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 چکيده

های استان آذربایجان غربی بر و سطوح برخورداری شهرستان نابرابریتحلیل  تحلیلی، علّی است با هدف -این پژوهش که از نوع توصیفی هدف:

 صورت گرفته است.های مسکن روستایی اساس شاخص

، در چهار گروه زیربنایی و 4931های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال اساس داده شاخص مورداستفاده، بر 93به  اطالعات مربوط روش:

وتحلیل قرار گرفتند. نهایتاً مناطق تاپسیس مورد تجزیه بندی شده و با استفاده از مدلرفاهی، استحکام سازه، امکانات و تسهیالت و بهداشتی دسته

بر  ArcGISافزار ها با نرمبندی و وضعیت برخورداری آنای سطحیل خوشهاساس روش تحل های استان آذربایجان غربی برروستایی شهرستان

 روی نقشه نمایش داده شده است.

تهرین نهابرابری مربهوط بهه های بهداشهت مسهکن و ک ها مربوط بهه شهاخصنتایج پژوهش نشان داد که بیشترین نابرابری بین شهرستان ها:يافته

مندی های استان آذربایجان غربی در زمینه بهرهها نیز نشان داد که بیش از نیمی از شهرستانکیبی شاخصهای استحکام سازه است. نتیجه ترشاخص

اند. مقایسه نتایج ها در وضعیت متوسط و متوسط به پایین واقع شدههای مسکن روستایی در وضعیت مناسبی قرار دارند و مابقی شهرستاناز شاخص

ها در برخورداری از هر یک دهد که نابرابری بین شهرستانهای مسکن روستایی نشان مینتایج ترکیبی شاخص ها ودست آمده به تفکیک شاخص به

 شود.تر دیده میهای ترکیبی مسکن روستایی ک های مسکن روستایی بیشتر است در حالی که این نابرابری در شاخصاز شاخص

های مسهکن تر و نیز معایب مربوط به یک مدل خاص برای سنجش وضعیت شاخصدسترسی به اطالعات دقیق با جزئیات بیش ها:محدوديت

 های مطالعه حاضر به حساب آید. تواند یکی از محدودیتروستایی، می

های توسهعه ، الزم است که سیاسهتموردمطالعهای و حرکت به سمت توسعه پایدار در منطقه جهت برقراری تعادل منطقهراهکارهاي عملي: 

های بیشتر و باشد؛ در غیر این صورت شاهد نابرابری ای داشتههای منزوی و حاشیهجمعیت و سکونتگاهای به مناطق روستایی ک ه ویژهمسکن نگا

 متعاقباً تخلیه هر چه بیشتر روستاها خواهی  بود.

تحلیل و تعیین . رودریزی به شمار میترین ابزارهای برنامههای جغرافیایی از مه ها در چارچوب محدودهها و عدم تعادلشناخت نابرابری اصالت و ارزش:

در فضهاهای  ههاآنههای هها و کمبهودسطوح برخورداری مناطق از لحاظ امکانات و خدمات نسبت به یکدیگر، موجب شناخت نقاط ضعف و قهوت، تهوان

 گردد.جغرافیایی می

 .ای مسکن روستایی، مدل تاپسیس، مدل تحلیل خوشهسطوح برخورداری، استان آذربایجان غربی، شاخص، ها:کليدواژه

                                                           
 مسؤول: . نویسندةEmail: nt.moradi@hotmail.com 
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 دمهمق .1
 طرح مسئله .1.1

 هاانسان که است مسائلی ترینمه  ازجمله مقوله مسکن

 این رفع برای تالش در و بوده گریبانبهدست آن با همواره

 )اهری اندآن بوده برای معقول و مناسب پاسخی یافتن و مسئله

 از بعد جامعه افراد از یک هر نزد در(. 33 ، ص.4921، یبیو حب

 یکی پاسخگوی و اساسی نیاز سومین مسکن پوشاك، و خوراك

 حیات ابعاد دیگر بر زیادی بازتاب که، است حیاتی نیازهای از

 بیش چیزی مسکن .(444 ، ص.4914)زنجانی،  دارد اجتماعی

 تسهیالت و خدمات تمامی و است صرف فیزیکی سرپناه یک از

 شودیم شامل انسان زیستن بهتر برای را الزمعمومی 

 ازنظر (.44 ، ص.4933، سلطانی و ، کیانی سلمیییدای)ص

 و پرسود ییکاال رانیا در و فرد کی ییدارا جزء مسکن اقتصادی

 تیاهم مسکن زین یاجتماع ازنظر .شودیم محسوب مطمئن

 یزندگ برای شیآسا و آرامش ت،یامن نیتأم. دارد ادییز

 کارکردهای از یبخش .است مسکن یاجتماع ابعاد زا ساکنان

 از سرشار امروزه یانسان جوامع. دارند یروان مسکن جنبه

 محل آرامش و مأمنتواند یم مسکن و است یروان یهااسترس

 (.4 ، ص.4933 ،و موسوی ی)بدر باشد او

 ترینپیچیده حالدرعین و تریناصیل ترین،از ابتدایی

 است؛ روستایی مسکن یکجانشین، هایانسان مساکن صورت

 تولیدی، هاینقش بلکه استراحتگاهی، نقش تنهانه زیرا

 دارند عهده بر روستاها در را کارگاهی و انباری معیشتی،

 روستا، در مسکن دیگرعبارتبه(. 23 ، ص.4931ابری، )حسینی

 برای اشتغال و تولید ازلحاظ بلکه ،یزندگ محل فقطنه

 و تولیدی یهاخصلتو  اهمیت است حائز یروستای یهاخانواده

 به که است روستایی مسکن ساختار از قسمتی ،مسکن معیشتی

 .(412 ، ص.4931)عنابستانی، دهدیم وجه اقتصادی آن

 :از اندعبارتروستایی  مسکن مسئله به توجه دالیل نیترمه 

 شرایط حال، با تطابق الزام و تحول شرایط زندگی روستایی

 و طوفان زلزله، خسارت بالیای طبیعی، سیل، ضرورت کاهش

 مساکن وابسته، یسازمقاوم و بهسازی الزامات رانش زمین،

 به و روستا و شهر توازن و مناسب زندگی محیط آوردن فراه 

 افراد و جوانان برای زندگی مناسب شرایط آوردن وجود

 ره.یو غ وسازساخت در فنی ضوابط رعایت ،کردهلیتحص

 یهاشاخص نهیدر زم ییمناطق روستا یهایابرنابر یبررس

 مناطق برخوردار و محروم شده ییشناساباعث تواند یم، مسکن

 یاریریزی مسکن بخشی برنامهریزان جهت بهبودبه برنامه و

 جهتکلیدی ی معیارتواند ین امر میگر ایرساند. از طرف د

 یمسکن روستای هاییارانهنیز و  منابع و اعتباراتتخصیص 

به  یابیدست یاساس پژوهش حاضر در راستان یابر باشد. 

ن یر تدویات زیفرض یبه سؤاالت و بررس ییاهداف، پاسخگو

 شده است:

های استان شهرستان ییت مناطق روستایتحلیل وضع -

 های مسکن.شاخصبر اساس  آذربایجان غربی

 های مسکن درشاخص وضعیت یهاتهیه و ترسی  نقشه -

 استان آذربایجان غربی. ییمناطق روستا

استان آذربایجان غربی  ییمناطق روستا یبرخورداروضعیت 

 چگونه است؟مسکن  هایدر زمینه شاخص

های شهرستان ییمناطق روستا سطح برخوردارین یبآیا 

ها جمعیت آن وهای مسکن در شاخص یجان غربیآذربااستان 

 رابطه معناداری دارد؟

های شهرستان ییروستا سطح برخورداری مناطقن یبآیا 

ها از فاصله آن وهای مسکن در شاخص یجان غربیاستان آذربا

 رابطه معناداری دارد؟ )ارومیه( استانمرکز 

جان یاستان آذربا ییت مناطق روستایرسد وضعیبه نظر م

مسکن نامتعادل است و اختالف  یهانه شاخصیدر زم یغرب

 شود.یده مینه دین زمیدر ا یادیز

 یین سطح برخورداری مناطق روستایرسد بیمبه نظر 

ها ت آنیو جمع مسکن یهادر شاخص یجان غربیاستان آذربا

 وجود دارد. یرابطه معنادار

 یین سطح برخورداری مناطق روستایرسد بیبه نظر م

ها از و فاصله آن مسکن یهادر شاخص یجان غربیاستان آذربا

 د دارد.وجو ی)ارومیه( رابطه معنادار استانمرکز 

 پژوهش نهيشيپ .1.2
 هایشاخص بررسی»با عنوان  یا( در مقاله4933) ستارزاده

 ده کهیجه رسین نتیا به« 4934سال  در ایران مسکن جمعیتی

 در خانوارها تراک  مسکن، توجهقابل مشکالت کشور در

 یک از کمتر دارای مسکونی واحدهای مسکونی، وجود واحدهای

 وجود نفر، یک هر اتاق برای مطلوب ارداستاند رعایت عدم اتاق،

 و فرسوده مسکونی واحدهای وجود پرتراک ، مسکونی واحدهای

 بایستمی که است واحدهای مسکونی یکمبودها دوام، ازک 

 ها بهشاخص گونهاین محور حول مسکن توسعه هایسیاست

 .درآید اجرا



 49                                            ... های مسکنتحلیلی بر وضعیت نابرابری شاخص                                      م        چهارسال           

 ییل فضایتحل»عنوان تحت  یپژوهشدر  (4933) ییدایص

 آمار از استفاده با «راحمدیبوو  هیلویکهگدر استان  ییوستامسکن ر

 روش یریکارگبه و 4934 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری

 راحمدیبوو  هیلویکهگاستان  یهاشهرستان ،یاخوشه تحلیل آماری

 نشان یپژوهش و جهینتکرده است.  یبندسطح خوشه سه در را

 سطح، یک در ییتنهابه بویراحمد مرکزی بخش که دهدیم

 سطح در کهگیلویه مرکزی و گچساران پاتاوه، مرکزی یهابخش

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

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

 .اندقرارگرفته بعدی همگن سطح در مارگون و گرمسیری

 و ارزیابی»ن ( در پژوهشی تحت عنوا4933) رسرتیپیپو

 دپیشنها و نبلوچستا و نسیستا نستاا ستاییرو مسکن تحلیل

 یریگنمونه حطر یهادادهسی ربر به اتکا با، تی«آ یریگجهت

مسکن  ضعیتو ابتدا 32 لسا ستاییرو مسکن یهایژگیو

 ،(منیتا) مستحکاا یطاشر شامل مینهز 4 در را نستاا ستاییرو

 نقش و معیشتی دکررکا) تیمعیش دیقتصاا ،(سایشآ) رداریبرخو

 یهابیآس ومحیط  با هماهنگی) یطیمحستیز و( دیقتصاا

 منظوربه سپس و داده ارقر یابیارز ردمو( مسکن از ناشی یستز

با  متناسب ییهاشنهادیپکاستیها  فعر جهت در یگذاراستیس

 نموده است. ئهارا ستا رداربرخو آن از نستاا که یطیاشر

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

، به «های مسکن روستایی در ایرانروند تحوالت در برخی ویژگی

کمی و کیفی در دوره  ازنظرتحوالت مسکن روستایی ایران مطالعه 

نتایج این بررسی  است.پرداخته  4934تا  4944های زمانی بین سال

اختمانی مصالح سو که استفاده تک خانواری از مسکن داده نشان 

تر در ساخت مسکن و استفاده از اسکلت فلزی و بتونی در مرغوب

 است. بودههای اخیر رو به افزایش واحدهای مسکونی در دهه

 وضعیت بر تحلیلی»تحت عنوان  ی(، در پژوهش4931) یبهرام

متغیر به  41 ، با استفاده از«کرمانشاه استان در روستایی مسکن

 روستایی استان مسکن یهاصشاخ کیفی و کمی وضعیت بررسی

ج پژوهش یتحلیلی پرداخته است. نتا -توصیفی روش با کرمانشاه

استان  ییدرصد مسکن روستا 3/49سازه  ازنظرنشان داد که  یو

 دوامیب دیگر درصد 22و  دوامک درصد  3/99 ،بادوامکرمانشاه 

 توان دارای شرقی استان بخش ،یزیخلرزه پهنه ازنظرهستند. 

 43 و مساحت درصد 24 از بیش که بوده زیاد خیلی خطر با ایلرزه

 قسمت و هستند. بخش میانی ساکن آنجا در جمعیت درصد

 است استان مساحت درصد 14 معادل که غربی بخش از کوچکی

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

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

 .دارد قرار متوسط خطر یالرزه توان

با  ی( در پژوهش4932)چراغی  ، جمینی، جمشیدی ویمرزقادر

مسکن در مناطق  یهاشاخص ییفضا یل نابرابریتحل»عنوان 

مناطق دند که یجه رسین نتی، به ا«استان کرمانشاه ییروستا

ق ن سطح و مناطین در باالتریکنگاور و هرس یهاشهرستان ییروستا

غرب،  آباد، اسالمیداالهو، ثالث و باباجان یهاشهرستان ییروستا

ن یترنییرود در پاغرب و جوانالنین، گیریپاوه، روانسر، قصر ش

 مسکن قرار دارند. یهااز شاخص یث برخورداریسطح از ح

با  ی(، در پژوهش4932) نجفی جمینی، صیدایی و ،یدیجمش

 یبندالم و سطحیاستان ا ییمسکن روستا یهال شاخصیعنوان تحل

 یبندو سطح ی، به بررسیاو خوشه یل عاملیها با استفاده از تحلآن

ج یاند. نتاالم پرداختهیدر استان ا ییمسکن روستا یهاشاخص

 یهااز شاخص یپژوهش آنان نشان داد که به لحاظ سطح برخوردار

ران و چرداول در یشهرستان ش یی، مناطق روستاییمسکن روستا

شهر و دهلران، دره یهاشهرستان یین سطح و مناطق روستایالتربا

 سطح قرار دارند.ن یترنییآبدانان در پا

 تحقيق يشناسروش .2

 قيتحق ييايقلمرو جغراف .2.1

 44لومترمربع بین یک 91442غربی با وسعت  استان آذربایجان

درجه  92دقیقه طول شرقی و  24درجه و  41دقیقه تا  9درجه و 

دقیقه عرض شمالی، در شمال غرب  42درجه و  93دقیقه تا  4و 

اسههت. این استان از شمال به جمهوری خودمختار شده واقع ایران 

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 

استان  31کشوری سال اساس تقسیمات  شود. برمحدود می

 449شهر،  42بخش،  41شهرستان،  41غربی دارای آذربایجان

)مرکز آمار ایران،  آبادی دارای سکنه است 4494دهستان و 

4931.) 
 ج
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 نقشه موقعيت سياسي استان آذربايجان غربي -1شکل 

 .4939های پژوهش، مأخذ: یافته

 تحقيق روش .2.2
ن پژوهش از نوع تحلیلی، توصیفی و علّی روش تحقیق ای

 یعموم یج سرشماریاز نتاپژوهش  ازیموردن یهاداده است.

ه یته 4931و مستندات مرکز آمار کشور سال نفوس و مسکن 

های مسکن ت نابرابری شاخصیتحلیل وضع منظوربهشده است. 

 93 ،استان آذربایجان غربی یهاشهرستان ییمناطق روستا در

 ،استحکام سازه ،یو رفاه ییر بنایز گروه 4در  نمسک شاخص

جهت وزن شدند.  یبنددسته یبهداشت و التیامکانات و تسه

و  یبندرتبه یشانون و برا یب آنتروپیها از ضربه شاخص یده

ل یس و تحلیتاپس یهاکیاز تکن ییمناطق روستا یبندسطح

ز بهتر ا یریارائه تصو یبرا است.ده یگرداستفاده  یاخوشه

، یاصل یهاک از شاخصیاستان در هر یهات شهرستانیوضع

از  یریگمذکور با بهره یهاکیتکن یبندو سطح یبندج رتبهینتا

ش داده ینقشه نما یبر رو (GIS) ییایست  اطالعات جغرافیس

ز ین یسطح برخوردارفاصله با ت و ین جمعیرابطه ب شده است.

قرار  یبررسمورد  رمنیو آزمون اسپ SPSS افزارنرمق یاز طر

 گرفته است.

 نظري مباني .3
 یزیرها در برنامهن بخشیترن و حساسیتریاساس از یکی

 نژاد، یاست )حاتمبخش مسکن ، یو اجتماع یتوسعه اقتصاد

ون یسیکم ییگزارش نهادر (. 491 ، ص4934 الدینی، میره،سیف

 عهتوسدرحالجهان  یدیکل یازهایاز ن یکی عنوانبهبرانت، مسکن 

قانون اساسی  49در اصل (. 449، ص. 4333، 4)هویت ه شدشناخت

 یهاهیپایکی از  عنوانبهمسکن  ازجملهتأمین نیازهای اساسی و 

ت. فقر در جامعه برشمرده شده اس یکنشهیراستقالل اقتصادی و 

، برخورداری از مسکن متناسب با قانون اساسی 94همچنین در اصل 

ی ایرانی برشمرده شده است. در راستای هنیاز، حق هر فرد و خانواد

اجرای این قانون، دولت موظف به تأمین مسکن روستانشینان و با 

. (42 ، ص.4934 )سرتیپی پور، استدهی به مناطق محروم اولویت

 رشد برای زمینه الزم بتواند که است: فضایی آمده مسکن تعریف در

 هاآن کهنحویبه ند،ک را فراه  خانوار افراد از هریک جمعی و فردی

 ،موردنظر فعالیت نوع و خود روانی و نیازهای روحی برحسب بتوانند

 (.42 ، ص.4932، زادههادی و ، علمی)صمیمی بیابند الزم را حری 
( که در استانبول برگزار شد 4332ن اجالس اسکان بشر )یدر دوم
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ف شده است: سرپناه مناسب تنها به ین تعریمسکن مناسب چن

ست؛ سرپناه مناسب یسر هر شخص ن یک سقف باالیوجود  یمعنا

ت یو امن یکیزیف یمناسب دسترس یش مناسب فضایآسا یعنی

ه و ی، تهویی، روشنایاو دوام سازه یداریت، پایت مالکیمناسب، امن

ل یه مناسب از قبیاول یهارساختیمناسب، ز ییست  گرمایس

ناسب ت میفی، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیرسانآب

کار و  ازنظر یدسترسقابلمناسب و  ی، عوامل بهداشتیطیمحستیز

مردم  استطاعتد با توجه به ین موارد بایکه ا ه استیالت اولیتسه

 (.4 ، ص.4932، ین شود )پورمحمدیتأم
 و به مسکن متفاوتی رویکردهای انسانی با علوم متخصصین

 از مسکن لمثا عنوانبهاند. ستهینگر آن کارکردی مختلف ابعاد

نوعی  هنری از دیدگاه ،«سرمایه و کاال» نوعی اقتصادی دیدگاه

 و مهندسی دیدگاه از ،«نهاد» شناسانهجامعه دیدگاه از ،«نماد»

 از و «فضا»شهرسازی  از دیدگاه ساختمان، یا« بنا» معماری

 در را ابعاد تمام که است« فرهنگ»نوعی  یشناختانسان دیدگاه

 که معتقدند جامعه شناسان (.29 ، ص.4932)فاضلی،  بردارد

 هاخانواده همبستگی و مرکز ثبات و سرپناه عنوانبه مسکن

 محل بر عالوه روستایی مسکن باورند بر این است. اقتصاددانان

 یدستعیصنا زراعی، دامی، هایفراورده تولید افراد، محل نشیمن

. است مطرح یاهیسرما کاالی یک عنوانبه ترمه  همه و از

 روابط متقابل از متأثر را مسکن بافت و ساخت جغرافیدانان

 و دام با تعامل انسان و همزیستی آن در که طبیعت با انسان

 .(31 ، ص.4931، یدانند )بهراممی شودمی دیده طیور

 یابزار از استفاده با مسکن یفیک و یکم مسائل لیتحل

 یاهشاخص نام به ییرهایمتغ صورتبه که ردیگیم صورت

 ،یاجتماع ،یمختلف اقتصاد ابعاد انگریب و بوده مطرح مسکن

 با (.22 ، ص.4934، یزی)عز هستند مسکن یکالبد و یفرهنگ

 مسکن نظام بر حاک  تیوضع توانیم هاشاخص نیا استفاده از

 نهیزم نیا در که ییرخدادها و اتیاس واقعیمق و نمود یابیارز را

 یهاشاخص یطورکلبه کرد. یبررس ینیع ازنظر دارند وجود

 :شوندیم  یتقس عمده گروه چهار به مسکن

 ی)آپارتمان یمسکون یواحدها نوع :ياجتماع يهاشاخص

 اسناد از یمسکون یواحدها یبرخوردار زانیم (،یمعمول و

 نسبت ؛یمسکون یواحدها از یبردارزمان بهره مدت ت؛یمالک

 یسکونم یواحدها یزان برخورداریم ؛یخال یمسکون یواحدها

 نوع ؛یشتیو مع یستیز مشترك یفضاها و یشتیمع یفضاها از

 یبرا یمصرف سوخت نوع ؛وپزپخت یبرا یمصرف سوخت

 و یبهداشت ،یخدمات امکانات از یبرخوردار زانیش؛ میگرما

 تصرف نحوه ،یبازرگان و یو خدمات یفرهنگ و یآموزش ،یدرمان

)ستارزاده،  یمسکون یواحدها در خانوار تعداد و یمسکون واحد

 (.42 ، ص.4934پور، یپی؛ سرت24 ، ص.4933

 یواحدها ساخت دوره طول :ياقتصاد يهاشاخص

 ،یمسکون یبنا مترمربع کی احداث متیق ، متوسطیمسکون

 و مسکن احداث یبرا ازیموردنماهر  یانسان یروین نیتأم نحوه

 .(24: 4933)ستارزاده،  مسکن نیتأم یبرا یمال ینهادها وجود

 فیزیکی تبلور عنوانبه «کالبد»بعد  :يکالبد يهاشاخص

 و هاها، تحلیلارزیابی در موضوع نیتریماد و ترینعینی مسکن،

و ( 411 ، ص.4933پور،  )سرتیپی است مسکن هایریزیبرنامه

امل ش صرفاً کنمس هایتحلیل ا وهریزییاری از برنامهبس بساچه

بعد  یهاشاخص(. 44 ، ص.4933پور، است )سرتیپیهمین بعد 

 نیمساحت زم ،یمسکون یواحدها یربنایز سطحشامل  یکالبد

 اتاق تعداد ،یشتیمع و یستیز یفضاها مساحت ؛یمسکون واحد

 سطح نسبت و بنا عمر مصالح، دوام ،یمسکون یدر واحدها موجود

 (.24 .ص ،4933است )ستارزاده،  ...و اشغال

 مسکن یتیجمع یاصل یهاشاخص :يتيجمع يهاشاخص

 و افراد ازیموردن یفضا بر  یرمستقیغ ای و  یطور مستقبه که

 یول جداگانه گروه دو در توانیرا م است مؤثر یسکونت خدمات

 :از اندعبارت دو نیا. داد قرار موردبررسی باه  متصل حال نیدرع

 واحد یفیک یهاب( شاخص یمسکون واحد یکم یهاشاخص (الف

 واحد در تراک  انواع انیب به اً عمدت یکم یها. شاخصیمسکون

 تیمالک بنا، ساخت مصالح یبررس به یفیک اتیو خصوص یمسکون

 در موجود التیتسه و ساختمان عمر قدمت و ،یمسکون یواحدها

 را یمسکون واحد کیکه  یاتیپردازد. خصوصیم یمسکون واحد

 مطلوب یخانوادگ یزندگ وانفعاالتفعل انجام و خانوار ستیز یبرا

 رشد خانوار، بعد است مانند واحد کی یفیک یهایژگیو ازد،سیم

 یتیجمع یهانقش شاخص... و اتاق در نفر تعداد خانوار، ساالنه

 است مسکن ساختار لیتحل در یانکاررقابلیغ نقش مسکن

 (.42 ، ص.4934پور، یپی؛ سرت24 ، ص.4933)ستارزاده، 

 هاي پژوهشيافته .4
ها و تعیین سطوح ابرابریدر پژوهش حاضر برای تحلیل ن

شاخص  93های استان آذربایجان غربی، شهرستانبرخورداری 

دسته  4ها در که این شاخص مسکن مورد استفاده قرار گرفته

بنایی و رفاهی، استحکام سازه، امکانات و تسهیالت و بهداشت رزی

 است. ( نشان داده شده4در جدول شماره ) مسکن روستایی
 



 01/  پیاپی  5  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                              25            

 هاي موردمطالعه پژوهششاخص -1جدول 

 .4939های پژوهش، مأخذ: یافته
 زير شاخص شاخص

 زير بنايي -1

 نسبت -9-4روستایی، خانوارهای کل به معمولی مسکونی واحدهای نسبت -2-4مسکونی،  واحد در نفر تراک  -4-4
 و اتاقی پنج دارای نیمسکو واحدهای نسبت -4-4مسکونی،  واحدهای کل به اتاقی چهار و سه دارای مسکونی واحدهای
 واحدهای کل به مترمربع 14 از کمتر مساحت با مسکونی واحدهای نسبت -4-4مسکونی.  واحدهای کل به بیشتر

 واحدهای نسبت -1-4مسکونی،  واحدهای کل به مترمربع 12-441 مساحت با مسکونی واحدهای نسبت-2-4 مسکونی،
 مترمربع، 914 از بیش مسکونی واحدهای نسبت-3-4مسکونی،  ایواحده کل به مترمربع 444 -911 مساحت با مسکونی

 استحکام سازه -2

 واحدهای نسبت -9-2آرمه،  بتن با مسکونی واحدهای نسبت -2-2فلزی،  اسکلت با مسکونی واحدهای نسبت -2-4
 به زلزله ضد مسکونی واحدهای نسبت-4-2چوب،  و خشت، گل با مسکونی واحدهای نسبت -4-2آهن،  و آجر با مسکونی

 نسبت -3-2مرمتی،  نسبت واحدهای مسکونی -1-2قبول، قابل مسکونی واحدهای نسبت -2-2مسکونی،  واحدهای کل
 تخریبی. مسکونی واحدهای

امکانات و  -3
 تسهيالت

 آب حداقل دارای مسکونی واحدهای نسبت -2-9برق،  و کشیلوله آب حداقل دارای مسکونی واحدهای نسبت -9-4
 دارای مسکونی واحدهای نسبت -4-9کشی،  لوله گاز دارای مسکونی واحدهای نسبت -9-9ثابت،  تلفن و برق کشی،لوله

 نسبت -2-9کشی، لوله گاز و ثابت تلفن برق، کشی،لوله آب حداقل دارای مسکونی واحدهای نسبت -4-9آشپزخانه، 
 نسبت -3-9پذیرایی،  و هال فاقد مسکونی واحدهای بتنس -1-9تر، بیش و پذیرایی و هال یک دارای مسکونی واحدهای
 آشپزخانه. فاقد مسکونی واحدهای

 بهداشتي -4

 حداقل دارای مسکونی واحدهای نسبت -2-4توالت،  و حمام کشی،لوله آب حداقل دارای مسکونی واحدهای نسبت -4-4
 با توالت دارای مسکونی واحدهای نسبت -4-4حمام،  دارای مسکونی واحدهای نسبت -9-4توالت،  و حمام آشپزخانه،

 دارای مسکونی واحدهای نسبت -2-4جذبی،  چاه با توالت دارای مسکونی واحدهای نسبت -4-4فاضالب،  عمومی شبکه
 دارای مسکونی واحدهای نسبت -3-4توالت،  فاقد مسکونی واحدهای نسبت -1-4اطراف،  محیط در دفع با توالت

 نسبت -41-4جذبی،  چاه با آشپزخانه دارای مسکونی واحدهای نسبت -3-4فاضالب،  عمومی شبکه با آشپزخانه
 آشپزخانه دارای مسکونی واحدهای نسبت -44-4اطراف،  محیط در فاضالب دفع با آشپزخانه دارای مسکونی واحدهای

دارای  مسکونی واحدهای نسبت -49-4فاضالب،  عمومی شبکه دارای مسکونی نسبت واحدهای -42-4فاضالب،  فاقد
 اطراف. محیط در فاضالب دفع با مسکونی واحدهای نسبت -44-4جذبی،  چاه با فاضالب

 ياصل يهاک شاخصيها به تفکشهرستان يبندطحس. 4.1
 يينابريز يهاشاخص

ن پژوهش که شامل یدر ا مورداستفاده ییربنایز یهاشاخص

 4) یمسکون یتراک  نفر در واحدها یهانهیشاخص در زم 3

شاخص(،  4) به خانوارها یمسکون یشاخص(، نسبت واحدها

شاخص( و نسبت  2) یمسکون یبودن واحدها یاتاقنسبت چند 

شاخص( است،  4مختلف ) یهابا مساحت یمسکون یواحدها

ج ینتا ند.یآیم حساببه ییمسکن روستا یکم یهاجزء شاخص

 نشان ییربنایز یهانه شاخصیس در زمیتاپسروش  یبندرتبه

با ب یه به ترتیارومو مهاباد  ،سردشت یهاشهرستانکه  دهدیم

سوم  تااول  یهارتبه در ،ازیامت 122/1و  144/1، 333/1کسب 

با کسب  بیپاره و سلماس به ترتی، چاچالداران یهاشهرستان و

گاه آخر قرار یدر جااز یامت 934/1 و 924/1، 144/1 یهاازیامت

سه شهرستان اول )سردشت( یامق (.2)جدول شماره اند گرفته

 نه شاخصیرا در زم یادیبا شهرستان آخر )چالدران( اختالف ز

ار نامناسب یت بسیدهد که نشانه وضعینشان م ییربنایز

ن اختالف در ی. انه استین زمیشهرستان چالدران در ا

دا کرده یکاهش پ یریچشمگ صورتبه یبعد یهاشهرستان

ت یاز(. وضعیامت 934/1و سلماس  924/1پاره یاست )چا

در  ییربنایاستان در شاخص ز یهار شهرستانیسا یبندرتبه

 ( نشان داده شده است.9جدول شماره )

 بنايير يهاي زها در شاخصستانرتبه شهر -2 دولج

 .4939های پژوهش، مأخذ: یافته
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ها از آنیآوردن امت دست بهها و شهرستان یبندپس از رتبه

ت یوضع روشن ساختن منظوربه، ییربنایز یهادر شاخص

وارد  یبندرتبه نیج اینتا ،ن گروهیا یهاها در شاخصشهرستان

 یبندخوشه سطح 4در  یهاشد و شهرستان یال خوشهیحلت

 درشود ی( مالحظه م9که در جدول شماره ) طورهمانشدند. 

باال، در  یبرخوردار سطح در سردشت شهرستان اول خوشه

 یه در سطح برخورداریمهاباد و اروم یهاخوشه دوم شهرستان

اندوآب و یم یهامتوسط به باال، در خوشه سوم شهرستان

متوسط، در خوشه چهارم  یرانشهر در سطح برخورداریپ

اره یه، پلدشت، سلماس، چاپی، شوط، اشنویخو یهاشهرستان

پنج  ن و در خوشه ییمتوسط به پا یدر سطح برخوردار

 ن قرار گرفته است.ییشهرستان چالدران در سطح توسعه پا

 ینهیاستان در زم یهادرصد شهرستان 24/41 یکل طوربه

باال و متوسط به باال،  یدر سطح برخوردار ییربنایز یهاشاخص

درصد در سطح  41/44درصد در سطح متوسط و  41/44

 اندقرارگرفتهن ییپا یبرخوردار

 زيربنايي يهاها در شاخصهرستانش يبندسطح -3 دولج
 .4939های پژوهش، مأخذ: یافته

سطح  خوشه شاخص

 يبرخوردار

نام 

 شهرستان

 درصد تعداد

زيربنايي 

 و رفاهي

 

 33/4 4 سردشت باال کی

 12/44 2 هیمهاباد، اروم متوسط به باال دو

 متوسط سه
اندوآب، یم

 رانشهریپ
1 41/44 

 چهار
متوسط به 

 نییپا

وط، ، شیخو

ه، یاشنو

پلدشت، 

سلماس، 

 ارهیچاپ

2 23/94 

 33/4 4 چالداران نییپا پنج

 یدمنبهرهنه یدر زم استان یهاشهرستان یبندسطحج ینتا

که نشان داده شده  (2)در نقشه شماره  ییربنایز یهاشاخصاز 

در سطح  استان یجنوب یهاشهرستاناکثر قرار گرفتن از  یحاک

در  یشمال یهار گرفتن اکثر شهرستانو قرا متوسط یبرخوردار

ر ینقشه مذکور تصون است. ییمتوسط به پا یسطح برخوردار

 نهیاستان در زم یهاشهرستان یاز عدم تعادل و نابرابر یروشن

 است. ییمسکن روستا ییربنایز یهاشاخصاز  یمندبهره

 
 مسکن ييربنايز يهاشاخصاس بر اس يجان غربياستان آذربا ييمناطق روستا يبندنقشه سطح -2 کلش

 .4939های پژوهش، مأخذ: یافته
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 استحکام سازه يهاشاخص

شاخص مورد استفاده قرار  3ازه جمعاً نه استحکام سیدر زم

 عمده مصالح و بنا شاخص مربوط به اسکلت 4که  اندتهگرف

نه یشاخص ه  در زم 4مسکونی و  واحدهای در کاررفتهبه

سال اتمام بنا است.  اساس بر یکونمس یواحدها یبندطبقه

استحکام  یهاشاخصنه یس در زمیمدل تاپس یبندج رتبهینتا

دهد که در ی( ارائه شده نشان م4سازه که در جدول شماره )

استان  یهان شهرستانیباستحکام سازه  یهاشاخص ینهیزم

با  ، سلماس و شوطهیاروم یهاوجود دارد. شهرستان تفاوت

 یهارتبهب در یاز به ترتیامت 423/1و  294/1، 221/1کسب 

ب یبه ترت ، بوکان و چالدرانتکاب یهاشهرستانتا سوم و اول 

تا هفده   یهارتبه در 932/1و  934/1، 241/1با کسب 

در  یهار شهرستانیاز سایاند. رتبه و امتپانزده  قرار گرفته

دول ن جیج ایکه از نتا طورهماناست.  مشاهدهقابل( 4جدول )

 یهانه شاخصیها در زمن شهرستانیمشخص است گرچه ب

از  یارین بسین تفاوت بیا یولدارد استحکام سازه تفاوت وجود 

 نیب یکیو نزد یهمگن یز است و نوعیناچ نسبتاً هاشهرستان

ن یا یهاشاخصاز  یمندبهرهنه یاستان در زم یهاشهرستان

 شود.یبخش مشاهده م
 

 هاي استحکام سازهها در شاخصرتبه شهرستان -4 دولج
 .4939های پژوهش، مأخذ: یافته
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( ارائه شده به 4که در جدول شماره ) یال خوشهیج تحلینتا

ه و سلماس یاروم یهاک شهرستانین شرح است: در خوشه یا

 یبا سطح برخوردار یهاشهرستان عنوانبهاند که قرار گرفته

متوسط  یاند. در خوشه دو و سطح برخوردارشدهباال شناخته 

ه، ی، اشنویشهرستان شوط، مهاباد، نقده، ماکو، خو 3 ،به باال

 یرانشهر، در سطح متوسط و سطح برخورداریاندوآب، پیم

اره و پلدشت، در خوشه چهار و سطح یچاپشهرستان  2 ،متوسط

، چالدران و دژنیشاهشهرستان سردشت،  4ن، ییمتوسط به پا

ن شهرستان تکاب قرار ییکان و در خوشه پنج و سطح پابو

استان  یهادرصد از شهرستان 31/43 درمجموعگرفته است. 

درصد در سطح متوسط  12/44، در سطوح باال و متوسط به باال

ن یین و متوسط به پاییپاسطح در  درصد از شهرستان 41/23و 

ز ی( ن9در نقشه شماره ) یبندن سطحیج ایاند. نتاواقع شده

ت یشود وضعیکه مالحظه م طورهمانش داده شده است. ینما

از  یمندنه بهرهیاستان در زم یهات شهرستانیاکثر

نسبتاً مناسب است و  ییمسکن روستا ییربنایز یهاشاخص

ها در سطوح باال و متوسط به باال درصد شهرستان 21ب به یقر

 .قرار دارند

 استحکام سازه يهاشاخصها در شهرستان يبندسطح -5 دولج
 .4939های پژوهش، مأخذ: یافته

 درصد تعداد نام شهرستان يسطح برخوردار خوشه شاخص

 زيربنايي

 

 12/44 2 ه، سلماسیاروم باال کی

 متوسط به باال دو
ه، ی، اشنویشوط، مهاباد، نقده، ماکو، خو

 رانشهریاندوآب، پیم

3 14/41 

 12/44 2 پلدشت اره،یچاپ متوسط سه

 42/29 4 بوکان چالداران، ،دژنیشاه سردشت، نییمتوسط به پا چهار

 33/4 4 تکاب نییپا پنج
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 مسکن استحکام سازه يهاشاخص استان آذربايجان غربي بر اساس ييبندي مناطق روستانقشه سطح -3 کلش

 .4939های پژوهش، مأخذ: یافته

 تسهيالت امکانات و يهاشاخص

استان  یهاشهرستان یت برخورداریعن وضییتع یبرا

جمعًا  ،ییمسکن روستا التیمکانات و تسهااز  یجان غربیآذربا

 ییروستا یمساکن خانوارها یبرخوردار ینهیشاخص در زم 3

، هال و یکشلوله ثابت، گاز تلفن و برق کشی،لوله آب از

ک یتکن یبندجه رتبهیورد استفاده قرار گرفته که نتآشپزخانه م

که  طورهمان( ارائه شده است. 2در جدول شماره )س یتاپس

از در یامت 141/1رانشهر با کسب یشود شهرستان پیمالحظه م

از در رتبه هفده  و یامت 244/1ماکو با  رتبه اول و شهرستان

دوم و سوم و  یها. نقده و بوکان در رتبهاندآخر قرار گرفته

 یهابهتب در ریچالدران و سلماس به ترت یهاشهرستان

ها ازات شهرستانیبه امت یاند. نگاهشانزده  و هفده  واقع شده

 یبه لحاظ برخورداردهد که ین گروه نشان میا یهادر شاخص

 شود.یده مین بخش تفاوت دیا یهاصشهرستان در شاخ

 هاي امکانات و تسهيالتها در شاخصرتبه شهرستان -6 دولج
 .4939های پژوهش، مأخذ: یافته
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 ینسب ن تفاوتیاز ین یال خوشهیک تحلیج تکنینتا

استان از  ییمساکن روستا ینه برخورداریدر زم هاشهرستان

که  طورهماند. ینماید مییالت را تأیامکانات و تسه یهاشاخص

درصد  42/29شود ی( مشاهده م1در جدول شماره )

باال و متوسط به  یح برخوردارواستان در سط یهاشهرستان

درصد  13/44و  درصد در سطح متوسط 23/94باال، 

 واقعن ییپا متوسطن و ییها در سطوح متوسط به پاشهرستان

( 4نقشه شماره ) یاستان بر رو یهات شهرستانیوضع اند.شده

اکثر  ییایداده شده است. به لحاظ جغراف شیز نماین

 ت نامناسب ویاستان در وضع یشمال یهاشهرستان

 ت مناسب قرار دارند.یدر وضع یجنوب یهاشهرستان
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 هاي امکانات و تسهيالتها در شاخصبندي شهرستانسطح -7جدول 

 .4939های پژوهش، مأخذ: یافته

 درصد تعداد نام شهرستان يسطح برخوردار خوشه شاخص

 زيربنايي

 

 33/4 4 رانشهریپ باال کی
 24/41 9 باندوآینقده، بوکان، م متوسط به باال دو
 23/94 2 ه، تکابیدژ، سردشت، اشنونیه، شاهیمهاباد، اروم متوسط سه
 44/23 4 اره، شوط، پلدشت، سلماسی، چاپیخو نییمتوسط به پا چهار
 12/44 2 چالداران، ماکو نییپا پنج

 

 
 مسکن التيو تسه امکانات يهاشاخص استان آذربايجان غربي بر اساس ييبندي مناطق روستانقشه سطح -4 کلش

 .4939های پژوهش، مأخذ: یافته

 يبهداشت يهاشاخص

 ینهیاستان در زم یهات شهرستانین وضعییتع یبرا

شاخص شامل  44 ،ییروستا بهداشت مسکناز  یبرخوردار

ها مورد استفاده قرار گرفت. حمام، توالت و نحوه دفع فاضالب

ه، یاروم یهاشهرستان ،سیک تاپسیتکن یبندبراساس رتبه

از در یامت 224/1و  149/1، 324/1ب با یو سلماس به ترت یخو

-نهیت را در زمین وضعیو بهتر اول تا سوم قرار گرفته یهارتبه

به خود  ییبهداشت مسکن روستا یهااز شاخص یبرخوردار ی

سردشت،  یهاشهرستان گریدر طرف د .اختصاص دادند

هفده  تا پانزده  در  یهازایبا امتب یز به ترتیچالدران و ماکو ن

نه یدر زمت یوضع نیس واقع شده و بدتریتاپس یبندرتبهآخر 

ن یبه ا ییبهداشت مسکن روستا یهااخصاز ش یمندبهره

ک یج تکنینتا (.3)جدول شماره  ها تعلق گرفته استشهرستان

ارائه شده،  (3که در جدول شماره ) یال خوشهیتحل

 یهاها در شاخصر شهرستانت نامناسب اکثیوضع دهندهنشان

ن یج ایکه از نتا طورهماناست.  ییبهداشت مسکن روستا

 12/44که  یه و خویشهرستان اروم 2شود یجدول مشاهده م

 یهادهند، در خوشهیل میاستان را تشک یهادرصد شهرستان

اند. باال و متوسط به باال واقع شده یک و دو و سطوح برخورداری

و سطح  9ز در خوشه یاره نیچاپ شهرستان سلماس و 2

شهرستان که مجموعاً  49اند. متوسط قرار گرفته یبرخوردار
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شود در یاستان را شامل م یهادرصد شهرستان 42/12

ار ین و بسییپا یچهار و پنج و سطوح برخوردار یهاخوشه

ها به اد شهرستانیار زیاز شکاف بس یکه حاک واقع شدهن ییپا

ت اس ییبهداشت مسکن روستا یهاشاخصاز  یلحاظ برخوردار

ن شکاف و یا ،هار بخشیاس یهابا شاخص سهیکه در مقا

 یبندن سطحیج اینتارتر است. یگشتر و چش یبنسبتًا  یناهمگون

ن یبه ا یش داده شده است. نگاهیز نمای( ن4در شکل شماره )

 یو برخ یجنوب یهادهد که اکثر شهرستانینقشه نشان م

به لحاظ  یت مناسبیاستان در وضع یشمال یهاشهرستان

قرار دارند.  ییبهداشت مسکن روستا یهااز شاخص یبرخوردار

ن بخش یا یهاشاخص ینهیدر زم یمرکز یهاشهرستان

 دارند. یت مناسبیوضع

 يهاي بهداشتها در شاخصرتبه شهرستان -8 دولج
 .4939های پژوهش، مأخذ: یافته
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 امکانات و تسهيالت يهاها در شاخصشهرستان يبندسطح -9 دولج
 .4939های پژوهش، مأخذ: یافته

 درصد تعداد نام شهرستان يسطح برخوردار خوشه شاخص

 زيربنايي

 

 33/4 4 هیاروم باال کی
 33/4 4 یخو متوسط به باال دو
 12/44 2 ارهیسلماس، چاپ متوسط سه
ه، یرانشهر، مهاباد، اشنویندوآب، شوط، نقده، بوکان، پلدشت، پایم نییمتوسط به پا چهار

 ندژیتکاب، شاه

41 32/43 
 24/41 9 سردشت ،چالداران ماکو، نییپا پنج

 

 

 
 بهداشت مسکن يهاشاخصاستان آذربايجان غربي بر اساس  ييبندي مناطق روستانقشه سطح -5 کلش

 .4939های پژوهش، مأخذ: یافته
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 يهاشاخص اساس براستان  يهاشهرستان يبندسطح .4.2

 ييمسکن روستا يبيترک
ک یها به تفکشهرستان یرح برخورداون سطییتعاز پس 

ها در هر آنت یوضع ییسه و شناسایو مقا یاصل یهاشاخص

ها گاه شهرستانیجاص یها، به منظور تشخن شاخصیا ک ازی

ه یل، کهاآن یینها یبندو سطح ییمسکن روستا یهادر شاخص

 یاس و خوشهیتاپس یهاوارد مدل یبیترک صورتبهها شاخص

 برها شهرستان یبندرتبهجه ینت( 41جدول شماره ) .شدند

 که مالحظه طورهماندهد. یس را نشان میتاپسمدل  اساس

، 121/1 یازهایب با امتیاول تا سوم به ترت یهارتبه شودیم

و  یه، خویاروم یهامربوط به شهرستان 433/1و  224/1

ز به یچالدران، ماکو و سردشت ن یهااندوآب است. شهرستانیم

 یهادر رتبه 432/1و  441/1، 923/1 یازهایب با امتیترت

که از جدول شماره  طورهماناند. قرار گرفته پانزده هفده  تا 

 یهادر شاخص یهااکثر شهرستاناز ی( مشخص است امت41)

ن یک است و ایگر نزدیکدینسبتاً به  ییروستا مسکن یبیترک

از  یمندها در بهرهت همگن شهرستانیوضع دهندهنشان

که  یال خوشهیج تحلیاست. نتا ییکن روستامس یهاشاخص

د ییرا تأ ین همگنیه، ا( آورده شد44در جدول شماره )

ک و سطح یدر خوشه  هیارومشهرستان : کهطوریبه د.ینمایم

رانشهر، یاندوآب، نقده، پیم، یخو شهرستان 3باال و  یبرخوردار

درصد  11/41که جمعاً  ارهیبوکان، سلماس، مهاباد و چاپ

 یدو و سطوح برخوردار شود در خوشهیها را شامل مشهرستان

ه، یشهرستان شوط، اشنو 2اند. متوسط رو به باال قرار گرفته

درصد از  23/94ندژ، تکاب، پلدشت و سردشت که شامل یشاه

 یدر خوشه سه و سطح برخورداراست،  استان یهاشهرستان

چهار  یهاز در خوشهیشهرستان ماکو و چالدران ن 2متوسط و 

ن واقع یین و پاییمتوسط رو به پا یو پنج و سطوح برخوردار

ش از یدهد که بینشان م جدولن یا یبندجه سطحینتاند. شده

نه یدر زم یجان غربیاستان آذربا یهااز شهرستان یمین

 یت مناسبیدر وضع ییمسکن روستا یهاخصاز شا یمندبهره

و متوسط به  ت متوسطیشهرستان در وضع یقرار دارند و مابق

 ییایش جغرافن( پراک2اند. در نقشه شماره )ن واقع شدهییپا

که  طورهمانش داده شده است. یها نماشهرستان یبندسطح

 یو جنوب یشمال یهااز شهرستان یدادعت جزبهص است خمش

 ییمسکن روستا یهاشاخصه شهرستان در یت بقیان، وضعاست

 مناسب است.

 ييمسکن روستا يهاها در شاخصرتبه شهرستان -11 دولج
 .4939های پژوهش، مأخذ: یافته
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 ييمسکن روستا يبيترک يهاها در شاخصشهرستان يبندسطح -11 دولج

 .4939های پژوهش، مأخذ: یافته

 درصد تعداد نام شهرستان يسطح برخوردار خوشه خصشا

زيربنايي و رفاهي، 

استحکام سازه، 

تسهيالت،  امکانات و

 يبهداشت

 33/4 4 هیاروم باال کی
 14/41 3 ارهیرانشهر، بوکان، سلماس، مهاباد، چاپیاندوآب، نقده، پی، میخو متوسط رو به باال دو
 23/94 2 پلدشت، سردشت ندژ، تکاب،یه، شاهیشوط، اشنو متوسط سه
 33/4 4 ماکو نییمتوسط رو به پا چهار
 33/4 4 چالداران نییپا پنج
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 ييمسکن روستا يهاشاخصاستان آذربايجان غربي بر اساس  ييبندي مناطق روستانقشه سطح -6 کلش
 .4939های پژوهش، مأخذ: یافته

 پژوهشات يفرض يبررس .4.3
استان  ييت مناطق روستايوضع رسديبه نظر مه اول: يفرض

مسکن نامتعادل است و  يهانه شاخصيدر زم يجان غربيآذربا

 شود.يده مينه دين زميدر ا يادياختالف ز

 یادیکه اختالف و تفاوت ز دهدیمنشان  پژوهش یهاافتهی

به  یجان غربیاستان آذربا یهاشهرستان یین مناطق روستایب

، استحکام سازه، امکانات زیربنایی و رفاهی هایتفکیک شاخص

 یهاافتهیشود. یده میدو تسهیالت و بهداشت مسکن روستایی 

ها اد شهرستانیاز تفاوت نسبتًا ز یحاکز یها نشاخص یبیترک

. است ییمسکن روستا یهااز شاخص ینه برخورداریدر زم

های ترکیبی مسکن روستایی این نابرابری در شاخص گرچه

های ترکیبی مندی از شاخصر بهرهتر و همگنی بیشتری دک 

بیش از  یشود؛ ولها دیده میشهرستان نیدر ب مسکن روستایی

های استان آذربایجان غربی در زمینه نیمی از شهرستان

متوسط های مسکن روستایی در وضعیت مندی از شاخصبهره

تفاوت و اختالف  دهندهنشانقرار دارند که  به پایین

ه اول پژوهش یفرض نیبنابرا ؛نه استین زمیها در اشهرستان

 شود.ید مییتأ

ن سطح برخورداري مناطق يرسد بيبه نظر مه دوم: يفرض

و  هاي مسکندر شاخص يجان غربياستان آذربا ييروستا

 وجود دارد. يها رابطه معنادارت آنيجمع

ها و رتبه ت شهرستانیبرای بررسی رابطه بین جمع

تفاده شد که نتیجه آن در برخورداری از آزمون اسپیرمن اس

( آورده شده است. نتیجه این آزمون نشان 42جدول شماره )

ها و داد که به لحاظ آماری بین رتبه برخورداری شهرستان

ًا ها همبستگی باالیی وجود دارد و عمدتجمعیت آن

هایی هستند که جمعیت بیشتری آن های برخوردارشهرستان

= سطح  114/1ی و = ضریب همبستگ 143/1)نیز دارند 

 شود.ید مییه دوم پژوهش تأیفرض نیبنابرا ؛معناداری(

 نتايج همبستگي بين جمعيت و رتبه برخورداري -12جدول 
 4939های پژوهش، مأخذ: یافته

 محاسبات همبستگی اسپیرمن
         

 

رتبه  جمعیت

 برخورداری

 سطح

 معناداری

 حج 

143/1 4 جمعیت نمونه  114/1  41 
رتبه 

ورداریبرخ  

143/1  4 114/1  41 

 
 

ن سطح برخورداري مناطق يرسد بيبه نظر مه سوم: يفرض

و فاصله  هاي مسکندر شاخص يجان غربياستان آذربا ييروستا

 وجود دارد. ي)اروميه( رابطه معنادار استانها از مرکز آن
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( برای بررسی 49نتایج آزمون اسپیرمن )جدول شماره 

و رتبه  استانمرکز  عنوانبهرومیه رابطه بین فاصله از شهر ا

باالیی در این زمینه  یاز همبستگ هابرخورداری شهرستان

ترند نزدیک استانهایی که به مرکز دارد و شهرستانت یحکا

فاصله  ،تر برخوردارهای ک اکثر شهرستانبرخوردارترند و 

= ضریب همبستگی و  144/1بیشتری از شهر ارومیه دارند )

ن پژوهش یه سوم ایفرض نیبنابرا ؛معناداری(= سطح  114/1

 شود.ید مییز تأین

نتايج همبستگي بين فاصله از مرکز استان و رتبه  -13جدول 

 برخورداري
 4939های پژوهش، مأخذ: یافته

 محاسبات همبستگی اسپیرمن 
         

 

فاصله از 

 مرکز استان

رتبه 

 برخورداری

 سطح

 معناداری

 حج 

فاصله از  نمونه

کز مر

 استان

4 144/1  114/1  41 
رتبه 

 برخورداری

144/1  4 114/1  41 

 يريگجهيو نت بحث .5
 یل سطوح برخوردارین و تحلییتع ین پژوهش برایدر ا

از  یمندنه بهرهیدر زم یربغجان یاستان آذربا یهاشهرستان

در دسترس  یهابا توجه به داده ییمسکن روستا یهاشاخص

 93نفوس و مسکن،  یومعم یسرشمار 4931 یسرشمار

شاخص در چهار گروه زیربنایی و رفاهی، استحکام سازه، 

س و یتاپس یهابا مدلانتخاب و  یامکانات و تسهیالت و بهداشت

 یبررسقرار گرفتند.  لیوتحلهیتجزمورد  یال خوشهیتحل

در ها نشان داد که ک شاخصیها به تفکت شهرستانیوضع

ول )سردشت( با شهرستان شهرستان ا ییربنایز یهاشاخص

ن یا ی، ولدهدیرا نشان م یادیآخر )چالدران( اختالف ز

کاهش  یریچشمگ صورتبه یبعد یهااختالف در شهرستان

که  دز نشان داین یال خوشهیج تحلینتا .دا کرده استیپ

 ییربنایز یهاها در شاخصشهرستان یت برخورداریوضع

استان  یهارستاندرصد شه 31ش از یبست و یچندان مناسب ن

ن ییدر سطح متوسط و متوسط به پا ن گروهیا یهادر شاخص

ج نشان یاستحکام سازه نتا یهاشاخص ینهی. در زمقرار دارند

ز است و یها نسبتاً ناچاز شهرستان یارین بسیداد که تفاوت ب

 ینهیاستان در زم یهان شهرستانیب یکیو نزد یهمگن ینوع

با توجه شود. ین بخش مشاهده میا یهااز شاخص یمندبهره

ها به لحاظ درصد شهرستان 21ک به ی، نزدین همگنیبه ا

که نشانه  گرفتند و متوسط قرار ، در سطوح باالیبرخوردار

 یهااستان در شاخص یهاشهرستانت یوضعمناسب بودن 

امکانات و  یهاشاخص ینهیدر زماستحکام سازه است. 

شان داد که به لحاظ ج نینتا ییالت مسکن روستایتسه

ده ین بخش تفاوت دیا یهادر شاخص هاشهرستان یبرخوردار

 ین تفاوت نسبیز این یال خوشهیک تحلیج تکنیشود. نتایم

استان از  ییمساکن روستا ینه برخورداریها در زمشهرستان

 یهادر شاخص د نمود.ییالت را تأیامکانات و تسه یهاشاخص

اکثر  حاکی از آن بود که جینتا ییبهداشت مسکن روستا

شهرستان  49 کهطوریبهندارند.  یت مناسبیها وضعشهرستان

استان را شامل  یهادرصد شهرستان 42/12که مجموعاً 

ن و ییپا یچهار و پنج و سطوح برخوردار یهاشود در خوشهیم

اد یار زیاز شکاف بس ین واقع شدند که حاکییار پایبس

بهداشت  یهااز شاخص یرها به لحاظ برخورداشهرستان

با  سهیدر مقاو شکاف  ین نابرابریت. ااس ییمسکن روستا

 رتر است.یگشتر و چش یها، نسبتاً بر بخشیسا یهاشاخص

از یک بودن امتیاز نزد یز حاکیها نشاخص یبیجه ترکینت

از  یمندها در بهرهشهرستانبودن ها و همگن شهرستان

ج ینتا اساس بر کهطوریبهاست.  ییمسکن روستا یهاشاخص

استان  یهااز شهرستان یمیش از نی، بیال خوشهیتحل

مسکن  یهاصاز شاخ یمندنه بهرهیدر زم ین غربجایآذربا

در  هاشهرستان یقرار دارند و مابق یت مناسبیدر وضع ییروستا

 اند.ن واقع شدهییت متوسط و متوسط به پایوضع

برخورداری  ت و رتبهیرابطه بین جمع یج بررسینتا

ن ینشان داد که ب ییمسکن روستا یهاها از شاخصشهرستان

باالیی وجود دارد و عمدتًا  ین دو عامل همبستگیا

هایی هستند که جمعیت بیشتری های برخوردار آنشهرستان

 نیز دارند.

 یو رتبه برخوردار استانعامل فاصله از مرکز  یجه بررسینت

ن دو ین ایب ییباال یتگهمبس ز نشان داد کهیها نشهرستان

 استانهایی که به مرکز و شهرستانشود یده میعامل د

تر برخوردار های ک ترند برخوردارترند و اکثر شهرستاننزدیک

 فاصله بیشتری از شهر ارومیه دارند.

تواند یک منطقه میدر  ییگرچه توسعه مسکن روستا 

ن یال ببا یهمبستگ باوجود یباشد ول یاز عوامل مختلف یناش

از  هاشهرستان یسطح برخوردار بات و فاصله یعامل جمع

 یهااستیرسد سی، به نظر مییمسکن روستا یهاشاخص

ر یشتر تحت تأثیب طرفازیک ،ن منطقهیتوسعه مسکن در ا

قرار گرفته  یگذارهیسرما یمبنا عنوانبهبوده که ت یعامل جمع

 یسدسترو  هاسکونتگاه ییایجغراف یانزواگر یاز طرف دو ؛ است
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 یافتگیدر توسعه یه نقش مهمیارومشهر  ازجملهبه مراکز مه  

 بنابراین ؛فا کرده استین منطقه ایمسکن ا یافتگیو عدم توسعه

دار، یو حرکت به سمت توسعه پا یاتعادل منطقه یجهت برقرار

به مناطق  یاژهیتوسعه مسکن نگاه و یهااستیالزم است که س

 داشته یاهیحاش و یمنزو یهاسکونتگاه ت ویجمعک  ییروستا

شتر و متعاقبًا یب یهاین صورت شاهد نابرابریر ایباشد؛ در غ

   بود.یروستاها خواهشتر یهر چه به یتخل

 هايادداشت

1- Hewitt 
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 .24-29(، 4) 4 ،نگفره تحقیقات

های مسکن در مناطق روستایی استان (. تحلیل نابرابری فضایی شاخص4932قادرمرزی، ح.، جمینی، د.، جمشیدی، ع.، چراغی، ر. ) .43

 .444-39(، 4)2، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستاییکرمانشاه. 

 تهران: مرکز آمار ایران. تان آذربایجان غربی.اسمسکن  نفوس و عمومی تفصیلی سرشماری نتایج(. 4931مرکز آمار ایران ) .43

20. Hewitt, W. E. (1998). The role of international municipal cooperation in housing the developing 

world’s urban poor: the Toronto-Sao Paulo example. Habitat International, 22(4), 411-427. 
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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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