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ي و كيفي مسكن در شهر تفت هاي كمبررسي و تحليل شاخص
ريزي آتي آن برنامهو

:چكيده

ـپس وضـعيت   . هاي كمي و كيفي مسكن شهر تفت بررسـي شـد  در اين پژوهش، ابتدا شاخص   س

ـا  نتايج بررسي. مسكن آن در مقايسه با ساير مناطق شهري استان و ديگر نقاط كشور، مشخص گرديد      ه

ي  روند رو به رشدي دارد و از لحاظ كم1355-75نشان داد كه وضعيت مسكن شهر تفت طي سالهاي 

ـايينتري قـرار گرفتـه                      شرايط بهتري نسبت به ساير مناطق شهري داشته است، اما از نظر كيفي در مرتبـة پ

.است

، نيازهاي ”People“افزار ، با نرم1405بيني جمعيت شهر تفت تا سال در بخش بعدي، پس از پيش

بر اساس  . ده مشخص شد  در نيم قرن آين   ) با مدل لوژستيك  (و تقاضا براي آن     )  خام الگويتوسط  (مسكن  

ـا            واحد مسكوني جديد مورد نياز مي      4356اين برآورد،    باشد، اما تقاضا بـراي مـسكن در ايـن دوره تنه

در (با توجه به توان موجود شهر . كند درصد نيازها را برآورده مي2/83 كه ، واحد مسكوني است3800

ـاز و        6/52توانمي) صورت افزايش دو برابري تراكم در واحدهاي مسكوني         درصـد از   3/63 درصد كـل ني

تواند الگوي مطلوبي بـراي توسـعة پايـدار         توسعة متراكم با مساكن كوتاه مرتبه مي      . تقاضا را تأمين نمود   

. شهر تفت با شد

ريزي مسكن، شهر هاي كيفي مسكن، برنامه   هاي كمي مسكن، شاخص   شاخص: كليدي هايهواژ

.تفت
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:درآمد

 به دنبال آن مشكالت كرد واي رشد  به طور فزاينده در جهانعتي، فرآيند شهرنشيني بروز انقالب صنپس از

سيل مهاجرت ). 11: 1381ريزي عمراني وزارت كشور، دفتر برنامه(وجود آوردهب از جمله كمبود مسكن را     ،فراواني

ـا در زاغـه              و   از روستا به شهر    ـادي از افـراد و خانواره ـي  سـكونت تعـداد زي ـا و حاش  بـه خـصوص در   ها، شـهر ةه

 آن را موجـب     ايريـزي بـر    كه لزوم توجه و برنامه     ، به مسكن است    شديد  نياز ة نشاندهند ،كشورهاي جهان سوم  

ريزي جامع مـسكن   منابع كافي، ضعف مديريت اقتصادي، نداشتن برنامهنبود). 147: 1379شابيرچيما،  (شده است   

ـ سـريع  افـزايش   و رو، دارد از يـك    هايي كه در زيرساختهاي اقتصادي وجود     و ساير نارسايي   ت از سـويي   جمعي

ـال  ). 1: 1379محمـدي،  پـور دالل( اسـت  كـرده  چندبعـدي  دشـوار و  تأمين سرپناه در اين كشورها را       ،ديگر در ح

ـا ايـن وجـود     .شود، كمبود واحدهاي مـسكوني اسـت       از آن صحبت مي    اي كه در سطح جهاني    مسألهحاضر،   ب

   مـسكن  كمبود. شود در بسياري از نقاط دنيا رعايت نميشود،مربوط مي كوني  ت واحدهاي مس  آنچه كه به كيفي 

 درصد درآمد خانوارها را بـه  50 كه بيش از ايگونهاست، به تأثير گذاشته هاي زندگي انساني   بسياري از جنبه   بر

ـته اسـت   رواني و اجتماعي مشكالت بسياري از  كه،خود اختصاص داده   ). 1374:1371فرهنگـي،  (را به دنبال داش

ـ  ريزي آن در غالب برنامه    بنابراين لزوم توجه به مسكن و برنامه       ـيش         ي، منطقـه  ريزيهاي ملّ ـيش از پ اي و شـهري ب

ـا . را برطـرف نمـود   مشكالت شهروندان ،ريزي از دانش و تكنيكهاي برنامهگيريبا بهرهشود تا احساس مي   در ب

الت جمعيتـي شـهر تفـت،    شده است تا با بررسي تحـو هاي مسكن، سعي ها و سياستنظر گرفتن ابعاد، شاخص   

ـتان و كـشور  ةي و كيفي مسكن و مقايسهاي كمتحليل شاخص   وضـعيت مـسكن شـهر    ، آن با مناطق شهري اس

ـا افـق     ،هاي اقتصادي، اجتماعي و توان شهر با توجه به ساختار    .شودتفت بررسي     بـرآورد  1405 نياز بـه مـسكن ت

ـانوار از يـك طـرف و افـزايش         بـه دال   ،در شهر تفـت    همچنين كمبود مسكن     .شده است  يـل افـزايش تعـداد خ

. شده است به مسكن مناسب ارائه دستيابيده و راهبردهاي الزم در ش بررسي ،جمعيت از طرفي ديگر

:مفاهيم و مباني نظري مسكن

وان تعريف جامع   ت نمي است، لذا عي برخوردار    از ابعاد متنو   دارد كه  مسكن مفهومي گسترده و پيچيده       ةمقول

. آيده و اساسي خانوار به حساب ميمسكن به عنوان يك مكان فيزيكي و سرپناه اولي       . و واحدي از آن ارائه نمود     

ي و  خواب، استراحت، حفاظت در برابر شرايط جو    ؛ همچون ، خانوار يا فرد   ةدر اين سرپناه برخي از نيازهاي اولي      
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ـال توسـعه     بيـشتر ). 7: 1367اهـري،   (شـود   مـي خالصه شرايط زيست در مقابل طبيعت تـأمين          ، كـشورهاي در ح

. گيرد بلكه كل محيط مسكوني را در بر مي،شودكه تعريف مسكن به يك واحد مسكوني محدود نميمعتقدند 

 در هندوستان، مفهوم مسكن عالوه بر ساخت فيزيكي به عنوان سرپناه مورد استفاده              انجام شده براساس مطالعات   

ـاز بـراي          ة كه شامل كلي،گيردقرار مي  ـاعي و تـسهيالت عمـومي ضـروري مـورد ني  خـدمات و تأسيـسات اجتم

اي از  مـسكن مجموعـه   ). 18: 1363مخبـر،   (بهزيستي خانواده و طرحهاي اشتغال، آموزش و تندرستي افراد است           

اژه با توجه بـه   قرار دارد و معني اين و       خاصي  خدمات فشرده در مكان فيزيكي     يةتسهيالت است كه به منظور ارا     

ـاس . كنـد گوناگوني شرايط اجتماعي،  اقتصادي و خانوادگي تغييـر مـي            مـسكن در مفهـوم      ، ايـن تعريـف    براس

ـاي اساسـي     بايـستي اي در نظر گرفته شده بود كـه          وسيله همانند بلكه   ،اش نه به عنوان يك سرپناه     محيطي  معياره

كـه مـسكن   با توجه بـه ايـن  ). 15: 1383حبيب، (باشد شته الزم براي ايجاد پيوند بين زندگي خانواده و محيط را دا  

ـاگون و پيچيـده       ـاعي،      ،گيـري آن اي اسـت و شـكل   داراي ابعاد گون ـاگون اجتم ـاب و برآينـد شـرايط گون  بازت

ـاملي از آن صـورت بگيـرد        ،اقتصادي،  فرهنگي، محيطي و ايدئولوژيكي است       ـا   الزم است تعريف جامع و ك ت

توان مسكن مناسـب و  با توجه به تعاريف مسكن در ابعاد مختلف، مي       .  انسان باشد  نيازهايپاسخگوي بسياري از    

ـايش، دسترسـي             : بهينه را چنين تعريف كرد     ـبي كـه آس ـارت اسـت از، فـضاي سـكونتي مناس مسكن مناسب عب

 اني، آبرسـ :  مناسـب از قبيـل     ة تهويه و زيرساختهاي اولي    ،اي، روشنايي كافي  ت، پايداري و دوام سازه    مناسب، امني

ـ       ـين  بهداشت و آموزش، محيط زيست سالم، مكان مناسب و قابل دسترسي از نظر كار و تسهيالت اولي ه و همچن

ـانواده       ةزمين ـاط افقـي  ( رشد و تقويت روابط بين اعـضاي خ ـاط عمـودي  (و روابـط همـسايگي   ) ارتب را بـراي  ) ارتب

).62: 1382ملكي، (اشد ساكنانش فراهم آورد و مهمتر از همه متناسب با توان مالي خانوار ب

:روش تحقيق

ـ تحليلي «رويكرد اين تحقيق  ي و كيفي شهر تفت با مناطق هاي كم شاخص،در اين مطالعه. است» توصيفي 

 آمار ،ها و سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن    به آمارنامه  مراجعهابتدا با   . شودميشهري استان و كشور مقايسه      

ـاي  ،ريـزي مـسكن و جمعيـت    و تكنيكهاي برنامه   الگوهاگيري از    بهره ، سپس با  شدالعات استخراج   و اطّ   آماره

ـا افـق        جمعيجا كه   آن تا   گرفتاستخراج شده مورد تجزيه و تحليل قرار         ـاز در شـهر تفـت ت ت و مسكن مورد ني

.شودبيني ، پيش1405
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:ي شهر تفتشناخت كلّ

ـاي دامنـه             20 در   ،تفت ـيركوه بـه صـورت در           كيلومتري جنوب غربي شـهر يـزد و در پ ـاي شـرقي ش اي هه

ـاي آزاد         . وسعت اين شهر از غرب به شرق گسترش يافته اسـت          . داردحاصلخيز قرار    ـاع آن از سـطح درياه ارتف

دارد عرض شمالي قرار ة دقيق44 درجه و 31 طول شرقي و ة دقيق23 درجه و   54باشد و بين     متر مي  1560برابر با   

ـاري    . شود مي و مركز اداري شهرستان تفت محسوب      ـا           ، تفـت  ،از لحاظ تيپولوژي معم ـاغ شـهري اسـت كـه ب  ب

 شـهرهاي  بيشتر مانند ،هاي تنگ و پرپيچ و خمهاي ساده و خشتي، بادگيرها و كوچه   خود با خانه   ي قديم ارساخت

معماري غالب شهر با مصالح خـشت و گـل در   . كويري ايران داراي بافتي فشرده و متراكم در مراكز خود است   

ـاخته شـود و   . قديم داراي ساختمانهاي يك طبقه و با حياط مركزي هستند         بافت   البته بنا ممكن است در حياط س

كه  براي ايناست، به صورت مربع    بيشترفرم قطعات   . حياط در وسط قرار بگيرد و يا در سه طرف بنا ساخته شود            

. دارندمعماري مناسب 

:ي و كيفي مسكن در شهر تفتهاي كمشاخص

ي مسكنهاي كماخصش) الف

 تراكم نفر در واحد مسكوني.1

ـال  تن72/4 به1365تن، در سال51/4، 1355شهر تفت از نظر اين شاخص در سال    45/4 بـه 1375 و در س

ـيد كـه تـراكم واحـد         مي باالبا بررسي روند.  واحد مسكوني رسيده است   هر  در تن هايتـوان بـه ايـن نتيجـه رس

 ميزان اين شاخص در نقاط شهري استان و ،1375در سال . دارد قرار يوضع نسبتاً ثابتمسكوني اين شهر تقريباً در     

ـاطق نـشاندهند   ةباشد، كه در مقايس در واحد مسكوني مي    تن56/4 و   52/4كشور به ترتيب     ة شهر تفت با ايـن من

 در واحد مسكوني شهر تفت نسبت به مناطق مـورد مقايـسه وضـ              افرادت است كه تراكم     اين واقعي ت مطلـوبي  عي

. دارد

 تراكم خانوار در واحد مسكوني.2

اين رقـم  .  خانوار بوده است1/1 در شهر تفت برابر با 1355متوسط تراكم خانوار در واحد مسكوني در سال         

 افزايش تعداد خانوار در واحـد  ة خانوار رسيده است كه نشاندهند    05/1،  1375 و در سال     16/1 به   1365در سال   

 و 06/1 ميزان اين شاخص در مناطق شهري استان و كـشور بـه ترتيـب         1375در سال   . باشدميمسكوني موجود   
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ت بهتري را ميزان اين شاخص در شهر تفت در مقايسه با اين مناطق وضعي         .  خانوار در واحد مسكوني است     15/1

آشـكاري شور اختالف    كه تقريباً با مناطق شهري استان مساوي ولي با مناطق شهري ك            ايگونهبه  . دهدنشان مي 

. دارد

 متوسط اتاق در واحد مسكوني.3

42/4 و 4، 85/2 به ترتيب برابر با 75، 65، 55ميانگين تعداد اتاق در واحد مسكوني در شهر تفت در سالهاي 

ـاطق شـهري             . استاتاق است كه نشاندهنده سير صعودي اين شاخص در شهر تفت             ـا من ايـن شـهر در مقايـسه ب

  متوسط اتاق در واحد مسكوني مناطق شهري استان و كشور 1375در سال .  مناسبي قرار دارد   تكشور در وضعي 

ـاييني قـرار   ة ميانگين مناطق شهري استان در مرتب نظر اما از، اتاق در واحد مسكوني است   01/4 و 44/4به ترتيب     پ

. گرفته است

 اتاق براي هر خانوار.4

  ين شاخص  از نظر ا   ،ت مسكن شهر تفت   در بررسي وضعي،اتاق بوده57/2، 1355كه در سال ه به اين با توج ،

بـه   كه نشان از افزايش واحـد مـسكوني و           توان گفت  مي  اتاق رسيده است   2/4 به   1375ا اين شاخص در سال      ام

ـاالتري را            ةاين شاخص نيز در مقايس    . دارد آن افزايش تعداد اتاق      دنبال ـتان و كـشور ميـزان ب  با مناطق شـهري اس

 بـوده  49/3 و 17/4 مقدار اين شاخص براي مناطق شهري استان و كشور به ترتيب   ،1375در سال   . دهد مي نشان

. است

 تراكم نفر در اتاق.5

 بحـران  ةشود كه توسـط كميتـ   ت زندگي محسوب مي   هاي مهم سنجش كيفي   اين شاخص يكي از شاخص    

ـال              ). 13: 1375آسايش،  (جمعيت سازمان ملل به كار گرفته شده است          ـاخص را در س ـار ايـران ايـن ش مركـز آم

 شـهر  ة كه در مقايـس گزارش كرده است01/1 و براي مناطق شهري كشور 08/1 براي نقاط شهري استان      1375

 و 59/1 در شهر تفت به ترتيب      1365،  1355اين شاخص در سالهاي     . استت مطلوبي    وضعي  داراي ،هاتفت با آن  

.  به بهبود آن است روند روة كه نشاندهند، بوده است18/1

 تراكم خانوار در اتاق.6

 بوده كه تقريباً با نقاط شهري استان        24/0 اين نسبت در شهر تفت       1375 در سال    انجام شده هاي  برابر بررسي 

ـبي    از وضـعي    كـه   است 39/0 در يك سطح است، ولي نسبت به  مناطق شهري كشور             وباشد  مي) 24/0( ت مناس
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ـا     1365 و   1355 سالهاي  سرشماري  اين نسبت در   .برخوردار است  29/0 و 39/0 در شهر تفت بـه ترتيـب برابـر ب

دهد نشان مي1355-75 سالهاي در طولت خانوارها در تصاحب اتاق را بوده است كه روند رو به بهبود وضعي .

تن تعداد واحد مسكوني براي هر هزار .7

ايـن نـسبت در   .  اسـت  موجود بوده  مسكوني    واحد 7/224تن،1000هر  براي   در شهر تفت     1375 سال   طي

ـاظ تعـداد         دهدنشان مي  بوده است كه     8/190 و   8/207مناطق شهري استان و كشور به ترتيب          شهر تفـت بـه لح

    شود كه  هاي مختلف روشن مي   با بررسي دوره  . اش در وضع مطلوبي قرار دارد     تواحد مسكوني نسبت به جمعي

 واحد بوده 8/211 و 3/221 به ترتيب 1365 و 1355سالهاي ه در سرشماري  كايگونه به دارد،اين نسبت نوسان 

 آن در ة كه نشان از افزايش تعداد واحد مسكوني و عرضـ ، واحد رسيده7/224 به ، مجددا1375ً در سال    واست  

. باشداين شهر مي

تن تعداد اتاق براي هر هزار .8

 بـوده اسـت و در       2/992، در شهر تفـت    1375ال   ميزان اين شاخص در س     ، محاسبات به عمل آمده    براساس

ـام   .  اتاق بـرآورد شـده اسـت   05/765 و 922همين سال در مناطق شهري استان و كشور اين رقم حدود       ايـن ارق

ـاس بـر  . ت مطلـوبي قـرار دارد  دهد كه شهر تفت در مقايسه با مناطق شهري استان و كشور در وضعينشان مي  اس

 بـوده اسـت     9/847 و   7/630 اين شاخص در شهر تفت به ترتيب برابر با           1365و  1355هاي آماري سالهاي    داده

 اين دو دهه صورت اي طيتوان نتيجه گرفت كه افزايش قابل مالحظه مي 1375كه با توجه به ميزان آن در سال         

. گرفته است

 كمبود واحد مسكوني.9

ـالهاي  طـي د كـه  شـو  مشخص مـي ، درصد و كمبود واحدهاي مسكوني     ةبا محاسب  ، 1375، 1365، 1355 س

 درصد كمبود به دليل 1365در سال .  بوده است93/4 و 54/13، 76/9ميزان اين شاخص در شهر تفت به ترتيب         

ـاهش يافتـه اسـت   1375 افزايش يافته ولي مجدداً در سال ، مسكنة عرضكاهشافزايش تعداد خانوار و      ايـن  .  ك

باشد كه نشانگر شكاف عظيم مناطق شهري  درصد مي96/12 و 6با ارقام براي مناطق شهري استان وكشور برابر        

. كشور با شهر تفت است
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 نسبت رشد خانوار به واحد مسكوني.10

ايگونـه به لحاظ اين شاخص شهر تفت در مقايسه با مناطق شهري استان و كشور وضعيت بهتري دارد، بـه                    

ـالهاي       بوده كه در   73/0،  1365-75 سالهاي    طول كه اين رقم در    ـاهش را نـشان      24/1،  1355-65 مقايسه با س  ك

ايـن  .  مسكن مناسب با رشد خانوار و حتـي بيـشتر از آن بـوده اسـت    ة عرض1365-75 سالهاي  دهد يعني طي  مي

ت مطلوب شهر  وضعية كه نشاندهند،باشد درصد مي07/1 و 91/0نسبت در مناطق شهري استان و كشور برابر با 

)1جدول. (طقه استتفت نسبت به اين دو من

1375 در سالي مسكن در شهر تفت و مناطق شهري استان وكشورهاي كمشاخص: 1جدول شماره 

مناطق شهري كشورمناطق شهري استانتفتشاخص

23/452/459/4بعدخانوار

45/481/424/5مسكونيواحدنفردرتراكم

05/106/115/1خانوار درواحد مسكونيتراكم

42/444/401/4 اتاق درواحدمسكونيمتوسط

20/417/449/3اتاق براي هر خانوار

01/108/131/1تراكم نفر در اتاق

24/024/029/0تراكم خانوار در اتاق

7/2248/20779/190نفرهزارهربرايمسكونيواحدتعداد

2/99292205/765تعداد اتاق براي هرهزارنفر

93/4696/12ونيكمبود واحدمسك

73/091/007/1مسكونيواحدبهخانوارافزايشنسبت

 تفت، استان و كشور و محاسبه نگارنده1375هاي آماري سال داده: منبع

هاي كيفي مسكنشاخص) ب

 نسبت مساكن بادوام.1

ـال        .ه اسـت   درصد بـود   7/6 نسبت مساكن با دوام در شهر تفت برابر          1355برابر آمار سال      ايـن نـسبت در س

ـادوام از      كه نشان مي، درصد رسيده است5/63 به 1375 درصد و در سال 7/45 به   1365 دهـد نـسبت مـساكن ب
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ـار رفتـه بهتـر شـده             طي كرده است و كيفي      را  روند رو به صعود    75 تا   1355سال   ت مسكن به لحاظ مصالح به ك

ـتان  1375در سال   . است ـا  .  درصـد بـوده اسـت   6/76 و 72و كـشور بـه ترتيـب     اين نسبت در مناطق شهري اس ب

ـبي  توان به اين نتيجه رسيد كه شهر تفت به لحاظ دوام در وضعيهاي شهر تفت مي اين ارقام با رقم ةمقايس ت مناس

).2جدول شماره (نيست 

مقايسه واحدهاي مسكوني شهر تفت برحسب دوام با مناطق شهري استان وكشور: 2جدول شماره 

دوامبيدوامكمدوامنيمهبادوامهريمناطق ش

47/6344/116/3494/0شهر تفت

7255/11/2535/1مناطق شهري استان

6/763/159/52/1مناطق شهري كشور

75 و 65، 55هاي عمومي نفوس و مسكن سالهاي سرشماري: منبع

ف واحد مسكوني تصرّة نحو.2

ـال    رّشاخص تص  ـا   1375ف ملكي عرصه و اعيان در مناطق شهري كشور در س  درصـد بـوده   22/62 برابـر ب

ـان   در مقابـل تـصرّ  . كند افزايش پيدا مي  73/66 اين رقم به     ،است كه با افزودن ملكي اعيان      ـتيجاري در هم ف اس

ـاخص     . ف ملكـي دارد   رسد كه درصد نسبتاً كمتري به شاخص تـصرّ         درصد مي  89/20سال به    در شـهر   ايـن ش

ـته يعنـي                 94/73 برابر با    1375تفت در سال     ـالهاي گذش ـار س ـا آم  داراي  1355-65 درصد بوده، كه در مقايسه ب

ـيده 4/67 به 1365ف ملكي در سال  كه شاخص تصرّايگونهبه  . نوساناتي بوده است   ـاهش    ، رس  كـه نـشان از ك

ـال  .  باشد داشته  در طول اين دهه    تواند ناشي از افزايش جمعيت اين شهر       مي وميزان اين شاخص را دارد       اما در س

 كـه  ،ف ملكي كشور كه حتي از ميزان تصرّايگونه به ، ف ملكي رو به بهبود گذاشته است  شاخص تصرّ  1375

.  نسبتاً كمي داردة درصد بوده، فراتر رفته است ولي از ميزان درصد مناطق شهري استان فاصل73/66حدود 

 عمر واحد مسكوني.3

ـتند و    يك تا پنج درصد واحدهاي مسكوني بين  6/15، در شهر تفت   1375ر سال   مطابق آما  ـال عمـر داش  س

ـل    8/29 احـداث و حـدود       1365-69 سالهاي   ة درصد آنها در فاصل    9/17 ـالهاي      درصـد مـساكن نيـز در فاص ة س

داد واحـدهاي   اما بيشترين تعـ   . گيرداي از مساكن را دربرمي     كه درصد قابل مالحظه    ،اند احداث شده  64-1355
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 درصـد از كـل مـساكن شـهر تفـت را دربـر            7/31 بـه طـوري كـه        ،اند احداث شده  1345مسكوني قبل از سال     

تي بودن مساكن شـهر تفـت       توان به قديمي و سنّ     اين آمار با مناطق شهري استان و كشور مي         ة مقايس در.گيردمي

).3جدول شماره (پي برد 

 برحسب سال اتمام بناواحدهاي مسكوني معمولي: 3جدول شماره 

مناطق شهري

سال
مناطق شهري كشورمناطق شهري استانتفت

75-13706/154/1819

69-13659/178/178/18

64-13558/291/3437

54-13456/49/117/13

13457/311/175/10قبل از 

3/06/01/0اظهار نشده

1375-45ري سالهاي هاي آماداده: منبع

 تسهيالت و امكانات مسكن.4

ـاز     بـرق، تلفـن، آب لولـه       :ماننـد در اين قسمت درصد واحدهاي مسكوني كـه داراي تـسهيالتي             كـشي، گ

 بـراي   اند، بوده كشي، كولر، دستگاه حرارت مركزي، دستگاه برودت مركزي، آشپزخانه و حمام و مستراح            لوله

.  و نيز براي مناطق شهري استان و كشور مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت             1355-75 سالهاي   در طول شهر تفت   

ـالهاي   تسهيالت مـسكن طـي    ، در شهر تفت   ههاي صورت گرفت  برابر بررسي   افـزايش چـشمگيري   1355-75 س

ـات و تـسهيالت بيـشتر و بهتـري شـده اسـت                 در بعـضي از  . داشته و مساكن شهر تفـت روز بـه روز داراي امكان

ت جغرافيايي شـهر   كه ناشي از موقعي  وجود دارد  تفاوتهايي   ،در مقايسه با مناطق شهري كشور     ،)كولر(ها  شاخص

ـتان              ايگونه به   ،تفت بوده است   ـا در      9/74 و   8/60 كه اين شاخص در شهر تفت و مناطق شـهري اس  درصـد، ام

 شهر تفـت باشـد   تواند به دليل آب و هواي گرم استان يزد و      اين مي .  درصد بوده است   5/0مناطق شهري كشور    

).4جدول شماره (كه نياز به كولر را تشديد كرده است 
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تسهيالت و امكانات واحدهاي مسكوني شهر تفت در مقايسه با مناطق شهري استان و كشور: 4جدول شماره 

مناطق شهري كشورشهري استانمناطقتفتتسهيالت مسكنرديف

9/996/991/99برق1

6/733/513/49تلفن2

5/991/994/96كشيآب لوله3

006/48كشيگاز لوله4

8/609/745/0كولر5

1/63/71/10دستگاه حرارت مركزي6

7/07/07/1دستگاه حرارت و برودت مركزي7

9/903/913/89آشپزخانه8

9/809/865/84حمام9

7/997/996/99مستراح10

1355-75 سالهاي  طي آماريهايداده: منبع

:هابينيپيش

بيني جمعيتپيش) الف

ـاجرت،   و براساس مفروضات پايه ”People“اي  افزار رايانه  از نرم  استفادهبا   اي باروري كل، مرگ و مير، مه

 ساختارهاي طبيعـي، اقتـصادي،   ةها، توان شهر در زمين    سياستهاي دولت در سطح كالن، وضعيت طرحها و برنامه        

ـاس               ةماعي و كالبدي، توسع   اجت ـين براس ـام نـور و آزاد و همچن  زيرساختهاي اساسي و گسترش دانـشگاههاي پي

وضعي بيني مي  پيش ،الت جمعيتي در سالهاي گذشته    ت تحو  85،  80 سالهاي ت شهر تفت در افق    شود كه جمعي ،

تـن 24122 و تـن 22888، تـن 21461، تـن 19783، تـن 18052،  تن16485 به ترتيب    1405 و   1400،  95،  90

. برسد
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1405برآورد جمعيت و تعداد خانوار در شهر تفت با احتساب مهاجرت تا افق ): 5(جدول شماره 

سال

شرح

138013851390139514001405

164851805219783214612288824122جمعيت

19/417/412/408/44/44بعد خانوار

393443294802536056656030تعداد خانوار

565395473458405365تعدادخانوارهاي اضافه شده

نگارنده: منبع

1405بيني نياز به مسكن در شهر تفت تا سال پيش) ب

ـبه مـي  زيـر گيري از روش خام برآورد مسكن مبني بر نياز كه از طريـق فرمـول   با بهره  ـاري،  (شـود   محاس زي

1381 :131:(
E(t) = H – U + H(t) + ru(t)

E(t) = واحد مسكوني مورد نيازتازمانt ؛H =تعداد خانوار؛U = هاي مـسكوني موجـود؛   واحدH(t) =   ـاز ني

ـا     Tدرصد واحدهاي مسكوني كه تا زمان  = Ku(t)؛  tناشي از افزايش خانوارها تا زمان  به تخريـب و تجديـد بن

.دارندنياز 

 واحـدهاي مـسكوني     ،(K)فتن عددي به عنوان ضريب خانوارها در واحد مسكوني          و همچنين با در نظر گر     

ـا    اين ضريب را با توجه به ميزان آن در سال پايـه مـي             . دشومورد نياز ناشي از افزايش جمعيت محاسبه مي        تـوان ب

ابتـدا ميـزان    براي اين منظـور  .ساله محاسبه نمودهاي پنج خانوار در واحد مسكوني براي دوره01/1فرض تراكم   

 كه هر ساله تعدادي از واحدهاي مسكوني موجود در شهر به داليل      زيرتخريب را در شهر تفت از طريق فرمول         

هاي دولت براي ايجاد زيرساختهاي شهري، خراب كردن مـساكن   از جمله خرابي يا قديمي بودن، نياز    ،متعددي

).214: 1377اميري،  ( محاسبه نمود،شوندكم تراكم براي افزايش تراكم تخريب مي

)1365-75 طي سالهاي ساخته شدهواحدهاي + 1365مسكن موجودي + (1375مسكن موجودي
دورهدريكدرصدتخريب= �100

1365موجودي مسكن 
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 تخريب شديد مساكن ة درصد بوده است كه نشاندهند5/11  ميزان تخريب شهر تفت ،با توجه به فرمول باال

ـاطر     تواند ناشي از فرسودگي مساكن بافت قديمي شهر و ديگر اين          دليل اين مي  . اين شهر است   كه تخريب به خ

ـانگر  ) 6( درصد مساكن عمري بيش از چهل سال دارنـد، جـدول             7/31كه   با توجه به اين    .تراكم باشد افزايش   بي

ـاز   .  واحد مسكوني نياز خواهد داشت4356 شهر تفت به 1405آن است كه تا پايان سال    از مجموع اين تعـداد ني

ـاز   8/3ي تخريبـي و  د براي واحـدها  درصد نياز مجد   7/35 درصد ناشي از افزايش تعداد خانوار        5/60  درصـد ني

. كمبود واحدهاي مسكوني در سال پايه است

1405 خام تا افق الگويبيني واحدهاي مسكوني مورد نياز شهر تفت با پيش: 6جدول شماره 

كمبود مسكن در

دورهابتداي

نياز ناشي از رشد واحدهاي تخريبي

خانوار سالههاي پنجدوره

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

جمع

1380-13751641/181843/205596/61907

1385-1380002266/363924/638/6

1390-1385002486/344684/65726

1395-1390002758/374532/62728

1400-1395003019/424011/57702

1405-1400001243/473617/52685

1648/315587/3526345/604356جمع

نگارنده: مأخذ

بيني تقاضا براي مسكن براساس روند گذشتهپيش) پ

ـا عكـس آن، واحـد مـسكوني بـه ازاي         تنهاي تراكم، شاخص  در ميان سنجه    از تـن  در واحـد مـسكوني ي

رشد . مل مزبور است   زمان دربرگيرنده و متأثر از عوا      طولدگرگوني اين شاخص در     . هاستمعتبرترين شاخص 

ـارت ديگـر تـأثيرات عوامـل اقتـصادي و          خانوارها، تغييرات در بعد خانوار و توان توليد مسكن در اقتـصاد بـه عب

ـا بررسـي      بـدين ترتيـب مـي     . هاي بخش مسكن در اين شاخص نهفتـه اسـت         جمعيتي بر روند دگرگوني    تـوان ب
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رفيعـي،  (انداز آتي مسكن طرح نمـود        از چشم   تصويري ،ي آن به آينده   الت گذشته در اين شاخص و تسرّ      تحو

:هاي زير استوار است فرضربيني آينده براساس روند گذشته بپيش). 37: 1376

. باقي خواهد ماند23/4كند ودر حد تغييري نميوسعت خانواردرشهرتفت ميانگين1405 تا سال.1

2. زيـرين  ة بدين ترتيب سـران    .نوار است  نهايي تراكم مطلوب برابر يك واحد مسكوني به ازاي يك خا            حد 

ـانوار بـه دسـت مـي            تنشاخص مسكن به ازاي      ـا     . آيـد  از معادل معكوس وسعت خ ـال ب ـاربرد ح ـابع   ك  ت

زياري، ( زير را برآورد كرد      ةتوان رابط  مي است،هاي اشباع شونده     كه بيان مناسبي براي پديده     ،لوژستيك

1378 :227(

btae1
KtY ++

=)(

Y(t) =  در سال تنشاخص واحد مسكوني به ازاي t ؛ E =  عدد ثابت؛a,b = پارامترهاي ثابت هستند

ـته       تـن  مسكوني به ازاي      و اطالعات مربوط به شاخص واحد      Kبا در نظر داشتن مقدار       ـالهاي گذش  بـراي س

:يعني

22172/0 = Y0 1355 در سال تن شاخص مسكن به ازاي
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ـا   ، برآورد كنيم1405 درسال  را اگر تقاضا مسكن،براساس اين پارامترها   ـاخص  2282/0 اين ميزان برابـر ب  ش

ـال   شت پي حال اگر جمعي  . مسكن به ازاي هر فرد خواهد بود       ـاخص ضـرب     1405بيني شـده را در س  بـه ايـن ش

ـاخص مـسكن بـه    Kاما اگر براي به دسـت آوردن  .  واحد مسكوني برآورد خواهد شد  5505 حدود   ،كنيم  از ش

: را بدين شرح محاسبه كردKتوان مقدار  مي،استفاده شود) 75 و 65، 55(ازاي فرد از سه مقطع 
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ـال          ، در فرض دوم   K ميزان   ةبا محاسب  ـا س ـا   1405 مقدار مسكن مورد تقاضا ت  واحـد مـسكوني   5531 برابـر ب

ـاختماني كـه طـي        روي پروانه  انجام شده هاي  با توجه به بررسي   . خواهد بود  ـاي س ـالهاي    ه  توسـط   1376-82 س

ـالهاي اخيـر    . توان فرض دوم را مطلوب قلمداد كـرد  مي،شده صورت گرفته استشهرداري صادر    چـون در س

 هرچند بين فـرض اول و دوم        ؛ پس ممكن است در آينده نيز افزايش يابد        ،تقاضا براي مسكن افزايش يافته است     

 در تـن هـر   بـه ازاي   را واحـدهاي مـسكوني  بيني نسبت، پيش7جدول شماره   . شوداختالف زيادي مشاهده نمي   

. دهدواحد مسكوني با فرض دوم نشان مي

واحد مسكوني/ نفر و نفر/ هاي واحدهاي مسكوني نسبتبينيپيش: 7جدول شماره 

بهمسكنعنوانسال

نفرازاي

تعداد جمعيت

مسكن

نفردرواحد 

مسكوني

تعداد 

خانوار

واحددرخانوار

مسكوني

1380)25(y2254/016485371644/4393406/1

1385)30(y2262/018052408342/4432906/1

1390)35(y227/019783449141/4480207/1

1395)40(y2278/021461488939/4526008/1

1400)45(y2285/022888523038/4566508/1

1405)50(y2293/024122553136/4603009/1

نگارنده: منبع

 واحد مسكوني تقاضا براي مـسكن بـرآورده         2327 حدود   ،1375-1405ة دور طي تابع لوژستيك    براساس

ـا را پاسـخگو باشـد و     2/83شده است كه با نياز ناشي از افزايش خانوار در اين دوره تنها مي توانـد        درصـد نيازه

ـين در ايـن      . د داشـت  نـ  درصد خانوارها توان الزم بـراي خريـد مـسكن را نخواه            8/16  واحـد   473،دورههمچن

 واحد مسكوني بايـد احـداث   3800 كه با احتساب مساكن مورد تقاضا در مجموع   شودميمسكوني نيز تخريب    

).8جدول (يا بازسازي شود 
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1405بيني واحدهاي مسكوني تا افق پيش: 8جدول شماره 

نرخ (تخريبيواحدهايمسكن مورد تقاضا

) درصد در سال15/1تخريب سالههاي پنجدوره

درصدتعداددرصدتعداد

جمع

80-13755136/731844/26697

85-13803672/632148/36581

90-13854085/632355/36643

95-13903987/602583/39656

1400-13953418/542812/45622

1405-14003015030150602

23272/6114738/383800جمع

نگارنده: منبع

پذيري شهر تفتبيني توان مسكنپيش) ت

ـان       راگر فرض ب  . شودمي واحد مسكوني شهر تفت تخريب       1473 حدود   ،1405تا سال     اين باشد كه بـه هم

 بـه   و  چون مساكن فعلي داراي خانوار هـستند       ، عمالً هيچ نيازي پاسخ داده نخواهد شد       ، احداث شوند  شيوة قبلي 

ـاز     6/52، دو طبقه احداث شوند     در اگر فرضاً اين واحدها   . شودخانوار مسكن احداث مي   همان تعداد     درصـد ني

 اما اگر اين واحدهاي تخريبـي  . درصد از تقاضا براي مسكن را جواب خواهد داد3/63ناشي از رشد خانوارها و      

هاي بين دوره.  پاسخگو باشد1405 تا پايان    را تواند تمامي نيازها و تقاضاها     مي ،به صورت سه طبقه احداث شوند     

 متـر  100 خالص براي شهر تفـت را       ةاگر سران .  به جمعيت شهر افزوده خواهد شد      تن9007 تعداد   1405-1375

ـاز   .  هكتار زمين مورد نياز خواهد بود      7/90 حدود   ،فرض كنيم  حال اگربه اين مقدار ميزان كمبود مـسكن در آغ

ـار افـزايش پيـدا خواهـد كـرد        08/97 مـساحت     اين مقدار زمين بـه     شوددوره نيز اضافه     اگـر فـرض شـود    .  هكت

 فضاي مورد نياز بـه  شود، دو طبقه ساخته شوند و تراكم دو برابر     ،شوندواحدهاي تخريبي كه دوباره نوسازي مي     

ـا توجـه بـه        . كنـد  كاهش پيدا مـي ، هكتار6/35 هكتار و فضاي مورد تقاضا به   02/46 ـين و فـضا ب ايـن مقـدار زم
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توانـد بـراي    مـي  وي طبيعي و توپوگرافي شهر تنها در قسمتهاي شرق و جنوب شرق تفت موجود است  ويژگيها

.نيازهاي آتي شهر در نظر گرفته شود

:گيري و راهبردهانتيجه

 در 1375 و 1365، 1355هاي  دورهي و كيفي طي  اي كم هت مسكن از نظر شاخص     وضعي  حاضر، در تحقيق 

ـته      دهد وضعي ها نشان مي  يافته. فتشهر تفت مورد بررسي قرار گر      ت مسكن در اين شهر روند رو به بهبودي داش

ـا وضـعي  هاي كم شاخص، به دليل افزايش جمعيت شهر1365هرچند كه در سال     . است ـامطلوبي  ي مسكن ب ت ن

ن ت بسيار مناسبي را نـشا  وضعي 1355ها نسبت به سال     ت شاخص  وضعي 1375 اما در مجموع در سال       ،روبرو بود 

ـاخص   ايگونـه  بـه  ،ت مطلـوبي دارد در مقايسه با مناطق شهري استان و كشور، شهر تفت وضعي     . دهدمي  كـه ش

13 و 6 درصد و در مناطق شهري استان و كشور به ترتيـب  9/4درصد كمبود واحدهاي مسكوني در شهر تفت       

ـا دوام      درص. بخش نيست اما به لحاظ كيفي وضعيت شهر تفت چندان رضايت        . باشددرصد مي  د پايين مساكن ب

ـاد واحـدهاي مـسكوني ايـن شـهر نـشانگر                            در اين شهر در مقايسه با مناطق شهري استان و كشور و نيـز عمـر زي

ـ     . ت نامناسب اين شاخص در شهر تفت است    وضعي ـاظ موقعي ـا موانـع و     شـهر تفـت بـه لح ـايي خـود ب ت جغرافي

ـالي در محـدود        . ت روبرو اس   در آينده   خود ةهاي فراوان براي توسع   تمحدودي  داخلـي شـهر،   ةنبـود اراضـي خ

ـا                        وجود اراضي كشاورزي و باغات در داخل و اطراف شهر و موانعي چون كوهستان و رودخانه، ايـن شـهر را ب

ـاالي تخريـب آن                  .  كرده است  روبروكمبود فضا    ،اما با توجه به عمر زياد مساكن دربافت قديمي شـهر و نـرخ ب

ـال      ،هاي موجود داخل شهر درآينده    افتهتوان با افزايش تراكم در ي     مي ـا س ـا و      6/52 بـراي    ،1405 ت  درصـد نيازه

ـال        بينيبا توجه به پيش   . تهيه نمود  فضا و مسكن     ، درصد تقاضاها  3/63 ـان س ـا پاي ـام شـده در مجمـوع ت ـاي انج ه

ـاز ناشـي ا   3/64 ميزان كه از اينباشدمورد نياز احداث مي واحد مسكوني  4356 حدود   ،1405 ز نبـود   درصـد ني

ـاز بـراي ايـن      . د براي واحدهاي تخريبي خواهد بود    درصد نياز مجد   7/35مسكن براي خانوارها،     ـين مـورد ني زم

ـا در قـسمت        ـاي شـرقي و جنـوب شـرقي شـهر      مقدار واحدهاي مسكوني با توجه به ويژگيهاي شهر تفـت تنه ه

جويي در مصرف  شهر و صرفه پايدار شهري و حفظ باغات و مزارع كشاورزي   ةدر راستاي توسع  . موجود است 

ـاختمانهاي دوطبقـه      سازي خوشـه  انرژي و زمين، الگوي توسعه با مساكن كوتاه مرتبه و خانه           ـا س توانـد   مـي  ،اي ب

ـات      زيرا ايـن الگـو عـالوه بـر ايـن     . بهترين گزينه براي شهر تفت باشد    كـه از تخريـب اراضـي كـشاورزي و باغ
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 با توجه به كاهش بعد خانوار  همچنين،شودرويه ميه صورت بيكند، مانع از گسترش افقي شهر ب   جلوگيري مي 

ـاعي و فرهنـگ شـهر           ،ايو گرايش به خانوارهاي تك هسته      توانـد   مـي  نيـز ي از نظر ويژگيهاي اقتصادي، اجتم

ـاه مرتبـه       ة شهر نيز در راستاي اهداف توسع      ةتوسع. الگوي مطلوبي باشد    مسكن به صورت فشرده با مـساكن كوت

.  پايدار شهري و ايجاد محيط آرام و سرسبز براي ساكنان آن بهترين الگو باشدةرسيدن به توسعتواند در مي
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