه ،سلماس و شوط با
کسب  1/294 ،1/221و  1/423امتیاز به ترتیب در رتبههای

جدول  -4رتبه شهرستانها در شاخصهاي استحکام سازه
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،

امتیاز

1/221

1/444

شهرستان

ارومیه

اشنویه

بوکان
1/934

پلدشت
1/441

پیرانشهر
1/413

تکاب
1/241

چالداران
1/932

1/442

1/442

1/444

1/294

1/932

1/423

1/443

1/424

1/441

چاپیاره

خوی

سردشت

سلماس

شاهیندژ

شوط

ماکو

مهاباد

میاندوآب

نقده
1/442

رتبه

4

3

42

42

41

41

44

44

1

49

2

44

9

2

4

3

4

نتایج تحلیل خوشهای که در جدول شماره ( )4ارائه شده به
این شرح است :در خوشه یک شهرستانهای ارومیه و سلماس
قرار گرفتهاند که بهعنوان شهرستانهای با سطح برخورداری
باال شناخته شدهاند .در خوشه دو و سطح برخورداری متوسط
به باال 3 ،شهرستان شوط ،مهاباد ،نقده ،ماکو ،خوی ،اشنویه،
میاندوآب ،پیرانشهر ،در سطح متوسط و سطح برخورداری
متوسط 2 ،شهرستان چاپیاره و پلدشت ،در خوشه چهار و سطح
متوسط به پایین 4 ،شهرستان سردشت ،شاهیندژ ،چالدران و
بوکان و در خوشه پنج و سطح پایین شهرستان تکاب قرار

گرفته است .درمجموع  43/31درصد از شهرستانهای استان
در سطوح باال و متوسط به باال 44/12 ،درصد در سطح متوسط
و  23/41درصد از شهرستان در سطح پایین و متوسط به پایین
واقع شدهاند .نتایج این سطحبندی در نقشه شماره ( )9نیز
نمایش داده شده است .همانطور که مالحظه میشود وضعیت
اکثریت شهرستانهای استان در زمینه بهرهمندی از
شاخصهای زیربنایی مسکن روستایی نسبتاً مناسب است و
قریب به  21درصد شهرستانها در سطوح باال و متوسط به باال
قرار دارند.

جدول  -5سطحبندي شهرستانها در شاخصهاي استحکام سازه
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،
شاخص

خوشه

سطح برخورداري

نام شهرستان

تعداد

درصد

یک

باال

ارومیه ،سلماس

2

44/12

دو

متوسط به باال

شوط ،مهاباد ،نقده ،ماکو ،خوی ،اشنویه،

3

41/14

زيربنايي

میاندوآب ،پیرانشهر

سه

متوسط

چاپیاره ،پلدشت

2

44/12

چهار

متوسط به پایین

سردشت ،شاهیندژ ،چالداران ،بوکان

4

29/42

پنج

پایین

تکاب

4

4/33

سال چهارم

43

تحلیلی بر وضعیت نابرابری شاخصهای مسکن...

شکل  -3نقشه سطحبندي مناطق روستايي استان آذربايجان غربي بر اساس شاخصهاي استحکام سازه مسکن
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،

شاخصهاي امکانات و تسهيالت
برای تعیین وضعیت برخورداری شهرستانهای استان
آذربایجان غربی از امکانات و تسهیالت مسکن روستایی ،جمع ًا
 3شاخص در زمینهی برخورداری مساکن خانوارهای روستایی
از آب لولهکشی ،برق و تلفن ثابت ،گاز لولهکشی ،هال و
آشﭙزخانه مورد استفاده قرار گرفته که نتیجه رتبهبندی تکنیک
تاپسیس در جدول شماره ( )2ارائه شده است .همانطور که

مالحظه میشود شهرستان پیرانشهر با کسب  1/141امتیاز در
رتبه اول و شهرستان ماکو با  1/244امتیاز در رتبه هفده و
آخر قرار گرفتهاند .نقده و بوکان در رتبههای دوم و سوم و
شهرستانهای چالدران و سلماس به ترتیب در رتبههای
شانزده و هفده واقع شدهاند .نگاهی به امتیازات شهرستانها
در شاخصهای این گروه نشان میدهد که به لحاظ برخورداری
شهرستان در شاخصهای این بخش تفاوت دیده میشود.

جدول  -6رتبه شهرستانها در شاخصهاي امکانات و تسهيالت
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،
شهرستان

ارومیه

امتیاز

1/244

اشنویه
1/431

بوکان
1/243

پلدشت
1/444

پیرانشهر 1/141

تکاب
1/414

چالداران
1/221

چاپیاره
1/421

خوی
1/443

سردشت
1/214

سلماس
1/442

شاهیندژ 1/214

شوط
1/424

ماکو
1/244

مهاباد
1/243

میاندوآب 1/242

نتایج تکنیک تحلیل خوشهای نیز این تفاوت نسبی
شهرستانها در زمینه برخورداری مساکن روستایی استان از
شاخصهای امکانات و تسهیالت را تأیید مینماید .همانطور که
در جدول شماره ( )1مشاهده میشود  29/42درصد
شهرستانهای استان در سطوح برخورداری باال و متوسط به

نقده
1/234

رتبه

2

3

9

44

4

41

42

42

44

3

44

1

49

41

4

4

2

باال 94/23 ،درصد در سطح متوسط و  44/13درصد
شهرستانها در سطوح متوسط به پایین و متوسط پایین واقع
شدهاند .وضعیت شهرستانهای استان بر روی نقشه شماره ()4
نیز نمایش داده شده است .به لحاظ جغرافیایی اکثر
شهرستانهای شمالی استان در وضعیت نامناسب و
شهرستانهای جنوبی در وضعیت مناسب قرار دارند.
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جدول  -7سطحبندي شهرستانها در شاخصهاي امکانات و تسهيالت
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،
شاخص

زيربنايي

خوشه

سطح برخورداري

نام شهرستان

تعداد

درصد

یک
دو
سه
چهار
پنج

باال
متوسط به باال
متوسط
متوسط به پایین
پایین

پیرانشهر
نقده ،بوکان ،میاندوآب
مهاباد ،ارومیه ،شاهیندژ ،سردشت ،اشنویه ،تکاب
خوی ،چاپیاره ،شوط ،پلدشت ،سلماس
چالداران ،ماکو

4
9
2
4
2

4/33
41/24
94/23
23/44
44/12

شکل  -4نقشه سطحبندي مناطق روستايي استان آذربايجان غربي بر اساس شاخصهاي امکانات و تسهيالت مسکن
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،

شاخصهاي بهداشتي
برای تعیین وضعیت شهرستانهای استان در زمینهی
برخورداری از بهداشت مسکن روستایی 44 ،شاخص شامل
حمام ،توالت و نحوه دفع فاضالبها مورد استفاده قرار گرفت.
براساس رتبهبندی تکنیک تاپسیس ،شهرستانهای ارومیه،
خوی و سلماس به ترتیب با  1/149 ،1/324و  1/224امتیاز در
رتبههای اول تا سوم قرار گرفته و بهترین وضعیت را در زمینه-
ی برخورداری از شاخصهای بهداشت مسکن روستایی به خود
اختصاص دادند .در طرف دیگر شهرستانهای سردشت،
چالدران و ماکو نیز به ترتیب با امتیازهای هفده تا پانزده در

آخر رتبهبندی تاپسیس واقع شده و بدترین وضعیت در زمینه
بهرهمندی از شاخصهای بهداشت مسکن روستایی به این
شهرستانها تعلق گرفته است (جدول شماره  .)3نتایج تکنیک
تحلیل خوشهای که در جدول شماره ( )3ارائه شده،
نشاندهنده وضعیت نامناسب اکثر شهرستانها در شاخصهای
بهداشت مسکن روستایی است .همانطور که از نتایج این
جدول مشاهده میشود  2شهرستان ارومیه و خوی که 44/12
درصد شهرستانهای استان را تشکیل میدهند ،در خوشههای
یک و دو و سطوح برخورداری باال و متوسط به باال واقع شدهاند.
 2شهرستان سلماس و چاپیاره نیز در خوشه  9و سطح
برخورداری متوسط قرار گرفتهاند 49 .شهرستان که مجموعاً

24
تحلیلی بر وضعیت نابرابری شاخصهای مسکن...
سال چهارم
در شکل شماره ( )4نیز نمایش داده شده است .نگاهی به این
 12/42درصد شهرستانهای استان را شامل میشود در
نقشه نشان میدهد که اکثر شهرستانهای جنوبی و برخی
خوشههای چهار و پنج و سطوح برخورداری پایین و بسیار
شهرستانهای شمالی استان در وضعیت مناسبی به لحاظ
پایین واقع شده که حاکی از شکاف بسیار زیاد شهرستانها به
برخورداری از شاخصهای بهداشت مسکن روستایی قرار دارند.
لحاظ برخورداری از شاخصهای بهداشت مسکن روستایی است
شهرستانهای مرکزی در زمینهی شاخصهای این بخش
که در مقایسه با شاخصهای سایر بخشها ،این شکاف و
وضعیت مناسبی دارند.
ناهمگونی نسبت ًا بیشتر و چش گیرتر است .نتایج این سطحبندی
جدول  -8رتبه شهرستانها در شاخصهاي بهداشتي
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،
شهرستان

ارومیه

اشنویه

بوکان

پلدشت

پیرانشهر

تکاب

چالداران

چاپیاره

خوی

سردشت

سلماس

شاهیندژ

شوط

ماکو

مهاباد

میاندوآب

نقده

امتیاز

1/324

1/422

1/421

1/444

1/492

1/442

1/424

1/421

1/149

1/444

1/224

1/444

1/432

1/422

1/491

1/432

1/424

رتبه

4

42

3

3

41

49

42

4

2

41

9

44

2

44

44

4

1

جدول  -9سطحبندي شهرستانها در شاخصهاي امکانات و تسهيالت
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،
شاخص

زيربنايي

خوشه

سطح برخورداري

نام شهرستان

تعداد

درصد

یک
دو
سه
چهار
پنج

باال
متوسط به باال
متوسط
متوسط به پایین
پایین

ارومیه
خوی
سلماس ،چاپیاره
میاندوآب ،شوط ،نقده ،بوکان ،پلدشت ،پیرانشهر ،مهاباد ،اشنویه،
سردشت
چالداران
شاه،یندژ
ماکو،تکاب،

4
4
2
41
9

4/33
4/33
44/12
43/32
41/24

شکل  -5نقشه سطحبندي مناطق روستايي استان آذربايجان غربي بر اساس شاخصهاي بهداشت مسکن
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،
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مینماید .بهطوریکه :شهرستان ارومیه در خوشه یک و سطح
برخورداری باال و  3شهرستان خوی ،میاندوآب ،نقده ،پیرانشهر،
بوکان ،سلماس ،مهاباد و چاپیاره که جمعاً  41/11درصد
شهرستانها را شامل میشود در خوشه دو و سطوح برخورداری
متوسط رو به باال قرار گرفتهاند 2 .شهرستان شوط ،اشنویه،
شاهیندژ ،تکاب ،پلدشت و سردشت که شامل  94/23درصد از
شهرستانهای استان است ،در خوشه سه و سطح برخورداری
متوسط و  2شهرستان ماکو و چالدران نیز در خوشههای چهار
و پنج و سطوح برخورداری متوسط رو به پایین و پایین واقع
شدهاند .نتیجه سطحبندی این جدول نشان میدهد که بیش از
نیمی از شهرستانهای استان آذربایجان غربی در زمینه
بهرهمندی از شاخصهای مسکن روستایی در وضعیت مناسبی
قرار دارند و مابقی شهرستان در وضعیت متوسط و متوسط به
پایین واقع شدهاند .در نقشه شماره ( )2پراکنش جغرافیایی
سطحبندی شهرستانها نمایش داده شده است .همانطور که
مشخص است بهجز تعدادی از شهرستانهای شمالی و جنوبی
استان ،وضعیت بقیه شهرستان در شاخصهای مسکن روستایی
مناسب است.

ترکيبي مسکن روستايي
پس از تعیین سطوح برخورداری شهرستانها به تفکیک
شاخصهای اصلی و مقایسه و شناسایی وضعیت آنها در هر
یک از این شاخصها ،به منظور تشخیص جایگاه شهرستانها
در شاخصهای مسکن روستایی و سطحبندی نهایی آنها ،کلیه
شاخصها بهصورت ترکیبی وارد مدلهای تاپسیس و خوشهای
شدند .جدول شماره ( )41نتیجه رتبهبندی شهرستانها بر
اساس مدل تاپسیس را نشان میدهد .همانطور که مالحظه
میشود رتبههای اول تا سوم به ترتیب با امتیازهای ،1/121
 1/224و  1/433مربوط به شهرستانهای ارومیه ،خوی و
میاندوآب است .شهرستانهای چالدران ،ماکو و سردشت نیز به
ترتیب با امتیازهای  1/441 ،1/923و  1/432در رتبههای
هفده تا پانزده قرار گرفتهاند .همانطور که از جدول شماره
( )41مشخص است امتیاز اکثر شهرستانهای در شاخصهای
ترکیبی مسکن روستایی نسبتاً به یکدیگر نزدیک است و این
نشاندهنده وضعیت همگن شهرستانها در بهرهمندی از
شاخصهای مسکن روستایی است .نتایج تحلیل خوشهای که
در جدول شماره ( )44آورده شده ،این همگنی را تأیید

جدول  -11رتبه شهرستانها در شاخصهاي مسکن روستايي
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،
شهرستان

ارومیه

اشنویه

بوکان

پلدشت

پیرانشهر

تکاب

چالداران

چاپیاره

خوی

سردشت

سلماس

شاهیندژ

شوط

ماکو

مهاباد

میاندوآب

نقده

امتیاز

1/121

1/499

1/414

1/431

1/413

1/413

1/923

1/443

1/224

1/432

1/414

1/424

1/449

1/441

1/424

1/433

1/431

4

44

2

44

4

49

41

3

2

44

1

42

41

42

3

9

4

رتبه

جدول  -11سطحبندي شهرستانها در شاخصهاي ترکيبي مسکن روستايي
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،
شاخص

خوشه

سطح برخورداري

نام شهرستان

تعداد

درصد

زيربنايي و رفاهي،

یک
دو
سه
چهار
پنج

باال
متوسط رو به باال
متوسط
متوسط رو به پایین
پایین

ارومیه
خوی ،میاندوآب ،نقده ،پیرانشهر ،بوکان ،سلماس ،مهاباد ،چاپیاره
شوط ،اشنویه ،شاهیندژ ،تکاب ،پلدشت ،سردشت
ماکو
چالداران

4
3
2
4
4

4/33
41/14
94/23
4/33
4/33

استحکام سازه،
امکانات و تسهيالت،
بهداشتي

سال چهارم
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شکل  -6نقشه سطحبندي مناطق روستايي استان آذربايجان غربي بر اساس شاخصهاي مسکن روستايي
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،

 .3.4بررسي فرضيات پژوهش

فرضيه دوم :به نظر ميرسد بين سطح برخورداري مناطق

فرضيه اول :به نظر ميرسد وضعيت مناطق روستايي استان

روستايي استان آذربايجان غربي در شاخصهاي مسکن و

آذربايجان غربي در زمينه شاخصهاي مسکن نامتعادل است و

جمعيت آنها رابطه معناداري وجود دارد.

اختالف زيادي در اين زمينه ديده ميشود.

برای بررسی رابطه بین جمعیت شهرستانها و رتبه
برخورداری از آزمون اسﭙیرمن استفاده شد که نتیجه آن در
جدول شماره ( )42آورده شده است .نتیجه این آزمون نشان
داد که به لحاظ آماری بین رتبه برخورداری شهرستانها و
جمعیت آنها همبستگی باالیی وجود دارد و عمدت ًا
شهرستانهای برخوردار آنهایی هستند که جمعیت بیشتری
نیز دارند ( = 1/143ضریب همبستگی و  = 1/114سطح
معناداری)؛ بنابراین فرضیه دوم پژوهش تأیید میشود.

یافتههای پژوهش نشان میدهد که اختالف و تفاوت زیادی
بین مناطق روستایی شهرستانهای استان آذربایجان غربی به
تفکیک شاخصهای زیربنایی و رفاهی ،استحکام سازه ،امکانات
و تسهیالت و بهداشت مسکن روستایی دیده میشود .یافتههای
ترکیبی شاخصها نیز حاکی از تفاوت نسبت ًا زیاد شهرستانها
در زمینه برخورداری از شاخصهای مسکن روستایی است.
گرچه این نابرابری در شاخصهای ترکیبی مسکن روستایی
ک تر و همگنی بیشتری در بهرهمندی از شاخصهای ترکیبی
مسکن روستایی در بین شهرستانها دیده میشود؛ ولی بیش از
نیمی از شهرستانهای استان آذربایجان غربی در زمینه
بهرهمندی از شاخصهای مسکن روستایی در وضعیت متوسط
به پایین قرار دارند که نشاندهنده تفاوت و اختالف
شهرستانها در این زمینه است؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش
تأیید میشود.

جدول  -12نتايج همبستگي بين جمعيت و رتبه برخورداري
مأخذ :یافتههای پژوهش4939 ،

جمعیت
رتبه
برخورداری

محاسبات همبستگی اسﭙیرمن
سطح
رتبه
جمعیت
1/114
1/143
4
معناداری
برخورداری
1/114
4
1/143

حج
41
نمونه
41

فرضيه سوم :به نظر ميرسد بين سطح برخورداري مناطق
روستايي استان آذربايجان غربي در شاخصهاي مسکن و فاصله
آنها از مرکز استان (اروميه) رابطه معناداري وجود دارد.

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی
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نتایج آزمون اسﭙیرمن (جدول شماره  )49برای بررسی
رابطه بین فاصله از شهر ارومیه بهعنوان مرکز استان و رتبه
برخورداری شهرستانها از همبستگی باالیی در این زمینه
حکایت دارد و شهرستانهایی که به مرکز استان نزدیکترند
برخوردارترند و اکثر شهرستانهای ک تر برخوردار ،فاصله
بیشتری از شهر ارومیه دارند ( = 1/144ضریب همبستگی و
 = 1/114سطح معناداری)؛ بنابراین فرضیه سوم این پژوهش
نیز تأیید میشود.
جدول  -13نتايج همبستگي بين فاصله از مرکز استان و رتبه
برخورداري
مأخذ :یافتههای پژوهش4939 ،

فاصله از
رتبه
کز
مر
برخورداری
استان
 .5بحث و

محاسبات همبستگی اسﭙیرمن
رتبه
فاصله از
1/144
برخورداری
مرکز 4استان
4
1/144

سطح
1/114
معناداری
1/114

حج
41
نمونه
41

نتيجهگيري

در این پژوهش برای تعیین و تحلیل سطوح برخورداری
شهرستانهای استان آذربایجان غربی در زمینه بهرهمندی از
شاخصهای مسکن روستایی با توجه به دادههای در دسترس
سرشماری  4931سرشماری عمومی نفوس و مسکن93 ،
شاخص در چهار گروه زیربنایی و رفاهی ،استحکام سازه،
امکانات و تسهیالت و بهداشتی انتخاب و با مدلهای تاپسیس و
تحلیل خوشهای مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .بررسی
وضعیت شهرستانها به تفکیک شاخصها نشان داد که در
شاخصهای زیربنایی شهرستان اول (سردشت) با شهرستان
آخر (چالدران) اختالف زیادی را نشان میدهد ،ولی این
اختالف در شهرستانهای بعدی بهصورت چشمگیری کاهش
پیدا کرده است .نتایج تحلیل خوشهای نیز نشان داد که
وضعیت برخورداری شهرستانها در شاخصهای زیربنایی
چندان مناسب نیست و بیش از  31درصد شهرستانهای استان
در شاخصهای این گروه در سطح متوسط و متوسط به پایین
قرار دارند .در زمینهی شاخصهای استحکام سازه نتایج نشان
داد که تفاوت بین بسیاری از شهرستانها نسبتاً ناچیز است و
نوعی همگنی و نزدیکی بین شهرستانهای استان در زمینهی
بهرهمندی از شاخصهای این بخش مشاهده میشود .با توجه
به این همگنی ،نزدیک به  21درصد شهرستانها به لحاظ
برخورداری ،در سطوح باال و متوسط قرار گرفتند که نشانه
مناسب بودن وضعیت شهرستانهای استان در شاخصهای
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استحکام سازه است .در زمینهی شاخصهای امکانات و
تسهیالت مسکن روستایی نتایج نشان داد که به لحاظ
برخورداری شهرستانها در شاخصهای این بخش تفاوت دیده
میشود .نتایج تکنیک تحلیل خوشهای نیز این تفاوت نسبی
شهرستانها در زمینه برخورداری مساکن روستایی استان از
شاخصهای امکانات و تسهیالت را تأیید نمود .در شاخصهای
بهداشت مسکن روستایی نتایج حاکی از آن بود که اکثر
شهرستانها وضعیت مناسبی ندارند .بهطوریکه  49شهرستان
که مجموعاً  12/42درصد شهرستانهای استان را شامل
میشود در خوشههای چهار و پنج و سطوح برخورداری پایین و
بسیار پایین واقع شدند که حاکی از شکاف بسیار زیاد
شهرستانها به لحاظ برخورداری از شاخصهای بهداشت
مسکن روستایی است .این نابرابری و شکاف در مقایسه با
شاخصهای سایر بخشها ،نسبتاً بیشتر و چش گیرتر است.
نتیجه ترکیبی شاخصها نیز حاکی از نزدیک بودن امتیاز
شهرستانها و همگن بودن شهرستانها در بهرهمندی از
شاخصهای مسکن روستایی است .بهطوریکه بر اساس نتایج
تحلیل خوشهای ،بیش از نیمی از شهرستانهای استان
آذربایجان غربی در زمینه بهرهمندی از شاخصهای مسکن
روستایی در وضعیت مناسبی قرار دارند و مابقی شهرستانها در
وضعیت متوسط و متوسط به پایین واقع شدهاند.
نتایج بررسی رابطه بین جمعیت و رتبه برخورداری
شهرستانها از شاخصهای مسکن روستایی نشان داد که بین
این دو عامل همبستگی باالیی وجود دارد و عمدت ًا
شهرستانهای برخوردار آنهایی هستند که جمعیت بیشتری
نیز دارند.
نتیجه بررسی عامل فاصله از مرکز استان و رتبه برخورداری
شهرستانها نیز نشان داد که همبستگی باالیی بین این دو
عامل دیده میشود و شهرستانهایی که به مرکز استان
نزدیکترند برخوردارترند و اکثر شهرستانهای ک تر برخوردار
فاصله بیشتری از شهر ارومیه دارند.
گرچه توسعه مسکن روستایی در یک منطقه میتواند
ناشی از عوامل مختلفی باشد ولی باوجود همبستگی باال بین
عامل جمعیت و فاصله با سطح برخورداری شهرستانها از
شاخصهای مسکن روستایی ،به نظر میرسد سیاستهای
توسعه مسکن در این منطقه ،ازیکطرف بیشتر تحت تأثیر
عامل جمعیت بوده که بهعنوان مبنای سرمایهگذاری قرار گرفته
است؛ و از طرف دیگر انزوای جغرافیایی سکونتگاهها و دسترسی
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باشد؛ در غیر این صورت شاهد نابرابریهای بیشتر و متعاقب ًا
به مراکز مه ازجمله شهر ارومیه نقش مهمی در توسعهیافتگی
تخلیه هر چه بیشتر روستاها خواهی بود.
و عدم توسعهیافتگی مسکن این منطقه ایفا کرده است؛ بنابراین
جهت برقراری تعادل منطقهای و حرکت به سمت توسعه پایدار،
يادداشتها
الزم است که سیاستهای توسعه مسکن نگاه ویژهای به مناطق
1- Hewitt
روستایی ک جمعیت و سکونتگاههای منزوی و حاشیهای داشته
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Abstract
Purpose: The present study is aimed at analyzing imbalances and enjoyment levels of West
Azarbayjan counties in terms of enjoyment of rural housing indices.
Methodology: Required data of 38 indices that used in the present research, were gathered from general
population survey of Iran's Statistics Center in 2011. Said indices were grouped in four categories as
infrastructure and welfare, structure safety, facilities and services of health. Then these indices were
analyzed using TOPSIS model. Finally, the rural areas of West Azarbayjan province classified based on
cluster analysis, and enjoyment levels of them displayed on the map using ArcGIS software.
Findings: The results showed that the highest inequality and least enjoyment of townships belong to rural
housing health indices and the least inequality to structure safety. The result of combined indices showed
that more than half of the West Azarbayjan province counties are in good conditions in enjoyment of
rural housing indices and the rest townships are located in middle and less than middle status. Comparison
of the results in separated groups and combined indices showed that there is inequalities and imbalances
in separated groups than combined indices. Whiles this inequality in combined indices is much less and
there is homogeneity among townships in terms of enjoyment in rural housing indices.
Research limitation: Accessibility to more accurate and more detailed informations and also defects
related to a special model for measuring situation of rural housing indices can be one of the most
important limitations in the present study.
Practical implications: In order to make regional equalities and move forwards to sustainable
development, it is necessary that the housing development policies focus on the rural less populated and
isolated areas. Otherwise, the rural housing problem can lead to more inequalities and rural exoduses.
Original/value: Identification of inequalities and imbalances in the context of geographical regions
is one of the most important tools for planning. Analyzing and determining of areas enjoyment levels
in terms of facilities and services cause to identify their strengths, weaknesses, potential and
limitations in geographical spaces. This research is a descriptive-analytic and causal one.
Key Words: Enjoyment levels, West Azarbayjan Province, index, rural housing, TOPSIS model,
cluster analysis model.
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