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 مقدمه
 یهماهنگ مستلزم ،آن تحقق و شود یم محسوب جامعه هر یگفرهن و یاجتماع ،یاقتصاد یرهایمتغ در یادیبن ییرتغ ،توسعه اصوالً

 یزن هاتوسعه ینا و یستن یرپذ امکان ،یاسیس و یاجتماع ،یفرهنگ ةتوسع بدون یدارپا یاقتصاد ةتوسع است. آن گوناگون ابعاد ینب
 ،همچنین .(70 :1391 یگران،د و یقیحق ذاکر) برد مین ییجا به راه بلندمدت در ،یاقتصاد ةتوسع به یعلم و یمنطق نگرش بدون

 به ،یبخش و کالن ةتوسع های یاستس چارچوب در است الزم یا منطقه هایتیواقع با یبخش و یمل اهداف یهماهنگ یبرا
 یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد های یتقابل با را کالن های یاستس بتوان تا شود توجه یزن ای یهناح و یا منطقه ةتوسع های یاستس

 و یاقتصاد یها تعادل نبود رفع در آن یکپارچگی و یتجامع توسعه، ارکان از یکی (.17 :1385 ،یدختب ینام) کرد ارسازگ منطقه
 یندفرا در ،رو ینا از .است یانسان جوامع جانبة همه یتعال و رشد توسعه، یکل هدف و (2 :1382 ،یفن) مناطق درون یاجتماع
 در اه آن یازهاین و یانسان جوامع یاتمقتض و یطشرا درک و شناخت آن، یرمس در رفتنرگقرا و توسعه به یابیدست یبرا ،یزیر برنامه
 یزن منابع و امکانات و شود ینم مطرح یکسان طور به جاهمه در ضرورت ینا ،یقینبه است. یضرور هایاقدام جمله از ،مختلف ابعاد

 را ها یتاولو توان یم ها آن یتنگناها و هایتقابل و ینواح یتضعو شناخت و یبررس با (.1 :1384 ،یرضوان) یستن یکسان جاهمه در
 هایاستگذاریس و ها برنامه ،ها طرح ةارائ برای ینواح هایضعف و هاقوت از یآگاه امروزه .کاست ها ینابرابر شدت از و شناخت

 یینتع یبرا مناسب یاریمع ...و یبهداشت ،یکالبد ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یها شاخص از استفاده کهیا گونه به ؛است یضرور
 ،راستا ینا در .رودمی شماربه یدارپا ةتوسع به یدنرس راه در موجود های یینارسا و هامشکل رفع در مهم یعامل و ینواح یگاهجا

 و یا منطقه یضاف در یستیز یها کانون انتظام یپ در ،ای یهناح مسائل به جانبه همه و یقعم ینگاه با ای یهناح یزیر برنامه
 چشمه هفت ینبر)ق است یستیز یها کانون یانم مناسب ارتباط و یستز یطشرا ینتر ضروری ساختنفراهم دنبالبه ،یگرد عبارت به
 ابعاد با یا مقوله و توسعه یاصل های یرساختز از یکی عنوان به مسکن که فرضیه این درنظرگرفتن با (.2 :1384 ،یردل هزادینحس و

 گفت توان یم ،(70 :1391 دیگران، و یقیحق ذاکر) است جانبههمه و یقدق ةمطالع نیازمند ،یاقتصاد و یاجتماع ،ستییز مختلف
 استان میانی ةیناح شهرهای پایدار ةتوسع و یافتگی توسعه در یمهم نقش که است عاملی مسکن، بخش یافتگی توسعه میزان

 همدان استان میانی ةیناح یشهرها در مسکن بخش یافتگی توسعه سطح که ستا آن بر یسع ،پژوهش ینا در .کند یم ایفا همدان
 ،موجود عضو ییشناسا منظور به .کرد یزیر برنامه یندهآ برایمسکن را مشخص و  یو کمبودها یازهاشود تا بتوان ن یبررس

 استفاده با .ندشو یم یبند رتبه ی،عامل یلتحل مدل از استفاده با شهرها سپس و شودمی گرفته درنظر مسکن هب طومرب یها شاخص
 بخش در منابع یصتخص یریگ جهت در را الزم یراهبردها ،آن براساس و شناخت را یمحل یازهاین توان یم یبند رتبه ینا از

 یشهرها در مسکن بخش یافتگی توسعه ینسب سطح یریگ اندازه ،پژوهش ینا یکل هدف ،دیگر عبارت به کرد؛ مشخص مسکن
 در همگن سطوح یینتع ،مسکن ةتوسع مختلف یها شاخص از یبرخوردار یزانم لحاظبه ها آن یبند رتبه ،همدان استان میانی ةیناح

 .است مسکن بخش در منابع یصتخص برای الزم یراهبردها یینتع ،آن یینها هدف و یهناح ینا شهرهای و ها شهرستان ینب

 

 ینظر یمبان
 باید بهتر برداری بهره برای نیز و ثروت و منابع کمبود دلیلبه که است استوار اصل این بر کشور در توسعه های سیاستگذاری روند
 سرریز از نیز روستاها و کوچک شهرهای پیرامونی، های حوزه بعدها تا شوند گذاری سرمایه مطمئن اما ،محدود نقاط در توسعه منابع
 و روستاها و کوچک شهرهای از گریزیجمعیت در ،ها سیاست ینا فضایی تأثیرهای .شوند مند بهره هاآن ةتوسع از ناشی ثروت
 و ها معلولیت ،خاص ایآستانه از گذشتن از پس ،فربهی همین .است شده نمودار شهرهاکالن و بزرگ شهرهای شدنتر فربه

 و روستایی و شهری یها حوزه میان کیفی و کمی های نابرابری این (.21 :1382 ،اسدی) است زده دامن را شهری های بحران
 .است ساخته مطرح جدی طور به را ها نابرابری تعدیل و مسئله از خروج های راه جویوجست ضرورت ،اخیر های دهه در ها آن تشدید
 و امکانات از برخورداری امید با شهرها سوی به روستایی های گروه جاییهجاب و روستاها و شهرها زندگی کیفیت میان تضاد

 معموالً که است شده هاییمشکل و مسائل ایجاد سبب نیز شهری های حوزه در بلکه ،روستایی های حوزه در تنهاهن ،تسهیالت
 و سیاسی های دگرگونی و هاتحول (.1 :1382 ،اسالمی انقالب مسکن بنیاد) شودمی یاد هاآن از «شهری مسائل» عنوان به

 -فرایند این .آورد فراهم شهری های کانون افزایش و رشد برای را کافی و زمال های زمینه ،اخیر های دهه در اقتصادی -اجتماعی
 افزایش با ،آن دنبالبه و ارضی اصالحات طریق از -بود جهانی داریسرمایه نظام در ادغام روندهای از متأثر عمدتاً ،آغاز در که

 نه ،شهرگرایی و شهری گسترش و رشد آن، یپ در .فتیا شدت ،ملی درآمدهای در آن نقش و جهانی بازارهای در نفت قیمت
 مبنایبر بلکه ،زیستی واحد گونه دو این عملکردی تکمیل و روستایی و شهری مراکز میان اقتصادی متناسب کار تقسیم براساس
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 یهای سیاست اعمال. (189 :1378 ،حاصل حسینی و سعیدی) گرفت شکل روستاها به شهرها چرایوچون بی ةسیطر و گزینیجدایی
 ؛است کرده حادتر را هامشکل این تر،پایین های سکونتگاه به توسعه آثار پخش منظوربه شهرها در گذاری سرمایه و رشد قطب مانند

 ،ها اولویت تعیین برای نواحی یافتگی توسعه سطح و نواحی بین توسعه های شاخص و خدمات توزیع ةنحو شناخت و بررسی ،بنابراین
 کیفیت .شودمی اختالف افزایش و کشور های سکونتگاه ترشدنقطبی موجب ،مسائل این به یتوجهبی و دیاب می ایویژه ضرورت

 ةتوسع ویژه به توسعه، روند در را ایعمده مسائل ،گذشته متمرکز و نامطلوب های ریزیبرنامه اثر رب آن های زیرساخت و توسعه
 برای مناسب مدل عرضة در اساسی تنگناهای از یکی ،موضوع این اریساخت پیچیدگی و گوناگون ابعاد .است کرده ایجاد مسکن
 نظر از نواحی بندیسطح و شناخت ،ایمنطقه های تعادل نبود از ناشی مسائل حل در نخست گام .آید می شماربه اعتبار توزیع

 ،حقیقتدر .است... و آموزشی ،درمانی -بهداشتی ،نگیفره -اجتماعی ،یارتباط و زیربنایی ،اقتصادی های زمینه در برخورداری
 شهری رشد منفی عواقب از یا اند شده خود پیشرفت سیر در توقف و رکود دچار ،اند مانده عقب اند،شده ایحاشیه که مناطقی

 :1377 ،صرافی) هستند کالبدی و بخشی های ریزیبرنامه و منابع تخصیص در منطقه سطح و فضا به توجه خواهان و اند آشفته
 و مختلف نواحی های ویژگی شناخت متوازن، و یکپارچه ةتوسع ضرورت به توجه با ،ایران جمله از توسعهدرحال کشورهای در (.147

 توزیع ،ای ناحیه سیستم تحلیل از نهایی هدف ،کشورها این در زیرا ؛شود می محسوب کار اساس ریزیبرنامه هر در ،ها آن نابرابری
 های فعالیت بازدهی و کارایی باید ای ناحیه های سیستم تحلیل ،دیگر عبارت به ؛است ای ناحیه سطح در امکانات و یتجمع مطلوب

 .کند عمل اجتماعی و اقتصادی های فعالیت محرک عنوانبه و دهد افزایش زوایا همة در را اجتماعی عدالت همراهبه اقتصادی

 یکمتر تعداد برحسب یرمتغ یامجموعه ةارائ ،هاآن مشترک هدف که است یرآما فنون از یامجموعه ،یعامل یلتحل مدل

 کردنخالصه ،آن یاصل هدف که است یرهمتغچند یآمار یها روش از یعضب یبرا یعموم ینام ،یعامل یلتحل .است یفرض یرمتغ
 یعموم یها عامل قالب در را ها آن ،یتنهادر و پردازد یم یادیز یرهایمتغ یدرون یهمبستگ یبررس به روش ینا ست.ها داده

 عنوان به یرهامتغ از یکهر و گیرند یم قرار نظرمد همزمان طورهب یرهامتغ تمام ،روش ینا در .کند یم یینتب و یبنددسته ،یمحدود
 که دگیر یم صورت یبیترتبه اطالعات کردنخالصه ،حالینعدر (.284 -282 :1382 ،یکالنتر) دنشو یم لحاظ وابسته یرمتغ یک

 (.128 :1380 ،یآبادیزنگ و یطالب) است دارامعن مفهوم نظر از شدهخالصه یجةنت

 هگرفت انجام کشور از خارج و داخل در ینواح ینابرابر و مناطق یافتگی توسعه یتوضع یبررس ینةزم در یاریبس یها پژوهش
 های ینابرابر یبررس به ،یا خوشه و یعامل لیتحل یها روش از استفاده با( 2007) الحسن ،ها پژوهش ینا از یکی در .است

 محروم و محروم یمهن برخوردار، ةمنطق سه به را کشور این نظر، مورد یبیترک شاخص براساس و پرداخت غنا کشور در یا منطقه
 کشور ینا ایه یالتا یافتگی توسعه یزانم ،«هند یامنطقه اختالف و یانسان ةتوسع» عنوان با یگرد یپژوهش در .کرد یبند طبقه
 مختلف یها شاخص از ،یعامل یلتحل روش از استفاده با یبیشاخص ترک یک آوردندستبه یبرا ،پژوهش ینا در .شد یبررس

 یبرا ،یگرد یپژوهش در (.2002 نوربخش،) ندشد یبندرتبه آن به توجه با مطالعه مورد یاالتا وشد  استفاده یاجتماع و یاقتصاد
 یا خوشه و یعامل یلتحل یرةمتغچند یآمار های یکتکن از مناطق، یبند رتبه و یکبلژ  مختلف مناطق گییافت توسعه یتوضع یبررس

 و یسرک یها آزمون ،ها داده یابیارز منظوربه ،پژوهش ینا در .شد استفاده... و یفرهنگ ،یآموزش ،یبهداشت ،یاقتصاد شاخص 33 و
 کاربه یژهو مقدار و یانسوار درصد یارمع ،یاسکر یها آزمون ،شدهاستخراج یها عامل تعداد درمورد گیری یمتصم یبرا و بارتلت

 -یشهر یافتگین توسعه و توسعه ییفضا یالگو یینتب در یعامل یلتحل کاربرد» پژوهش در (.2001 گران،ید و اوووج) شد هرفتگ
 شد یبررس یقیتطب صورتبه 1385 تا 1375 یها سال در یرانا یها شهرستان یتمام یافتگی توسعه سطوح ،«یرانا در یا منطقه

 تحلیل و عاملی یلتحل روش از استفاده با( 35 -34: 1388) نسترن و زادهیگنجعل (.116-101 :1387 ،راندیگ و نژادیلاسماع)
 تگییاف توسعه سطح یبندرتبه» پژوهش در .کردند یبررس را یشرق یجانآذربا استان یها شهرستان یافتگی توسعه ةدرج ،یا خوشه

 یها سال در ،یکتفکبه بخش نه در سمنان استان یها شهرستان از یکهر یبرا شاخص 142 یزن «سمنان استان یها شهرستان
 (.22 -17 :1385 بیدخت، ینام)گرفته شد  کاربه پژوهش امر در استفادهقابل یرهایمتغ عنوان به ،1379 تا 1374

 

 پژوهش روش
 لحاظبه همدان استان میانی یةناح یشهرها یبندسطح دنبالبه ،یلیتحل -یفیوصت روشبه است و یکاربرد حاضر پژوهش

 به پژوهش، ةمحدود یگستردگ و موجود یتنگناها و ها یتمحدود به توجه با ،پژوهش ینا در .است مسکن بخش در یافتگی توسعه
 یمنابعاز  استفاده با و شد اکتفا یکالبد و یتیجمع ی،اقتصاد یفی،ک ی،کم یها شاخص ةینزم در مسکن هب طومرب شاخص 21 یینتع

 و ها سازمان از یعضب به رجوع و مربوط یشهرها یلیتفص و جامع یها طرح ،1390 سال همدان استان یآمار ةسالنام مانند
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 الزم عاتاطال همدان، یاستاندار یزیربرنامه و یریتمد دفتر و یشهرساز و راه کل ةادار ،یشهردار مانند یدولت یها ارگان
 شهر نه یافتگی توسعه عاملی، یلتحل مدل از استفاده با SPSS افزار نرم یطمح در ها داده و اطالعات پردازش از پس .شد یگردآور

 .شد بندیرتبه همدان استان میانی یةناح
 

 ها یافته و بحث
 دراستان  نیا تیجمع د.شو یم محسوب کشور استان نیوسومستیب مساحت، لحاظ از و نیچهاردهم ت،یجمع لحاظ از همدان استان
 به شمال از وسعت، مربع کیلومتر 19،493 با استان نیا .است بوده نفر 1،758،268 بر بالغ ،یسرشمار اساسبر 1390 سال

 کرمانشاه و کردستان یها استان به غرب از و مرکزی استان به شرق از ،لرستان استان به جنوب از ،قزوین و زنجان های استان
 49 تا دقیقه 34 و درجه 47 و استوا خط از شمالی عرض ةیقدق 48 و درجه 35 تا یقهدق 59 و درجه 33 یمدارها ینب و شده محدود

 و دهستان 73 شهر، 27 بخش، 25 شهرستان، 9 شامل و است گرفته قرار ینویچگر النهار نصف از شرقی طول ةیقدق 36 و درجه
 یکوهستان و سردمنطقه  این و است یرمتغ سال فصول در باران و برودت لحاظ از منطقه یجو اوضاع و وهواآب .شود می روستا 1120
 ،همدان ی)شهرها همدان یها شهرستان شامل همدان استان یانیم ةیناح .(1390 ،همدان استان شهرسازی و راه کل ةادار) است

 .است قهاوند( و نیفامن یشهرها) نیفامن و آباد(اسد شهر) اسدآباد ،(آبادصالح و نیاللج ،بهار یشهرها) بهار ،(جورقان و انجیمر
 با همدان ستانشهر هب مربوط آن تیمعج ةعمد که دارد نفر 865،586 بر بالغ یتیجمع هیناح نیا ،1390 سال یسرشمار بقاطم

 آباداسد ،نفر 479،640 یتجمع با همدان شهر .است نفر 42،898 یتجمع با ینمنفا شهرستان به مربوط آن نیکمتر و نفر 594،406
 (.1390 ،ایران آمار مرکز) روندمی مارشبه ناحیه ینا مهم یشهرها ،نفر 27،481 یتجمع با بهار و نفر 51،911 یتجمع با

 

 1390 ،همدان استان میانی ةناحی شهرهای جمعیت .1 دولج
 )نفر( یتجمع شهرستان شهر نام یفرد )نفر( یتجمع شهرستان شهر نام یفرد

 27،481 بهار بهار 6 479،640 همدان همدان 1

 14،724 بهار یناللج 7 2850 همدان قهاوند 2

 7850 بهار آبادصالح 8 9529 همدان یانجمر 3

 51،911 اسدآباد اسدآباد 9 10،951 همدان ورقانج 4

     14،301 ینفامن ینفامن 5

 1390 ،رانیا آمار مرکز :منبع           

 

 های شاخص .است ایمنطقه ةتوسع مطالعات در قدم ترین مهم ،توسعه های شاخص تعیین :مطالعه مورد های شاخص -

 نوع از مسکن هب طومرب شاخص 21 از ،پژوهش این در (.24 :1384 ،رضوانی) تاس منطقه های پدیده آماری بیان ،درواقع توسعه
 زیر شرحبه یافتگی توسعه لحاظبه همدان استان میانی ناحیة شهر نه بندیسطح منظوربه کالبدی و جمعیتی اقتصادی، کیفی، کمی،

 :شد استفاده
 متوسط کل، مساحت به مسکونی مساحت نسبت املش ؛دارند مستقیم یتأثیر مسکن یافتگی توسعه بر که هایی شاخص .1

 نسبت واحدها، کل به نوساز واحدهای نسبت ،(71/45) کشوری استاندارد با مسکونی ةسران نسبت ،ساختمانی تراکم
 کل به خصوصی مالکیت درصد واحدها، کل به نگهداری قابل و مرمتی واحدهای نسبت ،تخریبی به نوساز واحدهای

 نسبت طبقات، تعداد متوسط ،مسکونی واحد در اتاق متوسط ،مسکونی ناخالص تراکم ،مسکونی الصخ تراکم ،ها مالکیت
 .مسکونی کاربری مساحت به ارتباطی ةشبک مساحت نسبت و (کل به پر) شهر کل سطح به شهر ةساخت سطح

 واحد در خانوار تراکم ،نیمسکو واحد در نفر تراکم شامل ؛دارند معکوس تأثیر مسکن یافتگی توسعه بر که هایی شاخص .2
 متوسط و اتاق در نفر تراکم واحدها، کل به تخریبی واحدهای نسبت ،مسکونی ةسران ،مسکونی واحد کمبود درصد ،مسکونی

 بر تا شدند محاسبه معکوس صورتبه ها داده ماتریس در ها شاخص این که است ذکر شایان) مسکونی قطعات ةانداز
 (.باشند داشته ممستقی یتأثیر یافتگی توسعه

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%A7
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 1390 ،همدان استان یجنوب یةناح شهر دوازده ةمطالع مورد یها شاخص موجود وضع یها داده .2 دولج
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 23/0 22/0 22/0 87/1 21/0 22/0 2/0 2/0 25/0 )معکوس( ی. تراکم نفر در واحد مسکون1

 91/0 82/0 85/0 77/0 93/0 85/0 84/0 83/0 95/0 )معکوس( ی. تراکم خانوار در واحد مسکون2

 11/0 05/0 07/0 04/0 13/0 05/0 06/0 06/0 19/0 )معکوس( ی. درصد کمبود واحد مسکون3

 24/0 15/0 26/0 25/0 18/0 19/0 23/0 22/0 23/0 شهر به مساحت کل ی. نسبت مساحت مسکون4

 یمسکون ی. درصد واحدها5
 سال )معکوس( 20 یباال

03/0 02/0 23/0 19/0 18/0 25/0 26/0 15/0 24/0 

 02/0 03/0 02/0 01/0 01/0 01/0 02/0 03/0 03/0 )معکوس( یمسکون ة. سران6

 35/72 81 7/76 61 6/55 6/57 5/74 70 125 ی. متوسط تراکم ساختمان7

 یارد کشوربا استاند یمسکون ة. نسبت سران8
(71/45) 

67/0 68/0 97/0 56/1 15/2 34/1 25/1 87/0 19/1 

 154/0 015/0 099/0 141/0 105/0 155/0 258/0 133/0 134/0 نوساز به کل واحدها ی. نسبت واحدها9

به کل واحدها  یبیتخر ی. نسبت واحدها10
 )معکوس(

15/15 77/3 18/7 89/11 04/2 09/13 49/13 83/29 18/3 

 03/1 48/3 25/1 22/1 21/0 36/0 85/1 5/0 03/2 یبینوساز به تخر یبت واحدها. نس11

به  ینگهدارو قابل یمرمت ی. نسبت واحدها12
 کل واحدها

786/0 602/0 601/0 411/0 405/0 842/0 822/0 807/0 614/0 

 5/97 98 65 94 91 87 1/93 5/93 85 ها تیمالک کل به یخصوص تی. درصد مالک13

 4/176 7/250 2/175 44/163 7/101 140 5/171 4/305 328 یاکم خالص مسکون. تر14

 2/42 37/37 74/46 63/41 81/17 61/27 9/39 2/67 63 ی. تراکم ناخالص مسکون15

 2/4 2/3 5/3 2/3 9/3 6/3 4/3 8/3 1/3 ی. متوسط اتاق در واحد مسکون16

 96/0 69/0 76/0 57/0 81/0 79/0 68/0 76/0 79/0 . تراکم نفر در اتاق )معکوس(17

 29/1 7/1 4/1 16/1 6/1 11/1 38/1 45/1 8/1 . متوسط تعداد طبقات18

 004/0 005/0 004/0 002/0 003/0 003/0 004/0 004/0 005/0 )معکوس( یقطعات مسکون ة. متوسط انداز19

 64/0 52/0 59/0 58/0 43/0 52/0 52/0 43/0 5/0 شهر به سطح کل شهر ة. نسبت سطح ساخت20

 یارتباط ة. نسبت مساحت شبک21
 یمسکون یبه مساحت کاربر

97/0 91/1 82/0 11/1 97/0 15/1 09/1 38/1 14/1 

 1390 اطالعات، و آمار دفتر همدان، استانداری ریزی برنامه معاونت :منبع
 

 شهر نه یبرا مسکن هب طومرب شاخص 21 ،همدان استان یانیم ةیناح مسکن یها شاخص یافتگی توسعه یزانم یبررس یراب
 یتوضع و یعامل یازامت به توجه با شهرها یبندرتبه ،یرز مراحل یبترتبه ،یعامل یلتحل مدل از استفاده با و شودیم بررسی ناحیه

 موعمج ،SPSS افزار نرم از یریگبهره با ابتدا که صورتینبد ؛دشو یم تحلیل و تجزیه یکدیگر با ها آن یهمبستگ و ها شاخص
 جمع محور یک حول ،دارند یدرون ارتباط که ییها شاخص سپس .دنشو یم یسازعامل پژوهش ینا در استفاده مورد یها شاخص

 با ییها شاخص برعکس، .دهند یم یلتشک را عامل یک دارند، درصد 5/0 یباال یهمبستگ که ییها شاخص بنابراین، شوند؛یم
 یسماتر یقطر از عوامل ،ینبنابرا ؛دهند یم یلتشک را یگرید عامل ،ندارند را ها صشاخ ینا با تجمع امکان که یمنف یهمبستگ
 .شوند یم استخراج یهمبستگ

 

 SPSS افزار نرم در آن همزمان اجرای و عاملی تحلیل انجام مراحل -
  شهرها از یکهر یها شاخص اطالعات و ها داده یسماتر یلشکت :اول مرحلة

m یسماتر یک که ستها شاخص شامل آن یهاسطر و شهرها شامل آن یها ستون که یسیماتر از ستا عبارت ها داده یسماتر

×n 21×9 یسماتر ،ینبنابرا کنیم؛می یبند رتبه شاخص 21 از استفاده با را شهر نه همدان یمرکز ةیناح در .دهد یم یلتشک را 
 بر منفی یا معکوس یرتأث ها شاخص از یعضب آنجاکه از اما ،تاس مربوط شهرهای مسکن یها شاخص ةلیاو یها داده همان ،درواقع
 ها آن روی معکوس عمل و شوند شناسایی باید ،SPSS افزار نرم به ها داده ورود و تحلیل و تجزیه از یشپ ،دارند یافتگی توسعه

 .(2 جدول) باشند داشته یافتگی توسعه بر مثبت ییرتأث تا شود جامان
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  همدان یانیم ةیناح یشهرها یبرا ها شاخص ینب یهمبستگ یسماتر ةمحاسب :دوم مرحلة

 ها شاخص ةهم اگر .شود یم استفاده یهمبستگ یسماتر از ها شاخص یانم یدرون ارتباط و یبعد مراحل در هاهمحاسب انجام یبرا
 از یکهر یرمقاد یشافزا یعنی است؛ تمثب ها یهمبستگ باشد، بهتر وضع بیانگر یشترب یفیتک و باشند شده مرتب مثبت جهت در

 نوشت m*m ماتریس صورت به توان یم را شاخص m میان همبستگی .است همراه یگرد یها شاخص یرمقاد یشافزا با ها شاخص
 اعداد و 1 آن اصلی قطر مقادیر .داریم را 21×21 ماتریس شاخص، 21 با همدان استان یانیم ةناحی شهرهای موردی ةنمون برای که
 همواره ،1 به 2 شاخص همبستگی و 1 شاخص خود با شاخص هر همبستگی زیرا ؛است قطر باالی اعداد تکرار آن اصلی قطر رزی

 ،همدان استان میانی ةناحی شهرهای همبستگی ماتریس ابعاد بودنبزرگ یلدل به .است 2 شاخص با 1 شاخص همبستگی مساوی
 .نیست پذیرامکان خوانا صورت هب صفحه یک در (21×21) یسماتر این نمایش امکان

 
  یاصل یها عامل استخراج :سوم مرحلة

 و شترکم عوامل ی،عامل یسماتر از استفاده با .آید یم دست به ها شاخص ینب یهمبستگ یسماتر از استفاده با ها عامل استخراج
 .شود یم محاسبه یرصفرغ ةیژو یرمقاد یتمام یبرا یژهو یبردارها سپس .دشو یم مشخص ها شاخص از یکهر ینسب یتاهم

 در .دشو یم یدهنام یعامل بار ،اصطالحبه که است مربوط عامل یبرا شاخص هر با متناظر یبارگذار مقدار یقتدرحق ،یژهو یبردارها
 ةیجنت باشد. 5/0 یباال ها آن یهمبستگ که روندمی کاربه ییها شاخص عوامل، در هم با ها شاخص اتصال در یعامل یلتحل مدل

 از درصد 94 ،عوجمدرم که است بوده عامل شش به شاخص 21 کاهش ،همدان استان یانیم ةیناح یها شاخص یبرا حاصل
 .دنده یم پوشش را یانسوار

 

 یهمبستگ یسماتر از استفاده با مسکن یها شاخص یاصل یها عامل استخراج .3 دولج

 6 5 4 3 2 1 عامل                                                          شاخص

 443/0 -298/0 078/0 304/0 -642/0 -123/0 معکوس() یمسکون واحد در نفر تراکم .1

 191/0 222/0 205/0 -028/0 921/0 142/0 معکوس() یواحدمسکون در خانوار تراکم .2

 351/0 055/0 275/0 076/0 785/0 384/0 معکوس() یمسکون واحد کمبود درصد .3

 288/0 206/0 -177/0 867/0 -133/0 077/0 شهر کل مساحت به یمسکون مساحت نسبت .4

 293/0 184/0 -167/0 -600/0 -158/0 682/0 معکوس() سال 20 یباال یمسکون یواحدها درصد .5

 174/0 -146/0 387/0 -076/0 211/0 -868/0 معکوس() یمسکون ةسران .6

 161/0 123/0 179/0 105/0 264/0 917/0 یساختمان تراکم متوسط .7

 175/0 -145/0 381/0 -072/0 213/0 -867/0 (71/45) یکشور استاندارد با یمسکون ةسران نسبت .8

 388/0 419/0 -438/0 -438/0 -354/0 102/0 واحدها کل به نوساز یواحدها نسبت .9

 -271/0 161/0 532/0 -139/0 -328/0 696/0 معکوس() واحدها کل به یبیتخر یواحدها سبتن .10

 -127/0 260/0 359/0 -384/0 -418/0 689/0 یبیتخر به نوساز یواحدها نسبت .11

 -090/0 046/0 336/0 375/0 -534/0 636/0 احدهاو کل به ینگهدارقابل و یمرمت یواحدها نسبت .12

 184/0 096/0 -419/0 -646/0 -136/0 -008/0 ها تیمالک کل به یخصوص تیمالک درصد .13
 -/204 -154/0 -270/0 053/0 100/0 911/0 یمسکون خالص تراکم .14

 -139/0 -090/0 -428/0 /450 014/0 763/0 یمسکون ناخالص تراکم .15

 -269/0 324/0 -359/0 088/0 498/0 -597/0 یمسکون واحد در اتاق متوسط .16

 -208/0 512/0 -094/0 100/0 784/0 -140/0 معکوس() اتاق در نفر تراکم .17

 -158/0 -167/0 360/0 -332/0 427/0 657/0 طبقات تعداد متوسط .18

 021/0 -380/0 -380/0 185/0 421/0 702/0 معکوس() یمسکون قطعات ةانداز متوسط .19

 069/0 731/0 215/0 453/0 -397/0 -071/0 شهر کل سطح به شهر ةساخت سطح نسبت .20

 419/0 -072/0 132/0 110/0 426/0 753/0 یسکونم یکاربر مساحت به یاطارتب ةشبک مساحت نسبت .21

 1392 ،نگارندگان :منبع
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 مسکن یها شاخص یهمبستگ یسماتر یانسوار مجموع .4 دولج
 اولیه ةویژ مقادیر عاملی بار مجذور از مقادیر استخراج عاملی بار مجذور مقادیر چرخش

ص
اخ

ش
 

 درصد
 تجمعی

 درصد
 واریانس

 عمجمو
 درصد

 تجمعی

 درصد
 واریانس

 مجموع
 درصد

 تجمعی

 درصد
 واریانس

 مجموع

194/24 194/24 081/5 401/36 401/36 644/7 401/36 401/36 644/7 1 

399/42 205/18 823/3 176/57 775/20 363/4 176/57 775/20 363/4 2 

770/59 371/17 648/3 195/70 019/13 734/2 195/70 019/13 734/2 3 

309/72 539/12 633/2 326/80 131/10 128/2 326/80 131/10 128/2 4 

398/83 089/11 329/2 257/88 931/7 665/1 257/88 931/7 665/1 5 

335/94 937/10 297/2 335/94 078/6 276/1 335/94 078/6 276/1 6 

 

485/98 150/4 872/0 7 

100 515/1 318/0 8 

100 E01/2 E22/4 9 

100 E55/1 E25/3 10 

100 E37/1 E88/2 11 

100 E23/1 E59/2 12 

100 E34/7 E54/1 13 

100 E90/4 E03/1 14 

100 E3 E29/6 15 

100 E39/1- E9/2- 16 

100 E39/2- E5- 17 

100 E76/7- E6/1- 18 

100 E82/8- E9/1- 19 

100 E76/1- E7/3- 20 

100 E22/2 E7/4- 21 
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 SCREE مودارن :چهارم مرحلة

 حالت در .دیآ یم نمودار صورت به هیاول حل در مؤلفه هر ةژیو مقدار .رود یم کاربه ها مؤلفه ةنیبه تعداد نییتع یبرا SCREE نمودار
 کهطور همان .کنند یم یزیناچ کمک لیتحل در ،کم بیش یرو یها لفهؤم .میکن استخراج تند بیش رد را ها مؤلفه میخواه یم ،یکل

 .دابی یم یافق حالت باًیتقر نمودار بعد به هفتم عامل از و دارند کی یباال ازیامت ،عامل تنها شش است، مشخص
 

 

 همدان استان یانیم ةیناح یشهرها مسکن یها شاخص SCREE نمودار .1 شکل
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 ها عامل چرخش یا دوران :پنجم مرحلة

 و آید یم دستهب عامل هر یها شاخص یازامت ،مرحله ینا در است. ادهس یعامل ساختار یک به یدنرس ،ها عامل چرخش از هدف



 1394 پاییز، 3 شمارة، 47 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش   500

 ناهمبسته() متعامد صورت دو به ها عامل چرخش .شوند یم حذف یهبق و انتخاب 5/0 از تر بزرگ یهمبستگ یبضر یدارا یرهایمتغ
 .رودمی کاربه اکوماکس و یماکسکوار یماکس،وار مانند یمختلف یها روش ها عامل دوران یبرا .دگیر یم انجام ه(همبست) یلما و

 شد. استفاده واریماکس متعامد روش از پژوهش، ینا در
 

 ها عامل دوران یسماتر از ستفادها با یاصل یها شاخص چرخش .5 دولج

 6 5 4 3 2 1 عامل                                                         شاخص

 297/0 -025/0 -818/0 -174/0 -103/0 -107/0 معکوس() یمسکون واحد در نفر تراکم .1

 -077/0 -086/0 536/0 824/0 -100/0 -089/0 معکوس() یواحدمسکون در خانوار تراکم .2

 -052/0 -118/0 226/0 949/0 -007/0 064/0 معکوس() یمسکون واحد کمبود درصد .3

 799/0 -231/0 -207/0 098/0 -293/0 320/0 شهر کل مساحت به یمسکون مساحت نسبت .4

 -178/0 771/0 -115/0 263/0 431/0 321/0 معکوس() سال 20 یباال یمسکون یواحدها درصد .5

 -110/0 -252/0 010/0 001/0 -367/0 -888/0 معکوس() یمسکون ةسران .6

 078/0 025/0 001/0 690/0 456/0 551/0 یساختمان اکمتر متوسط .7

 -107/0 -254/0 009/0 004/0 -366/0 -888/0 (71/45) یکشور استاندارد با یمسکون ةسران نسبت .8

 184/0 890/0 -060/0 -113/0 017/0 044/0 واحدها کل به نوساز یواحدها نسبت .9

 014/0 -054/0 -105/0 074/0 964/0 214/0 (معکوس) واحدها کل به یبیتخر یواحدها سبتن .10

 -018/0 296/0 -116/0 029/0 929/0 179/0 یبیتخر به نوساز یواحدها نسبت .11

 370/0 -221/0 -418/0 -018/0 655/0 405/0 احدهاو کل به ینگهدارقابل و یمرمت یواحدها نسبت .12

 -272/0 744/0 026/0 -143/0 -069/0 -021/0 ها تیمالک کل به یخصوص تیمالک درصد .13
 -198/0 030/0 002/0 226/0 287/0 898/0 یمسکون خالص تراکم .14

 144/0 -098/0 -058/0 119/0 031/0 973/0 یمسکون ناخالص تراکم .15

 085/0 -069/0 731/0 -177/0 -552/0 -191/0 یمسکون واحد در اتاق متوسط .16

 139/0 -104/0 885/0 311/0 -217/0 -038/0 معکوس() اتاق در نفر تراکم .17

 508/0 -093/0 154/0 541/0 -516/0 241/0 طبقات تعداد متوسط .18

 -284/0 -084/0 -029/0 446/0 -163/0 824/0 معکوس() یمسکون قطعات ةانداز متوسط .19

 910/0 -005/0 065/0 145/0 278/0 -146/0 شهر کل سطح به شهر ساخته سطح نسبت .20

 -017/0 028/0 -124/0 859/0 154/0 425/0 یسکونم یکاربر مساحت به یارتباط ةشبک مساحت سبتن .21
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 ها عامل شاخص یازامت یسماتر .6 دولج

 6 5 4 3 2 1 عامل                                                           شاخص

 086/0 027/0 -387/0 112/0 -123/0 -056/0 معکوس() یمسکون واحد در نفر تراکم .1

 064/0 036/0 111/0 260/0 -010/0 -094/0 معکوس() یواحدمسکون در خانوار تراکم .2

 063/0 025/0 -043/0 336/0 -038/0 -094/0 معکوس() یمسکون واحد کمبود درصد .3

 352/0 -012/0 -094/0 104/0 -158/0 080/0 شهر کل مساحت به یمسکون مساحت نسبت .4

 -003/0 336/0 -046/0 112/0 030/0 -024/0 معکوس() سال 20 یباال یمسکون یواحدها درصد .5

 -045/0 -060/0 -100/0 117/0 -025/0 -210/0 معکوس() یمسکون ةسران .6

 086/0 022/0 -017/0 188/0 064/0 014/0 یساختمان تراکم متوسط .7

 -043/0 -610/0 -100/0 118/0 -025/0 -210/0 (45.71) یکشور استاندارد با یمسکون ةسران نسبت .8

 162/0 441/0 -010/0 060/0 -074/0 -026/0 واحدها کل به نوساز یواحدها نسبت .9

 -003/0 -110/0 079/0 -056/0 331/0 -051/0 معکوس() واحدها کل به یبیتخر یواحدها سبتن .10

 012/0 060/0 067/0 -034/0 293/0 -068/0 یبیرتخ به نوساز یواحدها نسبت .11

 120/0 143/0 -072/0 -030/0 173/0 027/0 احدهاو کل به ینگهدار قابل و یمرمت یواحدها نسبت .12

 -071/0 330/0 000/0 -009/0 -075/0 -003/0 ها تیمالک کل به یخصوص تیمالک درصد .13
 -105/0 -050/0 045/0 -070/0 -003/0 212/0 یمسکون خالص تراکم .14

 032/0 -071/0 023/0 -077/0 -097/0 265/0 یمسکون ناخالص تراکم .15

 063/0 003/0 317/0 -127/0 -073/0 069/0 یمسکون واحد در اتاق متوسط .16

 135/0 000/0 371/0 007/0 027/0 020/0 معکوس() اتاق در نفر تراکم .17

 -205/0 -101/0 045/0 072/0 160/0 -026/0 طبقات تعداد متوسط .18

 -138/0 -050/0 -075/0 052/0 -178/0 212/0 معکوس() یمسکون قطعات ةانداز متوسط .19

 439/0 055/0 135/0 014/0 143/0 -082/0 شهر کل سطح به شهر ةساخت سطح نسبت .20

 053/0 065/0 -161/0 311/0 -067/0 -020/0 یسکونم یکاربر مساحت به یارتباط ةشبک مساحت نسبت .21
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 501 ...گیری بهره با ای ناحیه سطوح در مسکن بخش یافتگی توسعه ارزیابی

 ها عامل یازامت یانساروکو یسماتر .7 دولج

 6 5 4 3 2 1 عامل               شاخص

1 000/1 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

2 000/0 000/1 000/0 000/0 000/0 000/0 

3 000/0 000/0 000/1 000/0 000/0 000/0 

4 000/0 000/0 000/0 000/1 000/0 000/0 

5 000/0 000/0 000/0 000/0 000/1 000/0 

6 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/1 

 1392 ،نگارندگان :منبع                
 

 ها عامل یازامت انتقال یسماتر .8 دولج

 6 5 4 3 2 1 عامل         شاخص

1 731/0 524/0 399/0 117/0 122/0 048/0- 

2 001/0 333/0- 642/0 597/0 212/0- 275/0- 

3 298/0 273/0- 045/0 132/0- 637/0- 642/0 

4 554/0- 610/0 312/0 145/0- 450/0- 019/0 

5 129/0- 269/0 015/0 574/0 376/0 664/0 

6 229/0- 309/0- 574/0 512/0- 437/0 263/0 
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 ها عامل یگذارنام و نییتع :ششم مرحلة

 

 ها عامل یگذارنام و تعیین .9 جدول

 4 3 2 1 ها عامل

 قطعات ةانداز متوسط مسکونی ناخالص تراکم مسکونی خالص تراکم ییبناریز :اول عامل
 (معکوس) مسکونی

 مسکونی ةسران
 (معکوس)

 به تخریبی واحدهای نسبت یفیک :دوم عامل
 (معکوس) واحدها کل

 به نوساز واحدهای نسبت
 تخریبی واحدهای

 مرمتی واحدهای نسبت
 کل به نگهداریقابل و

 واحدها

 

 مسکونی واحد در خانوار تراکم یکالبد -یکم :سوم عامل
 (معکوس)

 مسکونی واحد کمبود درصد
 (معکوس)

 تعداد متوسط ساختمانی تراکم متوسط
 طبقات

 واحد در اتاق متوسط (معکوس) اتاق در نفر تراکم یکم :چهارم عامل
 مسکونی

 واحد در نفر تراکم
 (معکوس) مسکونی

 

 نسبت و تیمالک نوع پنجم: عامل
 یکالبد -نوساز یواحدها

 مسکونی واحدهای درصد
 (معکوس) سال 20 باالی

 به نوساز واحدهای نسبت
 واحدها کل

 خصوصی مالکیت درصد
 ها مالکیت سایر به

 

 ریکارب مساحت نسبت یکالبد ششم: عامل
 شهر کل مساحت به مسکونی

 ةشدساخته مساحت نسبت
 شهر کل مساحت به شهر

 ةشبک مساحت نسبت
 مساحت به ارتباطی

 مسکونی کاربری

 ةسران نسبت
 به مسکونی

 کشوری استاندارد

 1392 ،نگارندگان :منبع

 
 بندیرتبه :هفتم مرحلة

 که ندشد بندیرتبه شهرها ،همدان استان میانی ةیناح شهرهای زا هریک عاملی امتیاز از استفاده با ،ذکرشده مراحل انجام از پس
 با قهاوند شهر و ؛ترین یافتهتوسعه ،(امتیاز باالترین) 474/3 عاملی امتیاز با همدان شهر که یطور به ؛آید می زیر جدول در آن ةنتیج

 .هستند مسکن یها شاخص نظر از شهر ترین یافتهنتوسعه دیگر بارتع به یا ینتر محروم ،(امتیاز کمترین) -461/3 عاملی امتیاز
 



 1394 پاییز، 3 شمارة، 47 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش   502

 همدان استان یانیم ةیناح یشهرها یبندرتبه .10 دولج

 عامل              شهر 1 2 3 4 5 6 مجموع

 همدان 160/1 475/0 116/2 -399/0 092/0 082/0 474/3

 آبادصالح -054/0 -495/0 -920/0 470/1 099/1 668/0 596/2

 بهار -203/0 143/0 141/0 -316/0 518/0 873/1 155/2

 مریانج 227/0 009/2 -693/0 012/0 -231/1 -062/0 263/0

 اللجین 069/0 242/0 -005/0 345/0 222/1 -956/1 -083/0

 فامنین -052/1 540/0 -717/0 547/0 189/0 085/0 -408/0

 اسدآباد 740/1 -300/1 -044/1 322/0 -931/0 -046/0 -260/1
 جورقان -508/1 -058/1 974/0 253/0 -514/1 -424/0 -277/3

 قهاوند -379/0 -558/0 -679/0 -235/2 556/0 -166/0 -461/3
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 گیری یجهنت
 و برخوردارترین ،یا منطقه کانون و استان مرکز ،همدان شهر که است آن یانگرب 10 جدول براساس ها یافته یلتحل یجنتا

 ةیناح در مسکن هب طومرب یها شاخص از یبرخوردار نظر از یتوضع ینبهتر یدارا ،474/3 عاملی امتیاز با شهر ترین یافته توسعه
 رد .رود می شمار به یهناح شهر (ترین یافتهنتوسعه) ینتر محروم -461/3 یعامل یازامت با قهاوند شهر و است همدان استان میانی

 ینا بهتر یتوضع یانگرب که است همدان شهرکالن مجاورت در یشهرها یباال یازامت ،توجهشایان ةنکت ناحیه، شهر نه یلتحل
 و 155/2 یازامت با بهار ،596/2 یعامل یازامت با آباد صالح یشهرها است. مسکن تر مناسب یها شاخص از یبرخوردار در شهرها

 بزرگ شهر یندوم عنوان به اسدآباد شهر که دارند ناحیه یگرد یشهرها به نسبت یبهتر یتوضع یرحالد 263/0 یازامت با یانجمر
 ،همدان شهر به یکینزد است. گرفته قرار هفت ةرتب در و دارد قرار ینامناسب یگاهجا در ها شاخص ینا در ،همدان یشهر ةمجموع

 یوآمدهارفت اثر رب ،مسکن و سکونت نوع یرگذاریثأت لحاظ از هم و کارآمد و متخصص یانسان یروین و امکانات لحاظ از هم
 سبب ،موارد یرسا و یتوپوگراف لحاظ از مناسب ةمنطق در قرارگرفتن ینهمچن و استان مرکز با شهر سه ینا مردم مراودات و روزانه
 است. شده ناحیه این یشهرها یرسا با مقایسه در شهر سه ینا در مسکن یها شاخص مطلوب نسبتاً ةتوسع

 بستر و دهد یم قرار ما روی پیش را هاقوت و هاضعف همدان، استان میانی ةناحی یشهرها مسکن فعلی وضعیت تحلیل
 به توجه با مسکن بخش هایقوت در شرایط بهبود و ها آن رفع و کمبودها به ویژه توجه رویکرد با را مسکن ةتوسع سیاستگذاری

 افق در مطلوب وضعیت درنظرگرفتن ،مهم ةنکت .کند یم فراهم یزانر برنامه و گیرندگانتصمیم برای ،کشور ةتوسع یها برنامه افق
 ما کشور در مسکن یتوضع ،هرحالبه .است افق این در نظر مورد اهداف ققتح برای حداکثری تالش و استان ةتوسع اندازچشم

 مانند هاییتحول ینهمچن و کشور یاقتصاد یتوضع ،یشهرساز نادرست های یاستس یر،اخ ةسد در یشهرساز هایتحول علتبه
 یا گونه به یدبا ها یزیر برنامه و ندارد یمطلوب یتوضع ،کارآمد و متخصص یروین و ینقوان نبود یطرف از و یاقتصاد رکود و جنگ
 و یشهر و یا منطقه ،یمل های یزیر برنامه روند در بنابراین، شود؛ جبران تر یعسر هرچه یافتادگعقب ینا که گیرد انجام
 و یافتهتوسعه کمتر ،یافتهنتوسعه یشهرها به ،یافتهتوسعه یشهرها به توجه بر عالوه یدبا ،ینزم یکاربر و مسکن های یزیر برنامه

 در ویژه به شهر، یدارپا ةتوسع و بهبود یبرا هایی یاستس و راهبردها ،یشنهادهاپ آن یراستا در و شود ویژه توجه یزن یافتهتوسعهیمهن
 .دشو ارائه -است خانواده یاساس و یهاول یازهاین ءجز که -مسکن بخش

 همادان  اساتان  میاانی  یةناح یشهرها در یرز راهکارهای و یشنهادهاپ به توجه با و یریگیجهنت و یلتحل پژوهش، های یافته براساس
 :کرد یتهدا آن مطلوب شکل به را یافتهنتوسعه و یافتهعهتوس کمتر یشهرها و داشت  نگه مطلوب حد در را یافتهتوسعه یشهرها توان یم

 تر مطلوب یریتمد منظور به GIS یاییجغراف اطالعات ةسامان مانند یریتیمد و یاطالعات یننو یها سامانه از یریگ بهره .1
 ؛استان یشهرها یتمام در مسکن بخش در ویژه به یازهان و کمبودها یزانم از یآگاه و شهرها

 های یتحما و الزم های یتمعاف و هیالتتس ةارائ و درآمدکم اقشار برای نیاز مورد مسکن ینتأم درجهت دولت دخالت ضرورت .2
 در مسکن متقاضی جمعیت روزافزون نیاز به توجه با مسکن بیشتر هرچه ینتأم برای ،خصوصی بخش به یبانک مؤثر و یاتیمال

 ینتأم در استان لئومس ییاجرا یها دستگاه یانم یهماهنگ یجادا و یساز وهانب یقتشو ،یافتهتوسعه کمتر و یافتهنتوسعه یشهرها
 ؛... و خدمات
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 یکاربر یزیر برنامه یقطر از یافتهتوسعه کمتر و یافتهنتوسعه یشهرها در یکشور استاندارد یمسکون ةسران قراردادن مبنا .3
 ها بخش یگرد در توان یم یمسکون ةسران در تعادل با که یطور به ؛دارد شهر یک مسکن ةتوسع در ییبسزا یرتأث که ،ینزم
 استان آن تبعبه و ما کشور در که یورزش یفضاها یا سبز یفضا ةسران مانند ؛یدرس شهر یدارپا و مطلوب ةسران به یزن

 ؛ستها آن یجهان یاستانداردها از تر یینپا بسیار های یکاربر ةسران همدان،

 با ،نوساز یواحدها به ها آن یلتبد و دارند طوالنی قدمت و یستندن ینگهدار و تمرم قابل که یبیتخر یواحدها ییشناسا .4
 یالتتسه یاعطا با تواند یم یزن یدولت بخش همچنین، .است مؤثر یاربس ،یخصوص بخش مشارکت و یقدق ای یزیر برنامه

 ؛کند یعتسر را امر ینا یعمران اعتبارات و

 .است آن یدارپا شکل و مسکن یزیر برنامه امر در مهم یارهایمع از که یماقل با ازگارس و بادوام مصالح از استفاده .5
 باال عمر با ییها ساختمان وجود ،یلدلینهمبه ؛است یتاهم حائز یاربس نوساز یواحدها ساخت در موضوع ینا درنظرگرفتن

 ةتوسع ،یافتهتوسعه کمتر و یافتهنتوسعه یشهرها در ویژه به ها آن وجود از یناش هایخطر بر عالوه ،نامناسب مصالح و
 ؛کند می مواجه مشکل با را شهر یمسکون

 یشهرها اغلب آنجاکه از بنابراین، ؛دارد یمسکون ةسران با یممستق یارتباط که یمسکون قطعات ةانداز کردنمتعادل .6
 مؤثر عوامل از شهرها گونهینا در یمسکون قطعات ةانداز کردندلمتعا ،دارند یکارگان یبافت ،یافتهعهتوس کمتر و یافتهن توسعه

 ؛است یدارپا ةتوسع و مناسب مسکن در

 ؛یک عدد به یمسکون واحد در خانوار تراکم کردنیکنزد .7

 گسترش یالگو ةارائ و یهناح یاقمار یشهرها و شهرها -روستا در ویژه به شهر، (اسپرال) یقوارگ یب رشد از یریجلوگ .8
 .شهر ةتوسع در هوشمند رشد رویکرد با شهری یدارپا و مطلوب
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