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1- مهمقد  

) و 24:210(ولتمر، كنندبدون سرپناه زندگي مي ،ميليون انسان 640اضر در حال ح
(گلنت و  مشكالت مربوط به حوزة مسكن به يك مسئلة جهاني تبديل شده است

(خداپرست و  در حال افزايش است، جمعيت جهاناز طرفي . )15:2003جونز،
طور به و گيردصورت مي رشد جمعيت جهان در شهرها و بيشترين )1:1390روفي؛
 دارند خود را در شهرها جايگاه بزرگ جهان مشكالت و هاچالش بسياري از، فزاينده

   .)1997:10،فولد جوي(
اي شهرهاي اي برلهئعنوان يكي از مهمترين نيازهاي بشري همواره مسمسكن به

  عنوان يكي ازمسكن به ،ديگر ). از طرف186:1390(بزي و جواهري، است جهان
(وينستون و  پايدار شهرها دارد ةاي در توسعههاي مهم كيفيت زندگي، اهميت بالقوجنبه

درآمد و با درآمد مسكن عمدتاً دامنگير اقشار و طبقات كم ةلئ). مس2007:211ايتاوي،
، كمي و كيفيكمبود واحدهاي مسكوني مناسب شهري از نظر  متوسط است. فقدان و

هاي شهري را در رسيدن به مسكن مناسب محروم هعالوه بر آن كه اقشار وسيعي از تود
 گرددهاي باالي مسكن بر بودجه خانوارهاي شهري ميسازد، باعث تحميل هزينهمي

ت تشديد و با كاهش آن ). نياز به مسكن با افزايش جمعي186:1390(بزي و جواهري،
ريزان قرار گرفته و در اي است كه كمتر مورد عنايت برنامهشود و اين نكتهتعديل مي

اين ميان افزايش نسبت شهرنشيني نيز بعد خانوار در كل جامعه را تقليل داده و سرعت 
  . )120:1388(ثواب، افزايدرشد آن مي

 ؛هان فاقد مسكن مناسب استدرصد از كل جمعيت ج 20شود كه حدود برآورد مي
بيش از نيمي از جمعيت كشورهاي در حال توسعه در  اين برآوردها، احتماالًبنابر

هاي اين كشورها تمايلي به كه دولتحاليدر ؛كندهاي زيراستاندارد زندگي ميمسكن
 د). شاي198:1390(حكيمي، آيدبر نميتامين مسكن با استاندارد باال ندارد و يا از عهده 

دارد اما در كشورهاي در حال توسعه دنيا وجود ة بتوان گفت كه مشكل مسكن در هم
 هاي داخلي، فقدان منابع مالي كافي ومهاجرت دليل رشد سريع جمعيت و شهرنشيني،به

   .)7: 1385محمدي، پور( صورت حاد و بحراني درآمده است... اين مشكل به
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 ر حال توسعه از اين مشكل مستثني نيستعنوان يكي از كشورهاي دهكشور ايران ب
هاي اقتصادي ايران بعد موجب تغييرات اساسي در بنيادبه  50 ةالت اقتصادي دهو تحو
رويه و تغيير هاي بيهاي نفتي و افزايش مهاجرتطوري كه با رشد درآمدبه ؛گرديد

ه كاركردهاي مصرفي و نيز گرايش سوداگران به بخش ساختمان جهت سودآوري هرچ
.         )7: 1377،رفيعي( بيشتر موجب گرديد كه بازار مسكن با عدم تعادل روبرو گردد

ترين نيازهاي انسان در بين نيازهاي يكي از ضروري ،عنوان سرپناهكه مسكن بهدرحالي
اصل  در حدي است كه. اهميت اين مسئله بهاستخوراك، پوشاك و مسكن  ةگانسه
 ،داشتن مسكن متناسب با نياز«ايران آمده است كه:  الميقانون اساسي جمهوري اس 31

گسترش شهرنشيني، مسائل و  ،بنابراين ).75:1385(كالنتري، »حق هر ايراني است
جانبه به راهبردهاي مشكالت خاص زندگي شهري بيش از پيش ضرورت توجه همه

رجب  ي(واهب ها را الزم ساخته استسازي زندگي ساكنان شهربراي بهينه سودمند
ريزي دسترسي به مسكن و برنامه ،هاي كالنريزي). در سطوح برنامه5:1391،صالحي

            راي تحقق الگوي توسعه براي آن از اركان توسعه به حساب آمده و بستري الزم ب
  ). 7:1381(اينانلو، رودمي شماربه

ن و محيط و متقابل انسا ةترين شكل تجسم كالبدي رابطترين و كوچكمسكن خرد
). در دومين 338:1388(زياري و همكاران، استترين فضاي زندگي انسان خصوصي

، مسـكن چنـين استانبول برگـزار شـد در 1996 شر كـه در سالاجالس اسكان ب
ي سر هر اي وجود يك سقف، باالمعنهتنها ب ،بسرپناه مناس«تعريف شده است: 

رسي فيزيكي و دست ب، فضاي مناسب،سايش مناسآ يشخص نيست. سرپناه مناسب يعن
ه و سيسـتم سازهاي، روشنايي، تهويت، پايداري و دوام مالكي تامنيت مناسـب، امني

از نظر كار و  گرمايي مناسب، بهداشت و آموزش، مكان مناسـب و قابل دسترسي
تأمين  تطاعت مـردماين موارد بايد با توجه بـه اس ةتسهيالت اوليه و ... است كه هم

              شاملرا استانداردهايي  ةاستاندارد مسكن در واقع هم ).39:1385(شكرگزار، »شود
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دهد. هاي مسكوني را پوشش ميشود كه هر سطح كاربري مسكوني از جمله مجتمعمي
ر بوده و با عمومي مسكن متغي وضعيتاستانداردهاي مسكن در هر كشور بر حسب 

د. بهبود سطح استاندارد به مفهوم برخورداري از شونهاي متفاوتي سنجيده ميشاخص
  ).59:1382دزاده،(محم بهتر در مسكن است كمي و كيفيشرايط 

كن هاي مختلف شناخته شدة ويژگي مسا و شيوهاز ابزاره هاي مسكن، يكيشاخص
كن را شـناخت. بـه هاي مؤثّر در امـر مسكمك آن، رويهتوان بهرود كه ميشمار ميبـه
زي ريترين ابزار در برنامهكليدي رين وهاي بخش مسكن، مهمتيگر، شاخصد ةگفت

  ). 91:1392(هاديزاده زرگر و همكاران، شوندمسـكن محسـوب مي
           هاي مسكن و نقش آنها در از طرفي گستردگي، پيچيدگي و تنوع شاخص

د آنها در ا برحسب نقش و عملكرهكند تا اين شاخصسكن ايجاب ميريزي مبرنامه
با بررسي  .يه و تحليل قرار گيرندجزبندي شده و مورد تهاي مختلـف دستهگروه

هاي مسكن انجـام شـده و آمـار و هايي كه در رابطـه بـا شاخصشمقاالت و پژوه
بندي طبقه كمي و كيفيا در دو دسته شاخص هاين شـاخص ترس،اطالعات در دس

بارتند از: تراكم نفر در واحد مسكوني، تراكم ي عهاي كممهمترين شاخص .اندشده
خانوار در واحد مسكوني، متوسط اتاق در واحد مسكوني، اتاق براي هر خانوار، تراكم 

هاي كيفي عبارتند از: تسهيالت و مهمترين شاخص .نفر در اتاق، تراكم خانوار در اتاق
عمر واحد  و ف واحد مسكوني، نسبت مساكن با دوامتصرّ ةامكانات مسكن، نحو

   مسكوني.
اخير در شهر  ةهاي اقتصادي و رشد مشاغل خدماتي در طول چند دهوجود پتانسيل

شهري زيادي را متوجه اين شهر متوسط اندام كرده است -هاي روستامهاجرت ،جيرفت
 ةو به طبع آن باعث باال رفتن قيمت زمين و رشد و گسترش شهر در بيرون از محدود

ناسازگار  ،كه اين امر با معيارهاي يك شهر هوشمند و سالم است شدهخدماتي شهر 
). مسكن در شهر جيرفت نيز مانند ديگر 5:1392(خوشاب و كمالي باغراهي، است

در شهر جيرفت در بافت قديمي، روند و سير  .ستشهرهاي  ايران با مشكالتي روبرو
تراكم  ،يرفتشهر ج ةپذيرد. در توسعكندي صورت ميمسكن استاندارد به افزايش
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بنابراين با توجه  .مسكوني آن كاسته خواهد شد ةجمعيت رو به افزايش است و از سران
پايين بودن كيفيت مسكن در و وجود معضالتي همچون شهر اين به رشد جمعيت 

ضرورت دارد كه به بحث  ،گروهي از شهروندان سطح شهر، فقدان مالكيت مسكنِ
از  ي روبرو نشود.هاي آينده با معضالت جدسالمسكن در اين شهر توجه شود تا در 

ريزي مسكن در برنامه ،شهر جيرفت نيازمند دستيابي به مسكن استاندارد  استآنجا كه 
.        اين شهر توجه به استفاده از استانداردهاي مسكن جهت رسيدن به آن ضروري است

تواند مسكن مي و كيفيكمي  وضعيت يتوجه به مسائل و مشكالت و ارتقا ،از اين رو
بدين منظور در اين پژوهش  .گيري را در اين بخش تسهيل نمايدريزي و تصميمبرنامه

برآورد ، مسكن كمي و كيفيهاي شاخص وضعيتبررسي شود: اهداف زير دنبال مي
برآورد مقدار زمين مورد نياز براي ، 1400مسكن مورد نياز براي شهر جيرفت تا سال

هاي مناسب جهت ساخت و تعيين زمينو  مسكوني در شهر جيرفت ايجاد واحدهاي
 .ساز واحدهاي مسكوني

  شناسيها و روشداده -2

  مورد مطالعه ةمحدود -1- 2

ة دقيق 40درجه و  28دقيق طول شرقي و  45درجه و  57 موقعيت شهر جيرفت در
ست. اين متر ا 660جغرافيايي قرار دارد. ارتفاع اين شهر از سطح دريا  عرض شمال

 كه )1379(طرح جامع شهر جيرفت، ده استشهر در دشت حاصلخيز جيرفت واقع ش
ترين از شهرهاي كرمان، سيرجان و رفسنجان پرجمعيتبعد نفر جمعيت،  111034با 

   .)1390(مركز آمار ايران، باشدشهر استان مي
عنوان يك شهر مياني پس از شهر به ،از حيث سازمان فضايي جمعيت شهري

گيرد. اين شهر در ابتداي دشت نسبتاً هموار جيرفت و رجان و رفسنجان قرار ميسي
هايي كه علت استقرار در مسير يكي از جادهرود قرار دارد و بههليل ةرودخان ةكران
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كند، داراي مي مرتبطويژه بندرعباس فارس و بهايران را به سواحل خليج شرقجنوب
. شهر دارداي در تاريخ منطقه و كشور زندهو نقش ار استاهميت تجاري زيادي 

اي هاي بزرگ صنعتي، دوري از بازارهاي منطقهدليل دوري از قطبجيرفت اگرچه به
دليل نقش كشاورزي و صنعتي و ... رشد چنداني در اين امور نداشته است، اما به

مع (طرح جا تبديل شده استهاي مهاجرپذير منطقه به يكي از كانون ،خدماتي خود
جمعيت آن  1390تا  1345هاي طوري كه طي سال) به1385توسعه و عمران جيرفت:

  است. شدهبرابر  16بالغ بر 

  
 موقعيت جغرافيايي شهر جيرفت در استان و كشور -1 شكل

  مورد مطالعه ةمحدود -2- 2

  كاربردي و از نظر روش بررسي آن ،روش تحقيق در اين پژوهش از نظر هدف
مباني  ،. در اين مقالهاستاست. جامعة آماري تحقيق، شهر جيرفت  تحليلي -توصيفي

ها، با رجوع به آمارنامه لذا .دست آمده استاي بهاسناد كتابخانه ةنظري از طريق مطالع
هاي عمومي نفوس و مسكن و طرح جامع جيرفت، آمار و اطالعات مورد سرشماري

  نياز استخراج گرديد. 
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گيري هاي مسكن در شهر جيرفت، با بهرهفعلي شاخص وضعيتبا بررسي  در ادامه
بيني مسكن بيني جمعيت، پيشريزي مسكن چون پيشهاي برنامهها و تكنيكاز مدل

و  ر گرفتيه و تحليل قراجزاستخراج شده مورد ت ... آمارِ مورد نياز، آنتروپي شانون و
  .بيني شدپيش 1400جمعيت و مسكن مورد نياز شهر جيرفت تا سال 

  بحث -3

  ي مسكنهاي كمارزيابي شاخص -1- 3

 تراكم نفر در واحد مسكوني  -

. در سال است )P/H( دهندة نسبت نفر در واحدهاي مسكونينشان ،اين شاخص
نفر در واحد  3.62 و در نقاط شهري كشور 4.72 تراكم، در شهر جيرفت 1390

ني در شهر جيرفت مسكودهد شاخص تراكم در واحد بوده است كه نشان مي مسكوني
 1390تا  1345هاي هاي سالو با توجه به آمار سرشماري بوده است بيشتر از كشور

دهندة روند رو به بهبود مسكن ) نشان1( جدول. اين شاخص رو به كاهش بوده است
  بدتري قرار دارد. وضعيتولي در مقايسه با كشور در  ،در شهر جيرفت است

 ر واحدهاي مسكوني در مناطق شهري كشور و شهر جيرفتتغييرات تراكم نفر د -1 جدول

 سال
  تراكم نفر در واحد مسكوني

  براي شهر جيرفت

  تراكم نفر در واحد مسكوني

  كل مناطق شهري كشور براي

1345  7.01  7.5  

1355  6.57 6.7  

1365  6.13  5.7  

1375  6.34  5.3  

1385  5.41  4.22  

1390 4.72  3.62 

  هاي نفوس و مسكنمركز آمار ايران، سرشماريبر اساس منبع ن مأخذ: محاسبات نويسندگا
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 تراكم خانوار در واحد مسكوني -

بوده است كه  1.09براي شهر جيرفت حدود  1390ميزان اين شاخص در سال 
خانوار وجود داشته است. اين  109واحد مسكوني،  100دهد در مقابل هر نشان مي

دهنده افزايش آن بوده است كه نشان )2( هاي مختلف به شرح جدولشاخص در سال
هاي بعد است. تراكم خانوار در واحد مسكوني در و كاهش آن در سال 1355در سال 

اين اعداد با تراكم  ةبوده است. با مقايس 1.04براي مناطق شهري كشور  1390سال 
توان دريافت كه شهر جيرفت از اين خانوار در واحد مسكوني در شهر جيرفت مي

  تري قرار دارد.نامطلوب وضعيتاظ در لح

  تغييرات تراكم خانوار در واحد مسكوني در شهر جيرفت  -2جدول 

 1345-1390و مناطق شهري كشور در فاصله سال هاي 

 سال
  تراكم خانوار در واحد مسكوني

  جيرفتشهر  براي

  تراكم خانوار در واحد مسكوني

  كل مناطق شهري كشور براي 

1345  1.4 1.51  

1355  1.42  1.37  

1365  1.10  1.18  

1375  1.13  1.15  

1385  1.1  1.08  

1390  1.09  1.04  

  هاي نفوس و مسكنمركز آمار ايران، سرشماريبر اساس منبع  مأخذ: محاسبات نويسندگان

- ط اتاق در واحد مسكونيمتوس  

شاخص اتاق در واحد مسكوني در شهر جيرفت و نقاط شهري  وضعيت )3( جدول
در هاي مختلف توجه كنيم ها در دورهدهد. اگر به روند رشد اتاقرا نشان ميكشور 

هاي اين امر، اين ها كاسته شده است كه يكي از علتكه از روند رشد اتاق يابيممي
حساب نيامده است، ها بهو اتاقجزآشپزخانه  1390و 1385است كه در سرشماري سال 
علت  .شمار آمده استها بهاتاق وجزپزخانه هاي قبلي آشدر صورتي كه در سرشماري
قيمت مصالح ساختماني و افزايش  ةرويتوان افزايش بيديگر آن را تا حدودي مي
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و در مناطق  3.27قيمت زيربنا و زمين دانست. اين شاخص براي شهر جيرفت برابر با 
رفت در شهر جي و از اين نظر، اتاق در واحد مسكوني است 3.15شهري كشور برابر با 

       هاي مختلف نشان تري قرار دارد. اطالعات حاصل از سرشماريمطلوب وضعيت
و  1385سال  جزدهد كه تعداد اتاق در واحدهاي مسكوني در شهر جيرفت به مي

  .به افزايشي داشته است روند رو1390

  تغييرات متوسط اتاق در واحد مسكوني در شهر جيرفت  -3 جدول

 1345-1390هاي سال ةور در فاصلو مناطق شهري كش

 سال
  متوسط اتاق در واحد مسكوني

  جيرفتشهر  براي

  متوسط اتاق در واحد مسكوني 

  مناطق شهري كشوركل  براي

1345  2.75  3.5  

1355  3.14  3.6  

1365  3.58  3.8  

1375  4.15  4  

1385  3.86  3.39 

1390  3.27  3.15  

  هاي نفوس و مسكنكز آمار ايران، سرشماريمربر اساس منبع مأخذ: محاسبات نويسندگان 

مطلوب شاخص اتاق در واحد مسكوني اين است كه به  وضعيتبا توجه به اينكه 
          ) 92:1389(زياري و همكاران، تعداد هر يك از اعضاي خانوار يك اتاق موجود باشد

نوار برابر با عد خاو ب 23476و با توجه به اينكه تعداد واحد مسكوني در شهر جيرفت 
اتاق در واحدهاي مسكوني اين شهر وجود  100946نفر است، بنابراين بايد حدود  4.3

اتاق در واحدهاي مسكوني  76767اما در وضع موجود اين شهر تعداد  ؛داشته باشد
اتاق وجود  76767نفري،   111034در اين شهر در مقابل جمعيت  بنابراين .وجود دارد

مطلوب اين شاخص نسبت حداقل يك اتاق در برابر  وضعيتينكه دارد و با توجه به ا
  .استاتاق در واحدهاي مسكوني اين شهر كمبود  34326هر نفر است، حدود 
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 اتاق براي هر خانوار -

فضايي  ،هاي تراكم در واحد مسكوني است. اتاقاين شاخص يكي از شاخص
متر ارتفاع  2ساحت و متر مربع م 4در داخل واحد مسكوني است كه حداقل  مستقل

ي به هر صورت، اتاق خانه، حمام، طويله و كاهدانآشپز(در عين حال كه  داشته باشد
هاي تا شود آشپزخانه با مشخصات مذكور در سرشماريآور ميدياند، شومحسوب نمي

  . )، اتاق منظور شده است1375سال 
برابر با  1390تا  1345هاي اين شاخص در شهر جيرفت در طي سرشماري وضعيت

در شهر  1390شود اين شاخص در سال طور كه مشاهده ميهمان .است )5( جدول
 وضعيت است. 3.02بوده كه اين مقدار براي مناطق شهري برابر با  3.29جيرفت برابر با 

بنابراين در  .اين شاخص در شهر جيرفت نسبت به ميانگين كشوري بيشتر است
و  4.3عد خانوار ، ب1390با توجه به اينكه در سال  تري  قرار دارد.مطلوب وضعيت

ميزان كمبود اتاق براي هر خانوار در شهر جيرفت برابر  ،است 3.29تعداد اتاق برابر با 
  .است 1.01با 

 1345-1390 هايسال فاصلة تغييرات اتاق براي هر خانوار در -4 جدول

  سال
  اتاق براي هر خانوار 

  شهر جيرفت براي

  هر خانوار اتاق براي 

  كشوري مناطق شهركل  براي

1345  1.96 1.85  

1355  2.22  2.12  

1365  3.40  3.18  

1375  3.64  3.49  

1385  3.47  3.11  

1390  3.29  3.02  

  هاي نفوس و مسكنمركز آمار ايران، سرشماريبر اساس منبع مأخذ: محاسبات نويسندگان 

 1390و  1385سال  هايريدر سرشماشود مشاهده مي )5( طور كه در جدولهمان
طور كه در صفحات قبل اشاره ها كاهش يافته است كه اين امر همانبه بعد تعداد اتاق
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ها در اين سرشماري و از طرف ديگر اتاق وجزشد، به دليل لحاظ نشدن آشپزخانه 
 ساخت و ساز است. ةكوچكتر شدن مساحت زيربناها و افزايش هزين

 تراكم نفر در اتاق -

اتاق در  1آل اين شاخص، نسبت حداقل ايده وضعيتبراي سازمان ملل  نهادپيش
استقالل بيشتر افراد خانوارها  ةتر شود، نشانآن كوچك ةچه اندازاست. هرنفر  1برابر 

نامناسب  وضعيتدهندة نشان ،در داخل واحد مسكوني است. باال بودن اين شاخص
تعداد جمعيت خانوارهاي  رابطه از تقسيمِ اقتصادي و اجتماعي اقشار جامعه است. اين

  آيد. دست ميهاي موجود در واحد مسكوني معمولي بهتعداد كل اتاق برمعمولي ساكن 
و در مناطق شهري  1.56برابر با  1390تراكم نفر در اتاق در سال  ،در شهر جيرفت

اين  دهد كههاي مختلف نشان مي. بررسي سرشمارياست 1.56برابر با نيز كشور 
هاي مختلف روند رو به بهبودي داشته است. در سرشماري سال شاخص در دوره

لحاظ  به يتا حدعلت آن، است كه  يافتهقبل افزايش  ةر آن نسبت به دورامقد 1390
  ).5(جدول  گرددها در اين سرشماري بر مياتاق جزونشدن آشپزخانه 

 1345-1390هاي و مناطق شهري كشور در سالتغييرات تراكم نفر در اتاق در شهر جيرفت  -5جدول 

 سال
  تراكم نفر در اتاق 

  شهر جيرفت براي

  تراكم نفر در اتاق 

  مناطق شهري كشور براي

1345 2.24  2.1  

1355  2.09  1.84  

1365  1.74  1.47  

1375  1.53  1.27  

1385  1.27  1.24  

1390  1.56  1.56 

  هاي نفوس و مسكنمار ايران، سرشماريمركز آبر اساس منبع مأخذ: محاسبات نويسندگان 

  



136        4شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

  تراكم خانوار در اتاق -

كه با  است 0.33، در شهر جيرفت برابر با 1390اين شاخص در سال  وضعيت
 )6( فاصله دارد. جدول ،مطلوب وضعيتاما با  استميانگين مناطق شهري كشور برابر 

       دهد. ان ميهاي مختلف نششاخص تراكم خانوار در اتاق را در دوره وضعيت
ر آن نسبت به دورة امقد 1390و1385در سرشماري سال  شودطور كه مشاهده ميهمان

ها در اتاق جزواست كه دليل آن تا حدي به لحاظ نشدن آشپزخانه  يافتهقبل افزايش 
  .شودمربوط مياين دو سرشماري 

 1345-1390 هايلتغييرات تراكم خانوار در اتاق طي سا -6جدول 

  سال
  تراكم خانوار در اتاق 

  شهر جيرفت براي

  تراكم خانوار در اتاق 

 مناطق شهري كشور براي

1345  0.51  0.36 

1355  0.44  0.34  

1365  0.3  0.3  

1375  0.27  0.28  

1385  0.29  0.32  

1390  0.33  0.33  

  هاي نفوس و مسكنمركز آمار ايران، سرشماريبر اساس منبع مأخذ: محاسبات نويسندگان 

  كمبود واحد مسكوني -

) 8( هاي مختلف به شرح جدولميزان درصد كمبود واحدهاي مسكوني در سال
تدريج رو به بهبود بوده است. شود ميزان اين درصد بهطور كه مشاهده مياست. همان

درصد  18.7درصد به  29.76بوده است كه از  1355-1365 ةبيشترين تغيير در ده
انگين رسيده است كه نسبت به مي 8.25به 1390بود در سال رسيده است. ميزان اين كم

  .مناطق شهري كشور بيشتر است
  درصد كمبود مسكن در شهر جيرفت و مناطق شهري كشور -7 جدول

  

 سال
  درصد كمبود مسكن

 شهر جيرفت براي

  درصد كمبود مسكن

 مناطق شهري كشوركل  براي

1345  28.69  22.48  

1355  29.76 18.31  
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1365  18.7  13.94  

1375  12.24  12.29  

1385  12.26  8.64  

1390  8.25 5.2  

  هاي نفوس و مسكنمركز آمار ايران، سرشماريبر اساس منبع مأخذ: محاسبات نويسندگان 

 

  نسبت رشد خانوار به واحد مسكوني -

مسكن و تعيين ميزان كمبود آن، بررسي روند رشد جمعيت و  وضعيتدر بررسي 
شود. براي سنجش ترين عامل محسوب ميتعداد خانوار مهم افزايش ،آن متعاقب
توان از ن ميهاي واحدهاي مسكوني با افزايش تعداد خانوار در يك دورة معيعرضه
  ) استفاده كرد.1( رابطة

(h75 - h65) / (H75 - H65)                                                         )1رابطة (
 زرافشان، (زياري و تعداد خانوار است hعداد واحد مسكوني و ت H در اين رابطه

نشانة آن است كه  ،هر گاه اندازة اين شاخص مساوي يا كمتر از يك باشد ).90 :1385
افزايش تعداد مسكن از افزايش تعداد خانوار بيشتر بوده و در  ،در دورة مورد بررسي

تر از بزرگ اندازة اين شاخصهرگاه  .نتيجه از ميزان كمبود مسكن كاسته شده است
  ). 90:1385(زياري و زرافشان، كمبود مسكن ثابت مانده يا افزايش يافته است ،يك باشد

در شهر جيرفت  1385-1390هاي نسبت رشد خانوار به واحد مسكوني طي سال
 دهد. اين، كاهش نشان ميبوده 1.14كه  1375-1385است كه در مقايسه با سال  0.94

افزايش تعداد  ، تعداد مسكن از1385-1390هاي ست كه طي سالاين معنبه ا وضعيت
   .خانوار بيشتر بوده و در نتيجه از ميزان كمبود مسكن كاسته شده است
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 1345-1390هاي تغييرات نسبت رشد خانوار به واحد مسكوني طي سال -8 جدول

  الس
  نسبت رشد خانوار به واحد مسكوني

  در شهر جيرفت

  ار به واحد مسكونينسبت رشد خانو

  در مناطق شهري كشور

1355 -1345  1.4  1.04  

1365 -1355  0.75  1.04  

1375 -1365  1.18  1.07  

1385 -1375  1.14  0.99  

1390 -1385  0.94  0.90  

  هاي نفوس و مسكنمركز آمار ايران، سرشماريبر اساس منبع مأخذ: محاسبات نويسندگان 

دهندة كه نشان است 0.9 برابر با 1390اين نسبت در مناطق شهري كشور در سال 
شهر جيرفت  ،. در مجموعاستمطلوب اين شاخص در مناطق شهري كشور  وضعيت

  يكساني برخوردار است. وضعيتنسبت به مناطق شهري كشور در 

  هاي كيفي مسكنشاخص -2- 3

  تسهيالت و امكانات مسكن -

شور  از لحاظ در اين قسمت واحدهاي مسكوني شهر جيرفت و مناطق شهري ك
كشي، كولر، دستگاه حرارت مركزي، دستگاه برودت تسهيالتي همچون برق، آب لوله

هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. مركزي، آشپزخانه و حمام و مستراح دوره
سرشماري، شهر جيرفت از لحاظ تسهيالت و امكاناتي چون حداقل ة طبق آخرين دور

حداقل دستگاه برودت مركزي با مناطق شهري كشور كشي، تلفن، حداقل گاز لوله
  تفاوت فاحشي دارد. 

 تغييرات تسهيالت و امكانات در شهر جيرفت و مناطق شهري كشور -9 جدول

 مناطق شهري كشوركل  شهر جيرفت  امكانات و تسهيالت

  1390  1390  1385  1375  1365  سال

  99.76  99.84  99.92  98.54  97.4  حداقل برق

  83.00  43.49  76.05  47.43  31.9  حداقل تلفن

  99.09  99.31  99.15  98.52  96.5  كشيحداقل آب لوله

  92.28 0  -  -  -  كشيحداقل گاز لوله
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  -  -  -  -  -  حداقل كولر
  14.6  1.02  -  -  -  حداقل دستگاه حرارت مركزي

  99.28  87.79  58.68      حداقل آشپزخانه

  98.44  91.46  76.16  56.67    حداقل حمام

  99.74  99.75  100  99.76    مستراححداقل 

  هاي نفوس و مسكنمركز آمار ايران، سرشماريبر اساس منبع مأخذ: محاسبات نويسندگان 

  ف واحد مسكونيتصرّ ةنحو -

در بخش  ،شودمشاهده مي )10( طور كه در جدولاين شاخص همان وضعيت
ولي نسبت به مناطق  افزايشي داشته است به روند رو ،اخير ةاي در يكي دو دهاجاره

  بهتري قرار دارد. وضعيتشهري كشور در 

 تصرف واحدهاي مسكوني در شهر جيرفت و مناطق شهري كشور ةنحو -10جدول 

  سال  مناطق شهري
  ملكي عرصه 

  و اعيان
  اياجاره  ملكي اعيان

در برابر 

  خدمت
  ساير  مجاني

  جيرفت شهر

1355  53.45  3.32  34.90  -  7.49  0.85  
1365  73.48  1.05  17.12  2.50  4.89  0.96  
1375  67.40  0.63  23.48  2.28  4.74  1.47  
1385  64.92  0.53  27.63  2.15  3.59  0.55  
1390  56.1  0.33  28.2  2.09  2.85  0.43  

  مناطق كل 

  شهري كشور

1385  56.8  5.4  29  2.1  4.9  0.6  

1390  49.2  7.4  33.2  1.6  7  0.9  

  هاي نفوس و مسكنمركز آمار ايران، سرشماريمنبع  بر اساسمأخذ: محاسبات نويسندگان 

  نسبت مساكن با دوام -

منازل مسكوني با جنس مصالح و نحوه ساخت آنها مورد سنجش قرار گرفته  دوام
 6.1 برابر با 1385 فلزي در سال دهد كه ساخت و ساز با اسكلتنشان مي . نتايجاست
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كه درحالي .درصد رسيده است 6.43به  1390ال با رشد ناچيزي در س ودرصد بوده 
شهر جيرفت  بوده است. 31.7 برابر با 1390اين ميزان در مناطق شهري كشور در سال 

ولي در منازل ، زيادي دارد بسياردر بخش اسكلت فلزي با نقاط شهري كشور تفاوت 
همچنين منازل مسكوني با آجر و  .اي تقريباً با مناطق شهري كشور برابر استآرمهنبت

عنوان تحت) 10( بندي جدولمي... كه در تقس آهن، آجر و چوب و بلوك سيماني و
دهندة اين است كه نشان شامل شدهساير قرار دارند، درصد بااليي از مناطق مسكوني را 

  كه مساكن شهر جيرفت از دوام بااليي برخوردار نيستند.

 ق شهري كشورتغييرات نسبت مساكن بادوام در شهر جيرفت و مناط -11 جدول

  مناطق شهري كشور  شهر جيرفت  

  1390  1385  1390  1385  سال

  31.7  32.1  6.43  6.1  فلزي

  20.7  14.5  20.57  14.63  بتن آرمه

  46.6  51.2  72.65  78.66  ساير

  0.9  1.2  0.34  0.61  اظهار نشده

  نهاي نفوس و مسكمركز آمار ايران، سرشماريبر اساس منبع مأخذ: محاسبات نويسندگان 

  عمر واحد مسكوني -

 5الي  1درصد واحدهاي مسكوني بين  28.76در شهر جيرفت  1390طبق آمار سال 
درصد از بناهاي شهر  23.19 برابر با 1375-1385هاي سال ةسال عمر دارند و در فاصل

تا  1385 ةجيرفت ساخته شده است. درصد باالي ساخت واحدهاي مسكوني در فاصل
طور كه در همان .مسكن مهر در اين شهر باشد ةاجراي پروژ دليلبه دتوانمي 1390
ساخت  ميزاند در اين دوره در مناطق شهري كشور شومشاهده مي )12( جدول

درصد از واحدهاي مسكوني عمر  24.67 همچنين واحدهاي مسكوني باال بوده است
  .اندداشتهسال  5تا  1بين 
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 و نقاط شهري كشورعمر واحدهاي مسكوني در شهر جيرفت  -12جدول 

  الس
  عمر واحد هاي مسكونيدرصد 

 جيرفتبراي شهر 

  عمر واحد هاي مسكونيدرصد 

  نقاط شهري كشوربراي 

1390 -1385  28.76  24.67  

1385 -1375  23.19  30.05  

1375 -1365  22.69 19.49  

1365 -1355  15.65  15.19 

1355 -1345  6.19  9.47  

  3.14  1.007  1345قبل از سال 

  1.29  1.76  دهاظهار نش

  هاي نفوس و مسكنمركز آمار ايران، سرشماريبر اساس منبع مأخذ: محاسبات نويسندگان 

  بيني جمعيت شهر جيرفتپيش -3- 3

بايد ابتدا  1400 سال بيني تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز در افقبراي پيش
بيني جمعيت شبيني شود. براي پيميزان جمعيت و تعداد خانوارهاي شهر جيرفت پيش

  ).40:1390نيا و موسوي،(حكمت ) استفاده شده است2( از رابطة

                                                                )2رابطة (

  (آغاز دوره) tجمعيت در سال  = ؛  (پايان دوره) t+nجمعيت در سال  = 
n = ؛ ...) ماني (برحسب ماه، سال، نيمسال وز ةدورr = نرخ رشد جمعيت ساالنه  

  است. 14نتايج حاصل از آن به شرح جدول 

 1400 براي افقو تعداد خانوار در شهر جيرفت  بيني جمعيتپيش -13جدول

  تعداد خانوار  (نفر) عد خانوارب  (نفر) جمعيت  سال

1390  111034  4.3  25589  

  34927  -----  151555  1400سال  براي بينيپيش

  هاي نفوس و مسكنمركز آمار ايران، سرشماريبر اساس منبع مأخذ: محاسبات نويسندگان 
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  پيش بيني نياز مسكن در شهر جيرفت -4- 3

ها، هاي مختلفي براي برآورد نياز به مسكن وجود دارد كه يكي از اين روشروش
) 3در اختيار نباشد از رابطة(گاه اطالعات دقيقي از مسكن باشد. هرمي »روش خام«

  .)121:1390نيا و موسوي،(حكمت شوداستفاده مي

E(t)=H-U+H(t)+rU                                                                   )3رابطة(

H= تعداد خانوارها در شروع دوره برآورد  
Uتعداد واحدهاي مسكوني قابل قبول در شروع دوره برآورد =  

H (t)خانوارهايي كه در طي دوره طرح به خانوارهاي موجود اضافه خواهند شد =  
rU (t) واحدهاي مسكوني كه تا زمان =(t)   نياز به تخريب و تجديد بنا خواهند

  .داشت
كاررفته در هابتدا بايستي نوع مصالح ببراي محاسبة نرخ تخريب و تجديد بنا 

دوام دوام و مصالح كمبامصالح نيمه، تفكيك مصالح بادوامواحدهاي مسكوني به
دفتر  وسيلةبهبا توجه به ضرايب استهالك و تخريب محاسبه شده  سپس. مشخص گردد
 35دوام درصد و كم 21بادوام ، نيمهيك صدم درصد ،براي بناهاي بادوام ،اقتصاد مسكن

  درصد تعداد واحدهاي نياز به تخريب و تجديد بنا را محاسبه كرد.
، تعداد 25589برابر با  1390برآورد يعني سال  ةار در شروع دورتعداد خانو

به  1400يي كه در سال هاتعداد خانوار ،23476 برابر با واحدهاي مسكوني قابل قبول
 1400و واحدهاي مسكوني كه تا سال  9338برابر با  شوندخانوارهاي موجود اضافه مي

خواهد بود. با توجه به  4323برابر با نياز به تخريب و تجديد بنا خواهند داشت تقريبا 
واحد  15774با  برابر 1400در شهر جيرفت براي سال  ميزان نياز به مسكن ،فرمول باال

واحد مسكوني بايد تخريب و تجديد بنا  4323كه از اين تعداد،  مسكوني خواهد بود
  ايجاد شود. بايستي جديد واحد مسكوني 11541شود و 

  مين براي تامين مسكنبرآورد نياز به ز -5- 3

باشد. در اين مي »گروه نما«بيني زمين مورد نياز، استفاده از هاي پيشيكي از روش
شود. هر هاي مختلف تقسيم ميروش، واحدهاي مسكوني شهر از نظر مساحت به گروه
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(بر حسب مساحت) كه باالترين درصد را از كل مساكن شهر به خود  گروه از مساكن
ذيل براي  ةنما از رابط شود. پس از يافتن گروهنما اطالق مي وهاختصاص دهد، گر

  ).359:1388(زياري و همكارن، شودبيني نياز به زمين استفاده ميپيش

M0=L0+  رابطة (4)                                                    

0M = 0              نماي مساحت واحدهاي مسكونيLپايين گروه نما ةران= ك  

1-F =                        1+فراواني گروه پيش از نماFفراواني گروه بعد از نما =  

0F                                فراواني در گروه نما =Iهاطبقات(گروه ة= فاصل(  

 مساحت واحدهاي مسكوني در شهر جيرفت -14جدول 

  هاماندرصد ساخت  مساحت زمين به متر مربع

  11.14  و كمتر 50

100 -51  54.16  

150 -101  22.06  

200 -151  9.12  

  2.58  و بيشتر 201

  0.87  اظهار نشده

  100  جمع

  هاي نفوس و مسكنمركز آمار ايران، سرشماريبر اساس منبع مأخذ: محاسبات نويسندگان 

دست آمده برابر است هو حاصل ب +M0=51بنابراين: 

مساحتي بيشتر از اين عدد  ،هاي شهردهندة اين است كه اغلب ساختمانه نشانك 79با 
 آيددست ميه) ب5( دست آوردن گروه نما، زمين مورد نياز از رابطةرا ندارند. بعد از به
 ):359:1388(زياري و همكارن،
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  مين مورد نيازز =گروه نماي محاسبه شده × تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز            )5رابطة(

واحد مسكوني  15774 ، تعداد1400براي شهر جيرفت در سال  با توجه به اينكه
مورد  1400متر مربع زمين براي اين شهر تا سال  1246146بنابراين  ،مورد نياز است

  است. نياز
 هاي داخلي شهر جيرفتپذيري بافتارزيابي توان مسكن -6- 3

هاي داخلي شهر پذيري بافتتوان مسكنيه و تحليل جزدر اين پژوهش، براي ت
شده است. ساختار كلي مدل آنتروپي شانون به جيرفت، از مدل آنتروپي شانون استفاده 

  .است )6رابطة (شرح 

                                                                     )6رابطة (
تراكم ( مساحت ساخته شده نسبت= iP؛  مقدار آنتروپي شانون =H در اين رابطه

است.  مجموع مناطق n= ؛به كل مساحت ساخته شده مناطق iكلي مسكوني) منطقه 
فيزيكي  ةبيانگر توسع ،است. مقدار صفر Ln(n)ارزش مقدار آنتروپي شانون از صفر تا 

 ةبيانگر توسع Ln(n)كه مقدارحاليدر ؛(رشد عمودي شهر) (فشرده) است خيلي متراكم
  ). 126:1392نيا و موسوي، شهري است (حكمت ةندفيزيكي پراك

 1393گانه شهري جيرفت در سال پنجنتروپي نواحي آمحاسبه ارزش  -15 جدول

PiiP 
)iLn(P iP ناحيه  مساحت  

30966/0 -  70703/1 -  0.1814  286.71  1  

35233/0 -  3233/1 -  0.2662  420.8  2  

30707/0 -  72715/1 -  0.1777  281  3  

35685/0 -  26743/1 -  0.2815  445  4  

22090/0 -  37507/2 -  0.930  147  5  

54681/1 -  PiiP  
 

  جمع  1580.51

  : محاسبات نويسندگانأخذم
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   1.54681 گانه شهر جيرفت برابر بامقدار آنتروپي محاسبه شده براي نواحي پنج
) 1.6094( به مقدار حداكثر دست آمدههل نزديك بودن مقدار بو به دلي دست آمدهبه

  باشد.مساكن شهر جيرفت مي ةنشانگر رشد پراكند
 هاي مسكوني شهر جيرفتالگو جهت رفع كمبود واحد ةارائ -7- 3

 ةاراي توسعدنتايج حاصل از مدل آنتروپي شانون نشان داد كه مساكن شهر جيرفت، 
هاي هاي باير و پايين بودن متوسط طبقهوجود زمين ،آن باشد و دليل اصليپراكنده مي

نفر  151555به  3.6بـا رشـد  1400ارتفاعي است. جمعيت شهر جيرفت تا سال 
خواهد رسيد. چنانچه روند گسترش فيزيكي شهر، ادامة روند فعلي باشـد، باعث 

اسـتفادة  تجهريزي بنابراين با برنامه .گـستردگي بـيش از حد شهر جيرفت خواهد شد
توان بخشي از نياز به مسكن را از طريق بهينـه از اراضـي خالي و نامتعارف موجود، مي

در عين حال اگر به تراكم  .هاي شهري تأمين كردهاي باير داخل بافتاستفاده از زمين
(رشد هوشمند)، قطعاً اين نياز به نسبت زيادتري، باز هم  ساختماني شهر افزوده شود

  اهد يافت.تقليل خو
درصد)، در  21واحد مسكوني تخريبي( 4323با وجود اين و با توجه به حدود 

مسكن را در داخل نواحي  واحد 8646توان صورت افزايش تراكم به دو برابر فعلي، مي
ن واحدهاي ا. همچنين مالكشهر را كاهش داد ةشهري تامين كرد و رشد پراكند

 79ي خود تمايل دارند. در اين حالت اگر از دوم واحد مسكون ةمسكوني به احداث طبق
درصد،  10درصد واحدهاي مسكوني كه نياز به تخريب ندارند، فرض نمائيم كه حدود 

دوم را احداث خواهند كرد، در نتيجه تراكم افزايش خواهد  ةطبق ،واحدهاي مسكوني
مابقي  و هاي شهر ايجاد كرددر داخل بافت توانميواحد ديگر  1600يافت و حدود 

واحد) در اراضي خالي داخل نواحي شهري و حاشيه  5000(حدود  مساكن مورد نياز
  .خواهند شدشهر ايجاد 
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  گيرينتيجه -4

 .           ايران با مشكالتي روبرو است مسكن در شهر جيرفت نيز مانند ديگر شهرهاي
پذيرد. ميكندي صورت ، روند افزايش مسكن استاندارد بهشهر جيرفتبافت قديمي در 

مسكوني آن  ةتراكم جمعيت رو به افزايش است و از سران ،شهر جيرفت ةدر توسع
هاي اقتصادي و رشد مشاغل خدماتي در نين وجود پتانسيلچكاسته خواهد شد. هم

شهري زيادي را متوجه اين شهر -هاي روستامهاجرت ،اخير در اين شهر ةطول چند ده
به طبع آن باعث باال رفتن قيمت زمين و رشد و . اين رخداد اندام كرده استمتوسط

كه با معيارهاي يك شهر  است شدهخدماتي شهر  ةگسترش شهر در بيرون از محدود
كمي و هاي شاخص وضعيتهدف اين مقاله بررسي . هوشمند و سالم ناسازگار است

، 1400بيني مسكن تا سال بيني جمعيت، پيش، پيش1345-1390ة مسكن در دور كيفي
هاي شهر جيرفت و نهايت تحليل روند رشد سكونتگاه نياز و دربيني زمين مورد پيش
 1345-1390دهد كه طي شهر بود. نتايج اين بررسي نشان مي ةهاي توسعهزمين ةارائ

، ولي در بعضي موارد در ي و كيفي شهر جيرفت بهبود داشتههاي كموضعيت شاخص
دارد و با استانداردهاي جهاني  تري قرارپايين ةمقايسه با مناطق شهري كشور در رتب

  زيادي دارد. ةفاصل
واحد  15774به  در شهر جيرفت 1400تا سال بر اساس نتايج بيشتر اين تحقيق 

واحد مسكوني بايد تخريب و تجديد  4323كه از اين تعداد،  مسكوني جديد نياز است
زمين مورد نياز براي اين واحد مسكوني بايد ايجاد شود و مقدار  11541بنا شود و 

همچنين مدل آنتروپي شانون  متر مربع زمين است. 1246146واحد مسكوني، تعداد 
ت آن سپرال بوده است و بايد از شدهاي شهر جيرفت ادهد كه رشد سكونتگاهنشان مي

واحد مسكوني  4323شود كه با توجه به حدود همين دليل پيشنهاد ميبه .كاسته شود
واحد   8646توان درصد)، در صورت افزايش تراكم به دو برابر فعلي، مي 21( تخريبي

. همچنين مسكن را در داخل نواحي شهري تامين كرد و رشد پراكنده شهر را كاهش داد
دوم واحد مسكوني خود تمايل دارند. در  ةن واحدهاي مسكوني به احداث طبقامالك

نياز به تخريب ندارند، فرض نمائيم درصد واحدهاي مسكوني كه  79اين حالت اگر از 
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 در نتيجه ،دوم را احداث خواهند كرد ةدرصد، واحدهاي مسكوني طبق 10كه حدود 
هاي شهر شود در داخل بافتواحد ديگر مي 1600تراكم افزايش خواهد يافت و حدود 

در اراضي خالي  واحد) 5000(شهر  مابقي مساكن مورد نيازدر اين صورت، ايجاد كرد. 
 شوند.ميخل نواحي شهري و حاشيه شهر ايجاد دا
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