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Introduction: Social indices of housing are the most suitable tools to measure the progress 

and achievement of the general goals of housing, and all levels, from individual to collective 

can be examined and evaluated via these indicators. In housing planning, the demographic-

social conditions and settlements of the country should be taken into consideration, and also 

the provision of essential and additional services such as health, access to social services 

needed by the people should not be ignored. Indeed, this can contribute to spatial balance 

and social justice. Thus, the present study was aimed to investigate the factors affecting the 

need for housing with emphasis on social and demographic issues in Ilam. 

Data and Method: The present paper is applied in terms of purpose and descriptive-

analytical (survey) in terms of method. The statistical population of the study consists of 

households in Ilam city where 383 households were selected as a statistical sample by cluster 

sampling. The data collection instrument was a researcher-made questionnaire whose 

validity was confirmed by face (content) and the reliability of Cronbach's alpha was verified 

as 0.841. Data analysis was performed using structural averages and the method of 

estimating residential per capita and net density. 
Results: The results show that the variables of age (0.21), gender (0.30), household 

dimension (0.18), household composition (0.38), life stages (0.18), tendency to innovation 

(0.24), residential origin (0.22) and migration (0.19) have a significant relationship with 

housing needs in Ilam. In a simultaneous investigation of the set of factors, the variables of 

household composition (33%), age (24%), and residential origin (21%) had the highest effect 

on the need for housing in Ilam, respectively. Also, according to the collected data and the 

use of quantitative residential model per capita and net density, it was found that the land 

required for the next ten years in Ilam is 14.7 hectares. 

Conclusion: Thus, estimating the age and sex changes of the population, new household 

formation trends, socio-economic aspects and the assigned share of household income to 

housing costs, and the conditions governing the processes of transforming a requirement into 

housing demand are effective. Hence, true understanding of the effect of these components, 

housing demand forecast and the effects of these important and determining factors should 

not be ignored. 
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English Extended Abstract 
 

 

Introduction 

 

The housing sector plays a crucial role in achieving the goals of sustainable development, as there are few 

communities, in developed or developing countries that can claim to solve the housing problem at 

quantitative and qualitative dimensions. Solving the housing problem without considering the 

demographic characteristics of an area is very difficult if not impossible, because demographic variables 

such as the number and trend of population growth, its composition, the degree of generality and early 

marriage and immigration directly influence the housing needs. For this reason, the population recognition 

and its characteristics is the first step in solving this problem. Ilam is one of the cities with the housing 

problems like other cities in the country. The urgent need of many citizens for housing, the poor housing 

situation in most neighborhoods of the city, inadequate supervision and illegal constructions have created 

problems in the city. It is obvious that population growth in a limited environment from space and services 

aspects can be associated with several negative consequences in the social and demographic areas. 

Therefore, the present study attempts to investigate the social and demographic issues affecting the need 

for housing in Ilam city. There is a question raised here that what is the effect of demographic and social 

factors on the need for housing in the city of Ilam? 

Data and Method 

The present paper is applied in terms of purpose and descriptive-analytical (survey) in terms of method. 

The statistical population of the study consists of households in Ilam city where 383 households were 

selected as a statistical sample by cluster sampling. The data collection instrument was a researcher-made 

questionnaire whose validity was confirmed by face (content) and the reliability of Cronbach's alpha was 

verified as 0.841. Data analysis was performed using structural averages and the method of estimating 

residential per capita and net density. 

Results 

The results show that the variables of age (0.21), gender (0.30), household dimension (0.18), household 

composition (0.38), life stages (0.18), tendency to innovation (0.24), residential origin (0.22) and 

migration (0.19) have a significant relationship with housing needs in Ilam. In a simultaneous 

investigation of the set of factors, the variables of household composition (33%), age (24%), and 

residential origin (21%) had the highest effect on the need for housing in Ilam, respectively. Also, 

according to the collected data and the use of quantitative residential model per capita and net density, it 

was found that the land required for the next ten years in Ilam is 14.7 hectares. 

Conclusion 
: The fact is that two societies with the same population size will never have the same age, sex and other 

characteristics. Thus, estimating the age and sex changes of the population, new household formation 

trends, socio-economic aspects and the assigned share of household income to housing costs, and the 

conditions governing the processes of transforming a requirement into housing demand are effective. 

Hence, true understanding of the effect of these components, housing demand forecast and the effects of 

these important and determining factors should not be ignored. This study indicated that the investigation 

of these factors play a crucial role in estimating future needs. 
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های کلی مسکن محسوب گیری پیشرفت و تحقق هدفترین ابزار اندازههای اجتماعی مسکن مناسبشاخص :مقدمه

توان کلیه سطوح، از فردی تا جمعی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. در ها میشوند و از طریق این شاخصمی
کشور را درنظر گرفت و همچنین از تأمین خدمات  ایهاجتماعی و سکونتگاه - تییایط جمعریزی مسکن باید شربرنامه

شك این امر به ضروری و جنبی آن نظیر بهداشت، دسترسی به خدمات اجتماعی موردنیاز مردم نباید غفلت کرد. بدون
عوامل مؤثر بر  یپژوهش حاضر با هدف بررس رو،نیتعادل فضایی و رسیدن به عدالت اجتماعی کمك خواهد نمود. از ا

 انجام گرفته است. المیدر شهر ا یتیو جمع یبر مسائل اجتماع دیبه مسکن با تأک ازین

 ی. جامعه آمارباشدی( میشیمای)پ یلتحلی – یفیو از نظر روش توص یمقاله حاضر از نظر هدف کاربرد :روشداده و 

 یرگیبه روش نمونه یخانوار به عنوان نمونه آمار 383که تعداد  دهدیم لیتشک المیشهر ا یپژوهش را خانوارها
( و یی)محتوا یصور وهیآن به ش ییکه روا تساخته اساطالعات، پرسشنامه محقق یانتخاب شد. ابزار گردآور ایخوشه

برآورد  و روش یارمعدالت ساخت قیها از طرداده لیو تحل هیشد. تجز دییتا 841/0 زانیکرونباخ به م یآلفا ییایپا
 و تراکم خالص انجام شده است. یسرانه مسکون

(، 38/0خانوار ) بی(، ترک18/0(، بعد خانوار )30/0) تی(، جنس21/0سن ) یرهایکه متغ دهدینشان م هاافتهی :هایافته

به مسکن شهر  ازی( با ن19/0( و مهاجرت )22/0) ی(، خواستگاه سکونت24/0) یبه نوآور شی(، گرا18/0) یمراحل زندگ
درصد(، سن  33خانوار ) بیترک یرهایمتغ بترتیبه  ل،عوام ۀهمزمان مجموع یدارند. در بررس یرابطه معنادار المیا
 ن،همچنی. اندداشته المیبه مسکن در شهر ا ازیرا در ن یرگذاریتأث نیشتریدرصد( ب 21) یدرصد(، و خاستگاه سکونت24)

ن یو تراکم خالص مشخص شد که زم یسرانه مسکون یشده و استفاده از مدل کم یگردآور یهاداده یبا توجه به بررس
 هکتار است. 7/14 المیشهر ا ندهیده سال آ یبرا ازیموردن

 - اقتصادی هایجریان جدید، تشکیل خانوار روندهای جمعیت، جنسی و سنی نتیجه، برآورد تحوالت در :گیرینتیجه

 بـر نیـاز یـك تبـدیل رونـدهای بر حاکم شرایط و های مسکنهزینه به خانوار درآمد تخصیص قابل سهم و اجتماعی

 و تأثیرات مسکن بینی تقاضاپیش ها،مؤلفه این تأثیرگذاری از درست استنباط، بنابراین، باشندمی مؤثر تقاضای مسکن

 .نباید نادیده گرفته شود کنندهتعیین و مهم عوامل این

. (بررسی عوامل مؤثر بر نیاز به مسکن با تأکید بر مسائل اجتماعی و جمعیتی مطالعه موردی: شهر ایالم.(. 1401) پاکزاد؛ محمدی، محمد؛ اوشنی، محمد.، آزادخانی استناد:

  :612022.20JUSG./10.22103http//doi.org/ DOI .55-75(، 1) 9 یای اجتماعی شهری،جغراف
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 مقدمه

 و بزرگ کوچك شهرهای توسعۀ آن از پیروی به و شهرها جمعیت افزایش و شهرنشینی ما عصر هایویژگی از یکی

 از یکی شدند که روروبه ایپیچیده مسائل با شهرها صنعتی انقالب از پس (.192: 1391نیا و انصاری، است )حکمت

 جمعیت، سریع دلیل رشد به کشورهااین  در .است توسعه درحال کشورهای مسکن به ویژه در مسئلۀ هاآن ترینمهم

 و گذاریسیاست همه نبود از ترمهم و ماهر انسانی نیروی کمبود زمین، به مربوط مشکالت مالی، منابع فقدان

 میزان رو،این از .است درآمده بحرانی و حاد صورتی به مسئله این مسکن، و زمین با رابطه درب مناس ریزیبرنامه

 اقتصادی توسعۀ هایشاخص از یکی روستایی نواحی در چه و شهری نواحی در چه مسکن مطلوب وضعیت به دستیابی

 (.Arnott, 2008: 11شود )می محسوب جهان کشورهای در اجتماعی
 ,Belsky)شود یمختلف مسکن م یهایژگیو یناهمگون برا اریبس یتقاضا یهامنجر به پاسخ یتیجمع راتییتغ

2009: 102; Eichholtz and Lindenthal, 2014: 22 .)ریگزارش شده توسط دب یجهان یتیجمع یبا توجه به روندها 
به سمت پیری جمعیت، کاهش باروری و کوچك شدن اندازه خانوار  2050تا سال  یجهان یتیکل سازمان ملل، روند جمع

 :Zhang, Jin, Xiao & Gao, 2020) روندها به شدت با بازار مسکن مرتبط هستند نیا یکه تمامدر حرکت است 

 Chris)کند  ممسکن در کوتاه مدت فراه یتقاضا یابیارز یبرا یخوب یتواند مبنایم یتیجمع لیو تحل هی. تجز(123

and Joe, 2018.) در هنگام  یتیجمع یدو جنبه از ساختارها ای كی یموجود فقط بر رو اتیحال، مطالعات ادب نیبا ا
با  بیمسکن در ترک نیاز به الزم است نیبنابرا .و مسکن متمرکز شده است یتیجمع یساختارها نیرابطه ب یبررس
 .ردیصورت گ تیاز مصرف مسکن از منظر جمع یبهتر ینیبشیپ تا ردیجامع مورد مطالعه قرار گ یشناستیجمع

 چراکه بود، خواهد دشوار بسیار نباشد، ناممکن اگر منطقه یك جمعیتی هایویژگی به توجه بدون مسکن مشکل حل

 وضع و ازدواج رسیپیش و عمومیت درجه آن، ترکیب و ساخت جمعیت، افزایش روند و تعداد قبیل از جمعیتی متغیرهای

 نخست گام آن هایویژگی جمعیت و شناخت نیز علت همینبه و گذاشته تأثیر مسکن به نیاز حدود بر مستقیمأ مهاجرت

 تعداد، بر عالوه لذا شود،می بیشتر احساس روزروزبه به مسکن نیاز جمعیت رشد با شود.می محسوب مشکل این رفع در

 ایسکونتی، هسته هنجارهای معیشت، قبیل وضع از دیگری عوامل منطقه، سطح در جمعیت توزیع و چگونگی ترکیب

 یعنیو ابعاد آن  تیجمع ییایپو (.86: 1390ملکی، )دارند  تأثیر آن در خانوار درآمد سطح و خانوارها بودن گسترده یا
و بستر  طیخانوار هرچند به شدت متأثر از مح بیترک ییایپو و مهاجرت و ریوممرگ ،یبارور ،یرشد، ساختار سن زانیم

 ۀتوسع ،یاجتماع ۀتوسع ،یاقتصاد ۀتوسع ریخود، ابعاد مختلف توسعه نظ خودند، اما آنها یرامونیپ رییدر حال تغ یاجتماع
 (. 2: 1394، و همکاران یری)ش دهندیقرار م را تحت تأثیر داریپا ۀسعو تو یانسان

سطح  یهایزیربرنامه در دیبرخوردار است و با یاژهیو تیمسکن از اهم یها و استانداردهاشاخصبررسی  رو،از این
، و همکاران یفیهموارتر شود )لط هانهیزم ریسا به یابیشود تا راه دست یاژهیامر توجه و نیبه ا یمحلسطوح کالن تا 

مشکل مسکن در همه جای دنیا وجود دارد اما در کشورهای درحال توسعه به دلیل رشد سریع  یاز طرف. (58: 1396
جمعیت و شهرنشینی، فقدان منابع مالی، مشکالت مربوط به زمین، تأمین مصالح ساختمانی، کمبود نیروی انسانی ماهر و 

های مناسب در رابطه با زمین و مسکن، این مشکل به صورت حاد گذاری و برنامهخط مشی سیاست از همه نبودن ترمهم
 (. 92: 1389 ،یو عسگر یو بحرانی درآمده است. در ایران نیز مشکل مسکن یکی از مسایل مبتال به جامعه است )وارث

به دلیل مرکزیت استان و ماهیت یکی از شهرهایی که با مشکل مسکن مواجه است، شهر ایالم است. این شهر 
بر اساس آخرین سرشماری  المیارو است. شهری روبه-های روستاخدماتی آن همواره با افزایش جمعیت و مهاجرت

دهد که . اطالعات موجود نشان میستنفر جمعیت بوده ا193093دارای  1395نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال 
نفر جمعیت داشته است، به این ترتیب جمعیت آن طی  8346برابر  یرقم1335ناد در سال در اولین سرشماری قابل است

دهد. مقایسه رشد ساالنه جمعیت آن با درصد را نشان می 4/5برابر شده است که رشدی برابر  23ساله حدود 60این دوره 



 55-75(، 1)9، پاکزاد و همکاران 57
 

 

 وسط شهری کشور داشته استدهد که در کل دوره رشد جمعیت بیشتری از متدوره نشان می اینشهری کشور طی 
  .(1395)مرکز آمار ایران، 

درصد از محدوده شهر را به خود  43هکتار دارد که حدود  8/596شهر ایالم مساحتی حدود سطوح مسکونی 
 690شهر ایالم  84دهد. در طرح تفصیلی تهیه شده در سال مترمربع را نشان می 9/30درحدود ای اختصاص داده و سرانه

از اراضی فوق ساخته  هکتار 100به سطح مسکونی اختصاص یافته است که بنابر مطالعات وضع موجود نزدیك به  هکتار
عین  اند. درهای غیرمصوب ساخته شدههکتار از سطوح مسکونی وضع موجود در کاربری 60اند ولی نزدیك به نشده

های مصوب مسکونی ه تجاری و کارگاهی در کاربریهای دیگر از جملهکتار نیز از کاربری 50حالی که نزدیك به 
 1/292در وضع موجود  سکونیتراکم خالص م و سازهای غیرقانونی حاکی از آن دارد کهنتیجه این ساخت اند.ساخته شده

به مسکن، بسیاری از شهروندان  مبرم نیاز(. از طرفی 57: 1397شده است )مهندسین مشاور بعد تکنیك، نفر در هکتار 
عدم نظارت کافی و ساخت و سازهای غیرقانونی مشکالتی را در شهر،  هایهمحلبیشتر وضعیت نامناسب مسکن در 

بدیهی است که افزایش جمعیت در محیطی محدود از نظر فضا و خدمات رسانی با وجود آورده است. سطح شهر به
رو پژوهش حاضر در صدد بررسی از این همراه خواهد شد. یتیهای اجتماعی و جمعپیامدهای منفی متعددی در زمینه

ای که در اینجا مطرح است این است که مسائل اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر نیاز به مسکن شهر ایالم است و مسئله
 عوامل جمعیتی و اجتماعی بر نیاز به مسکن در شهر ایالم چه تأثیری دارند؟

 نظریپیشینۀ 

ی و ساختار اجتماع یاساختار منطقه ،یعیکرد: ساختار طب یبندتوان به سه دسته طبقهیرا م یتیجمع یساختارها
(Zhang, et al, 2020)اساس طبقه  نیبر مصرف مسکن بر ا یشناختتیعوامل جمع ریتأث ی. مطالعات در مورد چگونگ

و  یلیساختار تحص ،ییساختار فضا ،یساختار سن ت،یاندازه جمع ،یشناختتیعوامل جمع انیاز م ژه،یشده است. به و یبند
 یساختارها ریتأث یچگونگ یبررس یعوامل برا نیمقاله از ا نیمسکن دارند. در ا نیاز بهبر  یترمهم ریتأثبعد خانوار 

 بر مصرف مسکن استفاده شده است. یتیجمع
 نیاز به مسکنو  یعیساختار طب -1

بر بازار  مراحل زندگیو  تیاثرات اندازه جمع ،یبه زندگ دیام شیکاهش نرخ زاد و ولد و افزا یتوجه به روند جهان با
 را به خود جلب کرده است. یادیموجود توجه ز اتیمسکن در ادب

 تیجمع زانیم
خواهد داد.  رییمصرف مسکن را تغ تیدر اندازه جمع رییتغمنطقه دارد،  كی تیبا جمع یکیارتباط نزد مسکن

و  یمسائل اجتماع به عنوان و غیره ،یبه نوآور شیشکل خانواده، گرا رییتغ ،ینیمهاجرت و شهرنشهمچون؛  ییرهایمتغ
شناخته شده  یابه طور گسترده تیبازار مسکن به رشد کل جمع یعموم یوابستگ. گذارندیمسکن اثر م ازیبر ن یتیجمع

. اگرچه (Thompson, 1937: 132)شود یباشد که در آن مسکن داده م یتیاز جمع دیمسکن با یتقاضا برا رایاست، ز
 کند.یم كیاغلب نیاز به مسکن را تحر تیجمع شیافزاشود، ینم لیمؤثر مسکن تبد یلزوماً به تقاضا تیرشد جمع

 مراحل زندگی
شروع  یانیلی، مود1954سال  لیدارد. در اوا یتیجمع یارتباط را با نیاز به مسکن در ساختارها نیشتریب مراحل زندگی
 باتیو ترت یساختار سن راتییکرد. توجه به تغ شنهادیرا پ یچرخه زندگ هیسن و نیاز به کرد و نظر نیبه مطالعه رابطه ب

 ثمربخش باشد. یتیجمع ۀچرخ یۀبر نظر یشناختدر رفع انتقاد روش تواندیاست که م یمسائل نیترخانوار از مهم یزندگ
است  یتیانتقال جمع ۀکنندبخش کامل یتیجمع ۀآن همچون پنجر یو اجتماع یاقتصاد یامدهایو پ یساختار سن راتییتغ

عالوه بر رشد و  یستیبا یتیجمع یهادوره یسازدر مدل ن،یبنابرا دهد؛یرخ م یتیگذار جمع ۀجیدر نت راتییتغ نیچرا که ا
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بر  (1965) نیسترلیو ا( 1963). کمپبل (9: 1394)شیری و همکاران،  توجه کرد یبه گذار ساختار سن تیب جمعیترک
 یمعتقد بود که کشش درآمد (1973) نریکردند. کارل کزتمر هیاول یو نیاز به مسکن در دوره زمان یساختار سن نیرابطه ب
 نیاول (1989) مانکیو و ویل شود. یمختلف متفاوت است که منجر به نیاز به مسکن متفاوت م نیمسکن در سن یتقاضا

 1970متحده در سال  االتیا یسرشمار یهاوارد بازار مسکن کردند و از داده 1989ل را در سا یچرخه زندگ هیبار نظر
سن را بر  یاثر جزئ (1996)و هندرشات  نیکه گر یمختلف استفاده کردند. در حال نیمسکن در سن یتقاضا رآوردب یبرا

داشت که  لیمسکن تما یموارد، تقاضا برا هیکردند که با ثابت نگه داشتن بق شنهادیمسکن محاسبه کردند و پ یتقاضا
 شیارم (؛1997)و جونز  یهال (؛1994)مانند مك فادن  یشتری. محققان بابدی شیافزا یسن کم شیبا افزا ایثابت باشد 

 یهااتخاذ روش رغمیعل یکه ساختار سن افتندیکردند و در تیحما لیو و وینکااز نظرات م( 2008) ویو ر رزیو ما (1996)
 . (Zhang, et al, 2020: 125)به نقل از  مسکن دارد یبر تقاضا یتوجهقابل رید متفاوت، تأثبرآور

 ساختار منطقه و نیاز به مسکن -2

شهری  جمعیت طبیعی رشد است. نسبت شهرنشینی افزایش شهرها به روستائیان مهاجرت دموگرافیك نتایج از یکی
های مهاجرت ولی است. کمتر روستایی جمعیت طبیعی رشد از درشهر سطح باروری نسبی بودن ترپایین دلیل به

مسکن و  یتقاضا رییممکن است با تغ ییمهاجرت فضا است. شده شهری رشدجمعیت افزایش سبب شهرها به روستایی
 ، کانادا(2007) کای، آمر(2004)مانند کره  افتهیتوسعه  یبگذارد. در کشورها ریتأث ینیاز به مسکن بر بازار مسکن محل

گذارند. در یم ریو متفاوت بر بازار مسکن تأث یمهاجران به طور قابل توجه (2017) سلندیو ا (2013) ایاسپان (،2012)
 یدرصد 1 شیکه افزا دیرس جهینت نی( استفاده کرد و به ایابزار ری)متغ IVاز روش  (2007) 1ساییزمتحده،  االتیا

 5/1تا  2/1 شیافزا یمهاجرت برا ا،یمسکن خواهد شد. در اسپان متیاجاره بها و ق یدرصد 1 شیمهاجرت منجر به افزا
مسکن را به  متیق شافزای درصد 2 ساالنهبه طور متوسط  2010و  2000 یهاسال نیب یمسکون یواحدها یدرصد

به  مهاجرت ن،یدرصد شد. بنابرا 4مسکن تا  متیق شیدرصد مهاجرت خالص منجر به افزا 1 سلند،یهمراه داشت. در ا
 ;Lee and Huh, 2004: 507) در نظر گرفته شده است تیجمع ییساختار فضا رییاحترام به تغ یعنوان شاخص برا

Saiz, 2007: 345; Akbari and Aydede, 2012: 1645; Gonzalez and Ortega, 2013: 38).  

 و نیاز به مسکن یساختار اجتماع -3

مسـکن  دیـخر یریـگمیدر تصم ینقش مهم یشناختتیجمع یعوامل اجتماع ریو سا التیخانواده، سطح تحص اندازه
گرایش به نـوآوری )سـطح  یعنی کنند،یم یرا از دو جنبه بررس تیجمع یکنند. پژوهشگران معموالً ساختار اجتماعیم فایا

 .وادهخان یژگیبر اساس و ارخانو تعداد و بعدو  ی(فرد یژگیبر اساس و تحصیالت
 گرایش به نوآوری

 (Eichholtz and Lindenthal, 2014: 22)دهد یم شیخانوار را افزا كیباال نیاز به مسکن  التیتحص سطح
 لی، به دل1980که در سال  افتندیاستفاده کردند و در 1980سال  یسرشمار یهااز داده (1996)و هندرشاتب  نیگر
 70 یخانوارها یثابت برا تیفیبا ک یاخانه یبه پرداخت برا لیدوم تما یپس از جنگ جهان و تحصیالت آموزش شیافزا

که سرپرست خانوار  ییهانشان کرد که خانواده خاطر (2011) 2ساله بود. ژو 50 یهادرصد کمتر از خانواده 50ساله حدود 
بر  یآموزش یهانهیهز تیداشته باشند و عدم قطع یخانه خصوص دهندیم حیباال هستند ترج التیسطح تحص یدارا

ن مقاله از سهم یدارد. در ا یاست که آموزش با نیاز به مسکن ارتباط معنادار یهی. بدگذاردیم یمنف ریانتخاب مسکن تأث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Saiz 

2. Zhou 
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 نیاز به مسکنسنجش  یبرا یبه عنوان شاخص که گرایش به نوآوری دارند و باالتر یمدرک دانشگاه یافراد دارا یتیجمع
 استفاده شده است.

 انوارتعداد و بعد خ
 خانوار تعداد حسب بر مسکن آید تقاضایمی حساب به خانوار یك سکونت محل مسکونی واحد هر که آنجا از

تعداد  یکرد که تعداد خانوارها، به جا شنهادیپ (2005) 1وکایدر مسکن خانواده محور است. هور نیاز به گردد.می محاسبه
شود و یم یرمسکنیغ یهاییدارا یتقاضا برا شیخانوار باعث افزا بعدمسکن است و گسترش  متیمحرکه ق یرویافراد، ن

 تحت جمعیت رشد. نیستند یکسان کامالً رشد خانوار و جمعیت رشد عللکند. یم فینیاز به مسکن را تضع جهیدر نت

 با تحول مذکور، عوامل از گذشته خانوار، رشد که حالی در است مهاجرت( و میر و )موالید، مرگ جمعیتی متغیرهای تأثیر

 بعد کاهش ضمن ایهسته به گسترده از شکل خانواده است. تغییر ارتباط در خانواده زندگی دور مراحل و خانواده شکل

 (.90: 1390شود )ملکی، می جمعیت رشد به خانوار نسبت بیشتر رشد سبب خانوار

 جیاستفاده کرد و نتا ایو خانواده در استرال تیجمع راتییتغ لیو تحل هیتجز یبرا یآمار یاز روش ها (2005) 2هوگو
 افتندیدر نیهمچن( 2012)و همکاران  3شود. الوف یکل مسکن م یتقاضا شیخانوارها باعث افزا شینشان داد که افزا

مسکن نقش داشته اند.  یتقاضا برا شیکوچك در افزا ینشان دهد، خانوارها یروند نزول تیاگر کل جمع یکه حت
 شود. یاستفاده م گریشاخص د كیخانواده به عنوان بعد  ن،یبنابرا

-ها میها و مکاتب مختلفی در رابطه با مسائل اجتماعی و جمعیتی و نیاز به مسکن وجود دارد که از جمله آننظریه

 در 4شناختیجمعیت چرخۀ گرایی و کارکردگرایی در رابطه با نحوه توسعه و تحول خانواده، نظریۀتوان به مکتب تکامل
( در رابطه با چرخه 1985) 6و میلر 5ی، نظریه دووالو اجتماع یاقتصاد راتییو نقش آن در تغ یتیجمع راتییتغرابطه با 

در رابطه با  13و ساندرز 12، نظریه پال11و ترنر 10، مانگین9، آبرامز8واتر، رین7های ابن خلدونزندگی خانواده، و نظریه
 ها ارائه شده است.از این نظریهای ( خالصه1مسکن اشاره نمود. در جدول )

 مبانی نظری مرتبط با موضوع-1جدول 

 شرح نظریه موضوع نظریه پرداز / مکتبنظریه
 
 

 گراییمکتب تکامل

 
 
 
 
 

 توسعه و تحول خانواده

در  را تاریخ طول در خانواده داند و حرکتمی جامعه کلی نظام از را جزئی خانواده مورگان
 هر مرحله از داند.می تعالی و ارتقاء سوی به و مستمر مشخص، نظمی دارای جوامع گوناگون

  (.146: 1379)ساروخانی،  نیست توالی این از گریزی و آید می دیگری مرحلۀ پس

 زندگی شکل گروهی به انسان ابتدا، در او دید از دارد. توجه خانواده در تکامل به نیز اوفن باخ

 یاویژه اهمیت از آن مادران در که رسید خانوادگی شکل از ایمرحله به سپس کرد،می
 (.14: 1380رسیدند )اعزازی،  مرحلۀ پدرساالری به آن از پس بودند و برخوردار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Horioka 

2. Hugo 

3. Lauf 

4. Demographic Cycle Theory 
5. Duvall 
6. Miller 
7. Abn khal doon 

8. Rin Watter 

9. Abrames 

10. Mangin 

11. Terner 

12. Palll 

13. Sandrose 
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 کارکردگرایی مکتب

 

 تغییر حال در همواره مختلف تأثیر عوامل تحت جامعه با آن ورابطه خانواده پارسونز دیدگاه از

 تطبیق دهندهنشان خانواده، هایفعالیت در ساختار تغییرات پارسونز کارکردی دیدگاه است. از

 تا شده باعث نوگرایی تحول وی نظر است. از ابعاد خانواده در سایر تغییر با خانواده پذیری

ظاهر گردد  ایهسته خانواده آن دنبال به و شده گسسته هم از زیادی حد تا نظام خویشاوندی
 (.48-45: 1380)شیخی، 

 
 شناختینظریه جمعیت

 
و نقش  یتیجمع راتییتغ

و  یاقتصاد راتییآن در تغ
 یاجتماع

 ت،یو رشد جمع تیجمع ۀتفاوت در انداز ۀبه واسط یتیجمع سمیمتابول ه،ینظر نیبر طبق ا
 نیبنابرا ؛دهدیمتفاوت شکل م یهادوره البرا در طول زمان در ق یمتفاوت یتیجمع یالگوها
ساختار خانوار  ،یساختار سن ،یبارور راتییتغ ت،یمتفاوت از نظر رشد جمع یهادوره ییشناسا

)شیری و  و کارآمد باشد دیمف یو اجتماع یاقتصاد یامدهایپ نییدر تب تواندیم رهیو غ
 .(8: 1394همکاران، 

  (1985دووال و میلر )
 

 خانواده زندگی چرخه

 نیتحول و تکو ندیفرآ ایخانواده و  یزندگ ۀخانواده، چرخ نیدر کتاب ازدواج و تحول و تکو
با  ییهاآوردن نوزاد، خانواده ایخانواده، به دن یانگذاری: بنکنندیم میمرحله تقس 8خانوار را به 

نوجوان،  یرادا یهارو، خانوادهبا کودک مدرسه ییهاخانواده ،یدبستانشیکودک پ
)بیرامی،  مسن یهاو خانواده انهیم نیدر سن ییهاخانواده ،ییبا عنوان کانون جدا ییهاخانواده
1378 :22-24.) 

 
 

 خلدون ابن

 
 
 
 
 
 
 

 مسکن
 
 

 شهرنشینی اجتماع صنایع نخستین از بنائی»گوید: می چنین ایجاد ساختمان علت با رابطه در

پناهگاه  و سکونت برای انسان بدن که کاریست شناختن از عبارت و ترین آنهاستکهن و
 در که شده است آفریده سرشتی بر انسان چه کند.می آماده هاییجایگاه و هاخانه خویش

-خانه خود اندیشه به نیروی است ناچار رواین از و اندیشدمی خود زندگی آینده و کار سرانجام

 سرما و گرما رنج از برای جلوگیری باشدمی جهات همه از سقف و دیوارها دارای که هایی

 (.806-805: 1362خلدون،  )ابن برگزیند

 
 
 

  واتررین نظر

 مختلف عمالً برای طبقات« خانه»که:  است معتقد نشینان اجاره زندگی شرایط تحلیل با وی

 جامعه بقیه از که افرادی که است ایوسیله عمدتاً فقیر افراد برای خانه دارد. متفاوت معانی

 به آنان برای خانه و یابند پناه بیشتر حمالت و تهدیدها مقابل در تواننداند، میشده بریده

کارگر  طبقه»را  هاآن واتر رین که کسانی برای باشد.می خود نزدیکان و خود دفاع از معنی
 مردمان این است. برخوردار کمتری نسبتاً اولویت از خانه وضع عمومی بهبود نامد،می« سنتی

« سلیقه»ها مسئله آن در که کنندمی مصرف دیگری اساسی های نیاز برای را خود درآمد
 پول مازاد تا کند جوییصرفه خود مسکن در است مایل سنتی کارگر طبقه است. مطرح کمتر

نگهداری  برای بیشتری تالش نماید. آنان مصرف دیگر منافع و ها نیاز تأمین را برای خود
: 1377خود )دیکنز،  مسکن سطح بردن باال تا آورندمی عمل به خود آپارتمان یا مسکن

170-171.) 

 

 

 
 ساندرز و پال

 
 
 

 احساس امنیت و مسکن

 برخوردار مزبور خودبسندگی و خودمختاری شغل از دارای و مرفه خانوارهای است معتقد پال

 اختیار در را الزم وسایل و تجهیزات قادرند مردم از قشر که این است این آن دلیل و باشندمی

احساس  در بویژه مردم آگاهی در مهمی نقش خانه که»است:  ساندرز معتقد باشند. داشته
 و کیست داندمی انسان که دارد بر این داللت معنی دارد. این آنان« شناختیهستی امنیت»

 شناختیهستی امنیت چنین ساختن فراهم در کلیدی نقش دارد. خانه قرار جامعه در کجای

: 1377)دیکنز،  امنیت است این به دستیابی کلید بودن خانه مالك گذشته این از کند.می ایفا
162-163.) 

 
 
 

 و ترنر آبرامز، مانگین

 
 
 

 مسکن فقیران

 های و درآمد نیازها با که عالی معماری با ایخانه در فقیر افراد که زندگی است معتقد ترنر

 که گفته بود خود آثار از دریکی وی است. بیهوده و عبث کاری چقدر ندارد، آنان سازگاری

 محدوده گروه درآمدی هر امکانات. و هویت، امنیت، دارند: اساسی نیاز سه هاخانواده همه

 فقیران برای مسکن، در زمینه دارد. متفاوت تعادلی ایجاد به گرایش نیاز سه این میان شهر

 )هویت( عالی معیاری با یا سرپناه )امنیت( مالکیت از )امکانات( کار محل به نزدیکی

 با ایخانه که دهدمی ترجیح درآمد متوسط با ایخانواده آن، خالف بر است. ارزشمندتر

دیگران،  و ندارد )گیلبرت چندانی اهمیت محل کار از دوری و باشد داشته امروزی معیارهای
1375 :191-210.) 
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 1399منبع: نویسندگان، 

 
 )ترسیم: نگارندگان(مفهومی پژوهش  مدل-1شکل 

 پیشینۀ عملی

نقش  که است شده سعی این پژوهش در های مسکن،سیاست و هاشاخص ابعاد، نظرگرفتن در با بنابراین
در ارتباط با  یاگسترده قاتیتحقگیرد.  قرار تحلیل و بررسی مورد مؤثر بر نیاز به مسکن اجتماعی و جمعیتی هایشاخص

از ارتباط  یها حاکپژوهش نیا یانجام شده است و همگ ... و یتوانمندساز ،یداریپا ،یچون سالمت یمسکن در موضوعات
 :عنوان نمونهانسان و جامعه است. به یابعاد زندگ یمسکن بر تمام میمستق

مسکن مقرون به  نیمأت یو تالش برا ایمسکن در تانزان یچالش کنون»در پژوهشی تحت عنوان  ،(2015) 1واناما
که اوضاع در مناطق  یرواج دارد در حال ییستادر مناطق رو نییپا تیفیاشاره دارد که مسکن با ک جینتا نیبه ا« صرفه
 یرو ازدحام و ناتوان نیمسکن از ا یو کمبود فضا نبود یاقشار کم درآمد، ناکاف یبرا تیفیکم ک یهاخانه ژهیبه و یشهر

 است.  یفقر درآمد لیبه مسکن نزول به دل یدر دسترس
 یهادادهبر اساس « نیچ یمسکن در شهرها متیو ق یانسان هیسرما»ای با عنوان در مقاله ،(2016) 3و ژانگ 2چن

 1که هر  افتندیها درکردند. آن لیتحل یانسان هیرا از منظر سرما یمسکن شهر متیق ایتحول پو ن،یخرد خانوارها در چ
 دهد. یم شیدرصد افزا 7.9تا  4.6را  یمسکن شهر متیق ،یآموزش عال تیدر جمع شیدرصد افزا
 شدت عوامل مؤثر بر انتخاب مسکن قابل قبول یبررس»در پژوهش خود تحت عنوان  ،(2019) 5و هوسکارا 4نیاعزن

ثر بر ؤعوامل م نیدتریشد« اجاره نسبت به درآمد متیق»و « مسکن در رابطه با درآمد متیق»که  دادندنشان « داریپاو 
  .سازگار است نهیزم نیبا مطالعات مشابه در ا کهبه مسکن هستند،  ازین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kwanama 
2. Chen 
3. Zhang 
4. Ezennia 
5. Hoskara 

 میزان جمعیت

 مراحل زندگی

 گرایش به نوآوری

 مهاجرت

 تعداد و بعد خانوار

 –ابعاد اجتماعی 
 جمعیتی خانوار

 نیاز به مسکن

ساختار طبیعی و نیاز 

 به مسکن

ساختار منطقه و نیاز 

 به مسکن

ساختار اجتماعی و 

 نیاز به مسکن
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پانل  یهااز داده یمسکن: شواهد متیو ق تیساختار جمع»در مقاله خود تحت عنوان  ،(2019) 3و سو 2جانگ ،1یچو
 كیبه عنوان  تیاندازه جمع ن،یگذارد. بنابرایم ریبر بازار مسکن تأث یتا حد تیکه اندازه جمع افتندیدر« نیچ یاستان

 شود.یاتخاذ م اخصش
به این « ست؟یبر مصرف مسکن چ یتیجمع یاثرات ساختارها»در پژوهش خود با عنوان  ،(2020ژانگ و همکاران )

( نسبت 1: )گذارندیم ریهستند که بر مصرف مسکن تأث یعوامل مهم یتیجمع یساختارهانتایج دست یافتند که 
که  یدر حال رد،گذایم یمنف ریو اندازه خانواده بر مصرف مسکن تأث الت،ی(، سطح تحصCDRبه سن کودک ) یوابستگ

به طور مثبت بر مصرف مسکن از  CDR( 2دارند. ) ی( اثرات مثبتODR) یسالمند یو نسبت وابستگ ینینرخ شهرنش
-تیجمع ریتأث (3است. ) یسپرده منف قیبر مصرف مسکن از طر ODR میرمستقیغ ریگذارد و تأثیم ریسپرده تأث قیطر

 بر مصرف مسکن در مناطق مختلف ناهمگن است. یشناس
 نیبه ا« یررسمیغ یهاگاهمسکن در سکونت یهاشاخص یبررس»در پژوهشی با عنوان  ،(1390و همکاران ) یخیش

کشور در وضعیت  ینقاط شهر ریمحله نسبت به شهر بابل و سا نیمسکن در ا یهای کماشاره دارند که شاخص جینتا
کشور دارای  ینقاط شهر ریمحله در مقایسه با شهر بابل و سا نیمسکن در ا یفیک یهاشته ولی شاخصنامطلوبی قرار دا
 باشد. یتر مها مطلوبشاخص نیا تیوضع یدر موارد یبوده و حت یتروضعیت مناسب

مصرف  یالگو راتییدر تغ یتیو جمع ینقش عوامل اجتماع یبررس»ای با عنوان در مقاله ،(1394و همکاران ) یریش
 دیموال یهاها و نسلمصرف خانوار در دوره یاشاره دارند که الگو جینتا نیبه ا« رانیا ییو روستا یشهر یخانوارها

گسترده در  یهابا خانواده سهیبدون فرزند در مقا یِزن وشوهر یهانفره و خانوادهتك یدارد. خانوارها یتفاوت معنادار
مسکن و بهداشت و  یهانهیو آموزش و ارتباطات تأثیر معکوس و در مقابل در سهم هز لیخوراک، تحص یهانهیسهم هز

آموزش و  و لیخوراک، تحص یهانهیسن سرپرست خانوار سهم هز شیدارند. با افزا یو مثبت میدرمان تأثیر مستق
 زانیخانوار در م یرفاه تی. وضعابدییم شیمسکن و بهداشت و درمان خانوار افزا یهانهیارتباطات کاهش و سهم هز

و  لیو بر مسکن، ارتباطات و تحص یخوراک و بهداشت و درمان تأثیر کاهش یهاخانوار به مقوله یانهیهز صیتخص
 دارد.  یشیآموزش تأثیر افزا
خانوار با  یمسکون ییجاجابه یالگو یهامؤلفه یبندرتبه»در پژوهشی با عنوان (، 1395) یو درود یمحمدپورزرند

که فاقد شغل هستند،  ینیباال و مالک لیتما ،یعال التیکه مالکان با تحص ندنشان داد« مسکن یاقتصاد دگاهیبر د دیتأک
شان یواحد مسکون تیترس از دست دادن مالک لیامر ممکن است به دل نیدارند که ا یمسکون ییجابه جابه ینییپا لیتما

 یدر پ یپ یهاییجابه جابه یادیز لیدرآمد باال هستند، تما یکه دارا ینیمستأجر نیباشد. همچندر نوسانات بازار مسکن 
 یخود باق یمسکون طیتاحد ممکن، در مح دهندیم حیدارند، ترج ینییکه فاقد شغل هستند و درآمد پا ینیدارند و مستأجر

 بمانند. 
ساختار  ینیب شیمسکن و پ یاقتصاد ،یکم یهاشاخص یبررس»ای تحت عنوان مقاله ،(1396) یو صارم پورانیمهد

 تیکه مطلوب دندهینشان مانجام دادند و « شهر تهران یبرا 1410تا افق ازیمسکن و مسکن مورد ن متیق ت،یجمع
 یویشهر تهران سنار ندهیآ یتنزل داشته است و برا یتصادبهبود و در بخش اق یمسکن در بخش کم یهاشاخص

 . رسدیم تر به نظرمسکن محتمل متیحداکثر ق یویو سنار تیحداقل در بخش رشد جمع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Choi 
2. Jung 
3. Su 
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« یاجتماع یشناسبیآس کردیمسکن مهر با رو یهاپروژه یبررس»در پژوهشی با عنوان  ،(1398) یو موسو یمرو
 نیو معنادار است. همچن مثبت یبزهکار جادیو ا تیفیک یب یمسکون یهاساخت وساز مجتمع نیکه رابطه ب ندنشان داد

 مثبت و معنادار است.  یو کاهش تعامالت اجتماع یتیفیکیب یمسکون یهاساخت وساز مجتمع نیرابطه ب
« مسکن مهر یهااقامت در مجموعه ساختمان یشهروندان برا لیتما یبررس»ای با عنوان مقاله ،(1398) انیمراد

 لیها تماساختمان تیدر امن دیها، کمبود امکانات، تردخانه نییمتراژ پا لیکه شهروندان به دلانجام داد و نشان داد 
تر بودن اجاره و ارزان یاقتصاد تیوضع لیبه دل تیندارند. اما در واقع یمسکون یهامجموعه نیدر ا نتبه سکو یآنچنان

 . دهندیم حیترج یدرون شهر یهاها را به ساختمانساختمان نیها سکونت در اساختمان نیا
( و مدل مفهومی پژوهش به صورت 1هایی به شرح جدول )براساس مبانی نظری و مطالعاتی که انجام شد شاخص

 ( ارائه شده است.1شکل )

 

 شناسیها و روشداده

 ،یامعنا که با مراجعه به منابع کتابخانه نیاست، به ا یدانیم نیو همچن یلیتحل-یفیتوص ق،یتحق نیانجام ا روش
شده و در  یمطالب گردآور لیموضوع و تحل فیبه توص یدانیم قاتیشد و سپس با کمك تحق یآورجمع هیاطالعات اول

و  هاهیرساندن فرض دییجهت به تأ ،یاکتابخانه قاتیتحق ناردر ک گریاقدام شده است. به عبارت د یریگجهینت تینها
ذکر شده  یصحت مطالب نظر كیقرار داده شده است تا از نزد یبررسبه مسکن مورد  ازیمطرح شده در باب ن یهاهینظر

شد و  عیزساکنان تو نیب ییهاشود، و پرسشنامه یآورمشاهده و مصاحبه جمع قیاز طر یلیلمس شود و اطالعات تکم
صورت  یریگجهیو نت لیتحل ها،هیذکر شده در نظر یبا اصول و استانداردها یدانیم یهاافتهی قیو تطب سهیپس از مقا

 گرفته است. 
هایی که در این پژوهش برای نیاز به مسکن مورد بررسی قرار گرفته است عبارتند از: ساختار طبیعی، ساختار مؤلفه

 ( هستند:2هایی به شرح جدول )ها دارای شاخصمنطقه و ساختار اجتماعی که هر یك از این مؤلفه

 و پیشینه پژوهش های استخراجی از مبانی نظریشاخص-2جدول 

 متون شاخص مؤلفه

 ساختار طبیعی و نیاز به مسکن
 Thompson, 1937 میزان جمعیت

 Zhang, et al, 2020؛ 1399شیری و همکاران،  مراحل زندگی

 Lee and Huh, 2004; Saiz, 2007; Akbari and مهاجرت ساختار منطقه و نیاز به مسکن

Aydede, 2012; Gonzalez and Ortega, 2013 

 ساختار اجتماعی و نیاز به مسکن
 ,Eichholtz and Lindenthal, 2014; Zhou گرایش به نوآوری

2011 

 Horioka, 2005; Hugo, 2005؛1390ملکی،  تعداد و بعد خانوار

Lauf, 2012;  
 منبع: نویسندگان

 
آخرین که تعداد آنها براساس  دهندیم لیتشک المیساکن در شهر ا یخانوارها یپژوهش را تمام نیا یآمار ۀجامع

محاسبه  یپژوهش برا نیخانوار ساکن بوده است. در ا 53569، 1395سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال 
از روش  یریگنمونه یخانوار است. برا 383نمونه بدست آمده،  محجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است و حج

 یدارا یشهردار یرساناستفاده خواهد شد. ابتدا کل شهر که براساس مناطق خدمات یاچند مرحله یاخوشه یریگنمونه
عنوان نمونه هب نوارهامتناسب تعداد خا یاطبقه یریگسپس از هر منطقه با روش نمونه شودیم ییمنطقه بوده، شناسا 4
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ساخته پرسشنامه پژوهش محقق .ردیگیساده صورت م یصادفها در هر منطقه بر حسب روش تمشخص و انتخاب نمونه
اطالعات با استفاده  لیو تحل هیتجز تأیید شد. 841/0است که روایی آن به شیوه صوری و پایایی آلفای کرونباخ به میزان 

 Lisrelافزار نرم...( و  و اریانحراف مع ن،یانگیم ،یدرصد فراوان ،ی)فراوان یفیآمار توص قیو از طر SPSS افزاراز نرم
 ،یبه مسکن از جمله )تراکم متوسط ساختمان ازیبرآورد ن یهااز روش نی. همچنشده است( انجام معادالت ساختاری)

  استفاده شده است. زیو تراکم خالص( ن یروش استفاده از سرانه مسکون

 استفاده از سرانه مسکونی و تراکم خالص روش

های مسکونی شهر )به متر مربع( به جمعیت آن، و سرانه مسکونی که از تقسیم کردن کل مساحت زمین هایشاخص
آید مثل دو روی های مسکونی )به هکتار( به دست میتراکم خالص که از تقسیم کردن جمعیت شهر به مساحت زمین

 ن دو مهمترین شاخص باشند. شاید ای یاند. از نظر تشخیص وضع نسبی شهرها و نیز آینده نگریك سکه

آید. روش  دست شود تا مقدار زمین مورد نیاز بهبینی شده ضرب میاین روش، سرانه مسکونی به جمعیت پیش در
: 1385نیا و موسوی، آید )حکمتبه دست می (1)شود و از رابطه تراکم خالص براساس نفر یا خانوار در هکتار محاسبه می

126):  

 

𝐴 =
𝐻

𝐷
(:                                                                                                          1رابطه )    

 :این رابطه در

A = ،مقدار زمین مورد نیازH =،تعداد مساکن مورد نیاز D =تراکم مسکونی. 

 قلمرو پژوهش
النهار قرار طول شرقی نصف 460و  28΄شمالی از خط استوا و عرض  330و  38΄ایالم در مختصات جغرافیایی  شهر

باشد. ارتفاع ن شده توسط طرح جامع شهر مییکیلومتر مربع براساس محدوده تعی 17دارد. این شهر دارای وسعتی حدود 
نی قرار اقلیمی در منطقه آب و هوای معتدل کوهستا ماتمتر بوده و از نظر تقسی 1440متوسط این شهر از سطح دریا 

و نفر جمعیت 193093دارای  1395بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال  المیدارد. ا
که نسبت به شهری کشور  بوده 6/3سال متوسط تعداد افراد در خانوار آن برابر  نیخانوار ساکن بوده است. در ا 53569

 . (1395، مرکز آمار ایران) تری در آن ساکنندهای پر جمعیت( خانوار3/3)
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 )ترسیم: نگارندگان(. کشور یاسیس یبندمیدر تقس المیشهر ا ییایجغراف تینقشه موقع-2شکل 

 
 در وضع موجود ازهایکمبودها و ن نییو تع یکارکرد مسکون یفیو ک یکم تیوضع

( بیان 3که در جدول ) موجود سطوح مسکونی شهر ایالم وضعیتبراساس گزارش طرح جامع تجدیدنظر شهر ایالم 
ای درصد از محدوده شهر را به خود اختصاص داده و سرانه 43هکتار دارد که حدود  8/596مساحتی حدود  شده است،

 ی. قابل ذکر است که طرح جامع منقض(57: 1397)مهندسین مشاور بعد تکنیك،  دهدمترمربع را نشان می 9/30درحدود 
خانوار را درخود جای داده بود.  20000حدود  کتاره 373د داشته که در سطحی برابر با نیز همین سرانه را در وضع موجو

 هکتار به سطوح مسکونی شهرایالم افزوده شده است.  225سال از طرح جامع شهرحدود  25یعنی درطی حدود 

 
 1395 -وضع موجود کاربری مسکونی شهر ایالم  -3جدول 

 نام کاربری

 نفر      193000(:    1395جمعیت موجود)سال     :کاربری وضع موجود شهر ایالم 

 مساحت
مساحت 

 )هکتار(

درصد کاربری 

 )خالص(

درصد کاربری 

 )ناخالص(

 سرانه

 )متر مربع(

 9/30 1/33 1/43 8/596 5967620 مسکونی

 1/0 1/0 1/0 1/1 11330 باغ مسکونی

 - 2/23 - 1/419 4191304 جمع کل سطوح ناخالص

 - 0/100 - 3/1803 18032772 جمع کل )خالص و ناخالص(

 57: 1397 ،مهندسین مشاور بعد تکنیكمنبع: 
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 به مسکن ازین اندازچشم

 :شده است ینیبشیپ باشد،یم ریمؤلفه ز 3از  یکه ناش 1405مسکن کشور تا سال  ازیقسمت ن نیا در

 هزار واحد 5828شده:  لیتازه تشک یخانوارها -

 هزار واحد 1162: یخانوار در هر واحد مسکون كیتحقق شاخص  یکمبود مسکن برا -

 هزار واحد 5313بافت فرسوده:  ینوساز -

 ینوساز ازیواحد، ن ونیلیم 11حدود  1405شده تا افق  لیتازه تشک یخانوارها یواقع ازیکه ن دهدینشان م محاسبات
ارقام  نی. اباشدیاز سکنه موجود م یخال یهزار واحد عالوه بر واحدها 800بازار  رهیواحد و ذخ ونیلیم 8بافت فرسوده 

به ساخت  ازین انگریمجموعا ب ،یخانوار در هر واحد مسکون كیجهت تحقق شاخص  ازیواحد مورد ن ونیلیم 2/1عالوه بر 
 (. 4)جدول  باشدیتا افق طرح م یواحد مسکون ونیلیم 21

 
 موجود یهاتیدر طرح جامع مسکن با واقع 1405به مسکن تا افق  ازیبرآورد ن سهیمقا -4 جدول

خانوارهای تازه  

 تشکیل شده

نوسازی 

 بافت فرسوده

کمبود مسکن 

 نسبت به خانوار

کل ساخت و ساز  ذخیره بازار

 مورد نیاز
 محاسبات طرح
 جامع مسکن

8/5 3/5 2/1 0 3/12 

محاسبات مبتنی بر 
 بخش مسکنهای واقعیت

11 8 2/1 8/0 21 

 57: 1397 الم،یا مهندسین مشاور بعد تکنیكمنبع: 

 ونیلیم 7/8حدود  1405تا افق  ازیکل ساخت و ساز مورد ن یاساس جدول فوق، برآورد طرح جامع مسکن برا بر
در  ،یواقع ازیطرح جامع با ن ینیبشیپ نیب یشکاف نیاست که وجود چن یهیکشور است. بد یواقع ازیواحد کمتر از ن

 و به بحران مسکن در کشور دامن خواهد زد هبا تقاضا شد سهیمسکن در مقا یموجب کمبود موجود یآت یهاسال
 . (102: 1397)مهندسین مشاور بعد تکنیك، 

 هایافته

 شناختی اطالعات جمعیت

 درصد و جمعیت6/32سال با  30تا  21 تیکه جمع دهدیبافت مورد مطالعه نشان م یساختار سن( 5براساس جدول )
محدوده  تیدرصد از جمع 9/68تعداد اند. بیشترین فراوانی را در بین نمونه آماری دارا بودهدرصد 6/32با سال  50-41

درصد  6/26 ،نیبافت را متاهل تیدرصد جمع 6/67. دندهیم لیتشک زنانرا  تیدرصد جمع 1/31و  مردانمورد مطالعه را 
 درصد3/31لیسانس با  التیسهم سطح تحص نیشتریدهند. بیم لیتشک درصد سایر افراد8/1درصد مطلقه و  9/3، مجرد
درصد بعد  نیشتری. بدهندیم لیتشکدرصد  3/37با بخش آزاد  نیلرا شاغنمونه  یشغل یهادرصد گروه نیشتریب .است

 یدرصدها بیباالتر به ترت تیبا جمع یو خانوارها دهندیم لیتشک درصد9/49ه با سه نفر یال كی یهاخانوار را خانواده
و کاهش ابعاد  خانوارتعداد  شیبا افزا مورد مطالعهمحدوده  دهدینشان م نیاند که ارا به خود اختصاص داده یترنییپا

در کل کشور، استان، شهر و  یبه فرزندآور لیدر کاهش تما توانیآن را م یخانوار مواجه بوده است که علت اصل
ی ترکیب بررس جینتامهاجر دانست.  تیآنها با جمع ینیگزیجوان و جا تیجمع رونیمهاجرت به ب نیمحدوده و همچن

دهند که بیشترین افراد نمونه را خانوار معمولی )زن و شوهر دارای فرزند( تشکیل میدرصد  9/49که  دهدینشان م خانوار
تا دو میلیون دارا هستند که و  ونیلیم كی نیما ب یدرآمد افراد نمونهدرصد  29اختصاص داده است. درصد را به خود 

 یم نیشوند که ایمنطقه محسوب م یمنطقه جز بوم نیدرصد از ساکن 3/64. اندبیشترین درصد را به خود اختصاص داده
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ها به بافت باال بودن حس تعلق آن لیبه دل نیمحله توسط خود ساکن تیفرصت در جهت بهبود وضع كیتواند به عنوان 
 20بیشتر از درصد  3/37 نیمحدوده سکونت داشتند. همچن نیسال در ا 20 یال 10 نیدرصد افراد ب 1/44 استفاده کرد.

محدوده  نیساکن شتریبه محل سکونت خود دارند. ب یافراد حس تعلق خاص نیکه ا دهدیو نشان م سکونت داشتند سال
موجود در بافت مورد مطالعه را مساحت  یمسکون یدرصد مساحت واحدها نیشتریهستند. ب نیمورد پژوهش مالک (3/72)
ل مثبت، است. سیپتان كیدر محله به عنوان  یزدانگیدهنده نبود رنشان نیدهد که ایم لیمتر تشک 150از  شتریب
 یمسکون یدرصد واحدها نیشتریبدو اتاق هستند.  یموجود در بافت مورد مطالعه دارا یمسکون یدرصد واحدها نیشتریب

به کار برده  یموجود، اسکلت فلز یمسکون یدرصد واحدها 7/61دو اتاق هستند. در  یموجود در بافت مورد مطالعه دارا
 1/45موجود ) یمسکون یواحدها شتریبموجود در بافت است.  هیمتوسط به باال ابن تیفیدهنده کشده است که نشان

 هستند. یرفاه زاتیتمام امکانات و تجه یدارا یمسکون یتمام واحدها بایتقرسال هستند.  10-20عمر  یدارادرصد(، 
 کشی گاز، تلفن، سیستم فاضالب، سیستم سرمایشی و گرمایشی برخوردار نبودند. فقط برخی از مساکن از امکانات لوله

بیشتر باشد. یمورد مطالعه ممحدوده وجود در م یمسکون یواحدها تیفینشان دهنده باال بودن سطح ک نیکه ا
 درصد(. 2/40گویان در پاسخ به تمایل به خرید مسکن نو گزینه خیلی زیاد را انتخاب نمودند )پاسخ

 شناختی نمونه موردمطالعهاطالعات جمعیت -5جدول 

 درصد فراوانی متغیر درصد فراوانی متغیر

ل(
سا

ن )
س

 

 6/32 125 سال 30تا  21

ت
ال

صی
تح

 

 3/6 24 کمتر و ابتدایی

 2/11 43 دبیرستان و راهنمایی 5/22 86 سال 31-40

 6/20 79 دیپلم 6/32 125 سال 41-50

 1/21 81 فوق دیپلم 3/12 47 به باال 50

ت
سی

جن
 

 3/31 120 لیسانس 9/68 264 مرد

 4/9 36 باالتر و لیسانس فوق 1/31 119 زن

ل
أه

ت
 

 6/67 259 متأهل

ال
شتغ

ا
 

 7/16 64 بیکار

 3/37 143 آزاد 6/26 102 مجرد

 5/5 21 کارمند 9/3 15 مطلقه

 4/10 40 مشاغل عالی 8/1 7 سایر

وار
خان

اد 
عد

ت
 

 5/12 48 کارگر 9/49 191 نفر 3الی  1

 2/11 43 بازنشسته 8/35 137 نفر 5الی  3

 2/5 20 خانه دار 3/12 47 نفر 8الی  5

 0/1 4 سایر 1/2 8 نفر 8بیشتر از 

وار
خان

ب 
کی

تر
 

 8/41 160 خانوار تك نفره

مد
درآ

 

 2/27 104 یك میلیون و کمتر

 29 111 یك میلیون تا دو میلیون 2/5 20 خانوار معمولی )زن و شوهری(

 6/19 75 دو میلیون تا سه میلیون 9/49 191 خانوار معمولی )زن و شوهر دارای فرزند(

 3/24 93 سه میلیون و باالتر 1/3 12 )خانوار معمولی به همراه خویشاوند(خانوار ترکیبی 

اه 
تگ

اس
خو

ی
ونت

سک
 

 6/85 328 شهری منطقه بومی

ت 
مد

ت 
ضعی

و

هر
 ش

در
ت 

کون
س

 

 4/9 36 سال 5 از کمتر

 1/9 35 سال 10 الی 5 3/7 28 بومی مناطق روستایی

 1/44 169 سال 20 الی 10 9/3 15 مهاجر سایر شهرهای استان

 3/37 143 سال 20 از بیشتر 1/3 12 مهاجر از سایر استان ها

لک
ما

ی
 ت

 3/72 227 ملکی

د 
واح

اژ 
متر

کون
مس

 ی

 2/4 16 متر و کمتر 50

 1/9 35 متر 75تا  51 6/26 102 و رهنی ایهراجا

 6/19 75 متر 80تا  76 0/1 4 سایر

ت ع د ا د ا  ت ا  ق

 7/15 60 متر 100تا  81 6/19 75 اتاق یك
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 5/29 113 متر 150تا  101 1/56 215 اتاق دو
 4/8 32 متر 200تا  151 6/14 56 اتاق سه
 4/9 36 متر 300تا  201 5/6 25  اتاق چهار

 2/4 16 متر و بیشتر 301 1/2 8 پنج اتاق
 0/1 4 شش اتاق و بیشتر

ح 
صال

ع م
نو

ان
تم

اخ
س

 
ل 

مح ت
کون

س
 

 7/22 87 اسکلت فلزی

حد
وا

 

کون
مس

 ی
ر 

ب

اد 
عد

ب ت
حس

وار
خان

 

 2/46 177 اسکلت بتونی 6/91 351 یك خانواری
 2/29 112 بلوک سیمانی 3/7 28 دو خانواری
 8/1 7 خشت و چوب 0/1 4 سه خانواری

ر 
عم  بنا

 7/5 22 سال 5 از کمتر
ر 

عم  بنا

 1/44 169 سال 20 تا 10

 9/39 153 تربیشسال و  20 2/10 39 سال 9 تا 5

 های پژوهشیافتهمنبع: 

 آمار استنباطی

سازی معادالت ساختاری انجام از طریق مدل المیبه مسکن در شهر ا ازیبر ن یتیو جمع یتأثیر عوامل اجتماع لیتحل
 شده است که نتایج آن در ادامه آمده است.

  و سطوح معناداری مولفه های تغییر شکل خانوار و نیاز به مسکن RMSEA و CMINهای آماره-6جدول 

 NPAR CMIN DF P CMIN/DF RMSEA PCLOSE مدل

 000/0 155/0 611/4 000/0 301 911/1387 89 مدل پایه

     0 000/0 990 مدل استاندارد

 000/0 245/0 032/10 000/0 326 32/3270 44 مدل مستقل

 های پژوهشمنبع: یافته

درجه آزادی و سطح معناداری صفر که کمتر از  301با  611/4مقدار آماره خی دو مدل برابر با ( 6براساس جدول )
برابر با  RMSEAو  342/3270برابر با  CMINبرازش مناسب مدل دارد. همچنین مقدار آماره  ازاست و نشان  01/0

 است و نیاز به اصالح مدل ندارد. برازش مدل مناسبدهد برابر با صفر است که نشان می P-valueبا مقدار  155/0

 داری معنی سطح با همراه مسیر به مربوط پارامترهای -7 جدول

 نتیجه Estimate P-Value مسیر
 معنادار است *** 21/0 سن                               نیاز به مسکن

 معنادار است *** 30/0 نیاز به مسکن      جنسیت     

 معنادار است ** 18/0 نیاز به مسکن      بعد خانوار  

 معنادار است *** 38/0 نیاز به مسکن   ترکیب خانوار  

 های پژوهشمنبع: یافته

نیاز به مسکن، مسیر جنسیت به نیاز به مسکن،  و سن مسیر برای P-Value  ( مقدار7جدول ) از حاصل نتایج طبق بر
معنادار ابعاد تغییر  تأثیر معنای به که باشدمی 01/0 از و ترکیب خانوار به نیاز به مسکن کمتر بعد خانوار به نیاز به مسکن

 باشد.شکل خانوار بر نیاز به مسکن می

 
 های مراحل زندگی و نیاز به مسکنو سطوح معناداری مؤلفه RMSEA و CMINهای آماره -7جدول 

 NPAR CMIN DF P CMIN/DF RMSEA PCLOSE مدل
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 000/0 176/0 648/5 000/0 264 07/1491 77 پایه مدل

     0 000/0 741 مدل استاندارد

 000/0 240/0 642/9 000/0 303 526/2921 38 مدل مستقل

 های پژوهشمنبع: یافته

درجه آزادی و سطح معناداری صفر که کمتر از  264با  07/1491مقدار آماره خی دو مدل برابر با ( 8براساس جدول )
برابر با  RMSEAو  52/2921برابر با  CMINبرازش مناسب مدل دارد. همچنین مقدار آماره  ازاست و نشان  01/0

 دهد برازش مدل مناسب است و نیاز به اصالح مدل ندارد.برابر با صفر است که نشان می P-valueبا مقدار  176/0

 داری معنی سطح با به مسکن یازبه ن   یمراحل زندگ یرمس مسیر به مربوط پارامترهای -9 جدول
 نتیجه Estimate P-Value مسیر

 معنادار است *** 18/0 نیاز به مسکن  مراحل زندگی    

 های پژوهشمنبع: یافته

 معنای به که باشدمی 01/0 از به نیاز به مسکن کمتری مراحل زندگ مسیر برای P-Value  ( مقدار9جدول ) براساس

 باشد.ی بر نیاز به مسکن میمراحل زندگ معنادار تأثیر

  و سطوح معناداری مؤلفه گرایش به نوآوری و نیاز به مسکن RMSEA و CMINهای آماره -10جدول 

 NPAR CMIN DF P CMIN/DF RMSEA PCLOSE مدل

 000/0 188/0 622/6 000/0 298 356/1973 85 مدل پایه

     0 000/0 34 مدل استاندارد

 000/0 277/0 329/8 000/0 315 365/2623 43 مدل مستقل

 های پژوهشمنبع: یافته

درجه آزادی و سطح معناداری صفر که کمتر  298با  35/1973مقدار آماره خی دو مدل برابر با ( 10براساس جدول )
برابر با  RMSEAو  63/2623برابر با  CMINبرازش مناسب مدل دارد. همچنین مقدار آماره  ازاست و نشان  01/0از 

 دهد برازش مدل مناسب است و نیاز به اصالح مدل ندارد.برابر با صفر است که نشان می P-valueبا مقدار  277/0
 داریمعنی سطح با همراه مسیر به مربوط پارامترهای-11 جدول

 نتیجه Estimate P-Value مسیر

 معنادار است *** 24/0 نیاز به مسکن    گرایش به نوآوری

 های پژوهشمنبع: یافته

 که باشدمی 01/0 از به نیاز به مسکن کمتر  یبه نوآور یشگرا مسیر برای P-Value دهد که( نشان می11جدول )

 باشد.بر نیاز به مسکن می یبه نوآور یشگرا معنادار تأثیر معنای به

  ی و نیاز به مسکنخاستگاه سکونتو سطوح معناداری  RMSEA و CMINهای آماره -12جدول 

 NPAR CMIN DF P CMIN/DF RMSEA PCLOSE مدل

 000/0 214/0 255/7 000/0 311 305/2256 66 مدل پایه

     0 000/0 231 مدل استاندارد

 000/0 200/0 102/10 000/0 287 274/2899 55 مدل مستقل

 های پژوهشمنبع: یافته
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درجه آزادی و سطح معناداری صفر که کمتر  311با  30/2256مقدار آماره خی دو مدل برابر با ( 12براساس جدول )
برابر با  RMSEAو  27/2899برابر با  CMINبرازش مناسب مدل دارد. همچنین مقدار آماره از است و نشان  01/0از 

 دهد برازش مدل مناسب است و نیاز به اصالح مدل ندارد.برابر با صفر است که نشان می P-valueبا مقدار  200/0

 داریمعنی سطح با همراه مسیر به مربوط پارامترهای -13 جدول
 نتیجه Estimate P-Value مسیر

 معنادار است *** 22/0  نیاز به مسکن   یخاستگاه سکونت

 های پژوهشمنبع: یافته

 01/0به مسکن کمتر از  یازبه ن یخاستگاه سکونت یربرای مس P-Valueدهد که ی( نشان م13حاصل از جدول ) یجنتا
 باشد.یبه مسکن م یازبر ن یمعنادار خاستگاه سکونت یرباشد که به معنای تأثیم

 و نیاز به مسکنمهاجرت و سطوح معناداری  RMSEA و CMINهای آماره-14جدول 

 NPAR CMIN DF P CMIN/DF RMSEA PCLOSE مدل

 000/0 188/0 622/6 000/0 298 356/1973 85 مدل پایه

     0 000/0 344 مدل استاندارد

 000/0 277/0 329/8 000/0 315 365/2623 43 مدل مستقل

 های پژوهشمنبع: یافته

درجه آزادی و سطح معناداری صفر که کمتر  298با  35/1973مقدار آماره خی دو مدل برابر با ( 14براساس جدول )
برابر با  RMSEAو  63/2623برابر با  CMINبرازش مناسب مدل دارد. همچنین مقدار آماره  ازاست و نشان  01/0از 

 دهد برازش مدل مناسب است و نیاز به اصالح مدل ندارد.برابر با صفر است که نشان می P-valueبا مقدار  277/0

 داریمعنی سطح با همراه مسیر به مربوط پارامترهای -15 جدول
 نتیجه Estimate P-Value مسیر

 معنادار است *** 19/0 نیاز به مسکن  مهاجرت 

 های پژوهشمنبع: یافته

باشد که به معنای یم 01/0به مسکن کمتر از  یازبه ن مهاجرت یربرای مس P-Valueدهد که ی( نشان م15جدول )
 باشد.یبه مسکن م یازبر ن مهاجرتمعنادار  یرتأث

 به مسکن یازن عوامل مؤثر بر و سطوح معناداری  RMSEAو  CMINهای آماره -16 جدول

 NPAR CMIN DF P CMIN/DF RMSEA PCLOSE مدل

 000/0 171/0 378/5 000/0 1888 13/10153 128 مدل پایه

     0 000/0 2016 مدل استاندارد

 000/0 217/0 046/8 000/0 1953 261/15713 63 مدل مستقل

 های پژوهشمنبع: یافته

 

درجه آزادی و سطح معناداری  1888با  13/10153مقدار آماره خی دو مدل برابر با دهد که ( نشان می16جدول )
و  13/1888برابر با  CMINبرازش مناسب مدل دارد. همچنین مقدار آماره  ازاست و نشان  01/0صفر که کمتر از 
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RMSEA  با مقدار  171/0برابر باP-value  برابر با صفر است که نشان می دهد برازش مدل مناسب است و نیاز به
 .اصالح مدل ندارد

 داریمعنی سطح با همراه مسیر به مربوط پارامترهای -17جدول 
 نتیجه Estimate P-Value مسیر

 معنادار است *** 24/0 سن                      نیاز به مسکن

 معنادار نیست - 09/0 نیاز به مسکن      جنسیت     

 معنادار نیست - 11/0 نیاز به مسکن      بعد خانوار  

 معنادار است *** 33/0 نیاز به مسکن   ترکیب خانوار  

 معنادار نیست - 13/0 نیاز به مسکن  مراحل زندگی    

 معنادار نیست - 10/0 نیاز به مسکن    گرایش به نوآوری

 معنادار است *** 21/0 نیاز به مسکن  خاستگاه سکونتی 

 معنادار نیست - 09/0 نیاز به مسکن  مهاجرت 

 های پژوهشمنبع: یافته

( نتایج تحلیل مسیر نشان داد در مدل کلی متغیرهایی که بیشترین تأثیر بر نیاز به 17( و جدول )3براساس شکل )
تأثیر جنسیت، مراحل ( است و 21/0(، خواستگاه سکونتی )24/0(، سن )33/0)خانوار   یبترکمسکن دارند به ترتیب 

 به مسکن شهر ایالم تأیید نشد.خانوار، بعد خانوار، مهاجرت و گرایش به نوآوری بر نیاز 

 
 های پژوهشمنبع: یافته، مدل نهایی تحقیق -3شکل 

 

 
 نیاز به زمین برای تأمین مسکن برآورد
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 به هکتار 7/14آینده شهر ایالم  سال ده در نیاز مورد زمین میزان سرانه مسکونی و تراکم خالص روشبا استفاده از 
 (.2آمده است رابطه ) دست
 (2رابطه )

𝐴 =
𝐻

𝐷
=

4783
323/4

= 14/7 

 گیرینتیجه

 و هاسیاست نیز و اقتصادی شرایط توصیف به مختصر صورتبه نیاز به مسکن، تحوالت روند بهتر شناخت منظوربه
معادالت  مدل از آمده دست به نتایج مجموع در شد. پرداخته مسکن شهر ایالم بخش در اعمال شده هایبرنامه

نیاز به مسکن شهر ایالم داشته است.  در تأثیر بیشتری هاشاخص سایر به متغیر ترکیب خانوار نسبت داد نشان ساختاری
در شهر  دهدمی نشان که داد اختصاص خود به را نیاز به مسکن تبیین از درصد 38 تنهایی به نهایی مدل در متغیر این

گذارد. نیاز به مسکن در خانوارهای دارای می مسکن نیاز به افزایش بر توجهی قابل ایالم که افزایش ترکیب خانوار تأثیر
میزان تأثیرگذاری ترکیب خانوار بر نیاز به  فرزند و همراه با خویشاوند باالتر از خانوارهای تك نفره و یا دو نفره است.

و  شودیانوار مخ یمال نیتأم تیظرف شیخانوار باعث افزا كیدر  شتریافراد بمسکن در جوامع مختلف متفاوت است. 
 باشند. مالك مسکن رود میاحتمال  نیاز به مسکن در این خانواده افزایش یافته و نیبنابرا

ای که تأثیر این متغیر به تنهایی در نیاز به گونه است. تیاهم یمسکن دارا نیاز بهسرپرست خانوار در  تیجنستأثیر 
 تیعدم قطع ای تیدر قطع تیدارند. جنس یتریباالتر و دائم یدهامردان غالباً درآم درصد برآورد شده است.30به مسکن 

و پرورش فرزندان  یفرزندآور رینظ یاجتماع یدادهایرو لیکار را به دل یرویمردان هرگز ن رایدارد ز یدرآمد نقش مهم
از درآمد هستند. از آنجا  یحداقل سطح قطع ینسبت به زنان دارا یشتریمردان با احتمال ب نیراترک نخواهند کرد. بناب
مردان  نیاست. بنابرا شتریآنها ب یوام مسکن برا نیاحتمال تأم نیدارند بنابرا یباالتر ۀشد نیکه مردان درآمد تضم

 مسکن دارند.  تیمالک یبرا یشتریب لیتما
نیز نتیجه دیگری است که در این پژوهش به دست آمده  نیاز به مسکن بر خانوار سرپرست درصدی سن21تأثیر 

 شوند،یتر مکه افراد مسن یزمانشناسان از نظر برخی از جمعیت ابد،ییم شیمسکن با سن افزا تیمالک یکل طوربهاست. 
سرپرستان د احتمال باال بودن درآم لیدالبه  سن .شودیم شتریب اورندیب یمسکن رو تیبه سمت مالک کهنیاحتمال ا

 یهانهیپوشش هز یبرا یبه لحاظ مال تریمیقد یخانوارهاآمادگی بیشتر ها، آنی زندگ ۀ بیشتر درتجرب، ترخانوار مسن
 ،نیهمچنتواند در مالکیت مسکن تأثیرگذار باشد. و مواردی از این قبیل میتر مطمئن یمنابع مال بودن دارای، گذارهیسرما

 . دارند لیتر به نقل مکان تماجوان یکمتر از خانوارها زین تریمیقد یخانوارها

درصدی بعد خانوار در نیاز به مسکن شاخص دیگری بود که بررسی شد. در مورد افراد خانوار و تعداد فرزندان 18تأثیر 
خانوار  یمال نیمتأ تیظرف شیخانوار باعث افزا كیدر  شتریکه افراد ب نیا ریتفس كنیز تفاسیر مختلفی وجود دارد. ی

دارند  یادیکه فرزندان ز ییخانوارها دیگویدوم م ری. اما تفسدهدیم شیمسکن را افزا تیاحتمال مالک نیو بنابرا شودیم
 رییدارند. تغ ینینشبه اجاره یشتریب لیخانوارها وجود دارد، تما نیکه در ا یشتریفرصت ب یهانهیمعموالً به علت هز

 تیاز آن، خانوار را به سمت مالک یمحرک درآمد ناش شیبزرگتر و افزا یادو نفره به خانواده یخانوار از زوج بیترک
عبارتی هر چه تعداد در این پژوهش رابطه افراد خانوار و تعداد آنها با نیاز به مسکن مثبت شد. به. دهدیمسکن سوق م

 یابد.فزایش میافراد خانوار بیشتر باشد، نیاز به مسکن نیز ا

 رینظ یرکمح عیوقادرصد تأثیرگذار بوده است. همانطور که مشخص است 18مراحل زندگی بر نیاز مسکن به میزان 
 .گذارندیتأثیر م و نیاز به مسکن تصرف ۀنحو یعوامل بر رواین ، افتدیاتفاق م یزندگ ریتولد فرزند و ازدواج در طول مس

که  یبا زمان سهیمسکن در مقا نیاز بهطالق گرفته باشد احتمال  ایسرپرست خانوار هرگز ازدواج نکرده  کهیهنگام
امکان وجود  نینکته توجه داشت که ا نیبه ا دی. البته باابدییداشته باشد کاهش م یستیزوج ز ایسرپرست خانوار متاهل 
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فرزند در خانوار، اثر  كیحضور همچنین،  است. شتریانه بخرند بخ نکهیدارند احتمال ا داریازدواج پا کهیدارد که کسان
مسکن  تیبه مالک شتریب ازین یریگتعداد فرزندان منجر به شکل شیفزا. اگذاردیم یصاحب خانگ یرا رو یمثبت معنادار

از اجاره  ترنهیهزکم( ممکن است یاتیمال التیپرداخت وام مسکن و تسه قیخانه )از طر كی دنیخر قتی. در حقگرددیم
بزرگ ممکن است  یهاخانواده گرید یدهد. البته از سو یتر را در خود جاخانواده بزرگ كیباشد که بتواند  یکردن مکان

خانواده، روز  كیدر  شتری. با فرزند بدینما یریخانه شدن آنها جلوگکه از صاحب رندیقرار گ یمال یهاتیدر معرض محدود
و ثروت خانوار  مدو ممکن است درآ ابدییم شیبه شدت افزا ... و هایماریغذا، مراقبت روزانه، ب رینظ یجبه روز مخار

 .دینما نیتأم یاستهیطور شاها را بهنتواند آن
 سطحدهد هر چه درصد در نیاز به مسکن تأثیرگذار بوده است که این مورد نشان می24گرایش به نوآوری به میزان 

یابند. رود نسبت به دارا بودن مسکن با کیفیت و نو گرایش بیشتری میو آگاهی سرپرستان خانوارها باال می التیتحص
 حیباال هستند ترج التیسطح تحص یکه سرپرست خانوار دارا ییهانشان کرد که خانواده خاطر (2011)ژو  همچنان که

 دارد.  ییاز به مسکن ارتباط معناداربا ن گاهیاست که آ یهیبد. داشته باشند یخانه خصوص دهندیم
و  22خواستگاه سکونتی و میزان مهاجرت متغیرهای دیگری بودند که در تبیین نیاز به مسکن به ترتیب به میزان 

ای مستقیم است به این آید رابطه تعداد بومیان و نیاز به مسکن رابطهدرصد تأثیرگذار بوده است. چنانچه از نتایج برمی19
شوند، بیشتر به بومیان نسبت به مهاجران و افرادی که از روستاها و شهرهای اطراف به شهر ایالم وارد می معنی که

مهاجران  ژهیمهاجران به و د،یمهاجرت عمل نما یروشیپ یبه عنوان مانع تواندیخانه بودن مصاحبمسکن نیاز دارند. 
در  دهندیم حیجتر زین کند،یم جابیمکرر را ا یهاییجابجا شانیاجتماع گاهیو پا یشغل طیشرا کهیموقت و کسان

را کاهش  طلوبآن، قدرت انتخاب مسکن م لیاضطرار در مهاجرت و نوع دال ۀساکن شوند. درج یجاریاست یهاخانه
 . دهدیتحت تأثیر قرار م زیتصرف مسکن را ن ۀنحو یبرا یریگمیتصم عتاًیکه طب دهدیم

درصد(، و 24سن ) درصد(، 33ترکیب خانوار ) داد که نشان تحقیق، نتایج متغیرهای مجموعۀ لدر بررسی و تحلی
اند و این سه متغیر نسبت به درصد( مهمترین عوامل تأثیرگذار در نیاز به مسکن در شهر ایالم بوده 21خاستگاه سکونتی )

 جمعیتی اندازۀ با جامعه دو هیچگاه که است این واقعیت نمایند.سایر عوامل بیشترین نقش را در نیاز به مسکن ایفا می

 که تقاضا تناوبی هاینتیجه، برآورد سیکل در داشت. نخواهند های یکسانیجنسی و سایر ویژگی سنی، ترکیب یکسان،

 سهم و اجتماعی - اقتصادی هایجریان جدید، تشکیل خانوار روندهای جمعیت، جنسی و سنی تحوالت از متأثر معموالً

 باشندمی مؤثر تقاضای به نیاز یك تبدیل روندهای بر حاکم شرایط و های مسکنهزینه به خانوار درآمد تخصیص قابل

 از خارج بینی تقاضاپیش ها،مؤلفه این تأثیرگذاری از درست استنباط نبود نتیجه در بود. نخواهد ارزیابی بدرستی قابل نیز

 نادیده کنندهتعیین و مهم عوامل این و تأثیرات است پذیرفته صورت بینانهواقع یهاارزیابی و هاتحلیل درست سیستم

-بنابراین این پژوهش نشان داد که بررسی عوامل مذکور در برآورد نیازهای آتی نقش مهمی ایفا می .شد خواهند گرفته

های گردآوری شده و استفاده از مدل کمی سرانه مسکونی و تراکم خالص مشخص شد که نمایند. با توجه به بررسی داده
 هکتار است.  7/14زمین موردنیاز برای ده سال آینده شهر ایالم 

 نهادهاپیش
 :تواند مورد توجه قرار گیردپیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش در ادامه آمده است که می

 هـای سـازی امکانـات الزم در روسـتا و احیـای زمینـهاز طریق فراهم شهر به روستاییان از مهاجرت جلوگیری
 ها اقتصادی آن

 زایی و سـاخت های الزم همچـون تسـهیالت اشـتغالتشویق به بازگشت مهاجران به روستاها و ارائـه مشـوق
 مسکن جدید در روستاها
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 فراهم نمودن امکانات رفاهی و خدماتی مناسـب بـرای مرتفـع نمـودن احسـاس های استاندارد با ایجاد شهرک
ای های حاشـیهگرایش به نوآوری و سکونت یافتن در مسکن جدید و فراهم نمودن خدمات شهری در شـهرک

 منظور تأمین نیازهای ساکنانشهر به

 های دولتیمسکن با یارانهتر برای تأمین مسکن جوانان از طریق واگذاری فراهم نمودن شرایط آسان 
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