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 گفتارپیش
 

بین روستاها و شهرها و ها متاثر از تغییر موازنه جمعیتی چهره روستاهای ایران به سرعت در حال تغییر است. بخشی از این دگرگونی

های دولت در ابعاد مختلف از اثرگذاری زندگی شهری بر روستایی به لحاظ فرهنگی و کالبدی است و بخش دیگر آن ناشی از سیاست

و نظارت بنیاد  ست. بر اساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت )با هدایتا جمله توسعه کالبدی در روستاها

هزار واحد مسکونی  022سازی ساالنه موظف به بهسازی و مقاوم ،های چهارم و پنجم توسعهانقالب اسالمی( طی برنامهمسکن 

توسط دولت در کنار واحدهایی که خارج از  ،ه تسهیالت کم بهره است. شناسایی و رصد این حجم تغییرات گستردهیروستایی با ارا

گذاران توسعه ریزان و سیاستشود، امری ضروری و برای برنامهروستاییان ساخته می های شخصیهای بانکی با آوردهسیستم وام

 روستایی حیاتی است.

های ویژگی ریزی در این خصوص مستلزم آگاهی از آمار و اطالعاتگذاری و برنامهتامین مسکن مناسب در روستاها و هرگونه سیاست

های کمی و کیفی مبتنی بر این آمار و اطالعات است. لذا در راستای تهیه آمار مسکن روستایی در نقاط مختلف کشور و تهیه شاخص

های مسکن روستایی از اوایل دهه هشتاد مورد توجه بنیاد مسکن تخصصی و رفع خالهای اطالعاتی موجود، آمارگیری از ویژگی

، قرار گرفت و پیشنهاد انجام چنین کاری در ستا سازی مسکن در روستاهاانقالب اسالمی که متولی اصلی تولید، بهسازی و مقاوم

تا کنون سه  ریزی وقت، وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز آمار ایران رسید.فواصل زمانی پنج ساله به تایید سازمان مدیریت و برنامه

 2930 سال کشور درهای مسکن روستایی  که آخرین مورد آن طرح آمارگیری از ویژگی استدوره از این آمارگیری به انجام رسیده 

 .باشد می

هایی که در این گیری از دادهامید است با بهرهصورت گرفته در راستای اجرای این طرح،  در پایان ضمن تقدیر از تالش های

زمینه تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مسکن در روستاها فراهم و با مقایسه روند تغییرات )مبتنی بر  ،آمارگیری استخراج شده است

 ریزی برای تامین مسکن مناسب روستایی و در نهایت توسعه پایدارگیری و برنامهدو آمارگیری گذشته( بستر الزم برای تصمیم

 مهیا گردد.  روستاها

 

 علیرضا تابش

یس بنیاد مسکن انقالب اسالمیير





 
 

 

 

 

 مقدمه
 

اشتن آمار و کالبدی، دو چه از جنبه  یجمعیت تغییراتصحیح و دقیق امور مربوط به مسکن روستایی چه از جنبه الزمه پایش 

مسکن روستایی کشور و نیز آگاهی از  اطالعات صحیح، دقیق، جامع و بهنگام در رابطه با خصوصیات کمی و کیفی وضع موجود

تنها منابع آماری موجود در زمینه مسکن روستایی،  2930تا سال . استهای کشور شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر آبادی

های ساختمانی بخش های موردی از فعالیتساله و نیز آمارگیری 22های عمومی نفوس و مسکن با فواصل زمانی سرشماری

 هایویژگیمربوط به تخصصی و فنی که این اطالعات نیز بسیار کلی بوده و شامل مباحث  بودر نقاط شهری و روستایی خصوصی د

 د. بومسکن روستایی ن

تاکنون در سه مقطع زمانی و در فواصل  توسعه کالبدی روستاها برای پاسخ به نیاز فوقول ئبنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان مس

با  2930ی نموده است. این طرح برای اولین بار در سال یهای مسکن روستاگیری از ویژگیمبادرت به اجرای طرح نمونه ،پنج ساله

واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد که نتایج آن با  41429روستا و جمع آوری مشخصات فنی  0223آمارگیری از 

های از ویژگی منتشر شد. دومین اجرای طرح آمارگیری 2939ای کل کشور در سالدقتی قابل تعمیم در سطح استان در یک جلد بر

روستا و جمع آوری مشخصات فنی  3021با تغییر در برخی اقالم آماری و نیز حجم نمونه، در  2931مسکن روستایی در سال 

نجر شد اطالعات تا سطح شهرستان واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد. افزایش حجم نمونه در این سال م 212242

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه برای کل کشور منتشر شد. سومین  92در  2933قابل تعمیم باشد. نتایج این طرح در سال 

 023244روستا و جمع آوری مشخصات فنی  3441با تغییر اندک در برخی اقالم آماری در  2930طرح در سال این دوره اجرای 

یکی  ادی ها هم تعداد واحدهای مسکونی(عالوه بر افزایش حجم نمونه )هم به لحاظ تعداد آب ونی نمونه انجام شده است.واحد مسک

شده و ست که به منظور اعتبار بخشی به داده های جمع آوریا آن 2931نسبت به سال  2930دیگر از تفاوت های نشریه سال 

اند. اطالعات نشریات حاضر که تا ها در جداول ادغام شدهکشور برخی از ستون کاهش خطای نسبی، هنگام تعمیم اطالعات به کل

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه برای کل کشور در دسترس پژوهشگران و  92سطح شهرستان معتبر است به تفکیک 

 عالقمندان است. 

بخش تهیه  وه های مختلف کاری در کل فرایند طرح.رسید مگر با پشتکار، همکاری و همیاری گرنتایج طرح حاضر به سرانجام نمی

با پشتوانه علمی اساتید دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و دیگر صاحبنظران  2930طرح فنی آمارگیری سال 

ب بنیاد مسکن مشاور طرح، شرکت آمار اندیشان فراز و با مشارکت و همکاری کلیه شع مسکن روستایی و بخش اجرایی آن با هدایت

 استان کشور انجام شد.  92انقالب اسالمی در 

ها تعریف شد. کمیته های مختلفی ذیل ستاد اجرایی کل کشور در دو سطح کل کشور و استان 2930ساختار اجرایی طرح در سال 

ای را ایفا یی نقش دبیرخانهیت امور اجرایی طرح را در ابعاد مختلف به عهده داشتند. دفتر مطالعات و تحقیقات مسکن روستاولئمس

یس و یها، خود در چند سطح تعریف شد. مدیران کل بنیاد مسکن و معاونین بازسازی ایشان نقش رهای اجرایی در استاننمود. رده

ها فعال بودند. های مالی، اداری، روابط عمومی و تبلیغات نیز در استانیس ستاد اجرایی استان را به عهده داشتند. کمیتهیجانشین ر

، شامل کارشناسان بازبینی، بازبینان، کارشناسان گروه و اجراییها هدایت فنی نیروهای فنی و اجرایی در استانول ئمسکارشناسان 

آمارگیران را به عهده داشتند. نظارت بر این طرح نیز در چندین سطح صورت پذیرفت که در راس آن مرکز آمار ایران قرار داشت. 

یت نظارت بر حسن اجرای طرح را به عهده داشت. لذا الزم است از کلیه ولئمسبا اعزام ناظران فنی خود به سرتاسر کشور،  این مرکز

طور همکاران واحد آموزش، روابط عمومی، حراست، اداری و پشتیبانی اندرکاران تهیه طرح فنی، اجرا، نظارت، استخراج و همیندست

 ها قدردانی و تشکر نمایم.ب اسالمی و استاندر دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقال

 

 

 محمدعلی وجدانی

 مدير کل مطالعات و تحقیقات مسکن روستايی





 

 
 

 مشاور تهیه طرح فنی

 دانشگاه شهید بهشتی

 

 مشاور اجرای طرح

 شرکت آمار اندیشان فراز

 

 مشاورين علمی طرح

 علوی مجد و خانم نسرین افتخاری پور، حمیدآقایان محسن سرتیپی

 

 ین اجرايی طرح در دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقالب اسالمیولئمس

آقایان عزیزاله مهدیان، محمدعلی وجدانی، حمید سهرابی، مجید جودی، سید محسن رشتیان، حسن رضائی، احمد زمزم، 

محمدرضا ملکی، کشاورز، پیرهادی، سید موسی احمدی، الدین خزاعی، سید مهدی نادمی، مرتضی اورنگی، رضا بنکدار، جالل

 پور. ها مریم الوی، منصوره روحی، محدثه رمضانخانم

 

 هاین اجرايی طرح در استانولئمس

 استان 92مدیران کل و معاونین بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 

 

 نظارت 

 ، کارشناسان دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقالب اسالمیمرکز آمار ایران، شرکت آمار اندیشان فراز
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 مشخصات طرح
 

 

 

 

 طرح  سابقه

در ساطح  2930و  2931 های های کشور و برای دومین و سومین یار در ساال در سطح استان 2930این طرح برای اولین بار در سال 

 های کشور توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و اجرا شد. شهرستان

 
 ضرورت اجرای طرح

طور طبیعای  ی آماری به ، اطالعات جامعه"2931های  مسکن روستایی  آمارگیری از ویژگی "سال از اجرای طرح 2با توجه به گذشت 

آماری جدید و اطالعات بهنگام از وضعیت کمی و کیفی مسکن در روساتاهای کشاور  دچار تغییر گشته و بدین لحاظ، تامین نیازهای

ناپذیر است. همچنین با توجه به امکانات فراهم شده توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی در خصوص بهسازی مسکن روساتایی،  اجتناب

ری ضروری بوده است. این اطالعاات، آماار الزم در آوری آمار و اطالعات دقیق و بهنگام از وضعیت مسکن در روستاهای کشور ام جمع

ها و  عنوان معیااری بارای ارزیاابی میازان موفقیات برناماه کناد و باه ریزی برای بهسازی مسکن روستایی را فاراهم می خصوص برنامه

هاای ت و ویژگایرود. با توجه به این که اطالعاات ماورد نظار، خصوصایا کار می های اعمال شده در بخش مسکن روستایی به سیاست

تخصصی مسکن روستایی است و امکان جمع آوری این اطالعات از طریق سرشماری عمومی نفوس و مسکن امکان پذیر نیست، طرح 

 های کشور به اجرا گذاشته شد. در سطح شهرستان 2930های مسکن روستایی در سال  آمارگیری از ویژگی

 
 هد  طرح

 باشد:  از خصوصیات کمی و کیفی مسکن در روستاهای کشور به شرح زیر می طرح، گردآوری آمار و اطالعاتیاین  هدف

 های عمومی روستا شناخت ویژگی -

 های واحدهای مسکونی روستایی شناخت ویژگی -

 

 هد   جامعه 
در سال  ها آنی  هدارای سکن واحدهای مسکونینیز و تر دارند ای که بیست واحد مسکونی معمولی و بیش های دارای سکنه تمام روستا

 دهند. این طرح را تشکیل می ی هدف جامعه 2930

 

 واحد آماری
تار دارد و یاا واحاد ای که بیست واحاد مساکونی معماولی و بایش سکنهواحد آماری در این طرح برحسب مورد، یک روستای دارای 

 است. 2930ها در سال  گونه روستا مسکونی دارای سکنه در این

 
 زمان آماری

و روز آمارگیری است. 2932این طرح برحسب مورد، سال زمان آماری 
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 زمان آمارگیری

 است. 2930آبان  02مهر تا  02زمان آمارگیری این طرح 

 

 آوری اطالعات روش جمع

ی مستقیم با خانوار ساکن در واحد مسکونی)فرم واحاد مساکونی( و مطلعاان محلای در  در این آمارگیری، اطالعات از طریق مصاحبه

 شود. آوری می )فرم آبادی( جمعروستا 

 

 سطح انتشار

 سطح انتشار نتایج این طرح کل کشور، استان و شهرستان است.
 

 وردآسطح ارائه بر

ها در سطح استان و کشور و برای واحدهای مسکونی در سطح شهرساتان، اساتان و  آوری شده در این طرح برای آبادی اطالعات جمع

 کل کشور قابل ارایه است.

 

 گیری قابل پذيرش نمونهخطای 

درصد و برای براوردهاای مرباوط  22ها  حداکثر میزان خطای نسبی قابل پذیرش در این طرح برای براوردهای حاصل مربوط به آبادی

 شود. بینی می درصد پیش 23به واحدهای مسکونی 

 

 گیری چارچوب نمونه

 گیری به شرح زیر است: چوب الزم برای هر یک از مراحل نمونهشود، چار گیری در دو مرحله انجام می که نمونه با توجه به این
 

های دارای سکنه )دائمی یا موسمی( کاه بار  ی اول این طرح عبارت است از فهرست تمام آبادی : چارچوب مرحلهی اول مرحله -الف

فهرسات شاامل اطالعاات واحد مساکونی یاا بیشاتر هساتند. ایان  02، دارای 2932اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 جغرافیایی، تعداد واحد مسکونی و تعداد خانوار است.
 

 ی دوم به صورت زیر است: : چارچوب مرحلهی دوم مرحله -ب
 

برداری از کل  واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهای مسکونی با فهرست 232هایی که برابر یا کمتر از  : در آبادیهای معمولی آبادی

 شود. میآبادی تهیه 


واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهای مسکونی در بخشی از آبادی کاه باه طاور  232هایی که بیشتر از  : در آبادیهای بزرگ آبادی

 شود.  برداری تهیه می شود با فهرست تصادفی مشخص می

 

 گیری واحد نمونه

 شرح زیر است: گیری به گیری در هر یک از مراحل نمونه واحد نمونه
 

واحاد  02دارای  2932: یک آبادی دارای سکنه )دائمی یا موسمی( که در سرشماری عماومی نفاوس و مساکن ی اول رحلهم -الف

 تر است.  مسکونی یا بیش
 

ی اول است. گیری مرحله : یک واحد مسکونی واقع در واحد نمونهی دوم مرحله -ب
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 گیری روش نمونه

هاای دارای  بندی شده است. در این طرح ابتدا در هار شهرساتان آبادی ای طبقه رحلهگیری در این طرح، نمونه گیری دو م روش نمونه

شوند. سپس از هر طبقه تعداد آبادی نمونه مورد نظر باه  بر حسب تعداد واحد مسکونی به طبقاتی تقسیم میوس یدالینسکنه با روش 

 شوند.  ر شهرستان از داخل آبادی های نمونه انتخاب میشود. تعداد واحد مسکونی نمونه مربوط به ه روش تصادفی ساده استخراج می

 

 روش تعیین اندازه نمونه

 شوند: تعداد نمونه های مرحله اول و دوم به روش زیر تعیین می

 

 ی اول )تعداد آبادی نمونه( مرحله -الف

باشند با در نظار گارفتن مفروضاات زیار،  با توجه به نتایج اجرای قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهای مورد نظر طرح از نوع نسبت می

 تعداد آبادی نمونه در هر استان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد: 
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 برای( 05.0ام توزیع نرمال استاندارد  31/2برابر با) 

pفرض شده است. 9/2استان که حداقل ها در هر  : نسبت صفت مورد نظر مربوط به آبادی 

r فرض شده است. 22/2: مقدار خطای نسبی نسبت مورد نظر در هر استان که حداکثر 

nی نمونه در هر استان  های دارای سکنه : تعداد آبادی

Nاستان در چارچوبهای دارای سکنه در هر  : تعداد آبادی 

deff برای آن در نظر گرفته شد. 2: اثر طرح که با توجه به نتایج اجرای قبلی مقدار محافظه کارانه 
 

 شود.  تعداد آبادی نمونه در هر استان به صورت متناسب بین طبقات آن استان توزیع می

 

 مرحله دوم )تعداد واحد مسکونی نمونه( -ب

باشند با در نظار گارفتن مفروضاات زیار،  نتایج اجرای قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهای مورد نظر طرح از نوع نسبت می با توجه به

 تعداد واحد مسکونی نمونه در هر شهرستان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد:
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 برای( 05.0ام توزیع نرمال استاندارد  31/2برابر با) 
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p فرض شده است. 9/2: نسبت صفت مورد نظر مربوط به واحدهای مسکونی در هر شهرستان که حداقل 

r فرض شده است. 23/2خطای نسبی نسبت مورد نظر در هر شهرستان که حداکثر : مقدار 

mهای دارای سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهای مسکونی نمونه در آبادی 

Mهای دارای سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهای مسکونی در آبادی 

deff شود. منظور می 0: اثر طرح که با توجه به نتایج اجرای قبلی برابر 

 گردد. تعداد واحد مسکونی در هر شهرستان به صورت متناسب بین طبقات آن شهرستان توزیع می
 

های نمونه در هر طبقه از هر شهرستان تعداد واحدهای مسکونی نموناه  سپس با تقسیم تعداد واحدهای مسکونی نمونه به تعداد آبادی

 شود.  در هر آبادی محاسبه می

 

 روش انتخاب واحدهای نمونه

 شود: ها در دو مرحله و به صورت زیر انجام می انتخاب نمونه
 

ها، تعداد آبادی هاای تخصایص یافتاه باه هار طبقاه باه روش تصاادفی سااده بادون  بندی آبادی پس از طبقهی اول:  مرحله -الف

 شوند.  جایگذاری انتخاب می
 

   ی دوم: مرحله -ب

ی ماورد نیااز باه  برداری از کل واحدهای مسکونی آباادی، تعاداد نموناه های معمولی، پس از فهرست های معمولی: در آبادی آبادی .2

 شوند. ای انتخاب می روش سیستماتیک دایره

واحد مسکونی در آبادی، تعداد نموناه ی ماورد نیااز از باین  232های بزرگ، پس از فهرست برداری از  های بزرگ: در آبادی آبادی .0

 شوند. ها به روش سیستماتیک انتخاب می آن

 شود.   برای سهولت اجرا، شماره ردیف واحدهای مسکونی نمونه در هر آبادی مشخص شده و در اختیار گروه اجرا گذاشته می

 

 گیری نتايج طرح خطای نمونه

 دست آمد: پس از بررسی اطالعات حاصل از اجرای طرح، نتایج زیر به

درصد باشد، ممکن است میزان خطای  92درصد، کمتر از در جداول مربوط به صفات کیفی، وقتی که مقدار یک ستون بر حسب  -

 تر شود.بینی شده بیش وردهای حاصل، از میزان پیشآنسبی بر

ها میانگین محاسبه شده است( در  وردهای حاصل از اجرای طرح برای صفات کمی )صفاتی که برای آنآمیزان خطای نسبی بر -

تر موارد میزان خطای نسبی محاسبه شده از میزان خطای شود در بیش میآمده است. همانطور که مشاهده  انتهای نشریهجدول 

بینی شده کمتر است. فقط در موارد اندکی به دلیل تعداد مشاهدات کم یا میزان پراکندگی باال، میزان خطای نسبی  نسبی پیش

 تر است.  بینی شده بیش محاسبه شده از میزان پیش
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 تعاريف و مفاهیم
 

 

ی  هم پیوسته )اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی( اسات کاه خاارج از محادوده ی یک یا چند مکان و اراضی به آبادی مجموعه آبادی: 

  ها، معاادن، خاناه نه تنهاا دهاات، بلکاه مازارع، قهوه  به این ترتیب،ی ثبتی یا عرفی مستقل باشااد.  شهرها واقع شده و دارای محدوده

یاا در  ثبتی یا عرفی مستقلی باشند ی که دارای محدودههای صنعتی و ...  ها، شهرک های نظامی، مرغداری ، پادگانآهن های راه ایستگاه

   د.نشو نیز آبادی محسوب میی عرفی شهر یا آبادی دیگری قرار نگرفته باشند  محدوده

 

ها،  هاای نظاامی، مرغاداری آهان، پادگان های راه ایساتگاه  ها، معادن، خانه روستا همان آبادی است با این تفاوت که مزارع، قهوه روستا:

 شوند.  ی شهرها، روستا محسوب نمی های صنعتی و ... واقع در خارج از محدوده شهرک
 

گاه خالی از سکنه نشاود،  در زمان آمارگیری دارای سکنه باشد و در طول سال هیچ روستا،چه  : چنانی دايمی دارای سکنهروستای 

 شود. نامیده می "ی دائمی دارای سکنهروستای "
 

هایی از سال خالی از سکنه شود،  در زمان آمارگیری دارای سکنه باشد و در زمان روستا،چه  : چنانی موسمی دارای سکنهروستای 

 شود. نامیده می "سمیی مو دارای سکنهروستای "
 

 . ترین افراد فعال و شاغل روستا به آن اشتغال دارند نوع فعالیت اقتصادی است که بیشفعالیت اقتصادی غالب اهالی  روستا: 
 

های تولیدی در  منظور از تولید صنایع دستی در روستا، صنایع دستی تولید شده توسط کارگاه :صنايع دستی در روستاتولید 

 اشد)روستاهای دارای کارگاه تولید صنایع دستی(.ب روستا می
 

بسیار کم از یکدیگر  و در کناار هام سااخته  ی هچه واحدهای مسکونی روستا، به هم پیوسته و با فاصل چنانبافت مسکونی متراکم: 

 شوند. اند، متراکم نامیده می شده
 

اناد،  طور پراکناده سااخته شاده دیگر و باه زیااد از یاک ی هچه واحدهای مسکونی روستا، با فاصال چنانبافت مسکونی غیر متراکم: 

 شوند. غیرمتراکم نامیده می
 

طور کامل منطباق نباود، یعنای ناه  چه واحدهای مسکونی روستا با هیچ یک از دو حالت فوق، به چنانبافت مسکونی نیمه متراکم: 

 وند.ش کامالً متراکم و نه کامالً  پراکنده باشند، نیمه متراکم نامیده می
 

در سااخت بناای واحاد مساکونی ماورد  دتواننا میمصالحی هستند که در محیط طبیعی اطراف روستا وجود داشته و  مصالح بومی:

   د.ناستفاده قرار گیر
 

حمل و نقل به محل ساخت  با وسایل نیمه صنعتی ساخته می شوند و هر نوع مصالحی که درکارخانجات صنعتی و مصالح غیربومی:

 و سرامیک. جرآهن، سیمان، کاشی، آشود، مانند تیر منتقل میروستا واحدهای مسکونی 
 

های اعالم شده برای یاک  منظور میانگین قیمتقیمت يک مترمربع زمین روستا برای احداث واحد مسکونی:  ی مظنهمتوسط 

مطلعاین و معتمادین نفار از  9از حاداقل پرساش و تحقیاق روستا است که از طریاق  زمین برای احداث واحد مسکونی درمتر مربع 

 آید. می دست روستا به
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 ی ههاای اعاالم شاده بارای هزینا منظور میاانگین قیمتساخت يا احداث يک مترمربع بنا در روستا:  ی ههزين ی مظنهمتوسط 

 آید. می دست روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  9طریق پرسش و تحقیق از حداقل احداث یک مترمربع بنا در روستا است که از 
 

یک مترمربع بنا در روساتا اسات کاه از طریاق  بهای اجارهمنظور میانگین يک مترمربع بنا در روستا: بهای  اجاره ی مظنهمتوسط 

 آید. دست می روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  9تحقیق از حداقل پرسش و 
 

نقل عمومی برای دسترسی ماردم روساتا باه روساتاها و شاهرهای های حمل و  سیستممنظور سیستم حمل و نقل عمومی روستا: 

 شود. که از طریق اتوبوس، مینی بوس، تاکسی سرویس، وانت بار و وسایل دیگر انجام میباشد  اطراف و بالعکس می
 

ساتا باه طاور منظور از واحد مسکونی مکانی است که به منظور سکونت خانوار ساخته شده )حتی اگر افراد بومی رو :واحد مسکونی

 شود.  موسمی در آن زندگی کنند( و یا در زمان آمارگیری به این منظور از آن استفاده می
 

واحدهای مسکونی هستند که از مصالح سخت، مانند آجر، آهن، سنگ، سیمان، چوب، خشات و ... باه  واحدهای مسکونی معمولی:

 اند. منظور سکونت ساخته شده
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیری دارای سکنه باشاد )هار چناد  چنان ی دايمی: سکنهواحد مسکونی معمولی دارای 

 شود. نامیده می "ی دائمی واحد مسکونی معمولی دارای سکنه"موقتاً غایب باشند( و در طول سال هیچ گاه خالی از سکنه نشود، 
 

معماولی، در زماان آماارگیری دارای ساکنه باشاد و در  چه واحد مساکونی چنان ی موسمی: واحد مسکونی معمولی دارای سکنه

الزم به ذکار اسات واحادهای شود.  نامیده می "ی موسمی واحد مسکونی معمولی دارای سکنه"هایی از سال خالی از سکنه شود، زمان

 افراد غیر بومی و غیر ساکن در روستا مورد نظر نیست. ی موسمی دارای سکنهمسکونی 
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیری خالی از سکنه باشد و در  چنان ی موسمی: خالی از سکنهواحد مسکونی معمولی 

الزم به ذکر است واحدهای شود.  نامیده می "ی موسمی واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه"هایی از سال دارای سکنه شود، زمان

 ر روستا مورد نظر نیست.موسمی افراد غیربومی و غیرساکن د ی خالی از سکنه مسکونی

ی موسمی در این طرح مورد نظر بوده  ی دایمی و موسمی و نیز خالی از سکنه هر سه گروه واحدهای مسکونی معمولی دارای سکنه

 است.

 

، تعیین جهات جغرافیاایی نماهای واحد مسکونیجهت جغرافیایی نما یا منظور از  :ی نما يا نماهای واحد مسکونیايجهت جغرافی

 که نما یا نماها در آن قرار گرفته است.است 
 

. ی است که در دیوارهاا قارار دارنادهای درها، پنجره ها و روزنه منظور از بازشو، : بازشوها )در و پنجره و روزنه( در واحد مسکونی

ی داخال زان ارتبااط فضاامیا ی سازند و نشان دهناده را مقدور میو دید مناظر نور و تهویه هوا  و خروج ساکنان، بازشوها امکان ورود

 .هستند خارج از ساختمانی هابا فضا ساختمان
 

 .استمترمربع  2کمتر از آن مساحت قاب بازشویی است که  کوچک: یبازشو
 

 . استمترمربع  0تا  2 آن بینمساحت قاب بازشویی است که  متوسط: یبازشو 
 

 .استمترمربع  0تر از  بیشآن مساحت قاب بازشویی است که  بزرگ: یبازشو
 

که در روی زمین یاا زیارزمین واقاع شاده  اعم از این ساختمانتعداد سطوح )سقف( یک  :واحد مسکونی ساختمان تعداد طبقات

    د.نگوی باشند، را طبقه می
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هایی است که از اتمام بنای واحد مسکونی تا زمان آمارگیری گذشته اسات. در صاورتی  منظور تعداد سال :عمر بنای واحد مسکونی

های مختلف ساخته شده، تشکیل شده باشد، عمر قسمتی کاه اول سااخته شاده در که یک واحد مسکونی از چند قسمت که در سال

 شود.       نظر گرفته می
 

واحد مسکونی در آن واقاع شاده اسات.  منظور مساحت قطعه زمینی است که ساختمان :واحد مسکونی ساختمانمساحت زمین 

 مسکونی مجاور  یا معبر عمومی است.معموالً دیوار، حصار، واحدهای مرز این محدوده 
 

زیربناای فضااهای زیساتی، فضااهای معیشاتی، فضااهای زیساتی و  ا برابر مجموع مسااحتمساحت کل زیربن :مساحت کل زيربنا

 . دارد که بنای واحد مسکونی در آن بنا شده قرارقطعه زمینی  ی که در محدودهتی و سایر فضاها است معیش
 

                 همکف است. ی منظور از سطح اشغال، مساحت زیربنای طبقه :سطح اشغال
 

که صرفاً برای استراحت،  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهایمساحت  منظور مجموع :مساحت زيربنای فضاهای زيستی

هاای  ، مطالعه، شست و شو و یا هر ناوع فعالیات دیگار مرباوط باه زنادگی بجاز فعالیتخوردن غذا، پذیراییآماده کردن یا  خوابیدن،

 . تولیدی و معیشتی از آن استفاده شود
 

بارای انجاام صارفاً  کاه استواحد مسکونی  محصور و مسقف فضاهای منظور مجموع مساحت :مساحت زيربنای فضاهای معیشتی

بافی، حصایربافی، تولیاد ماسات و  قالی واحد مسکونی )نظیر دام داری، کشاورزی، باغ داری، ساکنان و معیشتی های اقتصادی فعالیت

  استفاده شود.(  ...کره و گرفتن شیر و 
 

 واحد مساکونی اسات محصور و مسقف فضاهای منظور مجموع مساحت : معیشتی ومساحت زيربنای فضاهای مشترک زيستی 

شود و هام دار قاالی در آن  مانند اتاقی که هم در آن غذا خورده میهم به فعالیت زیستی و هم به فعالیت معیشتی اختصاص دارد.  که

   .برپاست
 

ی  سه گانههای  هیچ یک از عملکردکه  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهای : منظور مجموع مساحتمساحت ساير فضاها 

   فوق را نداشته باشد.
 

، پاذیرایی، خاواب فضاای .متر ارتفااع دارد 0متر مربع مساحت و  4است که حداقل  ی دار فضای محصور و سقف ،تاقامنظور از  :تا ا

فضااهایی  شاوند. اتااق محساوب می دنمتر ارتفاع داشته باشا 0متر مربع مساحت و  4که حداقل  به شرط آنهال، آشپزخانه و انباری 

 شوند. مین محسوبکاهدانی و ... اتاق طویله و  توالت ،آب انبار، ،حمامگاراژ، مانند 
 

تعیین نوع مالکیت واحد مسکونی از نظر رسمی و قانونی اسات. واحاد مساکونی منظور از سند واحد مسکونی،  :سند واحد مسکونی

 1د منگوله دار(، برگه واگذاری )واگذاری شاده توساط هیئات ممکن است دارای سند رسمی )سند سازمان ثبت امالک موسوم به سن

 .ای )موسوم به عادی( باشد های مسکن، بنیاد مسکن و غیره( و سند خطی)نسقی( یا قول نامه نفره سابق، تعاونی
 

دارد، ارتبااط  های روزمره زندگی که نیااز باه فضاای بااز عالوه بر انجام برخی فعالیت باز و بدون سقفی است که یحیاط فضا :حیاط

ای از  بخاش عماده ه در نقااط روساتایی،ژباه ویا حیاط یا محوطه بااز و نیماه محصاور سازد. میان عناصر واحد مسکونی را برقرار می

را درخود امکان پذیر می ساازد. در مساکن روساتایی در بسایاری از ماوارد در  )باغچه، حوض و...( عملکردهای عناصر واحد مسکونی

 است. روزمره زندگیهای  ت و تامین مایحتاج روزانه و دیگر فعالیتخدمت تولید، معیش
 

ایوان حاداقل  عمل می کند. (حیاطفضای باز )واحد مسکونی و  داخلیایوان فضای مسقفی است که به عنوان رابط بین فضای  :ايوان

 باشد. از یک طرف و حد اکثر از سه طرف به فضای باز مرتبط می
 

کناد و موجاب پایاداری  ی اجزایی از ساختمان است که نیروی افقی و عمودی را به زماین منتقال می جموعهمنظور از سازه، مسازه: 

 شود. ای ساختمان محسوب می شود. اسکلت از مجموعه اعضای سازه ساختمان می
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کناد. در  حمال میبنایی است که اسکلت آن با تیرآهن بنا می شود و این اسکلت باار سااختمان را ت ی فلزی) اسکلت فلزی(: سازه

 دهد.  پارچه را تشکیل می کار رفته در دیوار و سقف به یکدیگر متصل می شود و یک اسکلت یک های به این شیوه ساخت، تیرآهن
 

ها و کالف سقف( از بتون آرمه )بتون همراه با آرماتور و میلگرد( ساخته  بنایی است که اسکلت آن )ستون ی بتنی)بتون آرمه(: سازه

 شده است و این اسکلت، بار ساختمان را تحمل می کند. 
 

آجر، بلاوک  بنایی است که با آجر یا بلوک و آهن ساخته شده است، سقف از تیرآهن و آجر و دیوارها ازی بنايی )ديوار باربر(:  سازه

 کند. یا سنگ است و دیوارها بار ساختمان را تحمل می
 

رود  ای در اسکلت و اعضای باربر آن ) تیر، ستون و غیره( به کار مای بنایی است که چوب به عنوان یکی از مصالح سازه چوبی: ی سازه

 .شودی مها به پی و زمین منتقل  از طریق تیرها و ستونو بارهای وارده به آن  و وزن بنا
 

آیاد.  های سازه ای فوق باه دسات می بنایی است که از ترکیب حداقل دو نوع از نظام : های فو ( )ترکیبی از سازه مختلط ی سازه

 .باشد های فوق می سازه آن ترکیبی از سازهمثالً فلزی و بنایی یا بتنی و بنایی که 

 

منظور از کالف، یک پروفیل فلزی یا یک قطعه بتنی است که برای یکپارچه کردن سااختمان و اتصاال دیوارهاا باه یکادیگر و  کال :

 شود تا بتواند بارهای افقی را تحمل کنند.دیوارها به کف و سقف در نظر گرفته می

 

 عهده دارد.  ی انتقال بار واحد مسکونی به زمین را به بخشی از بنا است که در زمین قرار گرفته و وظیفه پی:
 

که بین زمین یا پی و دیوار قرار دارد و معموالً بخشی از آن در مجاور سطح زمین و بخشی بااالتر از است بخشی از بنا  کرسی چینی:

 سطح زمین قرار دارد.
 

منظور حفاظات روی آن را باا مصاالح  باهساقف، ی  زهساا اجارایبعد از  ی ساخت، در آخرین مرحلهونی: پوشش سقف واحد مسک

   .کنند پوششی تکمیل می
 

 شود. صورت کامالً افقی و موازی با سطح زمین باشد به آن سقف مسطح اطالق می چه پوشش سطح به چنان مسطح:سقف 
 

موالً با استفاده از خرپاهای چوبی یا فلزی و در مناطقی کاه باارش جاوی زیااد های سقف است که مع نوعی از سازه : دار شیبسقف 

های  صاورت شایب های شیروانی معموالً به در سقفنسبت به افق زاویه داشته و دار  شیب های سقفشود. سطح نهایی  است استفاده می

 شوند. طرفه و چهارطرفه اجرا می  طرفه، سه طرفه، دو یک
 

مقطاع اول شوند.  کره هستند که از خشت یا آجر ساخته می ای از نیم نوعی سقف که معموالً بخشی یا نیمه :)نیم کره( گنبدیسقف 

 شود. کروی میگنبد  ومقطع مربعی شکل تبدیل به شکل دایره  که در ادامه، ترین سطح آن، مربع شکل است گنبد در پایین
 

از خشت یا آجر است. این نوع سقف از امتداد و تکرار یاک  (انحنایی) ای کمانی هوستپ نوعی سقف با :ای )نیم استوانه( هگهوارسقف 

 در تمام طول خود یک انحنای مشخص دارد.است و و به عنوان بخشی از یک استوانه  شود کمان روی محور طولی ایجاد می
 

رفتاه  کاار هباشاود. مصاالح  رطوبتی استفاده می کاری گیری از نفوذ آب باران و برف در سقف از عایق برای پیش کاری رطوبتی: عايق

 گل، قیرگونی، عایق رطوبتی آماده، نایلون و یا ورق پالستیک است. کاری رطوبتی شامل کاه برای عایق
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 ها خالصه يافته

 

 

 
 

 فعالیت اقتصادی غالب اهالی روستاهای استان

بیست واحد مسکونی دارای روستای  2202دهد، از مجموع  نشان می 2930های مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیری از ویژگی

خادمات درصد( صانعت و  0/7روستا ) 1و  درصد( کشاورزی 99/3روستا ) 2224، فعالیت غالب اهالی استان اردبیلتر معمولی و بیش

 بوده است.
 

  2931برحسب نوع فعالیت اقتصادی غالب اهالی:  اردبیلهای استان  روستا-2

 شرح  تعداد روستا کشاورزی صنعت و خدمات

 تعداد 2202 2224 1

 درصد 2/222 99/3 0/7

 
 نوع بافت مسکونی در روستاهای استان  

درصاد( دارای  36/6)روساتا  914درصد( دارای بافت مسکونی متاراکم،  60/0) روستای استان اردبیل 129دهد،  نتایج طرح نشان می

 اند.  متراکم بوده درصد( دارای بافت مسکونی غیر 9/3) روستا 94متراکم و  بافت مسکونی نیمه
 

     2931: بافت مسکونی نوعبرحسب  اردبیلهای استان  روستا-1

 شرح  تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیرمتراکم

 تعداد 2202 129 914 94

 درصد 2/222 60/0 36/6 9/9

 
 تعداد طبقات ساختمان واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

در  واحد مسکونی معمولی 222992دهد، از مجموع  نشان می 2930های مسکن روستایی سال  ایج طرح آمارگیری از ویژگینت

درصد( دو طبقه و  2/22) واحد مسکونی 22211درصد( یک طبقه و  2/33) واحد مسکونی 34029های استان اردبیل، تعداد  روستا

 تعداد طبقه بوده است.  2/2مسکونی معمولی روستایی استان اردبیل  هایواحداند، میانگین تعداد طبقات در  تر بوده بیش
 

 2931طبقات و میانگین آن:  تعدادبرحسب روستايی استان اردبیل  واحدهای مسکونی معمولی-9

 تعداد کل طبقات
  میانگین

 تعداد طبقات

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 جمع يک طبقه تر دو طبقه و بیش

 تعداد 222992 2/2 222992 34029 22211

 درصد 2/222 - 2/222 89/5 10/5
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 عمر واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

دارای  درصاد( 009/) واحد مسکونی 04019 ، استان اردبیلهای  روستادر  مسکونی معمولی هایواحدراساس نتایج طرح، از مجموع ب

دارای  درصاد( 3/02) واحاد مساکونی 01232، ساال 24تا  2 عمردارای  درصد( 3/03) واحد مسکونی 92413سال،  2عمر کمتر از 

مسکونی  هایواحددر  عمرمیانگین  ند،ا  تر بوده سال و بیش 02عمر دارای درصد(  0/00) واحد مسکونی 09429و  سال 04تا  22 عمر

 .بوده است سال 3/22 اردبیلمعمولی روستایی 
 

  2931: آن و میانگینبرحسب عمر برحسب  روستايی استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی-4

 و سال  25

 تربیش

 24 تا 15 

 سال

 14 تا   5

 سال

 5 از کمتر

 سال

  میانگین

 (سال) عمر

 واحد تعداد

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 222992 3/22 04019 92413 01232 09429

 درصد 2/222 - 2/09 3/03 3/02 0/00

 
 مساحت زمین ساختمان واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

دارای درصاد(  27/9) واحد مساکونی 03933، استان اردبیلهای  روستادر  مسکونی معمولی هایواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 

 03302 ،مترمرباع 922تاا  022 مسااحت زمایندارای درصاد(  24/2) واحدمساکونی 02293، مترمربع و کمتر 200 زمین مساحت

 مساحت زمیندارای  درصد( 4/02واحد مسکونی ) 02410 و مترمربع 222تا  922مساحت زمین دارای  رصد(د 2/01) مسکونیدواح

مترمرباع باوده  407/0، اردبیالمسکونی معمولی روستایی استان  هایواحدمیانگین مساحت زمین در  .اند مترمربع بوده 222بیش از 

 است.
  

  2931 آن: زمین و میانگینمساحت برحسب  اردبیلروستايی استان  واحدهای مسکونی معمولی-1

 500 از بیش

 مترمربع

 111 تا 912

 مترمربع

 300تا  112

 مترمربع

مترمربع  200 

 و کمتر

مساحت  میانگین

 زمین )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 222992 2/421 03933 02293 03302 02412

 درصد 2/222 - 27/9 24/2 2/01 4/02

 

 وضعیت و نوع عملکرد فضاهای واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

، اناد بودهزیساتی  با عملکردی فضاهاکه همگی دارای  استان اردبیلهای  در روستا واحد مسکونی 222992 طرح، از کلنتایج براساس 

ی باا فضااهادرصاد( دارای  2/3) واحاد مساکونی 3434ی باا عملکارد معیشاتی، فضاهادرصد( دارای  4/21) واحد مسکونی 12223

ی با عملکارد فضاهایا فاقد  ریسا ی با عملکردفضاهادارای درصد(  4/42) واحد مسکونی 40223و معیشتی و  عملکرد مشترک زیستی

 اند. بودهغیر زیستی 
 
       2931وضعیت و نوع عملکرد فضاها: برحسب  اردبیلروستايی استان  واحدهای مسکونی معمولی-6

 ی با عملکردفضاهادارای 

ی با فضاهايا فاقد  ريسا

 عملکرد غیر زيستی

ی با فضاهادارای 

مشترک  عملکرد

  و معیشتی یستيز

ی فضاهادارای 

با عملکرد 

 یشتیمع

ی فضاهادارای 

عملکرد با 

 زيستی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 222992 222992 12223 3434 40223

 درصد 2/222 2/222 4/21 2/3 4/42
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 مساحت زيربنای واحدهای مسکونی معمولی روستايی استانکل 

درصاد( دارای  9/3) واحاد مساکونی 3303 ،اساتان اردبیالهای  روستادر  مسکونی معمولی هایواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 

مترمرباع،  202تاا  12درصد( دارای مساحت کال زیربناای  2/42) واحد مسکونی 41412مترمربع،  12مساحت کل زیربنای کمتر از 

درصاد(  2/23) واحاد مساکونی 02223مترمرباع و  232تاا  202درصد( دارای مساحت کل زیربناای  1/01) واحد مسکونی 03221

مساکونی معماولی روساتایی  هایواحاددر زیربنای کال مساحت میانگین  ،اند  مترمربع بوده 232از دارای مساحت کل زیربنای بیش 

 .بوده است مترمربع 2/290 استان اردبیل
 

  2931: آن و میانگینزيربنا کل مساحت برحسب  اردبیلروستايی استان  واحدهای مسکونی معمولی -7

  281  بیش از

 مترمربع

  281تا  212

 مترمربع

  211تا  61

 مترمربع

  61  از کمتر

 مترمربع 

مساحت  میانگین

 زيربنای کل )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

02223 03221 41412 33303 2/290  تعداد 222992 

2/23 1/01  درصد 2/222 - 9/3 45/1 

 
استان  يیروستا یمعمول یمسکون یتعداد اتا  در واحدها

های  روساتادر  مساکونی معماولی هایواحددهد، از مجموع  نشان می 2930مسکن روستایی سال  های ویژگینتایج طرح آمارگیری از 

 93332اتاق،  دودرصد( دارای  9/92) واحد مسکونی 92312 درصد( دارای یک اتاق، 2/2) واحد مسکونی 2203تعداد ، استان اردبیل

   واحاد مساکونی 22249اتااق و چهاار درصاد( دارای  9/02) مساکونیواحاد  02429درصد( دارای سه اتااق،  2/93) واحد مسکونی

 اتااق 0/9 اساتان اردبیالمسکونی معمولی روستایی  هایواحددر  تعداد اتاقمیانگین  ،اند تر بوده اتاق و بیش پنجدرصد( دارای  2/22)

 .بوده است
 

 2931: آن میانگینو  اتا  تعدادبرحسب  اردبیلروستايی استان  واحدهای مسکونی معمولی-8

 کل
 میانگین

 تعداد اتا 

تعداد واحد 

 مسکونی
اتا   پنج شرح

 ترو بیش
 جمع اتا  يک دو اتا  سه اتا  چهار اتا 

22249 02429 93332 92312 2203 222992 0/9  تعداد 222992 

2/22  9/02  2/93  9/92  2/2  درصد 2/222 - 2/222 

 
 ی فضاهای زيستی واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان   نوع سازه

واحد  222202 فضاهای زیستیدر ساخت ، استان اردبیلهای  روستادر  مسکونی معمولی هایواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 

 واحد مسکونی 2011 و بتنی فلزی یای  سازهدرصد( از  3/0) واحد مسکونی 0390، ی بنایی سازهدرصد( از  2/31) مسکونی

 استفاده شده است.  چوبی یا مختلطی  سازهدرصد( از 0/2)
 

     2931: برحسب نوع سازه در فضاهای زيستی اردبیلواحدهای مسکونی معمولی روستايی استان -3

 اظهار نشده
ی چوبی يا سازه

 مختلط

ی فلزی يا  سازه

 بتنی
 سازه بنايی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 222992 222202 0390 2011 2

 درصد 2/222 2/31 3/0 0/2 2/2
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 2931 غالب اهالی: اقتصادی فعالیتبرحسب نوع استان اردبیل ی ها روستا -2نمودار 
 

 
 

 

 

 

 

 
 2931 :افت مسکونیب برحسب نوع استان اردبیلروستاهای  -1نمودار 

 

 

 
 

 

 

 صنعت یا خدمات

2/1% 

 کشاورزی

33/9% 

 بافت غیرمتراکم

9/9% 

 بافت نیمه متراکم

91/1% 

 بافت متراکم

12/2% 
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 2931 :برحسب عمر استان اردبیلروستايی  واحدهای مسکونی معمولی -9مودار ن
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

   2931مساحت زمین:برحسب  استان اردبیلروستايی  واحدهای مسکونی معمولی -4نمودار 

 
 

 

 

 سال و بیش تر02

00/0% 

 سال 04تا 22

02/3% 
 سال 24تا 2

03/3% 

 سال 2کمتراز 

09/2% 

 مترمربع 222بیش از 

02/4% 

 مترمربع 222تا  922

01/2% 
 مترمربع 922تا  022

04/0% 

 مترمربع یا کمتر022 

01/3% 
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 2931 مساحت زيربنا:کل برحسب  استان اردبیلروستايی  واحدهای مسکونی معمولی -1نمودار 
 

 
 

 
 

 

 

  2931 :برحسب نوع سازه در فضاهای زيستی استان اردبیلروستايی  واحدهای مسکونی معمولی -6نمودار 
 
 

 

 مترمربع232بیش از 

23/2% 

 مترمربع 232تا 202

01/1% 

 مترمربع 202تا 12

42/2% 

 مترمربع12کمتراز 

3/9% 

 اظهار نشده

2/2% 

 سازه ی چوبی یا مختلط

 سازه ی فلزی یا بتنی 2/0%

0/3% 

 بنایی سازه ی 

31/2% 





 

 

 

 

 

 ها جدول
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 2931برحسب نوع فعالیت اقتصادی غالب اهالی:  استان اردبیل های  روستا -2

 شهرستان تعداد روستا کشاورزی خدمات و صنعت

  ............................ استان اردبیل    2112 2124 7

 
 2931تولید صنايع دستی: کارگاه برحسب وضعیت  استان اردبیل های  روستا -1

 شهرستان تعداد روستا دستی تولید صنایع کارگاه دارای دستی تولید صنایع فاقد کارگاه

  ............................ استان اردبیل    2112 46 371

 
 2931برحسب نوع بافت مسکونی:  استان اردبیل های  روستا -9

 شهرستان تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیر متراکم

  ............................ استان اردبیل    2112 629 974 94

 
    2931برحسب وضعیت و جهت گسترش:  استان اردبیل های  روستا -4

 فاقد گسترش

 دارای گسترش برحسب جهت

 شهرستان روستاتعداد 

 جمع اراضی زراعی باغات سایر

  ..................... اردبیل استان           2112 471 918 91 87 146

 
 2931در احداث واحدهای مسکونی:  کار رفته هبی  هبرحسب نوع مصالح عمد  استان اردبیل های  روستا -1

 شهرستان تعداد روستا مصالح بومی مصالح غیر بومی مصالح توام

  ............................ استان اردبیل    2112 49 428 161
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 2931آوری و دفع زباله:  برحسب وضعیت و سازمان مسئول جمع  استان اردبیل های  روستا -6

سازمان  فاقد

مسئول 

آوری و  جمع

 دفع زباله

 آوری و دفع زباله دارای سازمان مسئول جمع

 یشهردار ،یاسالمی آباد یشورا شهرستان تعداد روستا

 ریسا ایشهر نزدیک 

، یداربخش

 ییا دهیار یدهدار
 جمع

  ............................. استان اردبیل    2112 986 916 81 691

 
 2931:ی مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی وسیلهترين نوع  برحسب عمده  استان اردبیل های  روستا -7

 شهرستان تعداد روستا تاکسی سرویس بوس اتوبوس یا مینی سایریا  وانت

  ............................ استان اردبیل    2112 811 214 61

 
 2931: قیمت يک مترمربع زمین برای احداث واحد مسکونی ی برحسب متوسط مظنه استان اردبیل های  روستا -8

 زمین فاقد هایآبادی

 شده خرید و فروش

 شده خرید و فروش زمین دارای هایآبادی

 شهرستان تعداد روستا
 زمینیک مترمربع خرید میانگین قیمت 

 )هزارریال(
 تعداد

  .............................. استان اردبیل    2112 271 2/871 812

 

 2931: مسکونیی احداث يک مترمربع زيربنای ی هزينه متوسط مظنهبرحسب  استان اردبیل های  روستا-3

فاقد واحد  یهایآباد

 مسکونی احداثی

 مسکونی احداثی واحد یدارای ها یآباد

 شهرستان تعداد روستا
زیربنا میانگین هزینه احداث یک مترمربع 

 )هزارریال(
 تعداد

  ....................   استان اردبیل            2112 189 1/9191 498

 

 2931: يک مترمربع زيربنای مسکونی یماهانهبهای  ی اجاره  سط مظنهمتوبرحسب  اردبیلاستان  های  روستا -21

 واحد فاقد یهایآباد

 یاستیجار مسکونی

 یاستیجارمسکونی  واحد یدارای ها یآباد

 شهرستان تعداد روستا
یک مترمربع  یماهانه یمیانگین اجاره بها

 )هزارریال (
 تعداد

  ....................   استان اردبیل            2112 33 1/11 311
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 2931: شهرستانتفکیک  برحسب جهت جغرافیايی نماها به  استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -22

 هاتعداد نما شمال جنوب شرق غرب اظهار نشده
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................ استان اردبیل    211991 141718 16828 67118 61193 16649 172

  .................................................... اردبیل 23323 02143 1332 0414 9113 1222 2

  ................................................. سواربیله 1911 04222 2390 1214 1222 2332 22

  ................................................... خلخال 22422 01212 2231 3934 1402 2122 221

  ...........................................شهرمشگین 23913 43123 22101 24242 20322 22120 13

  ...................................................... گرمی 22132 99131 3221 3123 3210 3033 22

  ................................................ آبادپارس 21031 42390 22131 22340 3392 3419 012

  ........................................................ کوثر 4422 3340 2103 0339 0042 9232 2

  ....................................................... نمین 3244 21032 9244 1329 9312 9223 31

  ........................................................... نیر 9340 3210 2332 9241 0212 0213 2

  ................................................... سرعین 9313 1120 2422 0924 0341 2022 2

 
 2931: شهرستانتفکیک  به آنمیانگین و برحسب تعداد نما   استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی   -21

 اظهار نشده
 وچهار 

 تر بیش
 یک نما دو نما سه نما

میانگین 

 تعداد نما

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 ............................. استان اردبیل    105330 2/3 36941 24801 17882 25135 571

  .................................................... اردبیل 18858 1/1 17280 1365 213 0 0

  ................................................. سواربیله 6367 3/8 129 115 676 5432 15

  ................................................... خلخال 11401 2/4 2318 4192 2733 2042 116

  .......................................... شهرمشگین 19368 2/5 2986 7414 4689 4210 69

  ...................................................... گرمی 10791 3/1 675 1563 4269 4270 15

  ................................................ آبادپارس 17286 2/2 6215 3368 789 6654 260

  ........................................................ کوثر 4405 2/9 1500 1127 925 853 0

  ....................................................... نمین 9044 1/9 3902 2541 1713 792 96

  ........................................................... نیر 3942 2/4 401 1968 1058 515 0

0 368 817 1148 1536 2/0   ................................................... سرعین 3868 



 2930 های مسکن روستایی سال آمارگیری از ویژگی نتایج                                                                                       94

 

 2931: شهرستانتفکیک  برحسب نوع بازشو در فضاهای زيستی به  استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -29

 شهرستان تعداد واحد مسکونی بازشوی کوچکدارای  بازشوی متوسطدارای  بازشوی بزرگدارای 

  ............................. استان اردبیل    211991 48226 31284 76891

  .................................................... اردبیل 23323 3441 21124 3290

  ................................................. سواربیله 1911 0101 0293 1911

  ................................................... خلخال 22422 3241 22210 3321

  .......................................... شهرمشگین 23913 1033 21192 22341

  ......................................................گرمی 22132 3222 22023 3313

  ................................................ آبادپارس 21031 9233 21932 21242

  ........................................................ کوثر 4422 2192 4023 312

  .......................................................نمین 3244 9313 3032 1120

  ........................................................... نیر 9340 2141 9441 9302

  ................................................... سرعین 9313 212 9120 9112

 
تفکی ک   در فضاهای زيستی به و میانگین آنبرحسب نوع و تعداد بازشو   استان اردبیل روستايی واحدهای مسکونی معمولی  -24

 2931شهرستان:

 کل

 میانگین

 هابازشو

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  5از بیش

 بازشو

 2تا  9

  بازشو 

 9از  کمتر

 بازشو
 جمع

  ............................. استان اردبیل    52453 6/0 105330 5677 47200 52453

  .................................................... اردبیل 5445 4/8 18858 1854 11558 5445

  .................................................سواربیله 4372 7/1 6367 65 1929 4372

  ................................................... خلخال 7509 6/7 11401 254 3638 7509

  .......................................... شهرمشگین 9002 5/6 19368 923 9443 9002

  ..................................................... گرمی 7951 7/8 10791 60 2780 7951

  ............................................... آبادپارس 12302 7/1 17286 226 4758 12302

  ....................................................... کوثر 571 3/8 4405 961 2873 571

  ...................................................... نمین 3942 5/7 9044 222 4880 3942

  .......................................................... نیر 1092 4/8 3942 141 2708 1092

  .................................................. سرعین 264 3/5 3868 972 2632 264
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تفکی ک   در فضاهای زيس تی ب ه  آن  بازشو و میانگینبرحسب نوع تعداد   استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -24

 )ادامه( 2931: شهرستان

 کوچک یبازشو

 شهرستان
 جمع بازشو 9کمتر از   بازشو  2تا  9 بازشو 2 از بیش

  ............................. استان اردبیل    48116 41645 5870 602

  .................................................... اردبیل 9447 8259 1160 28

  .................................................سواربیله 2727 2603 124 0

  ................................................... خلخال 9547 7937 1405 205

  .......................................... شهرمشگین 7289 6491 745 53

  ..................................................... گرمی 8101 6025 1971 105

  ............................................... آبادپارس 3099 2915 62 123

  ....................................................... کوثر 1731 1643 88 0

  ...................................................... نمین 3969 3810 159 0

  .......................................................... نیر 1647 1414 145 88

  .................................................. سرعین 560 549 11 0

 

 
در فض اهای زيس تی   برحسب نوع  تعداد بازش و و می انگین آن    برحسب   استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -24

 )ادامه( 2931: شهرستانتفکیک  به

 بازشوی متوسط بازشوی بزرگ

 شهرستان
  از بیش

 بازشو 2

 2تا  9

  بازشو 

 9از  کمتر

 بازشو
 جمع

  از بیش

 بازشو 2

 2تا  9

  بازشو 

 9از  کمتر

 بازشو
 جمع

  ............................ استان اردبیل    95184 32169 46454 16562 76835 50649 19177 7009

 ..................................................... اردبیل 17614 6032 9777 1806 8132 6120 1857 155

 ................................................. سواربیله 2538 2318 219 0 6367 364 2676 3327

 .................................................... خلخال 11172 2639 6942 1591 9807 8806 938 64

 ........................................... شهرمشگین 17630 5239 9238 3153 10846 5414 4459 973

 ...................................................... گرمی 10208 3018 5282 1908 8879 4268 3361 1251

 ................................................ آبادپارس 16380 2298 7548 6534 16540 13786 1797 957

 ........................................................ کوثر 4258 1767 2178 313 965 888 69 8

 ....................................................... نمین 8285 3754 3341 1189 7702 4947 2562 192

 ........................................................... نیر 3447 2233 1159 55 3925 2795 1067 63
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 ................................................... سرعین 3652 2871 768 12 3671 3261 390 20

 2931: شهرستانتفکیک  به آن و میانگینعداد طبقات نوع  تبرحسب ت  استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -21

 میانگین کل

تعداد 

 طبقات

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 جمع یک طبقه تر بیش دو طبقه و

 ............................. استان اردبیل    105330 1/1 105330 94253 11077

  .................................................... اردبیل 18858 1/1 18858 16797 2061

  ................................................. سواربیله 6367 1/1 6367 5955 412

  ................................................... خلخال 11401 1/2 11401 9130 2271

  .......................................... شهرمشگین 19368 1/1 19368 17142 2226

  ...................................................... گرمی 10791 1/2 10791 8995 1796

  ................................................ آبادپارس 17286 1/0 17286 16673 613

  ........................................................ کوثر 4405 1/1 4405 3981 424

  ....................................................... نمین 9044 1/1 9044 8313 731

  ........................................................... نیر 3942 1/1 3942 3610 332

  ................................................... سرعین 3868 1/1 3868 3658 210

 

 
تفکی  ک  ب  ه ن  وع  تع  داد طبق  ات و می  انگین آن برحس  ب  اردبی  لاس  تان  واح  دهای مس  کونی معم  ولی روس  تايی   -21

 )ادامه( 2931شهرستان:

 زمین تعداد طبقات زیر تعداد طبقات روی زمین

 شهرستان
دو طبقه و 

 تر بیش
 جمع یک طبقه

دو طبقه و 

 تر بیش
 جمع یک طبقه

  ............................. استان اردبیل    2665 2665 0 105330 96564 8766

  .................................................... اردبیل 168 168 0 18858 16964 1894

  ................................................. سواربیله 0 0 0 6367 5955 412

  ................................................... خلخال 531 531 0 11401 9661 1740

  ...........................................شهرمشگین 1294 1294 0 19368 18280 1088

  ...................................................... گرمی 14 14 0 10791 8995 1796

  ................................................ آبادپارس 196 196 0 17286 16776 510

  ........................................................ کوثر 203 203 0 4405 4105 300

  ....................................................... نمین 153 153 0 9044 8465 579

  ........................................................... نیر 68 68 0 3942 3678 264
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  ................................................... سرعین 39 39 0 3868 3684 184

  2931: شهرستانتفکیک  به عمر و میانگین آنبرحسب   استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -26

سال و  02

 تربیش
 سال 2کمتر از  سال 24تا  2 سال 04تا  22

  میانگین

 عمر )سال(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................. استان اردبیل    105330 15/9 24263 30478 27185 23403

  .................................................... اردبیل 18858 14/4 4024 4970 6952 2912

  .................................................سواربیله 6367 12/5 2215 1944 962 1246

  ................................................... خلخال 11401 18/2 3011 2928 1949 3513

  .......................................... شهرمشگین 19368 18/8 3716 5268 4018 6366

  ..................................................... گرمی 10791 18/4 2141 3397 2223 3031

  ............................................... آبادپارس 17286 12/1 4525 6425 4180 2155

  ....................................................... کوثر 4405 15/8 1208 1174 566 1457

  ...................................................... نمین 9044 17/2 2267 3183 1511 2082

  .......................................................... نیر 3942 17/2 711 666 1967 598

  ................................................... سرعین 3868 14/2 446 522 2857 43

 

  2931: شهرستانتفکیک  به آن زمین و میانگینبرحسب مساحت   استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -27

 222 از بیش

 مترمربع

 222 تا 922

 مترمربع

 922 تا 022

 مترمربع

مترمربع و  022 

 کمتر

 میانگین

مساحت زمین 

 )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 ............................. استان اردبیل    105330 407/1 29399 25538 28921 21472

  .................................................... اردبیل 18858 436/4 4145 4316 5797 4601

  ................................................. سواربیله 6367 508/5 838 1049 2505 1974

  ................................................... خلخال 11401 344/2 4315 3671 2014 1401

  .......................................... شهرمشگین 19368 434/6 4715 4538 5560 4555

  ...................................................... گرمی 10791 374/3 2922 2431 3573 1865

  ................................................ آبادپارس 17286 371/1 5676 5061 3758 2791

  ........................................................ کوثر 4405 222/3 2756 849 610 190

  ....................................................... نمین 9044 484/9 2060 1719 2738 2527

  ........................................................... نیر 3942 459/1 968 797 1024 1152
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  ................................................. سرعین  3868 372/0 1003 1106 1343 416

   2931تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع عملکرد فضاها به  استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -28

 ی با عملکردفضاهادارای 

ی با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ی با فضاهادارای 

مشترک  عملکرد

 و معیشتی یستیز

ی فضاهادارای 

با عملکرد 

 یشتیمع

ی فضاهادارای 

با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................. استان اردبیل    105330 105330 60508 9494 42519

  .................................................... اردبیل 18858 18858 12198 2367 6313

  ................................................. سواربیله 6367 6367 3853 1077 2204

  ................................................... خلخال 11401 11401 5866 3914 3634

  .......................................... شهرمشگین 19368 19368 11226 416 8454

  ..................................................... گرمی 10791 10791 7076 447 3603

  ................................................آبادپارس 17286 17286 7816 47 9768

  ........................................................ کوثر 4405 4405 2216 862 2064

  ...................................................... نمین 9044 9044 4956 176 3962

  ........................................................... نیر 3942 3942 2376 63 1584

  ................................................... سرعین 3868 3868 2925 125 934

 

  2931: شهرستانتفکیک  به زيربنا و میانگین آنبرحسب کل مساحت     استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -23

 232بیش از 

 مترمربع

  232تا  202

 مترمربع

  202تا  12

 مترمربع

 12کمتر از 

 مترمربع 

 میانگین

مساحت زیربنای 

 کل )مترمربع(

واحد  تعداد

 مسکونی
 شهرستان

  ............................. استان اردبیل    105330 132/5 9829 47475 28017 20009

  .................................................... اردبیل 18858 145/0 1449 6493 6289 4628

  ................................................. سواربیله 6367 139/5 597 2357 1886 1527

  ................................................... خلخال 11401 134/0 638 5229 3154 2380

  .......................................... شهرمشگین 19368 115/4 2868 9531 4358 2611

  ...................................................... گرمی 10791 136/0 541 4949 3388 1912

  ................................................ آبادپارس 17286 133/8 1655 8704 3925 3002

  ........................................................ کوثر 4405 118/9 503 2330 1003 569

  ....................................................... نمین 9044 146/5 659 4304 1854 2227
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  ........................................................... نیر 3942 128/1 523 1615 944 860

  ................................................... سرعین 3868 112/1 395 1962 1216 295

ی همک ف( و متوس ط    میانگین سطح اشغال )زيربن ای طبق ه  بر برحسب    اردبیلاستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -11

 2931:تفکیک شهرستان نسبت سطح اشغال ساختمان به مساحت زمین آن به

 222بیش از 

 مترمربع 

  222تا  12

 مترمربع

 60 

مترمربع و 

 کمتر

متوسط نسبت سطح 

اشغال ساختمان به 

 مساحت زمین آن 

میانگین سطح 

 اشغال

 (مترمربع)

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................. استان اردبیل    105330 129/9 0/4 9867 33452 62010

13036 4308 1514 0/4 13 3/2   .................................................... اردبیل 18858 

  ................................................. سواربیله 6367 140/1 0/3 538 1405 4423

  ................................................... خلخال 11401 126/3 0/5 699 4273 6429

  .......................................... شهرمشگین 19368 113/2 0/3 2791 7211 9367

  ..................................................... گرمی 10791 127/6 0/4 564 3219 7008

  ............................................... آبادپارس 17286 135/2 0/4 1631 5813 9842

  ........................................................ کوثر 4405 116/3 0/6 491 1708 2206

  ...................................................... نمین 9044 143/2 0/4 670 2981 5392

  ........................................................... نیر 3942 127/0 0/4 562 1155 2225

  ................................................... سرعین 3868 111/4 0/4 407 1380 2081

 

تفکی ک   برحسب مساحت زيربنای فضاهای زيس تی و می انگین آن ب ه      استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -12

  2931: شهرستان

مترمربع و  222

 تر بیش

 33تا  42

 مترمربع

 42کمتر از 

 مترمربع

مساحت  میانگین

 یفضاهازیربنای 

 )مترمربع(زیستی 

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................. اردبیلاستان     105330 87/3 2352 65623 37355

  .................................................... اردبیل 18858 86/8 442 11749 6666

  ................................................. سواربیله 6367 90/7 110 3398 2859

  ................................................... خلخال 11401 90/3 238 7218 3946

  .......................................... شهرمشگین 19368 81/8 946 12882 5540

  ..................................................... گرمی 10791 98/7 39 5528 5223

  ............................................... آبادپارس 17286 93/4 205 9742 7338

  ........................................................کوثر 4405 76/6 181 3219 1005
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  ...................................................... نمین 9044 89/7 99 5244 3700

  .......................................................... نیر 3942 73/5 69 3108 765

  .................................................. سرعین 3868 65/0 22 3535 311

  2931تفکیک شهرستان:  به معیشتیبرحسب مساحت زيربنای فضاهای   اردبیلاستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -11

 شهرستان مسکونی تعداد واحد مترمربع 42کمتراز  مترمربع 33تا  42 تر مترمربع و بیش 222

  ............................. استان اردبیل    60508 16474 29404 14630

  .................................................... اردبیل 12198 2098 6810 3290

  .................................................سواربیله 3853 621 2591 641

  ................................................... خلخال 5866 1401 2904 1562

  .......................................... شهرمشگین 11226 4582 5174 1470

  ..................................................... گرمی 7076 2670 3370 1035

  ............................................... آبادپارس 7816 2717 2399 2700

  ....................................................... کوثر 2216 441 1279 495

  ...................................................... نمین 4956 934 2100 1922

  .......................................................... نیر 2376 310 1019 1047

  .................................................. سرعین 2925 698 1758 469

 

تفکی ک   ن وع عملک رد  تع داد ات ا  و می انگین آن ب ه      برحس ب    اس تان اردبی ل   واحدهای مسکونی معمولی روس تايی   -19

 2931شهرستان:

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق

تعداد واحد 

 مسکونی
 پنچ اتاق شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ............................. استان اردبیل    105330 3/2 105330 1028 31875 39981 21403 11043

  .................................................... اردبیل 18858 3/2 18858 270 5601 6937 4069 1981

  .................................................سواربیله 6367 3/2 6367 69 1944 2297 1133 925

  ................................................... خلخال 11401 3/5 11401 107 1485 4823 3503 1484

  .......................................... شهرمشگین 19368 3/1 19368 306 6277 6899 3755 2132

  ..................................................... گرمی 10791 3/5 10791 21 2409 3757 2687 1917

  ............................................... آبادپارس 17286 3/1 17286 154 5927 6370 3215 1620

  ....................................................... کوثر 4405 2/9 4405 47 1797 1745 583 233



                                                                                       2930 های مسکن روستایی سال آمارگیری از ویژگی نتایج 

 

42 

  ...................................................... نمین 9044 3/1 9044 22 2467 4296 1651 608

  .......................................................... نیر 3942 2/7 3942 32 1833 1452 509 116

  .................................................. سرعین 3868 2/5 3868 0 2135 1407 299 27

 
 2931تفکیک شهرس تان:   برحسب نوع عملکرد تعداد اتا  و میانگین آن به استان اردبیل  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -19

 )ادامه(

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق اتاقچهار 

  ............................. استان اردبیل    2/9 105330 1185 38952 41152 16967 7075

  .................................................... اردبیل 3/0 18858 270 6713 6815 3860 1200

  ................................................. سواربیله 2/9 6367 76 2305 2543 1027 416

  ................................................... خلخال 3/1 11401 136 2549 6104 1810 803

  .......................................... شهرمشگین 3/0 19368 337 7402 6778 3163 1688

  ..................................................... گرمی 3/3 10791 39 2918 4122 2374 1338

  ............................................... آبادپارس 2/9 17286 181 6520 6759 2759 1067

  ........................................................ کوثر 2/5 4405 82 2420 1605 199 100

  ...................................................... نمین 2/9 9044 22 3191 4078 1346 407

  ........................................................... نیر 2/5 3942 41 2334 1199 319 49

  ................................................... سرعین 2/4 3868 0 2599 1150 111 8

 

 

 2931تفکیک شهرستان:  برحسب نوع عملکرد  تعداد اتا  و میانگین آن به  اردبیلاستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  - 19

 )ادامه(

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترک زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
 شهرستان

 فاقد اتاق
پنچ اتاق 

 ترو بیش
 جمع اتاقیک  دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ............................. استان اردبیل    1/1 65358 19005 1167 100 69 88 44930

  .................................................... اردبیل 1/1 13182 2693 307 0 0 0 10181

  ................................................. سواربیله 1/2 4176 1216 150 56 21 0 2734

  ................................................... خلخال 1/0 7870 4375 76 0 0 0 3419

  .......................................... شهرمشگین 1/1 11802 2736 158 0 30 0 8878

  ..................................................... گرمی 1/1 7188 2046 149 16 0 0 4976

  ............................................... آبادپارس 1/3 8212 1965 116 17 18 79 6018
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  ........................................................کوثر 1/2 2486 1046 152 0 0 9 1278

  ...................................................... نمین 1/0 5082 1468 26 0 0 0 3588

  .......................................................... نیر 1/0 2407 838 15 0 0 0 1554

  .................................................. سرعین 1/1 2954 622 18 11 0 0 2303

های مورد استفاده  تع داد ات ا  و    برحسب نوع عملکرد اتا   اردبیلواحدهای مسکونی معمولی روستايی دارای اتا  در استان  -14

 2931تفکیک شهرستان:  میانگین آن به

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق

تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ............................ اردبیلاستان     105330 3/1 105330 1141 32098 39932 21252 10908

  .................................................... اردبیل 18858 3/2 18858 270 5601 6937 4069 1981

  ................................................. سواربیله 6367 3/2 6367 69 1956 2285 1155 902

  ................................................... خلخال 11401 3/5 11401 107 1485 4839 3486 1484

  .......................................... شهرمشگین 19368 3/1 19368 419 6479 6729 3664 2077

  ...................................................... گرمی 10791 3/5 10791 21 2409 3757 2687 1917

  ................................................ آبادپارس 17286 3/1 17286 154 5927 6485 3148 1571

  ........................................................ کوثر 4405 2/9 4405 47 1797 1745 583 233

  ....................................................... نمین 9044 3/1 9044 22 2467 4296 1651 608

  ........................................................... نیر 3942 2/7 3942 32 1842 1452 509 108

  ................................................... سرعین 3868 2/5 3868 0 2135 1407 299 27

 

 

های مورد استفاده  تع داد ات ا  و    عملکرد اتا  برحسب نوع اردبیلواحدهای مسکونی معمولی روستايی دارای اتا  در استان  -14

 )ادامه( 2931تفکیک شهرستان:  به میانگین آن

 عملکرد زیستی

 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ............................. استان اردبیل    2/9 105330 1298 39174 41102 16815 6940

  .................................................... اردبیل 3/0 18858 270 6713 6815 3860 1200

  ................................................. سواربیله 2/9 6367 76 2317 2531 1049 393

  ................................................... خلخال 3/1 11401 136 2549 6120 1793 803

  .......................................... شهرمشگین 2/9 19368 450 7605 6608 3072 1633

  ..................................................... گرمی 3/3 10791 39 2918 4122 2374 1338

  ............................................... آبادپارس 2/9 17286 181 6520 6875 2692 1018
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  ........................................................ کوثر 2/5 4405 82 2420 1605 199 100

  ...................................................... نمین 2/9 9044 22 3191 4078 1346 407

  ........................................................... نیر 2/5 3942 41 2343 1199 319 40

  ................................................... سرعین 2/4 3868 0 2599 1150 111 8

 
های مورد استفاده  تع داد ات ا  و    نوع عملکرد اتا برحسب  اردبیلواحدهای مسکونی معمولی روستايی دارای اتا  در استان  -14

 )ادامه( 2931تفکیک شهرستان:  به میانگین آن

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترک زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق اتاق چهار

  ............................. استان اردبیل    1/1   20429 19005 1167 109 59 88

  .................................................... اردبیل 1/1 3000 2693 307 0 0 0

  ................................................. سواربیله 1/2 1443 1216 150 65 12 0

  ................................................... خلخال 1/0 4450 4375 76 0 0 0

  .......................................... شهرمشگین 1/1 2924 2736 158 0 30 0

  ..................................................... گرمی 1/1 2212 2046 149 16 0 0

  ............................................... آبادپارس 1/3 2195 1965 116 17 18 79

  ........................................................ کوثر 1/2 1208 1046 152 0 0 9

  ...................................................... نمین 1/0 1494 1468 26 0 0 0

  ........................................................... نیر 1/0 853 838 15 0 0 0

  ................................................... سرعین 1/1 651 622 18 11 0 0

 

  2931تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع سند به  اردبیلاستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -11

 سایر بدون سند اظهار نشده
دارای برگه واگذاری، 

 سندخطی یا قولنامه

دارای سند 

 ثبتی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................. استان اردبیل    105330 41212 40110 25 23949 34

  .................................................... اردبیل 18858 10495 6924 0 1439 0

  ................................................. سواربیله 6367 3069 1858 0 1440 0

  ................................................... خلخال 11401 4883 6260 0 257 0

  .......................................... شهرمشگین 19368 4779 9716 0 4874 0

  ..................................................... گرمی 10791 3972 4580 0 2239 0
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  ............................................... آبادپارس 17286 3829 1970 0 11453 34

  ........................................................ کوثر 4405 2009 511 0 1886 0

  ...................................................... نمین 9044 4443 4507 15 79 0

  ........................................................... نیر 3942 1610 2040 10 283 0

  ................................................... سرعین 3868 2123 1745 0 0 0

 2931تفکیک شهرستان:  ترين منبع تامین سرمايش به برحسب عمده  اردبیلاستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -16

اظهار 

 نشده

بدون منبع 

 تامین سرمایش
 پنکه کولر آبی کولر گازی سایر

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................ استان اردبیل    105330 19244 4517 5760 47 75761 0

  .................................................... اردبیل 18858 25 0 0 0 18833 0

  ................................................. سواربیله 6367 2096 1202 1351 0 1718 0

  .................................................... خلخال 11401 262 58 20 47 11014 0

  ........................................... شهرمشگین 19368 2831 671 0 0 15866 0

  ...................................................... گرمی 10791 3770 798 237 0 5986 0

  ................................................ آبادپارس 17286 5780 1766 4146 0 5593 0

  ........................................................ کوثر 4405 12 0 0 0 4393 0

  ....................................................... نمین 9044 2045 13 0 0 6986 0

  ........................................................... نیر 3942 2423 10 6 0 1504 0

  ................................................... سرعین 3868 0 0 0 0 3868 0

 

تفکی ک   برحس ب وض عیت فض ای ب از ب رای نگه داری حیوان ات  ب ه          استان اردبی ل  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -17

   2931شهرستان:

 اظهار نشده
فاقد فضای باز برای 

 نگهداری حیوانات

برای دارای فضای باز 

 نگهداری حیوانات
 شهرستان تعداد واحد مسکونی

  ............................ استان اردبیل    105330 24319 81011 0

  .................................................... اردبیل 18858 478 18380 0

  ................................................. سواربیله 6367 2433 3934 0

  ................................................... خلخال 11401 776 10625 0

  .......................................... شهرمشگین 19368 7993 11375 0
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  ......................................................گرمی 10791 2975 7816 0

  ................................................ آبادپارس 17286 6179 11108 0

  ........................................................ کوثر 4405 674 3731 0

  .......................................................نمین 9044 955 8089 0

  ........................................................... نیر 3942 1470 2471 0

  ................................................... سرعین 3868 387 3481 0

 2931:شهرستانتفکیک  برحسب وضعیت و نوع عملکرد حیاط به  استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -18

 فاقد حیاط

 عملکرد برحسبدارای حیاط 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 نشده اظهار
و  یستیز

  یشتیمع
 جمع زیستی

  ............................. استان اردبیل    211991 214141 66111 91181 1762 2181

  .................................................... اردبیل 23323 23133 21421 2133 232 213

  ................................................. سواربیله 1911 1993 0232 4222 49 03

  ................................................... خلخال 22422 22004 1019 9412 432 211

  .......................................... شهرمشگین 23913 23034 22913 3111 243 34

  ..................................................... گرمی 22132 22144 9131 1223 2 41

  ............................................... آبادپارس 21031 21049 20441 4923 413 49

  ........................................................ کوثر 4422 9130 9904 213 033 129

  ...................................................... نمین 3244 3312 2390 0223 232 19

  ...........................................................نیر 9340 9322 0291 2112 34 42

  ...................................................سرعین 9313 9323 0101 2212 10 22

 

 2931شهرستان:تفکیک  برحسب وضعیت و نوع عملکرد ايوان به  استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -13

 فاقد ایوان اظهار نشده

 عملکردبرحسب  ایواندارای 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
زیستی و 

 معیشتی
 جمع زیستی

  ............................. استان اردبیل    105330 53914 52486 1304 123 51406 10

  .................................................... اردبیل 18858 8241 7826 292 123 10617 0

  ................................................. سواربیله 6367 1551 1516 35 0 4816 0

  ................................................... خلخال 11401 5304 5248 56 0 6097 0
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  .......................................... شهرمشگین 19368 11324 10884 440 0 8044 0

  ..................................................... گرمی 10791 7538 7325 213 0 3253 0

  ............................................... آبادپارس 17286 8579 8463 115 0 8707 0

  ........................................................ کوثر 4405 1444 1416 28 0 2961 0

  ...................................................... نمین 9044 5289 5250 40 0 3755 0

  ...........................................................نیر 3942 2177 2130 48 0 1755 10

  ...................................................سرعین 3868 2467 2429 38 0 1401 0

 2931 :شهرستانتفکیک  ی استقرار آن به نحوه و برحسب وضعیت مستراح استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -91

 مستراح فاقد اظهارنشده

 ی استقرار برحسب نحوه دارای مستراح

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 جمع چسبیده به بنا مجزا از بنا اظهارنشده

 ............................. استان اردبیل    105330 104535 25689 78846 0 795 0

  .................................................... اردبیل 18858 18593 3518 15075 0 265 0

  ................................................. سواربیله 6367 6351 1982 4369 0 16 0

  ................................................... خلخال 11401 11285 7098 4187 0 116 0

  .......................................... شهرمشگین 19368 19240 2678 16562 0 128 0

  ...................................................... گرمی 10791 10791 920 9871 0 0 0

  ................................................ آبادپارس 17286 17163 2658 14504 0 123 0

  ........................................................ کوثر 4405 4405 1582 2823 0 0 0

  ....................................................... نمین 9044 8926 3543 5383 0 118 0

  ........................................................... نیر 3942 3914 949 2965 0 28 0

  ................................................... سرعین 3868 3868 761 3107 0 0 0

 

 2931تفکیک شهرستان:  آن بهی برحسب وضعیت ساخت بنا   استان اردبیل مسکونی معمولی روستايی واحدهای  -92

 شهرستان تعداد واحد مسکونی ساخت تدریجی  باره ساخت یک اظهار نشده

  ............................. استان اردبیل    105330 14184 91146 0

  .................................................... اردبیل 18858 2943 15915 0

  ................................................. سواربیله 6367 211 6156 0

  ................................................... خلخال 11401 1377 10024 0
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  .......................................... شهرمشگین 19368 1882 17486 0

  ..................................................... گرمی 10791 1564 9227 0

  ............................................... آبادپارس 17286 2304 14982 0

  ........................................................ کوثر 4405 8 4397 0

  ...................................................... نمین 9044 1568 7476 0

  ........................................................... نیر 3942 796 3146 0

  ................................................... سرعین 3868 1530 2338 0

تفکی ک   برحس ب ن وع س ازه در فض اهای زيس تی و معیش تی ب ه         اردبی ل اس تان   واحدهای مسکونی معمولی روس تايی   -91

 2931شهرستان:

 زیستی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
ی چوبی سازه

 یا مختلط

ی فلزی یا سازه

 بتنی
 جمع ی بناییسازه

  .............................استان اردبیل    105330 105330 101120 2932 1277 0

  .................................................... اردبیل 18858 18858 17732 735 391 0

  ................................................ سواربیله 6367 6367 6321 46 0 0

  ................................................... خلخال 11401 11401 10448 723 230 0

  .......................................... شهرمشگین 19368 19368 19342 26 0 0

  ..................................................... گرمی 10791 10791 10680 86 24 0

  ............................................... آبادپارس 17286 17286 17074 170 43 0

  ....................................................... کوثر 4405 4405 4133 12 261 0

  ...................................................... نمین 9044 9044 8025 692 328 0

  .......................................................... نیر 3942 3942 3755 187 0 0

  .................................................. سرعین 3868 3868 3612 256 0 0

 
 

تفکی ک   برحس ب ن وع س ازه در فض اهای زيس تی و معیش تی ب ه         اردبی ل اس تان   واحدهای مسکونی معمولی روستايی -91

 )ادامه( 2931شهرستان:

 معیشتی

 شهرستان
 اظهار نشده

ی چوبی یا سازه

 مختلط

ی فلزی یا سازه

 بتنی
 جمع ی بناییسازه

  ............................. استان اردبیل    60508 58691 334 714 770

  .................................................... اردبیل 12198 12012 106 80 0

  ................................................. سواربیله 3853 3853 0 0 0

  ................................................... خلخال 5866 5585 173 0 108
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  .......................................... شهرمشگین 11226 11115 0 0 112

  ..................................................... گرمی 7076 7032 0 0 44

  ............................................... آبادپارس 7816 7471 0 50 295

  ........................................................ کوثر 2216 2057 0 121 38

  ...................................................... نمین 4956 4343 14 463 136

  ........................................................... نیر 2376 2344 16 0 17

  ................................................... سرعین 2925 2881 25 0 20

      یس ت يز یک ال  در فض اها   وض عیت برحس ب   اس تان اردبی ل   بنايی روس تايی   ی سازهواحدهای مسکونی معمولی دارای  -99

    2931: شهرستان تفکیک  به

واحد مسکونی  تعداد

 سازه بنایی فاقد کالف

واحد مسکونی  تعداد

 بنایی دارای کالف سازه

تعداد واحد مسکونی 

 سازه بناییی دارا
 شهرستان تعداد واحد مسکونی

  ............................ استان اردبیل    211991 212211 46111 11211

  .................................................... اردبیل 23323 21190 3321 3112

  ................................................. سواربیله 1911 1902 9003 9239

  ................................................... خلخال 22422 22443 4230 2311

  .......................................... شهرمشگین 23913 23940 4322 24932

  ......................................................گرمی 22132 22132 4213 1220

  ................................................ آبادپارس 21031 21214 3221 3211

  ........................................................ کوثر 4422 4299 2121 0201

  .......................................................نمین 3244 3202 4122 9929

  ........................................................... نیر 9340 9122 0421 2993

  ................................................... سرعین 9313 9120 9939 023

 
ري زی فض اهای    کار رفت ه در پ ی   ی به هعمد برحسب وضعیت و نوع مصالح  استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -94

 2931: شهرستانتفکیک  زيستی به

اظهار 

 نشده

 فاقد

 یریز پی

 کار رفته هبی  هی برحسب نوع مصالح عمدریزپیدارای 
تعداد واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده

بلوک سیمانی 

 یا سایر 
 جمع شفته سنگ بتن

  ............................. استان اردبیل    105330 98500 11470 54461 31750 819 0 6830 0

  .................................................... اردبیل 18858 18787 510 10114 8162 0 0 71 0

  .................................................سواربیله 6367 6367 2679 3114 574 0 0 0 0
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  ................................................... خلخال 11401 11401 2649 6178 2574 0 0 0 0

  .......................................... شهرمشگین 19368 18148 0 14237 3883 27 0 1220 0

  ..................................................... گرمی 10791 6260 853 5019 388 0 0 4531 0

  ............................................... آبادپارس 17286 17286 473 7807 8215 792 0 0 0

  ....................................................... کوثر 4405 3429 538 2799 92 0 0 976 0

  ...................................................... نمین 9044 9022 1574 3670 3778 0 0 22 0

  .......................................................... نیر 3942 3932 637 1413 1882 0 0 10 0

  .................................................. سرعین 3868 3868 1557 110 2201 0 0 0 0

چینی فض اهای   کار رفته در کرسی به ی هعمدبرحسب وضعیت و نوع مصالح   استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -91

 2931: شهرستانتفکیک  زيستی به

اظهار 

 نشده

فاقد

 چینی  کرسی

 کار رفته هبی  هچینی برحسب نوع مصالح عمد دارای کرسی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
خشت، بلوک 

 سیمانی یا سایر 
 جمع آجر سنگ

  ............................. استان اردبیل    105330 100627 37630 57265 5714 18 4703 0

  .................................................... اردبیل 18858 18426 10919 7403 105 0 432 0

  ................................................. سواربیله 6367 6367 3272 2785 310 0 0 0

  ................................................... خلخال 11401 10171 1433 8661 77 0 1230 0

  .......................................... شهرمشگین 19368 18797 260 18114 422 0 571 0

  ..................................................... گرمی 10791 9799 339 9386 74 0 992 0

  ............................................... آبادپارس 17286 17286 11990 1202 4075 18 0 0

  ........................................................ کوثر 4405 3573 840 2282 451 0 832 0

  ...................................................... نمین 9044 8417 3481 4838 97 0 627 0

  ........................................................... نیر 3942 3933 2614 1264 55 0 9 0

  ................................................... سرعین 3868 3858 2482 1330 47 0 10 0

 

تفکی ک   کار رفت ه در دي وار فض اهای زيس تی ب ه      برحسب نوع مصالح به  اردبیلاستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -96

 2931شهرستان:

 اظهار نشده
 خشت، چینه

 سایر یا
 آجر سنگ بلوک سیمانی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................. استان اردبیل    105330 78244 19165 13016 16600 60

  .................................................... اردبیل 18858 16892 1505 779 1385 0
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  ................................................. سواربیله 6367 5049 564 674 584 0

  ................................................... خلخال 11401 7653 2651 1030 3046 0

  .......................................... شهرمشگین 19368 10832 10729 5502 5602 0

  ..................................................... گرمی 10791 7222 2339 1151 2254 0

  ............................................... آبادپارس 17286 13599 81 3008 641 18

  ........................................................ کوثر 4405 2287 249 166 1863 0

  ...................................................... نمین 9044 7591 798 463 800 42

  ...........................................................نیر 3942 3310 204 201 425 0

  ...................................................سرعین 3868 3808 45 42 0 0

 2931شهرستان:تفکیک  کار رفته در نما به ی به هبرحسب نوع مصالح عمد  استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -97

 آجرگری آجر ماشینی سنگ سیمان
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ..............................اردبیلاستان     105330 37204 16240 8598 25022

  ..................................................... اردبیل 18858 7756 1546 2314 5920

  ................................................. سواربیله 6367 2140 2009 233 950

  .................................................... خلخال 11401 3741 1388 687 2500

  ........................................... شهرمشگین 19368 5783 2472 1203 4829

  ...................................................... گرمی 10791 3734 1916 393 2077

  ................................................ آبادپارس 17286 7903 4969 585 1787

  ........................................................ کوثر 4405 496 555 585 784

  ....................................................... نمین 9044 3330 755 1910 2418

  ........................................................... نیر 3942 1489 445 457 1139

  ................................................... سرعین 3868 833 184 232 2619

 

 
  2931تفکیک شهرستان:  کار رفته در نما به ی به هبرحسب نوع مصالح عمد  اردبیلاستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -97

 )ادامه(

 سرامیک سایر اظهار نشده
کاهگل، گچ یا گچ و 

 خاک
 شهرستان چوب

  ............................. استان اردبیل    32 11258 629 6300 47
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  .................................................... اردبیل 0 757 32 533 0

  .................................................سواربیله 0 66 89 882 0

  ................................................... خلخال 32 2636 47 370 0

  .......................................... شهرمشگین 0 2489 162 2430 0

  ..................................................... گرمی 0 2302 232 138 0

  ............................................... آبادپارس 0 283 19 1741 0

  ....................................................... کوثر 0 1841 36 109 0

  ...................................................... نمین 0 522 12 50 47

  .......................................................... نیر 0 363 0 49 0

  .................................................. سرعین 0 0 0 0 0

تفکی ک   کار رفت ه در س قف فض اهای زيس تی ب ه      برحسب نوع مصالح به  استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی -98

   2931: شهرستان

 آجر آهن گل وگچ چوب
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................. استان اردبیل    105330 40844 43085 76729 33321

  .................................................... اردبیل 18858 11711 11762 18550 2886

  ................................................. سواربیله 6367 1267 1267 3600 840

  ................................................... خلخال 11401 681 862 8325 8760

  .......................................... شهرمشگین 19368 7061 7396 10142 8503

  ..................................................... گرمی 10791 3878 3878 7328 4078

  ............................................... آبادپارس 17286 7383 9027 14621 3393

  ........................................................ کوثر 4405 242 261 2335 2218

  ...................................................... نمین 9044 2929 2951 5592 2003

  ...........................................................نیر 3942 2567 2567 3080 602

  ...................................................سرعین 3868 3126 3115 3156 38

 

 
تفکی ک   ب ه  کار رفت ه در س قف فض اهای زيس تی     نوع مصالح بهبرحسب   اردبیلاستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -98

 )ادامه( 2931شهرستان:

 اظهار نشده
خشت، حصیر یا 

 سایر

سفال، شیروانی یا 

 ایرانیت
 شهرستان سیمان یا بتن تیرچه و بلوک
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  .............................. استان اردبیل    38683 20977 7075 6756 12

  ..................................................... اردبیل 4392 822 191 3656 0

  ..................................................سواربیله 1584 110 2678 2065 0

  .................................................... خلخال 2125 2116 924 19 0

  ........................................... شهرمشگین 7908 4991 171 650 0

  ...................................................... گرمی 2457 2436 508 0 0

  ................................................ آبادپارس 14762 5053 419 201 0

  ........................................................ کوثر 1040 1027 917 88 0

  ....................................................... نمین 3304 3377 812 59 0

  ........................................................... نیر 513 448 359 9 0

  ................................................... سرعین 596 596 96 11 12

تفکی ک   ی س قف فض اهای زيس تی ب ه     هبرحس ب ن وع پوش ش عم د      استان اردبی ل  واحدهای مسکونی معمولی روستايی -93

 2931شهرستان:

 اظهار نشده 

موزاییک، 

 ایآسفالت، بتن 

 سایر 

حلب یا سفال

 )شیروانی(

عایق رطوبتی 

 آماده
 کاهگل قیرگونی 

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ..............................استان اردبیل    105330 9808 10371 59502 13016 12611 22

  ..................................................... اردبیل 18858 1504 2830 8995 198 5331 0

  ................................................. سواربیله 6367 171 214 3267 2656 59 0

  .................................................... خلخال 11401 2276 856 1713 6533 0 22

  ........................................... شهرمشگین 19368 1863 1377 14945 142 1042 0

  ...................................................... گرمی 10791 908 1214 7773 688 208 0

  ................................................ آبادپارس 17286 98 271 14118 526 2272 0

  ........................................................ کوثر 4405 1720 776 936 917 56 0

  ....................................................... نمین 9044 928 1410 3993 850 1864 0

  ........................................................... نیر 3942 311 1407 1358 398 467 0

  ................................................... سرعین 3868 29 16 2404 108 1311 0
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 2931شهرستان:تفکیک  برحسب شکل ظاهری سقف فضاهای زيستی به  استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -41

 مسطح دارشیب گنبدی ایگهواره اظهار نشده 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................. استان اردبیل    105330 91611 13384 57 0 279

  .................................................... اردبیل 18858 18630 228 0 0 0

  ................................................. سواربیله 6367 3579 2788 0 0 0

  ................................................... خلخال 11401 4798 6603 0 0 0

  .......................................... شهرمشگین 19368 18994 214 0 0 160

  ..................................................... گرمی 10791 10089 702 0 0 0

  ............................................... آبادپارس 17286 16673 556 35 0 22

  ........................................................ کوثر 4405 3469 917 0 0 18

  ...................................................... نمین 9044 8126 869 22 0 27

  ........................................................... نیر 3942 3544 398 0 0 0

  ................................................... سرعین 3868 3708 108 0 0 52

رطوبتی سقف فضاهای زيستی کاری  نوع عايقترين  هعمدوضعیت و برحسب   استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -42

 2931: شهرستانتفکیک  به

اظهار 

 نشده

 فاقد

کاری عایق

 رطوبتی

 نوعترین  هرطوبتی برحسب عمد کاری عایقدارای 

تعداد واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده

قیرگونی، 

پالستیک 

 یا سایر 

سفال، شیروانی 

یا ایرانیت)سقف 

 شیبدار(

عایق 

رطوبتی 

 آماده

 جمع کاهگل

  ............................. استان اردبیل    105330 104924 9595 59748 13177 22323 81 383 22

  .................................................... اردبیل 18858 18858 1504 8995 228 8099 32 0 0

  ................................................. سواربیله 6367 6367 163 3267 2705 231 0 0 0

  ................................................... خلخال 11401 11401 2258 1713 6555 874 0 0 0

  .......................................... شهرمشگین 19368 19019 1872 15054 171 1922 0 349 0

  ..................................................... گرمی 10791 10768 881 7838 688 1361 0 23 0

  ............................................... آبادپارس 17286 17264 98 14118 556 2492 0 0 22

  ........................................................کوثر 4405 4405 1700 956 917 832 0 0 0

  ...................................................... نمین 9044 9032 817 4044 850 3272 49 12 0

  .......................................................... نیر 3942 3942 302 1358 398 1884 0 0 0
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  .................................................. سرعین 3868 3868 0 2404 108 1356 0 0 0

 

تفکی ک   کار رفته در کف فضاهای زيستی به ی به هبرحسب نوع مصالح عمد  استان اردبیل واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -41

 2931:شهرستان

اظهار 

 نشده

فاقدکف

 سازی

چوب یا 

 سایر

آجر یا 

 سنگ

بتن یا 

سیمان و 

 ماسه

گل، گل و 

گچ یا  گل 

 و آهک

 موزاییک
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 .............................. استان اردبیل    105330 616 21261 79203 177 4011 36 26

  ..................................................... اردبیل 18858 50 3171 12306 0 3305 25 0

  .................................................. سواربیله 6367 0 491 5875 0 0 0 0

  .................................................... خلخال 11401 80 10416 643 0 251 11 0

  ........................................... شهرمشگین 19368 78 1225 17956 0 109 0 0

  ...................................................... گرمی 10791 0 2489 8257 0 45 0 0

  .................................................آبادپارس 17286 364 236 16538 97 52 0 0

  ......................................................... کوثر 4405 23 2189 2153 31 9 0 0

  ....................................................... نمین 9044 0 488 8492 0 64 0 0

  ............................................................ نیر 3942 21 539 3309 31 15 0 26

  .................................................... سرعین 3868 0 14 3674 18 161 0 0



 

 
 

 

 

 

 

ها پرسشنامه





 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 

 

2930-های مسکن روستاییآمارگیری از ویژگی  
برداریفهرست -2فرم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

طر
 س

ره
ما

ش
 

 ( 1ستون  2مشخصات واحد مسکونی )برای کد  مشخصات مکان

 توضیحات ضروری
 نوع معبر و نام آن

شماره 

 پالک

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 

واحد 

مسکونی 

 ؟است
 

 2بلی   
 

 0خیر   

 نوع واحد مسکونی

 مسکونی معمولی:

 2واحد آپارتمانی            

 0    واحد ویالیی           

 مسکونی  غیر معمولی :

 9چادر                        

 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن

 2کپر و آالچیق             

 1سایر                        

 1ستون  0و2برای کد 

 فرعی اصلی

وضع سکونت در واحد 

 مسکونی

 

 2مسکونی دائمی           

 0     مسکونی موسمی   

 9  خالی ازسکنه موسمی

 4خالی ازسکنه دائمی     

 3ستون 9و 0و2برای کد 

شماره 

ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

2 0 9 4 2 1 1 3 3 22 22 

           

           

           

           

           

نام استان: .........................................................         

 

           نام شهرستان: ..................................................

      

                               نام بخش: ........................................................

 

  ............................. نام دهستان: ...................

        ..................................:آبادینام 

 

 

 

 

 

 

                                                  شماره حوزه:

                                                            :نمونه  شماره طبقه آبادی

                              شماره ردیف آبادی نمونه:   

                

از             : نمونه شماره برگ در آبادی

     

 

 

 

 

 

 

 

 

        یخ: ...............................ر.......................  امضا و تایخ ........................   نام و نام خانوادگی بازبین : ......رامضاء و تا  یخ: .................................  نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: .................................... رامضاء و تا    خانوادگی مامور آمارگیر: ...............................نام و نام 

 یخ: ..........................................رامضا  و تا  ...................  ................................م خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرایی: ..............نام و نا              ...................................یخ: ..........رامضا  و تا  ...................  : ......................................بازبیننام و نام خانوادگی کارشناس 



 

طر
 س

ره
ما

ش
 

 ( 1ستون  2مشخصات واحد مسکونی )برای کد  مشخصات مکان

 توضیحات ضروری
 نوع معبر و نام آن

شماره 

 پالک

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 

واحد 

مسکونی 

 ؟است
 

 2بلی   
 

 0خیر   

 نوع احد مسکونی

 مسکونی معمولی:

 2واحد آپارتمانی           

 0واحد ویالیی              

 مسکونی  غیر معمولی :

 9چادر                        

 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن

 2کپر و آالچیق             

 1سایر                        

 1ستون  0و2برای کد 

 فرعی اصلی 

وضع سکونت در واحد 

 مسکونی

 

مسکونی دائمی           

2 

 0     مسکونی موسمی   

 9  خالی ازسکنه موسمی

خالی ازسکنه دائمی     

4 

 3ستون  9و 0و2برای کد 

شماره 

ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

2 0 9 4 2 1 1 3 3 22 22 
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 گذاشته شود(  x)برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمتجهت جغرافیايی نما يا نماهای واحد مسکونی:  -2

                    4 غرب                                            9 شرق                                      0 جنوب                               2 شمال 
  

 تعداد بازشو ها)در و پنجره و روزنه( در فضاهای زيستی واحد مسکونی:-1

 عدد             :      )کمتر از یک مترمربع(تعداد بازشوهای کوچک -2

 عدد              :        )یک تا دو مترمربع( بازشوهای متوسطعداد ت-0

 عدد            :           )بیش از دو مترمربع(تعداد بازشوهای بزرگ -9
 

 : آن واحد مسکونی و سطح اشغالساختمان تعداد طبقات  -9

 طبقه                              تعداد طبقات روی زمین             -2 

 طبقه                                            زیر زمین   تعداد طبقات-0

 متر مربع                 سطح اشغال)مساحت زیربنای طبقه اول(       -9
 

 سال                                      :واحد مسکونیبنای عمر  -4
 

 مترمربع              واحد مسکونی: ساختمان مساحت زمین -1

 

   :آن قرار گرفتن و مورد استفاده عملکردمساحت زير بنا و تعداد اتا  در واحد مسکونی برحسب  -6

ف
دي
ر

 

 ()مترمربعمساحت زير بنا  شرح
 تعداد اتا 

 مورد  استفاده کل
2 0 9 4 2 

    کل بنا 2

    فضاهای زیستی 0

    فضاهای معیشتی 9

    معیشتیفضاهای مشترک زیستی و  4

    سایر فضاها  2

 

 وضعیت سند واحد مسکونی:     -7

        9 قولنامه    دارای سند خطی یا                          0 دارای برگه واگذاری                                              2 سند ثبتی

     2 ندارد                            4   ......................................  نوعسایر با ذکر 
 

 
 

 

                             شماره رديف آبادی در فهرست نمونه ها:                                                                                      شماره طبقه آبادی:  

                                                                                                           (:  2شماره رديف واحد مسکونی در فرم فهرست برداری)فرم 

                                             

 جمهوری اسالمی ايران
سکن انقالب اسالمیبنیاد م  

  

  هایآمارگیری از ويژگی

2931-مسکن روستايی  
 

 

1فرم    پرسشنامه واحد مسکونی-

        نام استان: ..........................     

      نام شهرستان: ...................       

  نام بخش: ..........................          

  نام دهستان: ..................  
 

 

......................                          .......................نام آبادی : ..............

  نمونه:    کد آبادی

              شماره حوزه:          
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 واحد مسکونی:     عمده ترين منبع تامین سرمايش -8

           2  دندار                   4  .........................  نوعسایر با ذکر           9 کولر گازی                0 کولر آبی              2 پنکه
 

 آيا اين واحد مسکونی دارای فضای باز برای نگهداری حیوانات می باشد؟                    -3

                             0 نه                                                            2 بله 
          

       آيا اين واحد مسکونی دارای حیاط می باشد؟                  -21

                             22سوال    0 نه                                                            2 بله 

      

    2-0 معیشتی  و زیستی                                                                 2-2 زیستی             عملکرد غالب   
 

 آيا اين واحد مسکونی دارای ايوان می باشد؟                        -22

                            20سوال    0 نه                                                            2 بله 

      

    2-0 معیشتی  و زیستی                                          2-2 زیستی             عملکرد غالب   
 

 آيا اين واحد مسکونی دارای مستراح می باشد؟                        -21

                            29سوال    0 نه                                                            2 بله 

      

                                                                        29سوال     2-0 مجزا از بنا                                             2-2 چسبیده به بنا    نحوه استقرار   

                                                  

                                            2-2-0  به حیاط واحد مسکونی                        2-2-2 به داخل واحد مسکونی    باز شدن در  نحوه      
 

 نحوه ساخت واحد مسکونی:  - 29

                                                                                                                  24سوال   0 ساخت یکباره                                     2 ساخت تدریجی

                     

                                                                                                                     2-0 تکمیل و تجهیز بنا                                             2-2 افزایش زیربنا    منجرشدن به                
   

                                             :            زيستی                                      معیشتیبر حسب فضا نوع سازه بنای واحد مسکونیترين  عمده-24

   2-0                                    2-2                      سازه فلزی                                                        

   0-0                                    0-2 نی                                                                           وسازه بت 

  9-0                                    9-2                                                                 )دیوار باربر(سازه بنایی 

   4-0                                      4-2                            سازه چوبی                                                  

   2-0                                      2-2                                                )ترکیبی از سازه های فوق(سازه مختلط 
    

 (24سوال  9-2)برای کد  استفاده شده است؟ از کال  واحد مسکونیدر سازه بنايی فضاهای زيستی آيا  -21

                            21سوال    0 نه                                                            2 بله 
    

 

 2-9 فاقد کالف در سقف                   2-0 کالف فلزی                         2-2 کالف بتونی          نوع کالف سقف 

   2-1 فاقد کالف در دیوار                    2-2 کالف فلزی                         2-4 کالف بتونی              نوع کالف دیوار
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 ريزی برای فضاهای زيستی انجام شده است؟  آيا در اين واحد مسکونی عملیات پی -26

                             21سوال    0 نه                                                      2 بله 

      

 2-9  نوبت                              2-0 سنگ                         2-2  )آهک و گل(شفته    رفته کار به عمده نوع مصالح  

  2-2   .................................  نوعسایر با ذکر                                  2-4  بلوک سیمانی                                                    

                 

 آيا در اين واحد مسکونی عملیات کرسی چینی برای فضاهای زيستی انجام شده است؟  -27

                             23سوال    0 نه                                                      2 بله 

      

  2-9  خشت                                2-0 سنگ                         2-2 آجر                  رفته کار به عمده نوع مصالح  

  2-2    ................................نوع سایر با ذکر                                    2-4  سیمانی بلوک                                                 

  
 گذاشته شود(  x)برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت رفته در ديوار فضاهای زيستی واحد مسکونی: کار بهنوع مصالح  - 28

                9 بلوک                                                                    0 سنگ                                                        2  آجر   

                    1     ................................نوع سایر با ذکر                               2 چینه                                                         4  خشت

                                                      
 کار رفته در نمای واحد مسکونی: هب عمده نوع مصالح -23

  4 سیمان                                           9  سنگ                 0  ماشینی آجر                                   2   گری آجر

                                                                             3  ........ .............................نوعسایر با ذکر       1    سرامیک             1  کاهگل، گچ یا گچ و خاک                   2        چوب

 
 گذاشته شود(  x)برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت کار رفته در سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی: همصالح ب نوع  -11

         2  خشت                            4 چوب             9  گل وگچ                        0 هن آ                     2              آجر 

 22    ..................نوعسایر با ذکر  3 حصیر            3 سفال، شیروانی یا ایرانیت    1   تیرچه و بلوک        1 یا بتونسیمان 

 

 سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی:   عمدهنوع پوشش  -12

                               9 عایق رطوبتی آماده                                             0 قیرگونی                                                        2   کاهگل

                                     1 موزاییک                                                          2 حلب )شیروانی(                                               4     سفال

  3  .........................................................نوعسایر با ذکر            3  بتون                                                            1  آسفالت

 
 شکل ظاهری سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی:   -11

 4 )نیم استوانه( گهواره ای               9 )نیم کره( گنبدی                    0 شیب دار                                      2    مسطح

 
 ؟ کاری رطوبتی شده است آيا سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی عايق - 19

                             04سوال    0 نه                                                      2 بله  

   
     2-9 رطوبتی آماده  عایق               2-0 قیرگونی                     2-2 کاهگل               رفته کار بهعمده نوع مصالح 

        2-2  پالستیک )نایلون(                2-4 سفال، شیروانی یا ایرانیت)سقف شیبدار(                                                        

     2-1  .............................................نوعسایر با ذکر                                                       
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 رفته در کف فضاهای زيستی واحد مسکونی: کار به عمدهنوع مصالح  -14

                                                             4     موزاییک                                9 چوب                                  0 سنگ                             2             آجر

                                           3  و ماسه سیمان یا بتون                  1 گل و آهک                            1  چگل و گ                        2             گل

 22 سازی  فاقد کف                     3  ....................................................نوع....سایر با ذکر 

 

 آيا سرپرست خانوار ساکن درواحد مسکونی از زندگی در روستا راضی می باشد؟ -11

 0 نه                                                                                 2 بله        
 

 آيا سرپرست خانوار از واحد مسکونی راضی می باشد؟   -16

 0 نه                                                                                  2 بله       
 

 شده است؟        احداثبنیاد مسکن تسهیالت دريافتی از از با استفاده آيا  اين واحد مسکونی  -17
 

  پايان آمارگیری   0 نه                    03سوال   سال احداث                                     2 بله        

   

 ای که بر اساس آن پروانه دريافت شده  در مرحله احداث بنا  تغییر کرده است؟ آيا نقشه-18
  03سوال   0 نه                                                                                  2 بله        

                                     

   2-0 تغییر نقشه معماری بدون اضافه شدن زیربنا                  2-2 سطح زیربنا  افزایش  نوع تغییر ترین  عمده          

       2-9    ................................................موردسایر با ذکر                                                                                                 
 

 آيا پس از اتمام بنا و سکونت در آن  تغییراتی در بنا داده شده است؟-13

 92سوال  0 نه                                                                                 2 بله        
                        

                                                          2-9   لوله کشی آب                  2-0 در و پنجره                    2-2   )دیوار و سقف(سازه ای   نوع تغییر ترین عمده 

                    2-1   .............نوعسایر با ذکر          2-2 سیستم فاضالب               2-4       سیم کشی برق

           

 ) وام و آورده شخصی( مجموع پولی که برای احداث  فضاهای زيستی واحد مسکونی هزينه شده است؟ -91

   

 ریال                                                                                                                      

   توضیحات:

............................................................................................................................. ...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.... 
 

                                     تلفن: ...................................................................................                  م خانوادگی پاسخگو: ....نام و نا

 ..........................امضا و تاريخ: .................................                 نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: ..............................................................................  

 امضا و تاريخ: ............................................................        ..........................................................            نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: ..................

  .............................................                  امضا و تاريخ: ..............................نام و نام خانوادگی بازبین: ............................................................................

 ......................................................امضا و تاريخ: ......           نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین: ..........................................................................       

 ................................................................  يخ: رو تا امضا        ...............................            ................ :مسئول فنی و اجرايینام و نام خانوادگی کارشناس 

  
2 9 
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 : 2931در سال وضع سکونت در آبادی -2

 4   خالی از سکنه دائمی          9   موسمی خالی از سکنه            0   موسمی دارای سکنه           2  دائمی دارای سکنه

                    پايان آمارگیری                                                                          0سوال                                                    

   

 :2931اهالی اين آبادی در سال غالب اقتصادیفعالیت  -1

  9  خدمات                                                         0 صنعت                                                           2 کشاورزی

                                                         

                 کارگاه فعال صنايع دستی وجود دارد؟آبادی  در اينآيا  -9

  0 نه                                                                       2   بله

 

 :    2931بافت مسکونی آبادی در سال -4

           9   غیر متراکم )باز(                                              0 نیمه متراکم                                                    2  متراکم 

 

 های اخیر دارای گسترش بوده است؟                        آيا بافت مسکونی آبادی در سال -1

                             1سوال    0 نه                                                                       2   بله

      

 2-9    .......................... موردسایر با ذکر                  2-0   باغات               2-2 اراضی زراعی    سمت گسترش      

 

 مصالح عمده بکار رفته در احداث واحدهای مسکونی آبادی: -6

  9  بومی و غیر بومی مصالح توام                              0 مصالح غیر بومی                                           2 مصالح بومی 

 

 

         .....  ....نام استان: ..................

          ....... ...نام شهرستان: .........

          .......  ...نام بخش: ................

  .. ....نام دهستان: ..............

 

 

 

    ............................                      .......................نام آبادی : ........

        :  کد آبادی 

             شماره حوزه:           

    

 

  

 

 

   .............................................. آبادی:نام قبلی                                                     ...............................................        نام ديگر آبادی:

                                                :     شماره رديف آبادی در فهرست نمونه ها                                                                              شماره طبقه آبادی:

ايرانجمهوری اسالمی   
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 

 های آمارگیری از ويژگی

2931-مسکن روستايی  
 

9فرم    پرسشنامه آبادی-
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 در آبادی وجود دارد؟        2931آيا سازمان مسئول جمع آوری و دفع زباله در سال -7

                             3سوال    0 نه                                                                        2 بله 

             

   2-0 شورای اسالمی آبادی                                         2-2  یا دهیاری ، دهداریبخشداری         سازمان مسئول  

                                   2-4 .....................................سایر با ذکر نام  .........                2-9 شهرداری شهر نزدیک                                                 

 

 :  2931عمده ترين نوع وسیله مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی آبادی در سال -8

             9 تاکسی سرویس                                                      0 مینی بوس                                                2 اتوبوس 

 2  .................................نوعایر با ذکر س                    4    وانت بار

 

 ؟شده است خريد و فروشمسکونی در آبادی واحد احداث برای زمین  2931 در سالآيا  -3
 

 

   22سوال   0 نه      ریال        یک مترمربع خرید و فروشمتوسط مظنه قیمت          2  بله   

                          

 ؟شده استمسکونی در آبادی احداث واحد  2931 در سالآيا  -21
 

 

   22سوال   0 نه       ریال              متوسط مظنه هزینه احداث یک مترمربع           2  بله   
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مشگین 

 شهر
 نیر نمین
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 گفتارپیش
 

بین روستاها و شهرها و ها متاثر از تغییر موازنه جمعیتی چهره روستاهای ایران به سرعت در حال تغییر است. بخشی از این دگرگونی

های دولت در ابعاد مختلف از اثرگذاری زندگی شهری بر روستایی به لحاظ فرهنگی و کالبدی است و بخش دیگر آن ناشی از سیاست

و نظارت بنیاد  ست. بر اساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت )با هدایتا جمله توسعه کالبدی در روستاها

هزار واحد مسکونی  022سازی ساالنه موظف به بهسازی و مقاوم ،های چهارم و پنجم توسعهمسکن انقالب اسالمی( طی برنامه

توسط دولت در کنار واحدهایی که خارج از  ،ه تسهیالت کم بهره است. شناسایی و رصد این حجم تغییرات گستردهیروستایی با ارا

گذاران توسعه ریزان و سیاستشود، امری ضروری و برای برنامههای شخصی روستاییان ساخته میکی با آوردههای بانسیستم وام

 روستایی حیاتی است.

های ویژگی ریزی در این خصوص مستلزم آگاهی از آمار و اطالعاتگذاری و برنامهتامین مسکن مناسب در روستاها و هرگونه سیاست

های کمی و کیفی مبتنی بر این آمار و اطالعات است. لذا در راستای تهیه آمار لف کشور و تهیه شاخصمسکن روستایی در نقاط مخت

های مسکن روستایی از اوایل دهه هشتاد مورد توجه بنیاد مسکن تخصصی و رفع خالهای اطالعاتی موجود، آمارگیری از ویژگی

ست، قرار گرفت و پیشنهاد انجام چنین کاری در ا مسکن در روستاها سازیانقالب اسالمی که متولی اصلی تولید، بهسازی و مقاوم

تا کنون سه  ریزی وقت، وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز آمار ایران رسید.فواصل زمانی پنج ساله به تایید سازمان مدیریت و برنامه

 2930 سال های مسکن روستایی کشور در گیکه آخرین مورد آن طرح آمارگیری از ویژ استدوره از این آمارگیری به انجام رسیده 

 .باشد می

هایی که در این گیری از دادهامید است با بهرهصورت گرفته در راستای اجرای این طرح،  در پایان ضمن تقدیر از تالش های

زمینه تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مسکن در روستاها فراهم و با مقایسه روند تغییرات )مبتنی بر  ،آمارگیری استخراج شده است

 ریزی برای تامین مسکن مناسب روستایی و در نهایت توسعه پایدارگیری و برنامهدو آمارگیری گذشته( بستر الزم برای تصمیم

 مهیا گردد.  روستاها

 

 علیرضا تابش

یس بنیاد مسکن انقالب اسالمیير





 
 

 

 

 

 مقدمه
 

اشتن آمار و کالبدی، دو چه از جنبه  یجمعیت تغییراتصحیح و دقیق امور مربوط به مسکن روستایی چه از جنبه الزمه پایش 

مسکن روستایی کشور و نیز آگاهی از  اطالعات صحیح، دقیق، جامع و بهنگام در رابطه با خصوصیات کمی و کیفی وضع موجود

تنها منابع آماری موجود در زمینه مسکن روستایی،  2930تا سال . استهای کشور شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر آبادی

های ساختمانی بخش های موردی از فعالیتساله و نیز آمارگیری 22های عمومی نفوس و مسکن با فواصل زمانی سرشماری

 هایویژگیمربوط به تخصصی و فنی که این اطالعات نیز بسیار کلی بوده و شامل مباحث  بودر نقاط شهری و روستایی خصوصی د

 د. بومسکن روستایی ن

تاکنون در سه مقطع زمانی و در فواصل  توسعه کالبدی روستاها برای پاسخ به نیاز فوقول ئبنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان مس

با  2930ی نموده است. این طرح برای اولین بار در سال یهای مسکن روستاگیری از ویژگیمبادرت به اجرای طرح نمونه ،پنج ساله

واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد که نتایج آن با  41429روستا و جمع آوری مشخصات فنی  0223آمارگیری از 

های از ویژگی منتشر شد. دومین اجرای طرح آمارگیری 2939ای کل کشور در سالدقتی قابل تعمیم در سطح استان در یک جلد بر

روستا و جمع آوری مشخصات فنی  3021با تغییر در برخی اقالم آماری و نیز حجم نمونه، در  2931مسکن روستایی در سال 

نجر شد اطالعات تا سطح شهرستان واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد. افزایش حجم نمونه در این سال م 212242

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه برای کل کشور منتشر شد. سومین  92در  2933قابل تعمیم باشد. نتایج این طرح در سال 

 023244روستا و جمع آوری مشخصات فنی  3441با تغییر اندک در برخی اقالم آماری در  2930طرح در سال این دوره اجرای 

یکی  ادی ها هم تعداد واحدهای مسکونی(عالوه بر افزایش حجم نمونه )هم به لحاظ تعداد آب ونی نمونه انجام شده است.واحد مسک

شده و ست که به منظور اعتبار بخشی به داده های جمع آوریا آن 2931نسبت به سال  2930دیگر از تفاوت های نشریه سال 

اند. اطالعات نشریات حاضر که تا ها در جداول ادغام شدهکشور برخی از ستون کاهش خطای نسبی، هنگام تعمیم اطالعات به کل

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه برای کل کشور در دسترس پژوهشگران و  92سطح شهرستان معتبر است به تفکیک 

 عالقمندان است. 

بخش تهیه  وه های مختلف کاری در کل فرایند طرح.رسید مگر با پشتکار، همکاری و همیاری گرنتایج طرح حاضر به سرانجام نمی

با پشتوانه علمی اساتید دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و دیگر صاحبنظران  2930طرح فنی آمارگیری سال 

ب بنیاد مسکن مشاور طرح، شرکت آمار اندیشان فراز و با مشارکت و همکاری کلیه شع مسکن روستایی و بخش اجرایی آن با هدایت

 استان کشور انجام شد.  92انقالب اسالمی در 

ها تعریف شد. کمیته های مختلفی ذیل ستاد اجرایی کل کشور در دو سطح کل کشور و استان 2930ساختار اجرایی طرح در سال 

ای را ایفا یی نقش دبیرخانهیت امور اجرایی طرح را در ابعاد مختلف به عهده داشتند. دفتر مطالعات و تحقیقات مسکن روستاولئمس

یس و یها، خود در چند سطح تعریف شد. مدیران کل بنیاد مسکن و معاونین بازسازی ایشان نقش رهای اجرایی در استاننمود. رده

ها فعال بودند. های مالی، اداری، روابط عمومی و تبلیغات نیز در استانیس ستاد اجرایی استان را به عهده داشتند. کمیتهیجانشین ر

، شامل کارشناسان بازبینی، بازبینان، کارشناسان گروه و اجراییها هدایت فنی نیروهای فنی و اجرایی در استانول ئمسکارشناسان 

آمارگیران را به عهده داشتند. نظارت بر این طرح نیز در چندین سطح صورت پذیرفت که در راس آن مرکز آمار ایران قرار داشت. 

یت نظارت بر حسن اجرای طرح را به عهده داشت. لذا الزم است از کلیه ولئمسبا اعزام ناظران فنی خود به سرتاسر کشور،  این مرکز

طور همکاران واحد آموزش، روابط عمومی، حراست، اداری و پشتیبانی اندرکاران تهیه طرح فنی، اجرا، نظارت، استخراج و همیندست

 ها قدردانی و تشکر نمایم.ب اسالمی و استاندر دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقال

 

 

 محمدعلی وجدانی

 مدير کل مطالعات و تحقیقات مسکن روستايی





 

 
 

 مشاور تهیه طرح فنی

 دانشگاه شهید بهشتی

 

 مشاور اجرای طرح

 شرکت آمار اندیشان فراز

 

 مشاورين علمی طرح

 علوی مجد و خانم نسرین افتخاری پور، حمیدآقایان محسن سرتیپی

 

 ین اجرايی طرح در دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقالب اسالمیولئمس

آقایان عزیزاله مهدیان، محمدعلی وجدانی، حمید سهرابی، مجید جودی، سید محسن رشتیان، حسن رضائی، احمد زمزم، 

محمدرضا ملکی، کشاورز، پیرهادی، سید موسی احمدی، الدین خزاعی، سید مهدی نادمی، مرتضی اورنگی، رضا بنکدار، جالل

 پور. ها مریم الوی، منصوره روحی، محدثه رمضانخانم

 

 هاین اجرايی طرح در استانولئمس

 استان 92مدیران کل و معاونین بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 

 

 نظارت 

 ، کارشناسان دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقالب اسالمیمرکز آمار ایران، شرکت آمار اندیشان فراز
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 مشخصات طرح
 

 

 

 

 طرح  سابقه

در ساطح  2930و  2931 های های کشور و برای دومین و سومین یار در ساال در سطح استان 2930این طرح برای اولین بار در سال 

 های کشور توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و اجرا شد. شهرستان

 

 ضرورت اجرای طرح

طور طبیعای  ی آماری به ، اطالعات جامعه"2931های  مسکن روستایی  آمارگیری از ویژگی "سال از اجرای طرح 2با توجه به گذشت 

دچار تغییر گشته و بدین لحاظ، تامین نیازهای آماری جدید و اطالعات بهنگام از وضعیت کمی و کیفی مسکن در روساتاهای کشاور 

توجه به امکانات فراهم شده توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی در خصوص بهسازی مسکن روساتایی، ناپذیر است. همچنین با  اجتناب

آوری آمار و اطالعات دقیق و بهنگام از وضعیت مسکن در روستاهای کشور امری ضروری بوده است. این اطالعاات، آماار الزم در  جمع

ها و  عنوان معیااری بارای ارزیاابی میازان موفقیات برناماه ناد و باهک ریزی برای بهسازی مسکن روستایی را فاراهم می خصوص برنامه

هاای رود. با توجه به این که اطالعاات ماورد نظار، خصوصایات و ویژگای کار می های اعمال شده در بخش مسکن روستایی به سیاست

امکان پذیر نیست، طرح تخصصی مسکن روستایی است و امکان جمع آوری این اطالعات از طریق سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 های کشور به اجرا گذاشته شد. در سطح شهرستان 2930های مسکن روستایی در سال  آمارگیری از ویژگی

 

 هد  طرح

 باشد:  طرح، گردآوری آمار و اطالعاتی از خصوصیات کمی و کیفی مسکن در روستاهای کشور به شرح زیر میاین  هدف

 های عمومی روستا شناخت ویژگی -

 های واحدهای مسکونی روستایی اخت ویژگیشن -

 

 هد   جامعه 
در سال  ها آنی  هدارای سکن واحدهای مسکونینیز و تر دارند ای که بیست واحد مسکونی معمولی و بیش های دارای سکنه تمام روستا

 دهند. این طرح را تشکیل می ی هدف جامعه 2930

 

 واحد آماری
تار دارد و یاا واحاد ای که بیست واحاد مساکونی معماولی و بایش سکنهواحد آماری در این طرح برحسب مورد، یک روستای دارای 

 است. 2930ها در سال  گونه روستا مسکونی دارای سکنه در این

 

 زمان آماری

 و روز آمارگیری است. 2932زمان آماری این طرح برحسب مورد، سال 
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 زمان آمارگیری

 است. 2930آبان  02مهر تا  02آمارگیری این طرح  زمان

 

 آوری اطالعات روش جمع

ی مستقیم با خانوار ساکن در واحد مسکونی)فرم واحاد مساکونی( و مطلعاان محلای در  در این آمارگیری، اطالعات از طریق مصاحبه

 شود. آوری می روستا )فرم آبادی( جمع

 

 سطح انتشار

 کشور، استان و شهرستان است.سطح انتشار نتایج این طرح کل 
 

 وردآسطح ارائه بر

ها در سطح استان و کشور و برای واحدهای مسکونی در سطح شهرساتان، اساتان و  آوری شده در این طرح برای آبادی اطالعات جمع

 کل کشور قابل ارایه است.

 

 گیری قابل پذيرش خطای نمونه

درصد و برای براوردهاای مرباوط  22ها  برای براوردهای حاصل مربوط به آبادیحداکثر میزان خطای نسبی قابل پذیرش در این طرح 

 شود. بینی می درصد پیش 23به واحدهای مسکونی 

 

 گیری چارچوب نمونه

 گیری به شرح زیر است: شود، چارچوب الزم برای هر یک از مراحل نمونه گیری در دو مرحله انجام می که نمونه با توجه به این
 

های دارای سکنه )دائمی یا موسمی( کاه بار  ی اول این طرح عبارت است از فهرست تمام آبادی : چارچوب مرحلهی اول مرحله -الف

واحد مساکونی یاا بیشاتر هساتند. ایان فهرسات شاامل اطالعاات  02، دارای 2932اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 ست.جغرافیایی، تعداد واحد مسکونی و تعداد خانوار ا
 

 ی دوم به صورت زیر است: : چارچوب مرحلهی دوم مرحله -ب
 

برداری از کل  واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهای مسکونی با فهرست 232هایی که برابر یا کمتر از  : در آبادیهای معمولی آبادی

 شود. آبادی تهیه می


رند، فهرست واحدهای مسکونی در بخشی از آبادی کاه باه طاور واحد مسکونی دا 232هایی که بیشتر از  : در آبادیهای بزرگ آبادی

 شود.  برداری تهیه می شود با فهرست تصادفی مشخص می

 

 گیری واحد نمونه

 شرح زیر است: گیری به گیری در هر یک از مراحل نمونه واحد نمونه
 

واحاد  02دارای  2932نفاوس و مساکن : یک آبادی دارای سکنه )دائمی یا موسمی( که در سرشماری عماومی ی اول مرحله -الف

 تر است.  مسکونی یا بیش
 

ی اول است. گیری مرحله : یک واحد مسکونی واقع در واحد نمونهی دوم مرحله -ب
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 گیری روش نمونه

هاای دارای  بندی شده است. در این طرح ابتدا در هار شهرساتان آبادی ای طبقه گیری در این طرح، نمونه گیری دو مرحله روش نمونه

شوند. سپس از هر طبقه تعداد آبادی نمونه مورد نظر باه  بر حسب تعداد واحد مسکونی به طبقاتی تقسیم میوس یدالینسکنه با روش 

 شوند.  شود. تعداد واحد مسکونی نمونه مربوط به هر شهرستان از داخل آبادی های نمونه انتخاب می میروش تصادفی ساده استخراج 

 

 روش تعیین اندازه نمونه

 شوند: تعداد نمونه های مرحله اول و دوم به روش زیر تعیین می

 

 ی اول )تعداد آبادی نمونه( مرحله -الف

باشند با در نظار گارفتن مفروضاات زیار،  با توجه به نتایج اجرای قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهای مورد نظر طرح از نوع نسبت می

 تعداد آبادی نمونه در هر استان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد: 
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 ی فوق در رابطه

2
1



z چندک :)

2
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 برای( 05.0ام توزیع نرمال استاندارد  31/2برابر با) 

pفرض شده است. 9/2استان که حداقل ها در هر  : نسبت صفت مورد نظر مربوط به آبادی 

r فرض شده است. 22/2: مقدار خطای نسبی نسبت مورد نظر در هر استان که حداکثر 

nی نمونه در هر استان  های دارای سکنه : تعداد آبادی

Nاستان در چارچوبهای دارای سکنه در هر  : تعداد آبادی 

deff برای آن در نظر گرفته شد. 2: اثر طرح که با توجه به نتایج اجرای قبلی مقدار محافظه کارانه 
 

 شود.  تعداد آبادی نمونه در هر استان به صورت متناسب بین طبقات آن استان توزیع می

 

 مرحله دوم )تعداد واحد مسکونی نمونه( -ب

باشند با در نظار گارفتن مفروضاات زیار،  نتایج اجرای قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهای مورد نظر طرح از نوع نسبت می با توجه به

 تعداد واحد مسکونی نمونه در هر شهرستان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد:
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 برای( 05.0ام توزیع نرمال استاندارد  31/2برابر با) 
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p فرض شده است. 9/2: نسبت صفت مورد نظر مربوط به واحدهای مسکونی در هر شهرستان که حداقل 

r فرض شده است. 23/2خطای نسبی نسبت مورد نظر در هر شهرستان که حداکثر : مقدار 

mهای دارای سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهای مسکونی نمونه در آبادی 

Mهای دارای سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهای مسکونی در آبادی 

deff شود. منظور می 0: اثر طرح که با توجه به نتایج اجرای قبلی برابر 

 گردد. تعداد واحد مسکونی در هر شهرستان به صورت متناسب بین طبقات آن شهرستان توزیع می
 

ن تعداد واحدهای مسکونی نموناه های نمونه در هر طبقه از هر شهرستا سپس با تقسیم تعداد واحدهای مسکونی نمونه به تعداد آبادی

 شود.  در هر آبادی محاسبه می

 

 روش انتخاب واحدهای نمونه

 شود: ها در دو مرحله و به صورت زیر انجام می انتخاب نمونه
 

ها، تعداد آبادی هاای تخصایص یافتاه باه هار طبقاه باه روش تصاادفی سااده بادون  بندی آبادی پس از طبقهی اول:  مرحله -الف

 شوند.  جایگذاری انتخاب می
 

   ی دوم: مرحله -ب

ی ماورد نیااز باه  برداری از کل واحدهای مسکونی آباادی، تعاداد نموناه های معمولی، پس از فهرست های معمولی: در آبادی آبادی .2

 شوند. ای انتخاب می تیک دایرهروش سیستما

واحد مسکونی در آبادی، تعداد نموناه ی ماورد نیااز از باین  232های بزرگ، پس از فهرست برداری از  های بزرگ: در آبادی آبادی .0

 شوند. ها به روش سیستماتیک انتخاب می آن

 شود.   اختیار گروه اجرا گذاشته می برای سهولت اجرا، شماره ردیف واحدهای مسکونی نمونه در هر آبادی مشخص شده و در

 

 گیری نتايج طرح خطای نمونه

 دست آمد: پس از بررسی اطالعات حاصل از اجرای طرح، نتایج زیر به

درصد باشد، ممکن است میزان خطای  92در جداول مربوط به صفات کیفی، وقتی که مقدار یک ستون بر حسب درصد، کمتر از  -

 تر شود.بینی شده بیش میزان پیشوردهای حاصل، از آنسبی بر

ها میانگین محاسبه شده است( در  وردهای حاصل از اجرای طرح برای صفات کمی )صفاتی که برای آنآمیزان خطای نسبی بر -

تر موارد میزان خطای نسبی محاسبه شده از میزان خطای شود در بیش آمده است. همانطور که مشاهده می انتهای نشریهجدول 

بینی شده کمتر است. فقط در موارد اندکی به دلیل تعداد مشاهدات کم یا میزان پراکندگی باال، میزان خطای نسبی  نسبی پیش

 تر است.  بینی شده بیش محاسبه شده از میزان پیش
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 تعاريف و مفاهیم
 

 

ی  هم پیوسته )اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی( اسات کاه خاارج از محادوده ی یک یا چند مکان و اراضی به آبادی مجموعه آبادی: 

  ها، معاادن، خاناه نه تنهاا دهاات، بلکاه مازارع، قهوه  به این ترتیب،ی ثبتی یا عرفی مستقل باشااد.  شهرها واقع شده و دارای محدوده

یاا در  ثبتی یا عرفی مستقلی باشند ی که دارای محدودههای صنعتی و ...  ها، شهرک ای نظامی، مرغداریه ، پادگانآهن های راه ایستگاه

   د.نشو نیز آبادی محسوب میی عرفی شهر یا آبادی دیگری قرار نگرفته باشند  محدوده

 

ها،  هاای نظاامی، مرغاداری آهان، پادگان های راه ایساتگاه  ها، معادن، خانه روستا همان آبادی است با این تفاوت که مزارع، قهوه روستا:

 شوند.  ی شهرها، روستا محسوب نمی های صنعتی و ... واقع در خارج از محدوده شهرک
 

گاه خالی از سکنه نشاود،  در زمان آمارگیری دارای سکنه باشد و در طول سال هیچ روستا،چه  : چنانی دايمی دارای سکنهروستای 

 شود. نامیده می "ی دائمی دارای سکنهروستای "
 

هایی از سال خالی از سکنه شود،  در زمان آمارگیری دارای سکنه باشد و در زمان روستا،چه  : چنانی موسمی دارای سکنهروستای 

 شود. نامیده می "سمیی مو دارای سکنهروستای "
 

 . ترین افراد فعال و شاغل روستا به آن اشتغال دارند نوع فعالیت اقتصادی است که بیشفعالیت اقتصادی غالب اهالی  روستا: 
 

های تولیدی در  منظور از تولید صنایع دستی در روستا، صنایع دستی تولید شده توسط کارگاه :صنايع دستی در روستاتولید 

 اشد)روستاهای دارای کارگاه تولید صنایع دستی(.ب روستا می
 

بسیار کم از یکدیگر  و در کناار هام سااخته  ی هچه واحدهای مسکونی روستا، به هم پیوسته و با فاصل چنانبافت مسکونی متراکم: 

 شوند. اند، متراکم نامیده می شده
 

اناد،  طور پراکناده سااخته شاده دیگر و باه زیااد از یاک ی هچه واحدهای مسکونی روستا، با فاصال چنانبافت مسکونی غیر متراکم: 

 شوند. غیرمتراکم نامیده می
 

طور کامل منطباق نباود، یعنای ناه  چه واحدهای مسکونی روستا با هیچ یک از دو حالت فوق، به چنانبافت مسکونی نیمه متراکم: 

 وند.ش کامالً متراکم و نه کامالً  پراکنده باشند، نیمه متراکم نامیده می
 

در سااخت بناای واحاد مساکونی ماورد  دتواننا میمصالحی هستند که در محیط طبیعی اطراف روستا وجود داشته و  مصالح بومی:

   د.ناستفاده قرار گیر
 

حمل و نقل به محل ساخت  با وسایل نیمه صنعتی ساخته می شوند و هر نوع مصالحی که درکارخانجات صنعتی و مصالح غیربومی:

 و سرامیک. جرآهن، سیمان، کاشی، آشود، مانند تیر منتقل میروستا واحدهای مسکونی 
 

های اعالم شده برای یاک  منظور میانگین قیمتقیمت يک مترمربع زمین روستا برای احداث واحد مسکونی:  ی مظنهمتوسط 

مطلعاین و معتمادین نفار از  9از حاداقل پرساش و تحقیاق روستا است که از طریاق  زمین برای احداث واحد مسکونی درمتر مربع 

 آید. می دست روستا به
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 ی ههاای اعاالم شاده بارای هزینا منظور میاانگین قیمتساخت يا احداث يک مترمربع بنا در روستا:  ی ههزين ی مظنهمتوسط 

 آید. می دست روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  9طریق پرسش و تحقیق از حداقل احداث یک مترمربع بنا در روستا است که از 
 

یک مترمربع بنا در روساتا اسات کاه از طریاق  بهای اجارهمنظور میانگین يک مترمربع بنا در روستا: بهای  اجاره ی مظنهمتوسط 

 آید. دست می روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  9تحقیق از حداقل پرسش و 
 

نقل عمومی برای دسترسی ماردم روساتا باه روساتاها و شاهرهای های حمل و  سیستممنظور سیستم حمل و نقل عمومی روستا: 

 شود. که از طریق اتوبوس، مینی بوس، تاکسی سرویس، وانت بار و وسایل دیگر انجام میباشد  اطراف و بالعکس می
 

ساتا باه طاور منظور از واحد مسکونی مکانی است که به منظور سکونت خانوار ساخته شده )حتی اگر افراد بومی رو :واحد مسکونی

 شود.  موسمی در آن زندگی کنند( و یا در زمان آمارگیری به این منظور از آن استفاده می
 

واحدهای مسکونی هستند که از مصالح سخت، مانند آجر، آهن، سنگ، سیمان، چوب، خشات و ... باه  واحدهای مسکونی معمولی:

 اند. منظور سکونت ساخته شده
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیری دارای سکنه باشاد )هار چناد  چنان ی دايمی: سکنهواحد مسکونی معمولی دارای 

 شود. نامیده می "ی دائمی واحد مسکونی معمولی دارای سکنه"موقتاً غایب باشند( و در طول سال هیچ گاه خالی از سکنه نشود، 
 

معماولی، در زماان آماارگیری دارای ساکنه باشاد و در  چه واحد مساکونی چنان ی موسمی: واحد مسکونی معمولی دارای سکنه

الزم به ذکار اسات واحادهای شود.  نامیده می "ی موسمی واحد مسکونی معمولی دارای سکنه"هایی از سال خالی از سکنه شود، زمان

 افراد غیر بومی و غیر ساکن در روستا مورد نظر نیست. ی موسمی دارای سکنهمسکونی 
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیری خالی از سکنه باشد و در  چنان ی موسمی: خالی از سکنهواحد مسکونی معمولی 

الزم به ذکر است واحدهای شود.  نامیده می "ی موسمی واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه"هایی از سال دارای سکنه شود، زمان

 ر روستا مورد نظر نیست.موسمی افراد غیربومی و غیرساکن د ی خالی از سکنه مسکونی

ی موسمی در این طرح مورد نظر بوده  ی دایمی و موسمی و نیز خالی از سکنه هر سه گروه واحدهای مسکونی معمولی دارای سکنه

 است.

 

، تعیین جهات جغرافیاایی نماهای واحد مسکونیجهت جغرافیایی نما یا منظور از  :ی نما يا نماهای واحد مسکونیايجهت جغرافی

 که نما یا نماها در آن قرار گرفته است.است 
 

. ی است که در دیوارهاا قارار دارنادهای درها، پنجره ها و روزنه منظور از بازشو، : بازشوها )در و پنجره و روزنه( در واحد مسکونی

ی داخال زان ارتبااط فضاامیا ی سازند و نشان دهناده را مقدور میو دید مناظر نور و تهویه هوا  و خروج ساکنان، بازشوها امکان ورود

 .هستند خارج از ساختمانی هابا فضا ساختمان
 

 .استمترمربع  2کمتر از آن مساحت قاب بازشویی است که  کوچک: یبازشو
 

 . استمترمربع  0تا  2 آن بینمساحت قاب بازشویی است که  متوسط: یبازشو 
 

 .استمترمربع  0تر از  بیشآن مساحت قاب بازشویی است که  بزرگ: یبازشو
 

که در روی زمین یاا زیارزمین واقاع شاده  اعم از این ساختمانتعداد سطوح )سقف( یک  :واحد مسکونی ساختمان تعداد طبقات

    د.نگوی باشند، را طبقه می
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هایی است که از اتمام بنای واحد مسکونی تا زمان آمارگیری گذشته اسات. در صاورتی  منظور تعداد سال :عمر بنای واحد مسکونی

های مختلف ساخته شده، تشکیل شده باشد، عمر قسمتی کاه اول سااخته شاده در که یک واحد مسکونی از چند قسمت که در سال

 شود.       نظر گرفته می
 

واحد مسکونی در آن واقاع شاده اسات.  منظور مساحت قطعه زمینی است که ساختمان :واحد مسکونی ساختمانمساحت زمین 

 مسکونی مجاور  یا معبر عمومی است.معموالً دیوار، حصار، واحدهای مرز این محدوده 
 

زیربناای فضااهای زیساتی، فضااهای معیشاتی، فضااهای زیساتی و  ا برابر مجموع مسااحتمساحت کل زیربن :مساحت کل زيربنا

 . دارد که بنای واحد مسکونی در آن بنا شده قرارقطعه زمینی  ی که در محدودهتی و سایر فضاها است معیش
 

                 همکف است. ی منظور از سطح اشغال، مساحت زیربنای طبقه :سطح اشغال
 

که صرفاً برای استراحت،  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهایمساحت  منظور مجموع :مساحت زيربنای فضاهای زيستی

هاای  ، مطالعه، شست و شو و یا هر ناوع فعالیات دیگار مرباوط باه زنادگی بجاز فعالیتخوردن غذا، پذیراییآماده کردن یا  خوابیدن،

 . تولیدی و معیشتی از آن استفاده شود
 

بارای انجاام صارفاً  کاه استواحد مسکونی  محصور و مسقف فضاهای منظور مجموع مساحت :مساحت زيربنای فضاهای معیشتی

بافی، حصایربافی، تولیاد ماسات و  قالی واحد مسکونی )نظیر دام داری، کشاورزی، باغ داری، ساکنان و معیشتی های اقتصادی فعالیت

  استفاده شود.(  ...کره و گرفتن شیر و 
 

 واحد مساکونی اسات محصور و مسقف فضاهای منظور مجموع مساحت : معیشتی ومساحت زيربنای فضاهای مشترک زيستی 

شود و هام دار قاالی در آن  مانند اتاقی که هم در آن غذا خورده میهم به فعالیت زیستی و هم به فعالیت معیشتی اختصاص دارد.  که

   .برپاست
 

ی  سه گانههای  هیچ یک از عملکردکه  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهای : منظور مجموع مساحتمساحت ساير فضاها 

   فوق را نداشته باشد.
 

، پاذیرایی، خاواب فضاای .متر ارتفااع دارد 0متر مربع مساحت و  4است که حداقل  ی دار فضای محصور و سقف ،تاقامنظور از  :تا ا

فضااهایی  شاوند. اتااق محساوب می دنمتر ارتفاع داشته باشا 0متر مربع مساحت و  4که حداقل  به شرط آنهال، آشپزخانه و انباری 

 شوند. مین محسوبکاهدانی و ... اتاق طویله و  توالت ،آب انبار، ،حمامگاراژ، مانند 
 

تعیین نوع مالکیت واحد مسکونی از نظر رسمی و قانونی اسات. واحاد مساکونی منظور از سند واحد مسکونی،  :سند واحد مسکونی

 1د منگوله دار(، برگه واگذاری )واگذاری شاده توساط هیئات ممکن است دارای سند رسمی )سند سازمان ثبت امالک موسوم به سن

 .ای )موسوم به عادی( باشد های مسکن، بنیاد مسکن و غیره( و سند خطی)نسقی( یا قول نامه نفره سابق، تعاونی
 

دارد، ارتبااط  های روزمره زندگی که نیااز باه فضاای بااز عالوه بر انجام برخی فعالیت باز و بدون سقفی است که یحیاط فضا :حیاط

ای از  بخاش عماده ه در نقااط روساتایی،ژباه ویا حیاط یا محوطه بااز و نیماه محصاور سازد. میان عناصر واحد مسکونی را برقرار می

را درخود امکان پذیر می ساازد. در مساکن روساتایی در بسایاری از ماوارد در  )باغچه، حوض و...( عملکردهای عناصر واحد مسکونی

 است. روزمره زندگیهای  ت و تامین مایحتاج روزانه و دیگر فعالیتخدمت تولید، معیش
 

ایوان حاداقل  عمل می کند. (حیاطفضای باز )واحد مسکونی و  داخلیایوان فضای مسقفی است که به عنوان رابط بین فضای  :ايوان

 باشد. از یک طرف و حد اکثر از سه طرف به فضای باز مرتبط می
 

کناد و موجاب پایاداری  ی اجزایی از ساختمان است که نیروی افقی و عمودی را به زماین منتقال می جموعهمنظور از سازه، مسازه: 

 شود. ای ساختمان محسوب می شود. اسکلت از مجموعه اعضای سازه ساختمان می
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کناد. در  حمال میبنایی است که اسکلت آن با تیرآهن بنا می شود و این اسکلت باار سااختمان را ت ی فلزی) اسکلت فلزی(: سازه

 دهد.  پارچه را تشکیل می کار رفته در دیوار و سقف به یکدیگر متصل می شود و یک اسکلت یک های به این شیوه ساخت، تیرآهن
 

ها و کالف سقف( از بتون آرمه )بتون همراه با آرماتور و میلگرد( ساخته  بنایی است که اسکلت آن )ستون ی بتنی)بتون آرمه(: سازه

 شده است و این اسکلت، بار ساختمان را تحمل می کند. 
 

آجر، بلاوک  بنایی است که با آجر یا بلوک و آهن ساخته شده است، سقف از تیرآهن و آجر و دیوارها ازی بنايی )ديوار باربر(:  سازه

 کند. یا سنگ است و دیوارها بار ساختمان را تحمل می
 

رود  ای در اسکلت و اعضای باربر آن ) تیر، ستون و غیره( به کار مای بنایی است که چوب به عنوان یکی از مصالح سازه چوبی: ی سازه

 .شودی مها به پی و زمین منتقل  از طریق تیرها و ستونو بارهای وارده به آن  و وزن بنا
 

آیاد.  های سازه ای فوق باه دسات می بنایی است که از ترکیب حداقل دو نوع از نظام : های فو ( )ترکیبی از سازه مختلط ی سازه

 .باشد های فوق می سازه آن ترکیبی از سازهمثالً فلزی و بنایی یا بتنی و بنایی که 

 

منظور از کالف، یک پروفیل فلزی یا یک قطعه بتنی است که برای یکپارچه کردن سااختمان و اتصاال دیوارهاا باه یکادیگر و  کال :

 شود تا بتواند بارهای افقی را تحمل کنند.دیوارها به کف و سقف در نظر گرفته می

 

 عهده دارد.  ی انتقال بار واحد مسکونی به زمین را به بخشی از بنا است که در زمین قرار گرفته و وظیفه پی:
 

که بین زمین یا پی و دیوار قرار دارد و معموالً بخشی از آن در مجاور سطح زمین و بخشی بااالتر از است بخشی از بنا  کرسی چینی:

 سطح زمین قرار دارد.
 

منظور حفاظات روی آن را باا مصاالح  باهساقف، ی  زهساا اجارایبعد از  ی ساخت، در آخرین مرحلهونی: پوشش سقف واحد مسک

   .کنند پوششی تکمیل می
 

 شود. صورت کامالً افقی و موازی با سطح زمین باشد به آن سقف مسطح اطالق می چه پوشش سطح به چنان مسطح:سقف 
 

موالً با استفاده از خرپاهای چوبی یا فلزی و در مناطقی کاه باارش جاوی زیااد های سقف است که مع نوعی از سازه : دار شیبسقف 

های  صاورت شایب های شیروانی معموالً به در سقفنسبت به افق زاویه داشته و دار  شیب های سقفشود. سطح نهایی  است استفاده می

 شوند. طرفه و چهارطرفه اجرا می  طرفه، سه طرفه، دو یک
 

مقطاع اول شوند.  کره هستند که از خشت یا آجر ساخته می ای از نیم نوعی سقف که معموالً بخشی یا نیمه :)نیم کره( گنبدیسقف 

 شود. کروی میگنبد  ومقطع مربعی شکل تبدیل به شکل دایره  که در ادامه، ترین سطح آن، مربع شکل است گنبد در پایین
 

از خشت یا آجر است. این نوع سقف از امتداد و تکرار یاک  (انحنایی) ای کمانی هوستپ نوعی سقف با :ای )نیم استوانه( هگهوارسقف 

 در تمام طول خود یک انحنای مشخص دارد.است و و به عنوان بخشی از یک استوانه  شود کمان روی محور طولی ایجاد می
 

رفتاه  کاار هباشاود. مصاالح  رطوبتی استفاده می کاری گیری از نفوذ آب باران و برف در سقف از عایق برای پیش کاری رطوبتی: عايق

 گل، قیرگونی، عایق رطوبتی آماده، نایلون و یا ورق پالستیک است. کاری رطوبتی شامل کاه برای عایق
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 ها خالصه يافته

 
 

 
 

 فعالیت اقتصادی غالب اهالی روستاهای استان

روستای دارای بیست واحاد مساکونی  954دهد، از مجموع  نشان می 2930های مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیری از ویژگی

درصد( صنعت و خادمات  9/7روستا ) 75درصد( کشاورزی و  2/92روستا ) 879، فعالیت غالب اهالی استان اصفهانتر معمولی و بیش

 بوده است.
 

  2931برحسب نوع فعالیت اقتصادی غالب اهالی:  اصفهانهای استان  روستا-2

 شرح  تعداد روستا کشاورزی صنعت و خدمات

 تعداد 954 879 75

 درصد 2/222 92/1 3/1

 
 نوع بافت مسکونی در روستاهای استان  

درصاد( دارای  30/4)روساتا 290درصد( دارای بافت مسکونی متاراکم، 62/2) روستای استان اصفهان593 دهد،  نتایج طرح نشان می

 اند.  متراکم بوده درصد( دارای بافت مسکونی غیر 7/4) روستا 71متراکم و  بافت مسکونی نیمه
 

     2931: بافت مسکونی نوعبرحسب  اصفهانهای استان  روستا-1

 شرح  تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیرمتراکم

 تعداد 954 593 290 71

 درصد 2/222 62/2 30/4 7/4

 
 تعداد طبقات ساختمان واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

در  واحد مسکونی معمولی 192324دهد، از مجموع  نشان می 2930های مسکن روستایی سال  ایج طرح آمارگیری از ویژگینت

درصد( دو طبقه و  9/19) واحد مسکونی 38307درصد( یک طبقه و  1/80) واحد مسکونی 154017، تعداد استان اصفهانهای  روستا

 تعداد طبقه بوده است.   2/2 استان اصفهانمسکونی معمولی روستایی  هایواحداند، میانگین تعداد طبقات در  تر بوده بیش
 

 2931تعداد طبقات و میانگین آن:  برحسب استان اصفهانروستايی  واحدهای مسکونی معمولی -9

 کل طبقات تعداد
  میانگین

 تعداد طبقات

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 جمع يک طبقه تر دو طبقه و بیش

 تعداد 192324 1/2 192324 154017 38307

 درصد 2/222 - 2/222 80/1 19/9
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 عمر واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

درصد( دارای  11/6) واحد مسکونی 22298،  استان اصفهانهای  در روستا مسکونی معمولی هایواحدراساس نتایج طرح، از مجموع ب

درصاد( دارای  23/8) واحاد مساکونی 45770ساال،  24تا  2درصد( دارای عمر  26/9) واحد مسکونی 51775سال،  2عمر کمتر از 

مسکونی  هایواحداند، میانگین عمر در   تر بوده سال و بیش 02درصد( دارای عمر  37/7) واحد مسکونی 72482سال و  04تا  22عمر 

 سال بوده است. 22/3 معمولی روستایی کشور
 

  2931برحسب عمر و میانگین آن:  استان اصفهانروستايی  واحدهای مسکونی معمولی-4

 و سال  25

 تربیش

 24 تا 15 

 سال

 14 تا   5

 سال

 5 از کمتر

 سال

  میانگین

 (سال) عمر

 واحد تعداد

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 192324 22/3 22298 51775 45770 72482

 درصد 2/222 - 11/6 26/9 23/8 37/7

 
 مساحت زمین ساختمان واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

درصاد( دارای  2/40) واحد مسکونی 32302، استان اصفهانهای  در روستا مسکونی معمولی هایواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 

 91210مترمرباع،  922تاا  022درصاد( دارای مسااحت زماین  2/03) واحد مسکونی 22112مترمربع و کمتر،  200 مساحت زمین

درصد( دارای مساحت زماین  3/3) واحد مسکونی 21219مترمربع و  222تا  922درصد( دارای مساحت زمین  2/23) واحد مسکونی

مترمرباع باوده  9/031 استان اصافهانمسکونی معمولی روستایی  هایاحدوند، میانگین مساحت زمین در   ا مترمربع بوده 222بیش از 

 است.

  2931مساحت زمین و میانگین آن: برحسب  استان اصفهانروستايی  واحدهای مسکونی معمولی-1

 500 از بیش

 مترمربع

 111 تا 912

 مترمربع

 300تا  112

 مترمربع

مترمربع  200 

 و کمتر

مساحت  میانگین

 زمین )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 230904 9/031 32302 22112 91210 21219

 درصد 2/222 - 2/40 2/03 2/23 3/3

 
 وضعیت و نوع عملکرد فضاهای واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

اناد،  بودهزیستی  با عملکردی فضاهاکه همگی دارای  استان اصفهانهای  در روستا واحد مسکونی 230904براساس نتایج طرح، از کل 

ی باا فضااهادرصاد( دارای  2/9) واحاد مساکونی 1202ی باا عملکارد معیشاتی، فضاهادرصد( دارای  2/02) واحد مسکونی 93233

ی باا فضااهایاا فاقاد  ریساا ی باا عملکاردفضاهادرصد( دارای  2/11) واحد مسکونی 243222عملکرد مشترک زیستی و معیشتی و 

 اند. ودهعملکرد غیر زیستی ب
 

       2931وضعیت و نوع عملکرد فضاها: برحسب  استان اصفهانروستايی  واحدهای مسکونی معمولی-6

 ی با عملکردفضاهادارای 

ی با فضاهايا فاقد  ريسا

 عملکرد غیر زيستی

ی با فضاهادارای 

مشترک  عملکرد

  و معیشتی یستيز

ی فضاهادارای 

با عملکرد 

 یشتیمع

ی فضاهادارای 

عملکرد با 

 زيستی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 230904 230904 93233 1202 243222

 درصد 2/222 2/222 2/02 2/9 2/11
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 کل مساحت زيربنای واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان

درصاد( دارای  1/4) واحاد مساکونی 3399 ،استان اصافهانهای  در روستا مسکونی معمولی هایواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 

مترمرباع،  202تاا  12درصد( دارای مساحت کل زیربنای  2/29) واحد مسکونی 220239مترمربع،  12مساحت کل زیربنای کمتر از 

درصاد(  3/29) واحاد مساکونی 01292مترمرباع و  232تاا  202درصد( دارای مساحت کل زیربناای  2/03) واحد مسکونی 24113

مساکونی معماولی روساتایی  هایواحاداند، میانگین مساحت زیربنای کال در   مترمربع بوده 232از  دارای مساحت کل زیربنای بیش

 مترمربع بوده است.  1/203 استان اصفهان
 

  2931مساحت زيربنا و میانگین آن: برحسب کل  استان اصفهانروستايی  واحدهای مسکونی معمولی-7

 281بیش از  

 مترمربع

  281تا  212

 مترمربع

  211تا  61

 مترمربع

  61کمتر از  

 مترمربع 

مساحت  میانگین

 زيربنای کل )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 230904 1/203 3399 220239 24113 01292

 درصد 2/222 - 1/4 2/29 2/03 3/29

 
استان  يیروستا یمعمول یمسکون یتعداد اتا  در واحدها

های  در روستا مسکونی معمولی هایواحددهد، از مجموع  نشان می 2930های مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیری از ویژگی

 12424درصد( دارای دو اتاق،  2/22) واحد مسکونی 02212درصد( دارای یک اتاق،  9/2) واحد مسکونی 241، تعداد استان اصفهان

 واحد مسکونی 21112اتاق و چهار درصد( دارای  3/01) واحد مسکونی 29439اتاق،  درصد( دارای سه 2/90) واحد مسکونی

اتاق  2/4 استان اصفهانمسکونی معمولی روستایی  هایواحداند، میانگین تعداد اتاق در  تر بوده اتاق و بیش درصد( دارای پنج2/03)

 بوده است.
 

 2931تعداد اتا  و میانگین آن:  برحسب استان اصفهانروستايی  واحدهای مسکونی معمولی-8

 کل
 میانگین

 تعداد اتا 

تعداد واحد 

 مسکونی
اتا   پنج شرح

 ترو بیش
 جمع اتا  يک دو اتا  سه اتا  چهار اتا 

 تعداد 230904 2/4 230904 241 02212 12424 29439 21112

 درصد 2/222 - 100/0 9/2 2/22 2/90 3/01 2/03

 
 ی فضاهای زيستی واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان   نوع سازه

واحاد  291311 فضااهای زیساتی، در ساخت استان اصفهانهای  در روستا مسکونی معمولی هایواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 

 واحاد مساکونی 92212 و نایی فلازی یاا بت ساازهدرصد( از  2/20) واحد مسکونی 09023ی بنایی،  سازهدرصد( از  1/12) مسکونی

درصاد(  0/0) واحد مسکونی 22در  فضاهای زیستی ی نوع سازهی چوبی یا مختلط استفاده شده است. همچنین  سازهدرصد( از 0/21)

 است.اظهار نشده 
 

     2931: برحسب نوع سازه در فضاهای زيستی استان اصفهانواحدهای مسکونی معمولی روستايی -3

 اظهار نشده
چوبی يا  یسازه

 مختلط

ی فلزی يا  سازه

 بتنی
 سازه بنايی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 230904 291311 09023 92212 22

 درصد 2/222 1/12 2/20 0/21 0/0
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 2931 فعالیت غالب اهالی:برحسب نوع استان اصفهان ی ها روستا -2نمودار   

 
 

 

 
 
 

 
 2931 :افت مسکونیب برحسب نوع استان اصفهانروستاهای  -1نمودار 

 
 
 

 

 

 

 
بقخ  ن  کگغ  

1/3 

ن قی  ئ  ض
30/2 

 
ی ض    س  رهیغ 

1/4 

ی ض  ل غ    س  فهغ
92/4 

ی ض    س  غ 
10/0 
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 2931 :برحسب عمر استان اصفهانروستايی  واحدهای مسکونی معمولی -9مودار ن
 

 
 

 
 

 

 

 

  2931 مساحت زمین:برحسب  استان اصفهانروستايی  واحدهای مسکونی معمولی -4نمودار         

 

 
 

 

 سال و بیش تر02

91/1  

 سال 04تا 22

09/3  

 سال 24تا 2

01/3  

 سال 2کمتراز 

22/1  

 مترمربع 222بیش از 

 مترمربع 222تا  922  3/3

23/2  

 مترمربع 922تا  022

03/2  

 مترمربع یا کمتر022 

40/2  
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 2931 مساحت زيربنا:برحسب  استان اصفهانروستايی  واحدهای مسکونی معمولی -1نمودار 
 

 

 

 
 2931 :در فضاهای زيستی برحسب نوع سازه استان اصفهانروستايی  واحدهای مسکونی معمولی -6نمودار 

 

 

 مترمربع232بیش از 

29/3  

 مترمربع 232تا 202

03/2  

 مترمربع 202تا 12

29/2  

 مترمربع12کمتراز 

4/1  

 اظهار نشده

2/2  

 سازه ی چوبی یا مختلط

21/0  

 سازه ی فلزی یا بتنی

20/2  

 بنایی سازه ی 

12/1  





 

 

 

 

 

 

 ها جدول
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 2931برحسب نوع فعالیت اقتصادی غالب اهالی:  استان اصفهان های  روستا -2

 شهرستان تعداد روستا کشاورزی خدمات و صنعت

  .................... استان اصفهان           954 879 75

 
 2931تولید صنايع دستی: کارگاه برحسب وضعیت  استان اصفهان های  روستا -1

 شهرستان روستاتعداد  دستی تولید صنایع کارگاه دارای دستی تولید صنایع فاقد کارگاه

  .................... اصفهاناستان            954 146 808

 
 2931برحسب نوع بافت مسکونی:  استان اصفهان های  روستا -9

 شهرستان تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیر متراکم

  ................... استان اصفهان           954 593 290 71

 
    2931برحسب وضعیت و جهت گسترش:  استان اصفهان های  روستا -4

 فاقد گسترش

 دارای گسترش برحسب جهت

 شهرستان تعداد روستا

 جمع اراضی زراعی باغات سایر

  ................... اصفهان استان           314 711 931 78 118 111

 
 2931در احداث واحدهای مسکونی:  کار رفته هبی  هبرحسب نوع مصالح عمد  استان اصفهان های  روستا -1

 شهرستان تعداد روستا مصالح بومی مصالح غیر بومی مصالح توام

  .................... استان اصفهان           954 41 705 208
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 2931آوری و دفع زباله:  برحسب وضعیت و سازمان مسئول جمع  استان اصفهان های  روستا -6

سازمان  فاقد

مسئول 

آوری و  جمع

 دفع زباله

 دفع زبالهآوری و  دارای سازمان مسئول جمع

 ی،اسالمی آباد یشورا شهرستان تعداد روستا

 یا سایر شهر نزدیک یشهردار
 

، یداربخش

 ییا دهیار یدهدار
 جمع

  .................... استان اصفهان           954 834 768 66 120

 
 2931:ی مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی وسیلهترين نوع  برحسب عمده  استان اصفهان های  روستا -7

 شهرستان تعداد روستا تاکسی سرویس بوس یا مینی اتوبوس یا سایر  بار وانت

  ................... استان اصفهان           954 405 191 23

 

 2931: قیمت يک مترمربع زمین برای احداث واحد مسکونی ی برحسب متوسط مظنه اصفهاناستان  های  روستا  -8

 فاقد هایآبادی

 خرید و فروش زمین

 شده

 شده خرید و فروش زمین دارای هایآبادی
تعداد 

 روستا
 شهرستان

 میانگین قیمت خرید یک مترمربع زمین

 )هزارریال(
 تعداد

  .................... استان اصفهان           314 181 1/774 963

 

 2931: مسکونیی احداث يک مترمربع زيربنای ی هزينه برحسب متوسط مظنه اصفهاناستان  های  روستا -3

فاقد واحد  یهایآباد

 مسکونی احداثی

 مسکونی احداثی واحد یدارای ها یآباد
تعداد 

 روستا
 شهرستان

میانگین هزینه احداث یک مترمربع زیربنا 

 )هزارریال(
 تعداد

  ...................... استان اصفهان           314 761 6/4334 231

 

 2931مترمربع زيربنای مسکونی: ی يک بهای ماهانه ی اجاره  سط مظنهمتوبرحسب  اصفهاناستان  های  روستا -21

 واحد فاقد هایآبادی

 استیجاری مسکونی

 یمسکونی استیجار واحد یدارای ها یآباد
تعداد 

 روستا
 شهرستان

یک مترمربع  یماهانه یمیانگین اجاره بها

 )هزارریال (
 تعداد

  .................... استان اصفهان           314 932 6/26 169
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 2931: شهرستانتفکیک  برحسب جهت جغرافیايی نماها به  استان اصفهان روستايی واحدهای مسکونی معمولی  -22

 هاتعداد نما شمال جنوب شرق غرب اظهار نشده
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  .................... استان اصفهان           192324 339176 78614 112474 86461 61626 193

  .................................................. اردستان 3990 9845 2908 3229 2026 1682 0

  .................................................... اصفهان 53879 75269 20682 23386 18074 13126 0

  ............................................ شهرخمینی 2881 5329 1325 2226 960 819 0

  ................................................... خوانسار 3411 7141 1670 2417 1389 1666 12

  ..................................................... سمیرم 7250 17644 4010 4690 5292 3651 43

  ...................................................... فریدن 10563 22341 4189 6966 6188 4998 16

  .............................................. فریدونشهر 3815 8033 1594 2409 2346 1685 0

  .................................................فالورجان 25454 41989 7927 15096 11773 7194 74

  ..................................................... شهرضا 5059 11117 2744 2906 3579 1888 5

  ...................................................... کاشان 8749 21806 4888 5896 6059 4962 0

  ................................................ گلپایگان  5280 10868 2338 3409 2871 2250 0

  ...................................................... لنجان 9110 16254 2946 5099 5194 3015 8

  ........................................................ نایین 2364 5214 1565 1769 1032 849 0

  .................................................. آبادنجف 6628 9946 2103 5705 1168 971 0

  ......................................................... نطنز 4838 8494 1960 3350 2029 1156 0

  ........................................ برخوار و میمه 3989 6497 1461 3234 1075 727 0

  ..................................................... مبارکه 7125 13326 2343 4726 3887 2371 0

  ....................................... آران و بیدگل  4169 9251 2379 2556 2398 1917 0

  ......................................... تیران و کرون 11287 14371 4203 4450 3028 2690 20

  ................................................... چادگان 4135 8530 1721 3034 2369 1406 0

  .......................................... سفلیسمیرم 3525 6502 1163 2314 1803 1223 9

  ...................................................... برخوار 3625 6304 1733 2572 1258 741 0

  ........................................ خور و بیابانک 1198 3105 762 1035 664 643 5
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 2931تفکیک شهرستان:  برحسب تعداد نما و میانگین آن به  اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -21

 اظهار نشده
چهار و 

 تر بیش
 یک نما دو نما سه نما

میانگین 

 تعداد نما

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ..................... استان اصفهان           192324 1/8 80927 82383 21802 7019 193

  .................................................... اردستان 3990 2/5 261 2039 1253 437 0

  ..................................................... اصفهان 53879 1/4 34528 17779 1104 468 0

  .............................................. شهرخمینی 2881 1/9 866 1611 374 30 0

  ..................................................... خوانسار 3411 2/1 981 1516 480 422 12

  ...................................................... سمیرم 7250 2/5 1129 3007 1783 1288 43

  ....................................................... فریدن 10563 2/1 2313 5200 2507 527 16

  ................................................فریدونشهر 3815 2/1 1044 1587 922 263 0

  .................................................. فالورجان 25454 1/7 11042 12139 2127 72 74

  ...................................................... شهرضا 5059 2/2 1106 2353 1073 522 5

  ....................................................... کاشان 8749 2/5 1474 2992 2782 1500 0

  .................................................. گلپایگان  5280 2/1 963 3172 1018 127 0

  ........................................................ لنجان 9110 1/8 3104 4937 971 91 8

  ......................................................... نایین 2364 2/2 443 1176 560 185 0

  .................................................... آبادنجف 6628 1/5 3455 3029 145 0 0

  .......................................................... نطنز 4838 1/8 1258 3503 77 0 0

  ......................................... برخوار و میمه 3989 1/6 1859 1760 362 8 0

  ....................................................... مبارکه 7125 1/9 2390 3367 1271 98 0

  ......................................... آران و بیدگل  4169 2/2 837 1934 1047 351 0

  .......................................... تیران و کرون 11287 1/3 8392 2647 228 0 20

  ..................................................... چادگان 4135 2/1 1104 1972 753 306 0

  ............................................ سفلیسمیرم 3525 1/9 1043 1999 437 38 9

  ....................................................... برخوار 3625 1/7 1237 2127 230 30 0

  .......................................... خور و بیابانک 1198 2/6 97 538 300 258 5
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 2931شهرستان: تفکیک  برحسب نوع بازشو در فضاهای زيستی به  استان اصفهان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -29

 شهرستان تعداد واحد مسکونی بازشوی کوچکدارای  دارای بازشوی متوسط دارای بازشوی بزرگ

  .................... استان اصفهان           192324 90457 125164 191151

  ................................................... اردستان 3990 2619 3326 3982

  .................................................... اصفهان 53879 18456 33205 53638

  .............................................شهرخمینی 2881 2402 2711 2851

  .................................................... خوانسار 3411 2512 2983 3411

  ..................................................... سمیرم 7250 3943 3469 7202

  ...................................................... فریدن 10563 5499 7759 10202

  .............................................. فریدونشهر 3815 1755 2753 3778

  ................................................. فالورجان 25454 13073 12912 25382

  ..................................................... شهرضا 5059 2463 3052 4978

  ...................................................... کاشان 8749 3591 5585 8648

  .................................................گلپایگان  5280 2951 3918 5280

  ....................................................... لنجان 9110 4661 7867 9110

  ........................................................ نایین 2364 1539 1912 2324

  ................................................... آبادنجف 6628 1332 5642 6586

  ......................................................... نطنز 4838 4829 4838 4838

  ........................................ برخوار و میمه 3989 1970 3076 3989

  ...................................................... مبارکه 7125 3484 4765 7113

  ........................................ آران و بیدگل  4169 1872 2931 4141

  ......................................... تیران و کرون 11287 6862 6158 11264

  .................................................... چادگان 4135 958 2167 4135

  ........................................... سفلیسمیرم 3525 1503 1255 3494

  ...................................................... برخوار 3625 1515 1907 3625

  .........................................خور و بیابانک 1198 667 976 1181



 2930 های مسکن روستایی سال آمارگیری از ویژگی نتایج                                                                                       91

 

تفکیدک   برحسب نوع، تعداد بازشو و میانگین آن در فضاهای زيستی بده   اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -24

 2931شهرستان: 

 کل

 میانگین

 هابازشو

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 بازشو2از بیش
 2تا  9

  بازشو 

 9کمتر از 

 بازشو
 جمع

  .................. استان اصفهان           192324 5/9 192324 14786 85341 92197

  ................................................ اردستان 3990 8/6 3990 65 679 3246

  ................................................. اصفهان 53879 4/5 53879 8380 32638 12861

  ..........................................شهرخمینی 2881 5/1 2881 135 1705 1040

  ................................................. خوانسار 3411 6/9 3411 10 919 2481

  .................................................. سمیرم 7250 6/7 7250 207 2257 4787

  ................................................... فریدن 10563 5/7 10563 481 4816 5266

  ........................................... فریدونشهر 3815 5/4 3815 161 2114 1540

  .............................................. فالورجان 25454 5/4 25454 2983 11579 10892

  .................................................. شهرضا 5059 7/4 5059 116 1635 3309

  ................................................... کاشان 8749 6/2 8749 369 3338 5042

  ..............................................گلپایگان  5280 8/2 5280 0 887 4392

  .................................................... لنجان 9110 5/9 9110 53 4208 4849

  ..................................................... نایین 2364 7/5 2364 64 584 1716

  ................................................ آبادنجف 6628 5/2 6628 634 3545 2449

  ...................................................... نطنز 4838 9/2 4838 0 42 4796

  ..................................... برخوار و میمه 3989 5/7 3989 96 2192 1701

  ................................................... مبارکه 7125 5/9 7125 430 3155 3540

  ..................................... آران و بیدگل  4169 5/8 4169 68 1859 2242

  ...................................... تیران و کرون 11287 8/5 11287 0 1640 9647

  ................................................. چادگان 4135 5/4 4135 311 2114 1710

  ........................................ سفلیسمیرم 3525 8/0 3525 31 804 2690

  ................................................... برخوار 3625 5/1 3625 156 2222 1246

  ......................................خور و بیابانک 1198 6/9 1198 35 410 754
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تفکیدک   برحسب نوع، تعداد بازشو و میانگین آن در فضاهای زيسدتی بده     اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -24

 )ادامه( 2931شهرستان: 

 کوچک یبازشو

 شهرستان
 جمع بازشو 9کمتر از   بازشو  2تا  9 بازشو  2 از بیش

  ................... استان اصفهان           90457 79240 10420 797

  ................................................. اردستان 2619 2072 467 79

  .................................................. اصفهان 18456 16638 1582 237

  ........................................... شهرخمینی 2402 2101 298 3

  .................................................. خوانسار 2512 2409 84 19

  ................................................... سمیرم 3943 2898 969 76

  .................................................... فریدن 5499 4988 467 43

  ............................................. فریدونشهر 1755 1619 136 0

  ............................................... فالورجان 13073 10821 2178 74

  ................................................... شهرضا 2463 1801 648 14

  .................................................... کاشان 3591 3126 436 29

  ............................................... گلپایگان  2951 2698 236 16

  ..................................................... لنجان 4661 4347 306 8

  ...................................................... نایین 1539 1171 305 63

  ................................................. آبادنجف 1332 1191 114 27

  ........................................................نطنز 4829 4277 543 9

  ...................................... برخوار و میمه 1970 1733 222 15

  .................................................... مبارکه 3484 2859 603 23

  ...................................... آران و بیدگل  1872 1714 158 0

  ....................................... تیران و کرون 6862 6558 281 24

  .................................................. چادگان 958 867 82 9

  ......................................... سفلیسمیرم 1503 1339 142 22

  .................................................... برخوار 1515 1480 35 0

  ....................................... خور و بیابانک 667 532 129 6
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تفکیدک   برحسب نوع، تعداد بازشو و میانگین آن در فضاهای زيسدتی بده    اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -24

 )ادامه( 2931شهرستان: 

 بازشوی متوسط بازشوی بزرگ

 شهرستان

  2از بیش 

 بازشو

 2 تا 9

  بازشو 

 9کمتر از 

 بازشو
 جمع

 2از بیش

 بازشو

 2تا  9

  بازشو 

 9کمتر از 

 بازشو
 جمع

  ................... استان اصفهان           125164 87107 34274 3783 191151 70300 87553 33298

  ................................................. اردستان 3326 1483 1468 375 3982 919 1640 1423

  .................................................. اصفهان 33205 26608 6361 235 53638 30382 18861 4395

  .......................................... شهرخمینی 2711 2202 502 6 2851 2138 686 27

  ..................................................خوانسار 2983 954 1634 394 3411 1902 1233 276

  ................................................... سمیرم 3469 1973 1202 294 7202 1421 4046 1736

  .................................................... فریدن 7759 4587 2880 292 10202 5070 3673 1459

  ............................................ فریدونشهر 2753 1932 761 59 3778 1583 1769 427

  ............................................... فالورجان 12912 10760 1953 198 25382 7903 13998 3481

  ................................................... شهرضا 3052 2038 816 198 4978 1015 2259 1704

  .................................................... کاشان 5585 3151 2233 201 8648 2513 3979 2156

  .............................................. گلپایگان  3918 1824 1760 334 5280 543 2751 1986

  ..................................................... لنجان 7867 6728 1131 8 9110 2074 6262 775

  ...................................................... نایین 1912 871 897 144 2324 941 834 549

  ................................................. آبادنجف 5642 3990 1519 133 6586 2380 3812 394

  ....................................................... نطنز 4838 52 4164 622 4838 1968 2833 36

  ...................................... برخوار و میمه 3076 2290 758 28 3989 1519 2091 379

  .................................................... مبارکه 4765 3532 1156 77 7113 1897 4405 810

  ...................................... آران و بیدگل  2931 1593 1321 16 4141 1714 1841 585

  ....................................... تیران و کرون 6158 5549 610 0 11264 321 3825 7118

  .................................................. چادگان 2167 1559 531 77 4135 1039 2311 785

  ......................................... سفلیسمیرم 1255 1095 121 39 3494 80 1187 2227

  .................................................... برخوار 1907 1782 125 0 3625 648 2563 413
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  ...................................... خور و بیابانک 976 552 371 53 1181 330 694 156

 2931: شهرستانتفکیک  بهو میانگین آن تعداد طبقات نوع، برحسب   استان اصفهان معمولی روستايی واحدهای مسکونی  -21

 کل
تعداد  میانگین

 طبقات

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش

  .................. استان اصفهان           192324 1/2 192324 154017 38307

  ................................................ اردستان 3990 1/3 3990 3085 905

  ................................................. اصفهان 53879 1/3 53879 40981 12898

  ......................................... شهرخمینی 2881 1/2 2881 2353 528

  .................................................خوانسار 3411 1/6 3411 1511 1900

  .................................................. سمیرم 7250 1/2 7250 6171 1079

  ................................................... فریدن 10563 1/2 10563 8492 2071

  ........................................... فریدونشهر 3815 1/4 3815 2405 1410

  .............................................. فالورجان 25454 1/3 25454 18518 6936

  .................................................. شهرضا 5059 1/2 5059 4133 926

  ................................................... کاشان 8749 1/2 8749 7214 1534

  ............................................. گلپایگان  5280 1/2 5280 4087 1193

  .................................................... لنجان 9110 1/2 9110 7343 1767

  ..................................................... نایین 2364 1/1 2364 2082 282

  ................................................ آبادنجف 6628 1/1 6628 5952 676

  ...................................................... نطنز 4838 1/1 4838 4150 688

  ..................................... و میمهبرخوار  3989 1/1 3989 3740 249

  ................................................... مبارکه 7125 1/1 7125 6545 580

  ..................................... آران و بیدگل  4169 1/2 4169 3567 602

  ...................................... تیران و کرون 11287 1/0 11287 10977 310

  ................................................. چادگان 4135 1/2 4135 3525 610

  ........................................ سفلیسمیرم 3525 1/2 3525 2934 591

  ................................................... برخوار 3625 1/2 3625 3080 545
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  ..................................... خور و بیابانک 1198 1/0 1198 1172 26

 
تفکیددک  برحسددب نددوع، تعددداد طبقددات و میددانگین آن بدده   اصددفهاناسددتان  واحدددهای مسددکونی معمددولی روسددتايی   -21

 ()ادامه2931شهرستان:

 تعداد طبقات زیرزمین تعداد طبقات روی زمین

 شهرستان
 جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش

  ...............استان اصفهان           7838 7838 0 192324 160566 31758

  ............................................ اردستان 461 461 0 3990 3420 570

  ............................................. اصفهان 1555 1555 0 53879 42157 11722

  ......................................شهرخمینی 51 51 0 2881 2405 476

  ............................................. خوانسار 111 111 0 3411 1621 1790

  .............................................. سمیرم 233 233 0 7250 6386 864

  ............................................... فریدن 260 260 0 10563 8707 1856

  ....................................... فریدونشهر 46 46 0 3815 2451 1364

  .......................................... فالورجان 2741 2741 0 25454 20797 4657

  .............................................. شهرضا 167 167 0 5059 4300 759

  ............................................... کاشان 360 360 0 8749 7568 1180

  ..........................................گلپایگان  105 105 0 5280 4192 1088

  ................................................ لنجان 161 161 0 9110 7480 1630

  ................................................. نایین 197 197 0 2364 2256 108

  ............................................ آبادنجف 197 197 0 6628 6098 530

  .................................................. نطنز 0 0 0 4838 4150 688

  ................................. برخوار و میمه 35 35 0 3989 3768 221

  ............................................... مبارکه 180 180 0 7125 6653 472

  ................................. آران و بیدگل  324 324 0 4169 3854 315

  .................................. تیران و کرون 147 147 0 11287 11124 163

  ............................................. چادگان 39 39 0 4135 3550 585

  .................................... سفلیسمیرم 112 112 0 3525 3022 503
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  ............................................... برخوار 335 335 0 3625 3415 210

  ..................................خور و بیابانک 18 18 0 1198 1191 7

  2931: تفکیک شهرستان برحسب عمر و میانگین آن به  اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -26

سال و  02

 تربیش
 سال 2کمتر از  سال 24تا  2 سال 04تا  22

  میانگین

 عمر )سال(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  .................... استان اصفهان           192324 22/3 22298 51775 45770 72482

  ................................................... اردستان 3990 31/7 309 380 568 2733

  .................................................... اصفهان 53879 18/8 5412 18910 15568 13989

  ............................................ شهرخمینی 2881 17/6 526 911 540 904

  ................................................... خوانسار 3411 25/8 221 687 643 1860

  ..................................................... سمیرم 7250 16/5 1034 2524 2007 1685

  ...................................................... فریدن 10563 25/9 902 1784 2391 5487

  .............................................. فریدونشهر 3815 21/0 370 864 1248 1333

  ................................................. فالورجان 25454 19/0 3461 8262 5732 7998

  ..................................................... شهرضا 5059 32/1 424 745 822 3067

  ...................................................... کاشان 8749 30/8 433 1187 1714 5415

  ................................................ گلپایگان  5280 31/2 681 783 922 2894

  ....................................................... لنجان 9110 20/7 1043 2141 2842 3084

  ........................................................ نایین 2364 29/6 275 490 363 1237

  ...................................................آبادنجف 6628 22/2 1336 1445 1174 2672

  ......................................................... نطنز 4838 37/0 194 812 983 2848

  ........................................ برخوار و میمه 3989 29/8 202 668 1138 1982

  ......................................................مبارکه 7125 20/6 967 1946 1498 2714

  ........................................ آران و بیدگل  4169 20/1 632 1084 1164 1289

  ......................................... تیران و کرون 11287 20/7 1968 3041 2018 4260

  .................................................... چادگان 4135 25/2 574 818 737 2006

  ........................................... سفلیسمیرم 3525 26/4 499 941 626 1460
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  ...................................................... برخوار 3625 16/2 738 1156 776 956

  ........................................ خور و بیابانک 1198 30/6 96 196 298 608

  2931تفکیک شهرستان:  برحسب مساحت زمین و میانگین آن به  اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -27

 222از بیش

 مترمربع

 222 تا 922

 مترمربع

 922 تا 022

 مترمربع

مترمربع  200 

 و کمتر

 میانگین

مساحت زمین 

 )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  .....................استان اصفهان           192324 297/3 81825 55765 37572 17163

  .................................................. اردستان 3990 355/2 1168 904 1341 577

  .................................................... اصفهان 53879 246/7 28315 15751 8052 1761

  ............................................ شهرخمینی 2881 186/9 1946 792 129 15

  ................................................... خوانسار 3411 404/5 997 956 766 692

  ..................................................... سمیرم 7250 381/8 1434 2534 2157 1125

  ...................................................... فریدن 10563 456/1 2471 2086 2987 3020

  .............................................. فریدونشهر 3815 327/8 1365 970 899 581

  ................................................ فالورجان 25454 206/6 16416 6132 2462 444

  .....................................................شهرضا 5059 332/5 1615 1468 1328 648

  ......................................................کاشان 8749 287/3 4178 1872 1793 905

  ................................................ گلپایگان  5280 475/2 1133 990 1606 1551

  ...................................................... لنجان 9110 319/3 2822 3988 1498 801

  ........................................................ نایین 2364 313/6 638 833 723 170

  .................................................. آبادنجف 6628 312/3 2271 1935 1858 564

  ......................................................... نطنز 4838 247/8 2445 1496 645 251

  ........................................برخوار و میمه 3989 340/2 830 1597 1117 446

  ..................................................... مبارکه 7125 310/6 2333 2743 1512 537

  ....................................... آران و بیدگل  4169 248/8 1978 1426 659 106

  ......................................... تیران و کرون 11287 339/7 3816 3430 2606 1435

  ................................................... چادگان 4135 416/0 1195 1056 991 893
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  .......................................... سفلیسمیرم 3525 352/1 877 1320 1023 306

  ...................................................... برخوار 3625 247/7 1460 1301 791 73

  ........................................ خور و بیابانک 1198 433/8 122 184 630 263

   2931تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع عملکرد فضاها به  استان اصفهان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -28

ی با فضاهادارای 

یا فاقد  ریسا عملکرد

ی با عملکرد فضاها

 غیر زیستی

ی با فضاهادارای 

مشترک  عملکرد

 و معیشتی یستیز

ی با فضاهادارای 

 یشتیمععملکرد 

ی فضاهادارای 

با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ..................... استان اصفهان           192324 192324 38599 6020 149111

  ................................................... اردستان 3990 3990 428 223 3362

  ..................................................... اصفهان 53879 53879 2007 353 51519

  ............................................. شهرخمینی 2881 2881 536 187 2174

  .................................................... خوانسار 3411 3411 2363 83 1007

  ...................................................... سمیرم 7250 7250 1961 227 5159

  ....................................................... فریدن 10563 10563 7973 183 2574

  ............................................... فریدونشهر 3815 3815 2827 15 973

  ..................................................فالورجان 25454 25454 1755 1103 22741

  ...................................................... شهرضا 5059 5059 2331 404 2619

  ....................................................... کاشان 8749 8749 1511 529 6800

  ................................................. گلپایگان  5280 5280 1302 622 3401

  ....................................................... لنجان 9110 9110 472 215 8447

  ......................................................... نایین 2364 2364 289 300 1791

  ................................................... آبادنجف 6628 6628 13 0 6615

  .......................................................... نطنز 4838 4838 1031 18 3807

  ......................................... برخوار و میمه 3989 3989 546 0 3443

  ...................................................... مبارکه 7125 7125 29 49 7048

  ........................................ آران و بیدگل  4169 4169 1245 293 2639

  .......................................... تیران و کرون 11287 11287 4901 189 6200



 2930 های مسکن روستایی سال آمارگیری از ویژگی نتایج                                                                                       44

 

  .................................................... چادگان 4135 4135 2555 398 1483

  ........................................... سفلیسمیرم 3525 3525 1550 173 1851

  ....................................................... برخوار 3625 3625 701 347 2630

  ......................................... خور و بیابانک 1198 1198 273 112 829

 2931تفکیک شهرستان:  برحسب کل مساحت زيربنا و میانگین آن به    اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -23

 232بیش از 

 مترمربع

  232تا  202

 مترمربع

  202تا  12

 مترمربع

 12از کمتر 

 مترمربع 

مساحت  میانگین

زیربنای کل 

 )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ................... استان اصفهان           192324 129/6 8933 102093 54768 26531

  .................................................. اردستان 3990 133/0 196 1819 1236 739

  ................................................... اصفهان 53879 116/5 2845 33656 12664 4715

  ............................................رشهخمینی 2881 101/0 353 1867 610 51

  ................................................... خوانسار 3411 174/1 84 1091 853 1384

  .................................................... سمیرم 7250 138/7 185 3327 2683 1055

  ..................................................... فریدن 10563 189/2 328 3212 2212 4811

  ............................................. فریدونشهر 3815 174/1 137 1298 959 1421

  ................................................ فالورجان 25454 119/0 1018 15401 6588 2447

  .................................................... شهرضا 5059 143/0 324 2106 1508 1121

  ..................................................... کاشان 8749 109/0 738 5281 2342 388

  ................................................گلپایگان  5280 129/9 421 2538 1499 822

  ...................................................... لنجان 9110 130/3 148 4682 3463 817

  ....................................................... نایین 2364 130/6 97 1074 822 371

  .................................................. آبادنجف 6628 112/7 440 4093 1754 341

  ........................................................ نطنز 4838 126/4 144 2452 1791 451

  ....................................... برخوار و میمه 3989 121/8 145 2139 1541 164

  ..................................................... مبارکه 7125 128/7 196 3724 2441 765

  ....................................... آران و بیدگل  4169 110/9 215 2667 1132 155
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  ........................................ تیران و کرون 11287 153/0 53 3951 4986 2297

  ................................................... چادگان 4135 157/6 411 1717 844 1163

  .......................................... سفلیسمیرم 3525 131/8 103 1580 1395 448

  ..................................................... برخوار 3625 116/3 344 2073 926 282

  ........................................خور و بیابانک 1198 158/2 9 345 521 322

ی همکف( و متوسط نسبت  میانگین سطح اشغال )زيربنای طبقهبرحسب  اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -11

 2931تفکیک شهرستان: سطح اشغال ساختمان به مساحت زمین آن به

 222بیش از 

 مترمربع 

  222تا  12

 مترمربع

 60 

مترمربع و 

 کمتر

متوسط نسبت سطح 

اشغال ساختمان به 

 مساحت زمین آن 

میانگین 

 سطح اشغال

 (مترمربع)

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ................... استان اصفهان           192324 124/8 0/5 9010 67192 116123

  .................................................. اردستان 3990 128/5 0/5 234 1327 2430

  ................................................... اصفهان 53879 117/8 0/5 2584 21179 30117

  ............................................ شهرخمینی 2881 104/5 0/6 290 1234 1357

  ................................................... خوانسار 3411 126/4 0/4 83 1126 2202

  .................................................... سمیرم 7250 137/1 0/4 172 1703 5375

  ..................................................... فریدن 10563 171/1 0/5 353 2415 7795

  .............................................. فریدونشهر 3815 141/3 0/5 153 1302 2360

  ................................................ فالورجان 25454 111/7 0/6 1079 11720 12655

  .................................................... شهرضا 5059 135/7 0/5 315 1504 3240

  ..................................................... کاشان 8749 105/9 0/5 869 3673 4207

  ................................................ گلپایگان  5280 117/1 0/4 453 1433 3394

  ...................................................... لنجان 9110 123/5 0/5 171 3181 5759

  ....................................................... نایین 2364 129/8 0/5 97 820 1447

  .................................................. آبادنجف 6628 115/0 0/5 392 2441 3796

  .........................................................نطنز 4838 116/7 0/6 330 1795 2713

  ....................................... برخوار و میمه 3989 122/1 0/4 131 1134 2724

  ..................................................... مبارکه 7125 125/4 0/5 182 2028 4915

  ....................................... آران و بیدگل  4169 108/6 0/5 226 1763 2180
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  ........................................ تیران و کرون 11287 152/6 0/5 53 2049 9185

  ................................................... چادگان 4135 147/2 0/4 399 1243 2492

  .......................................... سفلیسمیرم 3525 127/9 0/5 103 812 2610

  ..................................................... برخوار 3625 118/0 0/5 333 1123 2170

  ........................................ خور و بیابانک 1198 158/2 0/4 9 187 1002

تفکیدک   برحسب مساحت زيربنای فضاهای زيسدتی و میدانگین آن بده     اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -12

  2931شهرستان: 

مترمربع و  222

 تر بیش

 33تا  42

 مترمربع

 42کمتر از 

 مترمربع

مساحت  میانگین

 یفضاهازیربنای 

 )مترمربع(زیستی 

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ................... استان اصفهان           192324 115/0 1588 63343 127393

  .................................................. اردستان 3990 126/9 32 1184 2774

  .................................................... اصفهان 53879 114/3 300 18469 35110

  ............................................ شهرخمینی 2881 96/0 15 1516 1350

  ................................................... خوانسار 3411 99/6 20 1389 2002

  ..................................................... سمیرم 7250 119/9 34 1566 5651

  ...................................................... فریدن 10563 109/7 133 3647 6782

  .............................................. فریدونشهر 3815 97/4 28 1905 1882

  ................................................ فالورجان 25454 116/2 175 9033 16246

  ..................................................... شهرضا 5059 117/7 142 1459 3457

  ...................................................... کاشان 8749 104/5 185 3501 5063

  ................................................ گلپایگان  5280 109/2 48 2106 3125

  ...................................................... لنجان 9110 127/2 24 1813 7274

  ....................................................... نایین 2364 124/3 0 813 1551

  .................................................. آبادنجف 6628 112/6 33 2096 4499

  ........................................................ نطنز 4838 115/9 18 1662 3158

  ....................................... برخوار و میمه 3989 118/0 26 997 2966

  ..................................................... مبارکه 7125 127/5 11 1330 5784
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  ....................................... آران و بیدگل  4169 104/3 82 1493 2594

  ........................................ تیران و کرون 11287 129/8 32 2611 8644

  ................................................... چادگان 4135 94/8 153 2052 1930

  .......................................... سفلیسمیرم 3525 115/6 24 982 2520

  ..................................................... برخوار 3625 104/9 74 1573 1978

  ........................................ خور و بیابانک 1198 147/0 0 146 1052

  2931تفکیک شهرستان:  به معیشتیبرحسب مساحت زيربنای فضاهای   اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -11

 شهرستان تعداد واحد مسکونی مترمربع 42کمتراز  مترمربع 33تا  42 تر مترمربع و بیش 222

  .................... استان اصفهان           38599 17113 11148 10338

  ................................................... اردستان 428 273 109 46

  .................................................... اصفهان 2007 950 837 220

  ............................................ شهرخمینی 536 511 25 0

  ................................................... خوانسار 2363 302 634 1428

  ..................................................... سمیرم 1961 839 650 472

  ...................................................... فریدن 7973 1788 2084 4101

  .............................................. فریدونشهر 2827 461 968 1398

  ................................................. فالورجان 1755 1470 213 72

  ..................................................... شهرضا 2331 1089 916 325

  ...................................................... کاشان 1511 1419 83 9

  ................................................ گلپایگان  1302 637 317 349

  ......................................................لنجان 472 233 162 76

  ....................................................... نایین 289 211 69 9

  ................................................. آبادنجف 13 13 0 0

  ........................................................ نطنز 1031 399 542 90

  ....................................... برخوار و میمه 546 466 65 16
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  .................................................... مبارکه 29 29 0 0

  ....................................... آران و بیدگل  1245 1203 35 8

  ........................................ تیران و کرون 4901 2384 1998 519

  ................................................... چادگان 2555 597 869 1088

  .......................................... سفلیسمیرم 1550 1154 350 46

  ..................................................... برخوار 701 516 147 38

  ....................................... خور و بیابانک 273 168 78 28

تفکیدک   برحسدب ندوع عملکدرد، تعدداد اتدا  و میدانگین آن بده         اصدفهان اسدتان   واحدهای مسکونی معمولی روسدتايی   -19

 2931شهرستان:

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق

تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ................... استان اصفهان           192324 4/0 192324 547 20170 61454 53483 56671

  .................................................. اردستان 3990 4/8 3990 7 314 705 917 2047

  ................................................... اصفهان 53879 3/6 53879 138 8517 22424 12513 10287

  ............................................ شهرخمینی 2881 3/3 2881 0 866 1023 552 439

  ................................................... خوانسار 3411 3/1 3411 10 772 1731 682 216

  .................................................... سمیرم 7250 4/0 7250 17 412 2372 2439 2010

  ..................................................... فریدن 10563 4/3 10563 21 759 2536 3317 3931

  ..............................................فریدونشهر 3815 3/8 3815 16 690 995 1186 928

  ................................................ فالورجان 25454 4/1 25454 40 1605 8168 8309 7333

  .................................................... شهرضا 5059 4/5 5059 84 425 1304 1202 2043

  ..................................................... کاشان 8749 4/2 8749 44 842 2113 2461 3289

  ................................................ گلپایگان  5280 4/1 5280 34 544 1454 1466 1781

  ...................................................... لنجان 9110 4/3 9110 0 245 2678 2729 3458

  ....................................................... نایین 2364 4/3 2364 0 209 634 535 986

  .................................................. آبادنجف 6628 3/4 6628 7 1151 2797 1763 909

  ........................................................ نطنز 4838 4/9 4838 0 18 355 1636 2829
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  ....................................... برخوار و میمه 3989 3/8 3989 8 282 1349 1601 748

  ..................................................... مبارکه 7125 4/0 7125 11 455 2476 2210 1972

  ....................................... آران و بیدگل  4169 3/9 4169 8 341 1448 1230 1142

  ........................................ تیران و کرون 11287 5/1 11287 0 143 1273 3633 6238

  ................................................... چادگان 4135 4/0 4135 79 663 1143 865 1385

  .......................................... سفلیسمیرم 3525 4/3 3525 0 230 937 961 1398

  ..................................................... برخوار 3625 3/5 3625 23 673 1385 942 603

  ........................................ خور و بیابانک 1198 5/2 1198 0 13 153 333 698

 
تفکیدک شهرسدتان:    برحسب نوع عملکرد، تعداد اتا  و میانگین آن بده   اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -19

 )ادامه( 2931

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ................... استان اصفهان           3/8 192324 788 25281 67257 53128 45869

  .................................................. اردستان 4/7 3990 7 372 744 918 1949

  ................................................... اصفهان 3/6 53879 218 9151 22147 12459 9905

  ............................................ شهرخمینی 3/0 2881 0 983 1118 622 157

  ................................................... خوانسار 3/0 3411 10 883 1712 628 178

  .................................................... سمیرم 3/8 7250 17 506 2744 2295 1688

  ..................................................... فریدن 3/8 10563 66 1153 3870 3148 2326

  .............................................. فریدونشهر 3/3 3815 16 1010 1296 1058 435

  ................................................ فالورجان 4/0 25454 40 2386 8369 7832 6827

  .................................................... شهرضا 4/0 5059 84 500 1594 1301 1580

  ..................................................... کاشان 3/9 8749 71 1133 2538 2470 2537

  ................................................ گلپایگان  3/7 5280 34 653 1991 1463 1139

  ...................................................... لنجان 4/2 9110 24 318 2831 2712 3226

  ....................................................... نایین 4/0 2364 0 348 606 533 877

  .................................................. آبادنجف 3/4 6628 7 1165 2784 1763 909

  ........................................................ نطنز 4/5 4838 0 42 515 2063 2218
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  ....................................... برخوار و میمه 3/6 3989 16 346 1591 1432 604

  ..................................................... مبارکه 3/9 7125 11 470 2499 2197 1948

  ....................................... آران و بیدگل  3/5 4169 41 712 1530 1160 727

  ........................................ تیران و کرون 4/3 11287 0 655 2474 3973 4185

  ................................................... چادگان 3/4 4135 93 958 1464 938 682

  .......................................... سفلیسمیرم 3/7 3525 0 459 1253 1126 687

  ..................................................... برخوار 3/2 3625 34 1049 1411 642 488

  ........................................ خور و بیابانک 4/8 1198 0 28 176 394 600

 

تفکیدک شهرسدتان:    برحسب نوع عملکرد، تعداد اتا  و میانگین آن بده   اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -19 

 )ادامه( 2931

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترک زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
 شهرستان

 فاقد اتاق
پنچ اتاق 

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ................... استان اصفهان           1/4 43607 23196 5384 2087 529 433 11977

  .................................................. اردستان 1/2 635 299 23 0 0 7 306

  ................................................... اصفهان 1/3 2407 1578 130 65 0 58 576

  ........................................... شهرخمینی 1/1 707 646 61 0 0 0 0

  .................................................. خوانسار 1/1 2404 208 23 5 0 0 2168

  .................................................... سمیرم 1/3 2108 856 116 71 0 15 1050

  ..................................................... فریدن 1/4 8004 3042 1025 235 69 0 3633

  ............................................. فریدونشهر 1/3 2842 1109 279 33 7 6 1408

  ................................................ فالورجان 1/2 2749 2280 305 72 0 36 56

  .................................................... شهرضا 1/6 2446 883 238 139 25 46 1115

  ..................................................... کاشان 1/2 2130 1833 217 74 6 0 0

  ............................................... گلپایگان  1/3 1879 1231 220 42 41 16 329

  ......................................................لنجان 1/7 663 379 194 54 30 8 0

  ....................................................... نایین 1/3 573 348 37 21 0 9 158

  ................................................. آبادنجف 1/0 13 13 0 0 0 0 0
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  ........................................................ نطنز 2/3 1031 137 504 344 40 0 6

  ....................................... برخوار و میمه 1/3 546 426 89 16 0 8 8

  .................................................... مبارکه 1/3 128 66 0 11 0 0 51

  ....................................... آران و بیدگل  1/1 1530 1463 37 15 8 0 7

  ........................................ تیران و کرون 1/8 5087 2844 1185 621 229 168 39

  ................................................... چادگان 1/5 2652 1123 375 160 16 26 953

  .......................................... سفلیسمیرم 1/4 1704 1310 233 78 30 28 26

  ..................................................... برخوار 1/1 995 912 41 9 0 0 33

  ....................................... خور و بیابانک 1/6 372 209 55 19 29 4 56

های مورد استفاده، تعداد اتا  و  برحسب نوع عملکرد اتا   اصفهانواحدهای مسکونی معمولی روستايی دارای اتا  در استان  -14

 2931تفکیک شهرستان:  میانگین آن به

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق

تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  .................... استان اصفهان           192324 3/9 192324 693 20882 63760 53963 53025

  .................................................. اردستان 3990 4/7 3990 15 342 729 963 1941

  ................................................... اصفهان 53879 3/6 53879 138 8583 22424 12447 10287

  ............................................ شهرخمینی 2881 3/3 2881 0 866 1023 552 439

  ................................................... خوانسار 3411 3/1 3411 10 772 1731 682 216

  .....................................................سمیرم 7250 3/9 7250 30 554 2275 2420 1970

  ......................................................فریدن 10563 4/2 10563 52 811 2641 3426 3633

  .............................................. فریدونشهر 3815 3/8 3815 21 692 1008 1173 921

  ................................................ فالورجان 25454 4/0 25454 76 1677 8339 8294 7068

  .................................................... شهرضا 5059 4/2 5059 92 512 1436 1178 1840

  ..................................................... کاشان 8749 4/2 8749 44 842 2113 2461 3289

  ................................................ گلپایگان  5280 4/0 5280 46 576 1473 1515 1670

  ...................................................... لنجان 9110 4/2 9110 0 328 2813 2718 3250

  ........................................................نایین 2364 4/2 2364 8 213 647 539 957

  .................................................. آبادنجف 6628 3/4 6628 7 1151 2797 1763 909
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  ......................................................... نطنز 4838 3/8 4838 0 89 1945 1883 921

  ....................................... برخوار و میمه 3989 3/8 3989 8 282 1356 1595 748

  ..................................................... مبارکه 7125 3/9 7125 11 467 2547 2290 1810

  ....................................... آران و بیدگل  4169 3/9 4169 8 341 1448 1230 1142

  ........................................ تیران و کرون 11287 5/0 11287 24 140 1378 3730 6016

  ................................................... چادگان 4135 4/0 4135 79 668 1147 865 1376

  .......................................... سفلیسمیرم 3525 4/2 3525 0 262 963 942 1359

  ..................................................... برخوار 3625 3/5 3625 23 693 1365 956 588

  ........................................ خور و بیابانک 1198 5/1 1198 0 21 161 341 676

 

های مورد استفاده، تعداد اتدا  و   عملکرد اتا  برحسب نوع اصفهانواحدهای مسکونی معمولی روستايی دارای اتا  در استان -14

 )ادامه( 2931تفکیک شهرستان:  به میانگین آن

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ................... استان اصفهان           3/7 192324 986 26143 70046 53007 42142

  .................................................. اردستان 4/6 3990 15 407 761 964 1842

  .................................................... اصفهان 3/6 53879 218 9217 22147 12393 9905

  ............................................ شهرخمینی 3/0 2881 0 983 1118 622 157

  ................................................... خوانسار 3/0 3411 10 883 1712 628 178

  ..................................................... سمیرم 3/8 7250 30 648 2661 2264 1648

  ...................................................... فریدن 3/7 10563 113 1217 3960 3274 2000

  .............................................. فریدونشهر 3/3 3815 21 1019 1287 1052 435

  ................................................ فالورجان 3/9 25454 76 2459 8540 7818 6562

  ..................................................... شهرضا 3/8 5059 105 640 1724 1239 1350

  ...................................................... کاشان 3/9 8749 71 1133 2538 2504 2503

  ................................................ گلپایگان  3/6 5280 46 701 2010 1496 1027

  ...................................................... لنجان 4/1 9110 24 401 2951 2701 3033

  ....................................................... نایین 4/0 2364 8 353 618 538 847

  .................................................. آبادنجف 3/4 6628 7 1165 2784 1763 909
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  ........................................................ نطنز 3/4 4838 0 208 2527 1868 235

  ....................................... برخوار و میمه 3/6 3989 16 346 1598 1432 596

  ..................................................... مبارکه 3/9 7125 11 481 2570 2277 1785

  ....................................... آران و بیدگل  3/5 4169 41 712 1530 1160 727

  ........................................ تیران و کرون 4/2 11287 24 656 2665 3917 4025

  ................................................... چادگان 3/4 4135 93 963 1459 955 666

  .......................................... سفلیسمیرم 3/6 3525 0 491 1288 1082 664

  ..................................................... برخوار 3/2 3625 54 1029 1411 657 474

  ........................................ خور و بیابانک 4/6 1198 4 32 187 400 575

 
های مورد استفاده، تعداد اتا  و  نوع عملکرد اتا برحسب  اصفهانواحدهای مسکونی معمولی روستايی دارای اتا  در استان  -14

 )ادامه( 2931تفکیک شهرستان:  به میانگین آن

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترک زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
 شهرستان

پنچ اتاق و 

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ................... استان اصفهان           1/4 31629 23802 5429 1656 391 352

  .................................................. اردستان 1/2 329 299 23 0 0 7

  .................................................... اصفهان 1/3 1832 1578 130 65 0 58

  ............................................ شهرخمینی 1/1 707 646 61 0 0 0

  ................................................... خوانسار 1/1 236 208 23 5 0 0

  ..................................................... سمیرم 1/3 1058 856 116 86 0 0

  ...................................................... فریدن 1/4 4371 3080 1024 198 69 0

  .............................................. فریدونشهر 1/3 1433 1135 259 27 7 6

  ................................................ فالورجان 1/2 2693 2280 305 72 0 36

  ..................................................... شهرضا 1/4 1331 959 250 101 12 8

  ...................................................... کاشان 1/2 2130 1833 217 74 6 0

  ................................................ گلپایگان  1/3 1550 1266 207 26 35 16

  ...................................................... لنجان 1/3 663 486 162 8 0 8

  ....................................................... نایین 1/3 415 348 37 21 0 9
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  .................................................. آبادنجف 1/0 13 13 0 0 0 0

  ........................................................ نطنز 1/8 1025 350 566 109 0 0

  ....................................... برخوار و میمه 1/3 539 426 89 16 0 8

  ..................................................... مبارکه 1/3 78 66 0 11 0 0

  ....................................... آران و بیدگل  1/1 1523 1463 37 15 8 0

  ........................................ تیران و کرون 1/7 5048 2922 1207 571 194 155

  ................................................... چادگان 1/5 1700 1140 367 160 16 17

  .......................................... سفلیسمیرم 1/3 1678 1323 248 70 15 21

  ..................................................... برخوار 1/1 962 912 50 0 0 0

  ........................................ خور و بیابانک 1/6 316 212 52 19 29 4

  2931تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع سند به  اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -11

 سایر بدون سند اظهار نشده
دارای برگه واگذاری، 

 سندخطی یا قولنامه

دارای سند 

 ثبتی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ................... استان اصفهان           192324 86013 96236 59 9847 170

  ................................................... اردستان 3990 1246 1975 0 760 9

  .................................................... اصفهان 53879 29089 23895 0 848 48

  ............................................ شهرخمینی 2881 1191 1683 0 0 7

  ................................................... خوانسار 3411 2552 430 0 428 0

  ..................................................... سمیرم 7250 3412 1697 40 2085 17

  ...................................................... فریدن 10563 5278 3936 0 1328 21

  .............................................. فریدونشهر 3815 725 2789 0 295 6

  ................................................. فالورجان 25454 5608 19129 0 690 27

  ..................................................... شهرضا 5059 1831 2637 10 581 0

  ...................................................... کاشان 8749 2209 6425 0 114 0

  ................................................ گلپایگان  5280 2143 2935 0 202 0

  ...................................................... لنجان 9110 6094 3017 0 0 0

  ........................................................ نایین 2364 1020 883 7 455 0
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  .................................................. آبادنجف 6628 1930 4642 0 27 28

  ......................................................... نطنز 4838 1951 2321 0 566 0

  ........................................برخوار و میمه 3989 1324 2561 0 97 8

  ..................................................... مبارکه 7125 3096 4003 0 26 0

  ....................................... آران و بیدگل  4169 2515 1611 0 42 0

  ......................................... تیران و کرون 11287 5540 5747 0 0 0

  ................................................... چادگان 4135 1778 1338 0 1019 0

  .......................................... سفلیسمیرم 3525 3054 307 0 164 0

  ...................................................... برخوار 3625 2041 1572 0 11 0

  ........................................ بیابانکخور و  1198 386 702 2 108 0

 2931تفکیک شهرستان:  ترين منبع تامین سرمايش به برحسب عمده  اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -16

 اظهار نشده

بدون منبع 

تامین 

 سرمایش

 پنکه کولر آبی کولر گازی سایر
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ................. استان اصفهان           192324 48813 115171 563 27 27675 75

  ............................................... اردستان 3990 1019 2027 7 0 936 0

  ................................................. اصفهان 53879 4964 48612 303 0 0 0

  ......................................... شهرخمینی 2881 450 2403 0 0 28 0

  ................................................ خوانسار 3411 823 138 0 0 2450 0

  .................................................. سمیرم 7250 2452 208 0 11 4579 0

  ................................................... فریدن 10563 3762 76 0 16 6691 19

  ........................................... فریدونشهر 3815 1282 6 0 0 2527 0

  ............................................. فالورجان 25454 2369 22838 121 0 126 0

  .................................................. شهرضا 5059 2536 1061 0 0 1462 0

  ................................................... کاشان 8749 3928 2960 34 0 1807 20

  ............................................. گلپایگان  5280 2908 1755 0 0 610 8

  ................................................... لنجان 9110 5040 3706 8 0 357 0
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  ..................................................... نایین 2364 866 1037 7 0 448 7

  ............................................... آبادنجف 6628 2232 3943 0 0 439 14

  ...................................................... نطنز 4838 1384 3241 12 0 201 0

  ..................................... برخوار و میمه 3989 1626 1885 8 0 470 0

  .................................................. مبارکه 7125 1159 5903 14 0 49 0

  .................................... آران و بیدگل  4169 8 4112 5 0 35 8

  ...................................... تیران و کرون 11287 6525 3777 44 0 941 0

  ................................................ چادگان 4135 1357 41 0 0 2737 0

  ....................................... سفلیسمیرم 3525 1144 1609 0 0 771 0

  ................................................... برخوار 3625 956 2658 0 0 11 0

  ..................................... خور و بیابانک 1198 22 1176 0 0 0 0

تفکیدک   برحسب وضدعیت فضدای بداز بدرای نگهدداری حیواندات  بده         استان اصفهان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -17

   2931شهرستان:

 اظهار نشده
فاقد فضای باز برای 

 نگهداری حیوانات

دارای فضای باز برای 

 نگهداری حیوانات
 شهرستان تعداد واحد مسکونی

  .................. استان اصفهان           192324 18362 173932 30

  ................................................ اردستان 3990 479 3503 7

  .................................................. اصفهان 53879 2412 51467 0

  .......................................... شهرخمینی 2881 258 2608 15

  ................................................. خوانسار 3411 316 3095 0

  ................................................... سمیرم 7250 2232 5018 0

  .................................................... فریدن 10563 2113 8450 0

  ............................................ فریدونشهر 3815 631 3184 0

  ...............................................فالورجان 25454 695 24759 0

  ................................................... شهرضا 5059 1283 3776 0

  .................................................... کاشان 8749 748 8001 0

  .............................................. گلپایگان  5280 1863 3417 0
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  .................................................... لنجان 9110 443 8667 0

  ...................................................... نایین 2364 232 2132 0

  ................................................ آبادنجف 6628 274 6355 0

  ....................................................... نطنز 4838 132 4706 0

  ...................................... میمهبرخوار و  3989 176 3813 0

  ................................................... مبارکه 7125 147 6978 0

  ..................................... آران و بیدگل  4169 114 4047 8

  ....................................... تیران و کرون 11287 1386 9902 0

  ................................................. چادگان 4135 1047 3088 0

  ........................................ سفلیسمیرم 3525 766 2759 0

  .................................................... برخوار 3625 336 3289 0

  ...................................... خور و بیابانک 1198 279 919 0

 2931: تفکیک شهرستان برحسب وضعیت و نوع عملکرد حیاط به  اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -18

 فاقد حیاط

 عملکرد برحسبدارای حیاط 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 نشده اظهار
و  یستیز

 یشتیمع
 جمع زیستی

  .................. استان اصفهان           192324 188514 160346 22960 5208 3810

  ................................................ اردستان 3990 3917 3419 450 48 73

  ................................................. اصفهان 53879 53005 48822 1517 2666 874

  ..........................................شهرخمینی 2881 2805 2620 26 159 76

  ................................................. خوانسار 3411 3288 2811 407 70 123

  .................................................. سمیرم 7250 7182 3872 3082 228 68

  ................................................... فریدن 10563 10176 5899 4149 127 387

  ........................................... فریدونشهر 3815 3622 2688 835 99 193

  .............................................. فالورجان 25454 25013 23492 709 812 441

  .................................................. شهرضا 5059 4965 2598 2234 132 94

  ................................................... کاشان 8749 8152 7590 247 315 597
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  ..............................................گلپایگان  5280 5208 4023 1034 151 72

  .................................................... لنجان 9110 8931 8620 258 53 179

  ..................................................... نایین 2364 2302 2025 242 34 63

  ................................................ آبادنجف 6628 6551 6472 25 55 77

  ...................................................... نطنز 4838 4492 624 3868 0 346

  ..................................... برخوار و میمه 3989 3965 3867 22 76 24

  ................................................... مبارکه 7125 7099 7019 26 54 26

  ..................................... آران و بیدگل  4169 4169 4107 50 12 0

  ...................................... تیران و کرون 11287 11272 9820 1434 18 15

  ................................................. چادگان 4135 4070 2965 1072 32 65

  ........................................ سفلیسمیرم 3525 3508 2743 704 61 17

  ................................................... برخوار 3625 3625 3303 322 0 0

  ......................................خور و بیابانک 1198 1198 946 248 4 0

 2931تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع عملکرد ايوان به  اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -13

 فاقد ایوان اظهار نشده

 عملکردبرحسب  ایواندارای 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
زیستی و 

 معیشتی
 جمع زیستی

  .................. استان اصفهان           192324 160254 148996 11246 12 32070 0

  ................................................ اردستان 3990 3167 2989 178 0 823 0

  ................................................. اصفهان 53879 48278 46846 1432 0 5601 0

  ......................................... شهرخمینی 2881 2466 2456 3 7 415 0

  .................................................خوانسار 3411 2686 2645 42 0 725 0

  .................................................. سمیرم 7250 6276 4206 2070 0 973 0

  ................................................... فریدن 10563 6153 6035 118 0 4410 0

  ........................................... فریدونشهر 3815 2608 2551 57 0 1207 0

  .............................................. فالورجان 25454 19334 19016 318 0 6120 0

  .................................................. شهرضا 5059 4320 2607 1712 0 739 0
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  ................................................... کاشان 8749 6656 6574 82 0 2093 0

  ............................................. گلپایگان  5280 4383 4046 332 6 897 0

  .................................................... لنجان 9110 7625 7609 15 0 1485 0

  ..................................................... نایین 2364 1565 1441 124 0 799 0

  ................................................ آبادنجف 6628 5706 5706 0 0 922 0

  ...................................................... نطنز 4838 4277 473 3803 0 561 0

  ..................................... برخوار و میمه 3989 3530 3521 9 0 459 0

  ................................................... مبارکه 7125 6003 5948 55 0 1122 0

  ..................................... آران و بیدگل  4169 3832 3813 19 0 337 0

  ...................................... تیران و کرون 11287 11078 10928 150 0 209 0

  ................................................. چادگان 4135 2987 2952 35 0 1148 0

  ........................................ سفلیسمیرم 3525 3053 2620 433 0 472 0

  ................................................... برخوار 3625 3266 3065 202 0 359 0

  ..................................... خور و بیابانک 1198 1003 948 56 0 195 0

تفکیدک شهرسدتان:    ی استقرار آن بده  برحسب وضعیت مستراح و نحوه اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -91

2931 

 مستراح فاقد اظهارنشده

 ی استقرار برحسب نحوه دارای مستراح
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 جمع چسبیده به بنا مجزا از بنا اظهارنشده

  .................. استان اصفهان           192324 191814 116362 75445 7 511 0

  ................................................ اردستان 3990 3975 3199 776 0 16 0

  ................................................. اصفهان 53879 53837 30050 23787 0 42 0

  ..........................................شهرخمینی 2881 2881 1480 1401 0 0 0

  ................................................. خوانسار 3411 3411 2215 1196 0 0 0

  .................................................. سمیرم 7250 7250 2924 4326 0 0 0

  ................................................... فریدن 10563 10477 5683 4794 0 86 0

  ........................................... فریدونشهر 3815 3688 1953 1728 7 127 0

  .............................................. فالورجان 25454 25454 21436 4018 0 0 0



 2930 های مسکن روستایی سال آمارگیری از ویژگی نتایج                                                                                       12

 

  .................................................. شهرضا 5059 4972 2120 2852 0 86 0

  ................................................... کاشان 8749 8681 4556 4124 0 68 0

  ..............................................گلپایگان  5280 5267 3564 1703 0 13 0

  .................................................... لنجان 9110 9110 9110 0 0 0 0

  ..................................................... نایین 2364 2350 1891 459 0 14 0

  ................................................ آبادنجف 6628 6601 2356 4244 0 27 0

  ...................................................... نطنز 4838 4838 3780 1058 0 0 0

  ..................................... برخوار و میمه 3989 3989 1915 2074 0 0 0

  ................................................... مبارکه 7125 7125 4804 2321 0 0 0

  ..................................... آران و بیدگل  4169 4162 1964 2198 0 8 0

  ...................................... تیران و کرون 11287 11287 4308 6980 0 0 0

  ................................................. چادگان 4135 4111 1194 2917 0 24 0

  ........................................ سفلیسمیرم 3525 3525 3313 212 0 0 0

  ................................................... برخوار 3625 3625 1745 1880 0 0 0

  ......................................خور و بیابانک 1198 1198 803 395 0 0 0

 2931تفکیک شهرستان:  آن بهی برحسب وضعیت ساخت بنا  اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -92

 شهرستان تعداد واحد مسکونی ساخت تدریجی باره ساخت یک اظهار نشده

  .................. استان اصفهان           192324 114309 78016 0

  ............................................... اردستان 3990 2377 1613 0

  ................................................. اصفهان 53879 17548 36331 0

  ......................................... شهرخمینی 2881 2746 135 0

  ................................................. خوانسار 3411 2808 603 0

  ................................................... سمیرم 7250 4972 2278 0

  .................................................... فریدن 10563 8316 2247 0

  ............................................ فریدونشهر 3815 1767 2048 0

  .............................................. فالورجان 25454 15916 9538 0
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  ................................................... شهرضا 5059 2557 2502 0

  .................................................... کاشان 8749 4123 4626 0

  .............................................. گلپایگان  5280 4540 740 0

  .................................................... لنجان 9110 7677 1433 0

  ...................................................... نایین 2364 1429 935 0

  ................................................ آبادنجف 6628 6376 252 0

  ....................................................... نطنز 4838 1194 3644 0

  ...................................... برخوار و میمه 3989 3607 382 0

  ................................................... مبارکه 7125 6295 830 0

  ..................................... آران و بیدگل  4169 2686 1483 0

  ....................................... تیران و کرون 11287 9153 2134 0

  ................................................. چادگان 4135 3156 979 0

  ........................................ سفلیسمیرم 3525 1197 2328 0

  .................................................... برخوار 3625 2998 627 0

  ...................................... خور و بیابانک 1198 873 325 0

تفکیدک   برحسدب ندوع سدازه در فضداهای زيسدتی و معیشدتی بده         اصدفهان استان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -91

 2931شهرستان:
 

 زیستی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
ی چوبی سازه

 یا مختلط

ی فلزی سازه

 یا بتنی
 جمع ی بناییسازه

  .................. استان اصفهان           192324 192324 137976 23218 31075 55

  ................................................ اردستان 3990 3990 2694 183 1113 0

  ................................................. اصفهان 53879 53879 43356 8068 2455 0

  ......................................... شهرخمینی 2881 2881 1717 930 234 0

  ................................................. خوانسار 3411 3411 155 85 3171 0

  ................................................... سمیرم 7250 7250 5877 1121 252 0

  .................................................... فریدن 10563 10563 9497 244 822 0

  ............................................ فریدونشهر 3815 3815 1988 269 1558 0
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  ............................................... فالورجان 25454 25454 14659 4355 6440 0

  ................................................... شهرضا 5059 5059 4164 493 402 0

  .................................................... کاشان 8749 8749 4359 166 4224 0

  .............................................. گلپایگان  5280 5280 3868 492 920 0

  .................................................... لنجان 9110 9110 5284 1116 2709 0

  ...................................................... نایین 2364 2364 1810 298 242 14

  ................................................ آبادنجف 6628 6628 6121 477 30 0

  ....................................................... نطنز 4838 4838 4598 240 0 0

  ...................................... برخوار و میمه 3989 3989 3780 118 91 0

  ................................................... مبارکه 7125 7125 3585 1313 2185 42

  ...................................... آران و بیدگل  4169 4169 1662 499 2008 0

  ....................................... تیران و کرون 11287 11287 10090 1041 156 0

  ..................................................چادگان 4135 4135 3281 159 694 0

  ......................................... سفلیسمیرم 3525 3525 2045 495 985 0

  .................................................... برخوار 3625 3625 2191 1051 383 0

  ...................................... خور و بیابانک 1198 1198 1194 4 0 0

 
تفکیدک   برحسدب ندوع سدازه در فضداهای زيسدتی و معیشدتی بده         اصدفهان استان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -91 

 )ادامه( 2931شهرستان:

 معیشتی

 شهرستان
 اظهار نشده

ی چوبی یا سازه

 مختلط

ی فلزی یا سازه

 بتنی
 جمع ی بناییسازه

  .................. استان اصفهان           38599 30228 1096 6576 700

  ............................................... اردستان 428 388 0 33 8

  ................................................. اصفهان 2007 2007 0 0 0

  ......................................... شهرخمینی 536 385 80 28 43

  ................................................. خوانسار 2363 126 43 2195 0

  ................................................... سمیرم 1961 1742 0 148 71

  .................................................... فریدن 7973 7483 52 406 31
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  ............................................ فریدونشهر 2827 2456 27 287 57

  .............................................. فالورجان 1755 643 209 903 0

  .................................................. شهرضا 2331 2061 101 148 21

  ................................................... کاشان 1511 822 17 652 19

  .............................................. گلپایگان  1302 1145 33 108 17

  .................................................... لنجان 472 143 16 298 16

  ...................................................... نایین 289 187 45 31 27

  ................................................ آبادنجف 13 13 0 0 0

  ....................................................... نطنز 1031 934 0 83 15

  ..................................... برخوار و میمه 546 498 0 8 40

  ................................................... مبارکه 29 29 0 0 0

  ..................................... آران و بیدگل  1245 362 43 833 7

  .......................................تیران و کرون 4901 4549 239 77 36

  ................................................. چادگان 2555 2293 50 55 157

  ........................................ سفلیسمیرم 1550 1154 64 284 48

  ....................................................برخوار 701 624 77 0 0

  ...................................... خور و بیابانک 273 186 0 0 87

 یسدت يز یکدال  در فضداها   وضدعیت برحسدب   اصدفهان  استان بنايی روستايی   ی سازهواحدهای مسکونی معمولی دارای  -99

    2931: شهرستان تفکیک  به

تعداد واحد مسکونی 

 سازه بنایی فاقد کالف

تعداد واحد مسکونی 

 سازه بنایی دارای کالف

تعداد واحد مسکونی 

 دارای سازه بنایی
 شهرستان تعداد واحد مسکونی

  .................. اصفهاناستان            192324 137976 17562 120414

  ............................................... اردستان 3990 2694 59 2634

  ................................................. اصفهان 53879 43356 7680 35676

  ......................................... شهرخمینی 2881 1717 3 1714

  ................................................. خوانسار 3411 155 116 39

  ................................................... سمیرم 7250 5877 968 4909

  .................................................... فریدن 10563 9497 2578 6919
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  ............................................ فریدونشهر 3815 1988 554 1434

  .............................................. فالورجان 25454 14659 982 13677

  .................................................. شهرضا 5059 4164 418 3745

  ................................................... کاشان 8749 4359 150 4209

  .............................................. گلپایگان  5280 3868 152 3716

  .................................................... لنجان 9110 5284 595 4690

  ...................................................... نایین 2364 1810 71 1739

  ................................................ آبادنجف 6628 6121 220 5901

  ....................................................... نطنز 4838 4598 0 4598

  ..................................... برخوار و میمه 3989 3780 187 3593

  ................................................... مبارکه 7125 3585 378 3207

  ..................................... آران و بیدگل  4169 1662 531 1131

  .......................................تیران و کرون 11287 10090 124 9966

  ................................................. چادگان 4135 3281 1289 1992

  ........................................ سفلیسمیرم 3525 2045 160 1884

  ....................................................برخوار 3625 2191 317 1875

  ...................................... خور و بیابانک 1198 1194 28 1166

ريزی فضداهای   کار رفته در پی ی به هعمد برحسب وضعیت و نوع مصالح  اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -94

 2931تفکیک شهرستان:  زيستی به

اظهار 

 نشده

 فاقد

 یریز پی

 کار رفته هبی  هی برحسب نوع مصالح عمدریزپیدارای 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

اظهار 

 نشده

بلوک سیمانی 

 یا سایر 
 جمع شفته سنگ بتن

  .................. استان اصفهان           192324 186419 89523 62269 33674 930 23 5905 0

  ............................................... اردستان 3990 3640 2760 551 328 0 0 350 0

  ................................................. اصفهان 53879 53105 35487 7796 9823 0 0 774 0

  ......................................... شهرخمینی 2881 2838 1797 45 993 0 3 43 0

  ................................................. خوانسار 3411 3390 66 3113 202 10 0 21 0

  ...................................................سمیرم 7250 7186 0 5313 1857 15 0 64 0
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  ....................................................فریدن 10563 10492 1051 8227 1194 21 0 71 0

  ............................................ فریدونشهر 3815 3762 395 2643 704 20 0 53 0

  .............................................. فالورجان 25454 25233 11388 7015 6684 145 0 221 0

  .................................................. شهرضا 5059 3952 1128 2044 745 24 11 1107 0

  ................................................... کاشان 8749 7929 6447 887 561 34 0 820 0

  .............................................. گلپایگان  5280 5233 2912 1370 921 29 0 47 0

  .................................................... لنجان 9110 9035 102 7408 1511 14 0 75 0

  ......................................................نایین 2364 2256 1169 664 413 9 0 108 0

  ................................................ آبادنجف 6628 6628 4053 1004 1433 139 0 0 0

  ....................................................... نطنز 4838 3660 3439 24 197 0 0 1178 0

  ..................................... برخوار و میمه 3989 3867 3320 172 281 93 0 123 0

  ................................................... مبارکه 7125 6974 3106 1863 1967 38 0 151 0

  ..................................... آران و بیدگل  4169 4105 3508 73 524 0 0 64 0

  ...................................... تیران و کرون 11287 11230 4223 5831 1152 24 0 57 0

  ................................................. چادگان 4135 4135 25 3753 347 0 9 0 0

  ........................................ سفلیسمیرم 3525 3095 747 1461 600 287 0 430 0

  ................................................... برخوار 3625 3602 2289 296 1017 0 0 23 0

  ...................................... خور و بیابانک 1198 1072 112 716 217 27 0 126 0

چیندی   کدار رفتده در کرسدی    بده  ی هعمدبرحسب وضعیت و نوع مصالح   اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -91

  2931تفکیک شهرستان:  فضاهای زيستی به

اظهار 

 نشده

فاقد

 چینی  کرسی

تعداد  کار رفته هبی  هبرحسب نوع مصالح عمدچینی  دارای کرسی

واحد 

 مسکونی

 شهرستان
 اظهار نشده

خشت، بلوک 

 سیمانی یا سایر 
 جمع آجر سنگ

  .................. استان اصفهان           192324 130332 89091 30988 10172 81 61992 0

  ................................................ اردستان 3990 2549 1559 927 62 0 1441 0

  ................................................. اصفهان 53879 35074 32450 1032 1593 0 18805 0

  ......................................... شهرخمینی 2881 2361 2130 27 204 0 520 0

  ................................................. خوانسار 3411 3378 778 2565 34 0 33 0
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  ................................................... سمیرم 7250 4725 1589 3069 67 0 2525 0

  .................................................... فریدن 10563 4031 1415 2417 199 0 6532 0

  ............................................ فریدونشهر 3815 1546 424 1070 51 0 2269 0

  ............................................... فالورجان 25454 18971 17175 886 883 27 6483 0

  ................................................... شهرضا 5059 2461 1625 773 63 0 2598 0

  .................................................... کاشان 8749 3908 2376 1378 154 0 4840 0

  .............................................. گلپایگان  5280 3630 2254 1066 309 0 1650 0

  .................................................... لنجان 9110 8989 945 7930 91 23 122 0

  ...................................................... نایین 2364 1296 850 393 53 0 1068 0

  ................................................ آبادنجف 6628 6532 3906 762 1864 0 96 0

  ....................................................... نطنز 4838 2843 1184 1641 0 18 1995 0

  ...................................... برخوار و میمه 3989 3555 1934 890 731 0 434 0

  ................................................... مبارکه 7125 5865 4887 223 755 0 1260 0

  ...................................... آران و بیدگل  4169 2434 2348 0 86 0 1735 0

  ....................................... تیران و کرون 11287 10881 6841 1474 2566 0 406 0

  ..................................................چادگان 4135 2389 190 2153 35 12 1746 0

  ......................................... سفلیسمیرم 3525 1264 915 186 163 0 2261 0

  .................................................... برخوار 3625 803 791 11 0 0 2822 0

  ...................................... خور و بیابانک 1198 849 525 116 209 0 349 0

تفکیدک   کار رفته در ديوار فضداهای زيسدتی بده    برحسب نوع مصالح به  اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -96

 2931 شهرستان:

 اظهار نشده
 خشت، چینه

 سایر یا
 آجر سنگ بلوک سیمانی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  .................. استان اصفهان           192324 170735 7598 3487 32224 98

  ................................................ اردستان 3990 3269 235 0 1291 0

  ................................................. اصفهان 53879 51078 543 527 4929 0

  ......................................... شهرخمینی 2881 2830 15 30 394 0

  ................................................. خوانسار 3411 3050 1584 106 433 0
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  ................................................... سمیرم 7250 5892 1987 734 267 14

  .................................................... فریدن 10563 10022 302 201 2479 0

  ............................................ فریدونشهر 3815 3048 834 106 460 0

  ............................................... فالورجان 25454 23413 72 215 3492 0

  ................................................... شهرضا 5059 3711 74 72 1968 5

  .................................................... کاشان 8749 6655 135 0 2677 19

  .............................................. گلپایگان  5280 4503 43 55 1320 8

  .................................................... لنجان 9110 8576 39 137 947 23

  ...................................................... نایین 2364 1935 191 17 631 6

  ................................................ آبادنجف 6628 5701 182 165 1389 0

  ....................................................... نطنز 4838 3474 656 0 1404 0

  ...................................... برخوار و میمه 3989 3295 394 56 1061 23

  ................................................... مبارکه 7125 6045 89 221 1531 0

  ...................................... آران و بیدگل  4169 3849 0 0 558 0

  ....................................... تیران و کرون 11287 9627 16 174 1978 0

  ..................................................چادگان 4135 3419 188 122 1525 0

  ......................................... سفلیسمیرم 3525 2992 8 80 885 0

  .................................................... برخوار 3625 3540 0 160 364 0

  ...................................... خور و بیابانک 1198 810 13 309 241 0

 2931: تفکیک شهرستان رفته در نما بهکار  ی به هبرحسب نوع مصالح عمد استان اصفهان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -97

 آجرگری آجر ماشینی سنگ سیمان
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  .................. استان اصفهان           192324 83644 27914 11148 30227

  ............................................... اردستان 3990 1542 725 70 739

  ................................................. اصفهان 53879 25433 11396 2648 5464

  ......................................... شهرخمینی 2881 1282 313 154 769

  ................................................. خوانسار 3411 2002 43 305 533
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  ................................................... سمیرم 7250 2393 332 362 3122

  .................................................... فریدن 10563 7242 407 562 1002

  ............................................ فریدونشهر 3815 2492 130 605 262

  .............................................. فالورجان 25454 10434 5232 1091 2769

  .................................................. شهرضا 5059 1293 828 31 1100

  ................................................... کاشان 8749 2686 661 242 1946

  .............................................. گلپایگان  5280 2119 126 886 851

  .................................................... لنجان 9110 3839 1493 306 2142

  ...................................................... نایین 2364 581 648 117 580

  ................................................ آبادنجف 6628 2224 592 752 937

  ....................................................... نطنز 4838 840 497 907 941

  ..................................... برخوار و میمه 3989 825 458 567 1472

  ................................................... مبارکه 7125 2707 1273 341 736

  ..................................... آران و بیدگل  4169 1508 1137 118 840

  .......................................تیران و کرون 11287 6958 409 653 1182

  ................................................. چادگان 4135 2023 298 152 327

  ........................................ سفلیسمیرم 3525 1229 430 55 1044

  ....................................................برخوار 3625 1732 362 197 875

  ...................................... خور و بیابانک 1198 260 127 27 592

 
شهرستان: تفکیک  کار رفته در نما به ی به هبرحسب نوع مصالح عمد  اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -97

 )ادامه(  2931

 سرامیک سایر اظهار نشده
کاهگل، گچ یا گچ و 

 خاک
 شهرستان چوب

  .................. استان اصفهان           8 23367 14779 1036 201

  ................................................ اردستان 0 843 72 0 0

  ................................................. اصفهان 0 4347 4506 0 85

  ......................................... شهرخمینی 0 125 239 0 0
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  ................................................. خوانسار 0 423 77 30 0

  ................................................... سمیرم 0 214 620 206 0

  .................................................... فریدن 0 685 597 68 0

  ............................................ فریدونشهر 0 203 55 58 10

  ............................................... فالورجان 0 2438 3490 0 0

  ................................................... شهرضا 0 1380 388 31 8

  .................................................... کاشان 0 3164 23 9 19

  .............................................. گلپایگان  0 1048 241 8 0

  .................................................... لنجان 0 648 644 37 0

  ...................................................... نایین 8 268 157 5 0

  ................................................ آبادنجف 0 1116 831 150 26

  ....................................................... نطنز 0 1478 168 0 8

  ...................................... برخوار و میمه 0 449 210 0 8

  ................................................... مبارکه 0 931 1069 54 14

  ...................................... آران و بیدگل  0 453 45 68 0

  ....................................... تیران و کرون 0 1641 279 151 16

  ..................................................چادگان 0 1079 234 13 9

  ......................................... سفلیسمیرم 0 213 500 54 0

  .................................................... برخوار 0 117 308 34 0

  ...................................... خور و بیابانک 0 104 26 61 0

تفکیدک   بده  کار رفته در سقف فضاهای زيسدتی  نوع مصالح بهبرحسب   اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -98

 2931شهرستان:

 آجر آهن گل وگچ چوب
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  .................. استان اصفهان           192324 97711 97627 105554 38220

  ............................................... اردستان 3990 2863 2802 3683 825

  .................................................اصفهان 53879 29750 29891 30314 1949
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  ......................................... شهرخمینی 2881 1072 1081 1084 278

  ................................................. خوانسار 3411 2188 2179 3141 1298

  .................................................. سمیرم 7250 1588 1588 1704 3076

  ................................................... فریدن 10563 5346 5343 5630 5091

  ............................................ فریدونشهر 3815 1946 1958 1989 1519

  .............................................. فالورجان 25454 10982 10982 11547 5053

  .................................................. شهرضا 5059 1520 1479 1536 2537

  ................................................... کاشان 8749 3896 3866 4307 3948

  .............................................. گلپایگان  5280 3516 3500 3841 1773

  .................................................... لنجان 9110 6967 6967 7862 1493

  ..................................................... نایین 2364 1685 1622 1829 36

  ................................................ آبادنجف 6628 3029 3058 3318 592

  ...................................................... نطنز 4838 2772 2772 3193 1114

  ..................................... برخوار و میمه 3989 2682 2670 2762 471

  ................................................... مبارکه 7125 2079 2105 2121 1741

  ..................................... آران و بیدگل  4169 3436 3457 3444 0

  ...................................... تیران و کرون 11287 4053 3997 5778 1935

  ................................................. چادگان 4135 1634 1637 1789 2263

  ........................................ سفلیسمیرم 3525 1517 1527 1511 1104

  ................................................... برخوار 3625 2210 2199 2242 122

  ...................................... خور و بیابانک 1198 980 947 929 0

 
تفکیدک   بده  کار رفته در سقف فضاهای زيسدتی  نوع مصالح بهبرحسب   اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -98

 )ادامه( 2931شهرستان:

 اظهار نشده
خشت، حصیر یا 

 سایر

سفال، شیروانی یا 

 ایرانیت
 شهرستان سیمان یا بتن تیرچه و بلوک

  .................. اصفهان استان           6988 57910 2019 14025 59

  ............................................... اردستان 126 242 70 1129 0

  ................................................. اصفهان 1410 18747 0 2902 0
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  ......................................... شهرخمینی 16 1709 0 186 15

  ................................................. خوانسار 0 132 9 71 0

  ................................................... سمیرم 0 3381 0 37 0

  .................................................... فریدن 12 1439 81 308 0

  ............................................ فریدونشهر 27 553 30 0 0

  .............................................. فالورجان 5143 12288 55 262 0

  ................................................... شهرضا 10 1008 0 543 0

  .................................................... کاشان 0 204 916 1025 0

  .............................................. گلپایگان  0 367 25 1382 0

  .................................................... لنجان 0 1534 24 78 0

  ...................................................... نایین 165 233 16 672 7

  ................................................ آبادنجف 0 2827 0 986 0

  ....................................................... نطنز 24 257 609 407 0

  ...................................... برخوار و میمه 0 518 44 810 0

  ................................................... مبارکه 0 4025 0 64 11

  ..................................... آران و بیدگل  0 310 111 482 0

  ....................................... کرونتیران و  0 4958 0 2068 0

  ................................................. چادگان 26 663 27 0 0

  ........................................ سفلیسمیرم 0 1073 0 312 0

  .................................................... برخوار 23 1424 0 53 26

  ...................................... خور و بیابانک 6 17 4 248 0

تفکیدک   بده  سدقف فضداهای زيسدتی    ی هعمدد ندوع پوشدش    برحسب  اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -93

 2931شهرستان:

 اظهار نشده 

موزاییک، 

 ایآسفالت، بتن 

 سایر 

حلب یا سفال

 )شیروانی(

عایق رطوبتی 

 آماده
 کاهگل قیرگونی 

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  .................. استان اصفهان           192324 45048 12287 123274 4160 7477 78

  ............................................... اردستان 3990 1784 116 2015 45 31 0
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  .................................................اصفهان 53879 10480 2091 39786 237 1284 0

  ......................................... شهرخمینی 2881 414 117 1686 129 497 38

  ................................................. خوانسار 3411 1521 290 1320 270 10 0

  .................................................. سمیرم 7250 168 817 6152 0 114 0

  ................................................... فریدن 10563 2082 2964 4631 127 759 0

  ............................................ فریدونشهر 3815 732 850 2072 66 95 0

  .............................................. فالورجان 25454 2843 1397 18085 211 2919 0

  .................................................. شهرضا 5059 2057 28 2856 43 74 0

  ................................................... کاشان 8749 2440 248 4304 1485 271 0

  .............................................. گلپایگان  5280 3825 77 1016 338 24 0

  .................................................... لنجان 9110 210 921 7916 24 39 0

  ..................................................... نایین 2364 825 235 1206 70 20 8

  ................................................ آبادنجف 6628 3245 52 2954 13 351 12

  ...................................................... نطنز 4838 577 144 3517 600 0 0

  ..................................... برخوار و میمه 3989 868 99 2726 245 51 0

  ................................................... مبارکه 7125 929 248 5504 0 433 11

  ..................................... آران و بیدگل  4169 945 12 3063 121 20 8

  ...................................... تیران و کرون 11287 5679 105 5383 39 81 0

  ................................................. چادگان 4135 1475 895 1639 36 90 0

  ........................................ سفلیسمیرم 3525 500 91 2866 52 16 0

  ................................................... برخوار 3625 588 484 2287 0 266 0

  ...................................... بیابانکخور و  1198 862 6 291 6 32 0

 2931تفکیک شهرستان:  برحسب شکل ظاهری سقف فضاهای زيستی به  اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -41

 مسطح دارشیب گنبدی ایگهواره اظهار نشده 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  .................. استان اصفهان           192324 181356 4300 4816 1724 127

  ............................................... اردستان 3990 3233 45 495 218 0
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  .................................................اصفهان 53879 52175 237 1120 300 46

  ......................................... شهرخمینی 2881 2722 129 15 0 15

  ................................................. خوانسار 3411 3131 280 0 0 0

  .................................................. سمیرم 7250 7229 0 21 0 0

  ................................................... فریدن 10563 10436 127 0 0 0

  ............................................ فریدونشهر 3815 3733 66 0 0 15

  .............................................. فالورجان 25454 25063 274 82 0 36

  .................................................. شهرضا 5059 4683 43 321 11 0

  ................................................... کاشان 8749 6939 1502 11 296 0

  .............................................. گلپایگان  5280 4838 353 42 47 0

  .................................................... لنجان 9110 9087 24 0 0 0

  ..................................................... نایین 2364 1827 99 281 157 0

  ................................................ آبادنجف 6628 5863 13 736 0 15

  ...................................................... نطنز 4838 3877 606 347 8 0

  ..................................... برخوار و میمه 3989 3070 245 661 13 0

  ................................................... مبارکه 7125 7075 0 50 0 0

  ..................................... آران و بیدگل  4169 3620 121 8 419 0

  ...................................... تیران و کرون 11287 10715 39 517 16 0

  ................................................. چادگان 4135 4099 36 0 0 0

  ........................................ سفلیسمیرم 3525 3364 52 72 36 0

  ................................................... برخوار 3625 3610 0 15 0 0

  ...................................... خور و بیابانک 1198 967 6 21 204 0

رطدوبتی سدقف فضداهای    کاری  نوع عايقترين  هعمدوضعیت و برحسب   اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -42

 2931تفکیک شهرستان:  زيستی به

اظهار 

 نشده

 فاقد

کاری عایق

 رطوبتی

 نوعترین  هرطوبتی برحسب عمد کاری عایقدارای 
تعداد واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده

قیرگونی، 

پالستیک 

سفال، شیروانی 

یا ایرانیت)سقف 

عایق 

رطوبتی 
 جمع کاهگل
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 آماده شیبدار( یا سایر 

  .................. استان اصفهان           192324 189618 44865 123767 4196 16762 29 2706 0

  ............................................... اردستان 3990 3990 1758 2030 45 157 0 0 0

0 110 0 3221 237 39831 
1048

0 
  ................................................. اصفهان 53879 53770

  ......................................... شهرخمینی 2881 2591 414 1715 129 332 0 290 0

  ................................................. خوانسار 3411 3411 1521 1320 270 300 0 0 0

  ................................................... سمیرم 7250 7136 168 6152 0 817 0 114 0

  .................................................... فریدن 10563 10460 2070 4643 127 3620 0 103 0

  ............................................ فریدونشهر 3815 3773 732 2072 66 903 0 42 0

  .............................................. فالورجان 25454 24549 2762 18320 238 3229 0 905 0

  .................................................. شهرضا 5059 4985 2049 2865 43 28 0 74 0

  ................................................... کاشان 8749 8510 2440 4304 1485 281 0 239 0

  .............................................. گلپایگان  5280 5280 3825 1016 338 85 15 0 0

  .................................................... لنجان 9110 9079 210 7916 24 929 0 31 0

  ...................................................... نایین 2364 2364 814 1225 79 247 0 0 0

  ................................................ آبادنجف 6628 6321 3245 2954 13 108 0 307 0

  ....................................................... نطنز 4838 4838 577 3517 600 144 0 0 0

  ..................................... برخوار و میمه 3989 3981 868 2739 245 128 0 8 0

  ................................................... مبارکه 7125 6783 914 5541 0 327 0 342 0

  ..................................... آران و بیدگل  4169 4157 937 3079 121 20 0 12 0

  .......................................کرونتیران و  11287 11243 5679 5383 39 129 13 44 0

  ................................................. چادگان 4135 4104 1475 1666 36 927 0 31 0

  ........................................ سفلیسمیرم 3525 3509 492 2873 52 91 0 16 0

  ....................................................برخوار 3625 3588 565 2310 0 713 0 37 0

  ...................................... خور و بیابانک 1198 1198 870 295 6 27 0 0 0
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تفکیک  کار رفته در کف فضاهای زيستی به بهی  هبرحسب نوع مصالح عمد  اصفهاناستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -41

 2931شهرستان:

اظهار 

 نشده

فاقدکف

 سازی

چوب یا 

 سایر

آجر یا 

 سنگ

بتن یا 

سیمان و 

 ماسه

گل، گل و 

گچ یا  گل 

 و آهک

 موزاییک
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  .................. استان اصفهان           192324 88208 6330 81965 1223 14239 339 20

  ............................................... اردستان 3990 1953 364 1510 7 148 0 7

  ................................................ اصفهان 53879 20135 372 27904 92 5375 0 0

  ......................................... شهرخمینی 2881 2476 62 142 7 195 0 0

  ................................................. خوانسار 3411 210 584 2554 0 63 0 0

  .................................................. سمیرم 7250 1716 31 5291 0 200 0 13

  ................................................... فریدن 10563 874 539 9022 0 62 67 0

  ............................................فریدونشهر 3815 471 267 3011 19 40 8 0

  .............................................. فالورجان 25454 16860 680 4371 38 3505 0 0

  .................................................. شهرضا 5059 1400 48 3464 0 147 0 0

  ................................................... کاشان 8749 5512 960 1234 113 930 0 0

  .............................................. گلپایگان  5280 738 748 3272 17 269 235 0

  .................................................... لنجان 9110 6561 0 1805 559 185 0 0

  ..................................................... نایین 2364 963 98 972 11 320 0 0

  ................................................ آبادنجف 6628 3833 237 2234 28 295 0 0

  ...................................................... نطنز 4838 4559 6 240 0 33 0 0

  ..................................... برخوار و میمه 3989 1598 289 1828 15 260 0 0

  ................................................... مبارکه 7125 4702 297 1533 0 593 0 0

  ..................................... آران و بیدگل  4169 2979 81 613 101 374 21 0

  ...................................... تیران و کرون 11287 6649 454 3575 172 438 0 0

  ................................................. چادگان 4135 423 168 3431 0 113 0 0

  ........................................ سفلیسمیرم 3525 1998 43 1316 0 160 8 0

  ................................................... برخوار 3625 1440 0 1634 40 511 0 0

  ...................................... خور و بیابانک 1198 158 4 1008 3 25 0 0
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 ( 1ستون  2مشخصات واحد مسکونی )برای کد  مشخصات مکان

 توضیحات ضروری
 معبر و نام آننوع 

شماره 

 پالک

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 

واحد 

مسکونی 

 ؟است
 

 2بلی   
 

 0خیر   

 نوع واحد مسکونی

 مسکونی معمولی:

 2واحد آپارتمانی            

 0واحد ویالیی               

 مسکونی  غیر معمولی :

 9چادر                        

 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن

 2کپر و آالچیق             

 1سایر                        

 1ستون  0و2برای کد 

 فرعی اصلی

وضع سکونت در واحد 

 مسکونی

 

 2مسکونی دائمی           

 0     مسکونی موسمی   

 9  خالی ازسکنه موسمی
 4خالی ازسکنه دائمی     

 3ستون 9و 0و2برای کد 

شماره 

واحد ردیف 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

2 0 9 4 2 1 1 3 3 22 22 

           

           

           

           

           

نام استان: .........................................................         

 

           ..................................................نام شهرستان: 

      

                               نام بخش: ........................................................

 

  ............................. نام دهستان: ...................

        ..................................:آبادینام 

 

 

 

 

 

 

                                                  شماره حوزه:

                                                            :نمونه  شماره طبقه آبادی

                              شماره ردیف آبادی نمونه:   

                

از             : نمونه شماره برگ در آبادی

     

 

 

 

 

 

 

 

 

        یخ: ...............................ریخ ........................   نام و نام خانوادگی بازبین : .............................  امضا و تارامضاء و تا  یخ: .................................  نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: .................................... رامضاء و تا    نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: ...............................

 یخ: ..........................................رامضا  و تا  ...................  ................................نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرایی: ..............              ...................................یخ: ..........رامضا  و تا  ...................  : ......................................بازبیننام و نام خانوادگی کارشناس 



 

طر
 س
ره
ما
ش

 

 ( 1ستون  2مشخصات واحد مسکونی )برای کد  مشخصات مکان

 ضروری توضیحات
 نوع معبر و نام آن

شماره 

 پالک

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 

واحد 

مسکونی 

 ؟است
 

 2بلی   
 

 0خیر   

 نوع احد مسکونی

 مسکونی معمولی:

 2واحد آپارتمانی           

 0واحد ویالیی              

 مسکونی  غیر معمولی :

 9چادر                        

 4      آنآلونک، زاغه و  مشابه 

 2کپر و آالچیق             

 1سایر                        

 1ستون  0و2برای کد 

 فرعی اصلی 

وضع سکونت در واحد 

 مسکونی

 

مسکونی دائمی           

2 

 0     مسکونی موسمی   

 9  خالی ازسکنه موسمی
خالی ازسکنه دائمی     

4 

 3ستون  9و 0و2برای کد 

شماره 

ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

2 0 9 4 2 1 1 3 3 22 22 
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 گذاشته شود(  x)برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمتجهت جغرافیايی نما يا نماهای واحد مسکونی:  -2

                    4 غرب                                            9 شرق                                      0 جنوب                               2 شمال 
  

 تعداد بازشو ها)در و پنجره و روزنه( در فضاهای زيستی واحد مسکونی:-1

 عدد             :      )کمتر از یک مترمربع(تعداد بازشوهای کوچک -2

 عدد              :        )یک تا دو مترمربع( عداد بازشوهای متوسطت-0

 عدد            :           ز دو مترمربع()بیش اتعداد بازشوهای بزرگ -9
 

 : آن واحد مسکونی و سطح اشغالساختمان تعداد طبقات  -9

 طبقه                              تعداد طبقات روی زمین             -2 

 طبقه                                            زیر زمین   تعداد طبقات-0

 متر مربع                 سطح اشغال)مساحت زیربنای طبقه اول(       -9
 

 سال                                      :واحد مسکونیبنای عمر  -4
 

 مترمربع              واحد مسکونی: ساختمان مساحت زمین -1

 

   :آن قرار گرفتن و مورد استفاده عملکردمساحت زير بنا و تعداد اتا  در واحد مسکونی برحسب  -6

ف
دي
ر

 

 ()مترمربعمساحت زير بنا  شرح
 تعداد اتا 

 مورد  استفاده کل
2 0 9 4 2 

    کل بنا 2

    فضاهای زیستی 0

    فضاهای معیشتی 9

    فضاهای مشترک زیستی و معیشتی 4

    سایر فضاها  2

 

 وضعیت سند واحد مسکونی:     -7

        9 قولنامه    دارای سند خطی یا                          0 دارای برگه واگذاری                                              2 سند ثبتی

     2 ندارد                            4   ......................................  نوعسایر با ذکر 
 

 
 

 

                             شماره رديف آبادی در فهرست نمونه ها:                                                                                      شماره طبقه آبادی:  

                                                                                                           (:  2شماره رديف واحد مسکونی در فرم فهرست برداری)فرم 

                                             

 جمهوری اسالمی ايران
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

  

  هایآمارگیری از ويژگی

2931-مسکن روستايی  
 

 

1فرم    پرسشنامه واحد مسکونی-

        نام استان: ..........................     

      نام شهرستان: ...................       

  نام بخش: ..........................          

  نام دهستان: ..................  
 

 

......................                          .......................نام آبادی : ..............

  نمونه:    کد آبادی

              شماره حوزه:          
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 واحد مسکونی:     عمده ترين منبع تامین سرمايش -8

           2  دندار                   4  .........................  نوعسایر با ذکر           9 کولر گازی                0 کولر آبی              2 پنکه
 

 آيا اين واحد مسکونی دارای فضای باز برای نگهداری حیوانات می باشد؟                    -3

                             0 نه                                                            2 بله 
          

 آيا اين واحد مسکونی دارای حیاط می باشد؟                        -21

                             22سوال    0 نه                                                            2 بله 

      

    2-0 معیشتی  و زیستی                                                                 2-2 زیستی             عملکرد غالب   
 

 آيا اين واحد مسکونی دارای ايوان می باشد؟                        -22

                            20سوال    0 نه                                                            2 بله 

      

    2-0 معیشتی  و زیستی                                          2-2 زیستی             عملکرد غالب   
 

 آيا اين واحد مسکونی دارای مستراح می باشد؟                        -21

                            29سوال    0 نه                                                            2 بله 

      

                                                                        29سوال     2-0 مجزا از بنا                                             2-2 چسبیده به بنا    نحوه استقرار   

                                                  

                                            2-2-0  به حیاط واحد مسکونی                        2-2-2 به داخل واحد مسکونی    باز شدن در  نحوه      
 

 نحوه ساخت واحد مسکونی:  - 29

                                                                                                                  24سوال   0 ساخت یکباره                                     2 ساخت تدریجی

                     

                                                                                                                     2-0 تکمیل و تجهیز بنا                                             2-2 افزایش زیربنا    منجرشدن به                
   

                                             :            زيستی                                      معیشتیبر حسب فضا نوع سازه بنای واحد مسکونیترين  عمده-24

   2-0                                    2-2                      سازه فلزی                                                        

   0-0                                    0-2 نی                                                                           وسازه بت 

  9-0                                    9-2                                                                 )دیوار باربر(سازه بنایی 

   4-0                                      4-2                            سازه چوبی                                                  

   2-0                                      2-2                                                )ترکیبی از سازه های فوق(سازه مختلط 
    

 (24سوال  9-2)برای کد  استفاده شده است؟ از کال  واحد مسکونیدر سازه بنايی فضاهای زيستی آيا  -21

                            21سوال    0 نه                                                            2 بله 
    

 

 2-9 فاقد کالف در سقف                   2-0 کالف فلزی                         2-2 کالف بتونی          نوع کالف سقف 

   2-1 فاقد کالف در دیوار                    2-2 کالف فلزی                         2-4 کالف بتونی              نوع کالف دیوار
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 ريزی برای فضاهای زيستی انجام شده است؟  آيا در اين واحد مسکونی عملیات پی -26

                             21سوال    0 نه                                                      2 بله 

      

 2-9  نوبت                              2-0 سنگ                         2-2  )آهک و گل(شفته    رفته کار به عمده نوع مصالح  

  2-2   .................................  نوعسایر با ذکر                                  2-4  بلوک سیمانی                                                    

                 

 آيا در اين واحد مسکونی عملیات کرسی چینی برای فضاهای زيستی انجام شده است؟  -27

                             23سوال    0 نه                                                      2 بله 

      

  2-9  خشت                                2-0 سنگ                         2-2 آجر                  رفته کار به عمده نوع مصالح  

  2-2    ................................نوع سایر با ذکر                                    2-4  سیمانی بلوک                                                 

  
 گذاشته شود(  x)برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت رفته در ديوار فضاهای زيستی واحد مسکونی: کار بهنوع مصالح  - 28

                9 بلوک                                                                    0 سنگ                                                        2  آجر   

                    1     ................................نوع سایر با ذکر                               2 چینه                                                         4  خشت

                                                      
 کار رفته در نمای واحد مسکونی: هب عمده نوع مصالح -23

  4 سیمان                                           9  سنگ                 0  ماشینی آجر                                   2   گری آجر

                                                                             3  ........ .............................نوعسایر با ذکر       1    سرامیک             1  کاهگل، گچ یا گچ و خاک                   2        چوب

 
 گذاشته شود(  x)برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت کار رفته در سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی: هنوع مصالح ب  -11

         2  خشت                             4 چوب             9  گل وگچ                        0 هن آ                     2              آجر 

 22    ..................نوعسایر با ذکر  3 حصیر            3 سفال، شیروانی یا ایرانیت    1   تیرچه و بلوک        1 یا بتونسیمان 

 

 سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی:   عمدهنوع پوشش  -12

                               9 عایق رطوبتی آماده                                             0 قیرگونی                                                        2   کاهگل

                                     1 موزاییک                                                          2 حلب )شیروانی(                                               4     سفال

  3  .........................................................نوعسایر با ذکر            3  بتون                                                            1  آسفالت

 
 شکل ظاهری سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی:   -11

 4 )نیم استوانه( گهواره ای               9 )نیم کره( گنبدی                    0 شیب دار                                      2    مسطح

 
 ؟ کاری رطوبتی شده است آيا سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی عايق - 19

                             04سوال    0 نه                                                      2 بله  

   
     2-9 رطوبتی آماده  عایق               2-0 قیرگونی                     2-2 کاهگل               رفته کار بهعمده نوع مصالح 

        2-2  پالستیک )نایلون(                2-4 سفال، شیروانی یا ایرانیت)سقف شیبدار(                                                        

     2-1  .............................................نوعسایر با ذکر                                                       
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 رفته در کف فضاهای زيستی واحد مسکونی: کار به عمدهنوع مصالح  -14

                                                             4     موزاییک                                9 چوب                                  0 سنگ                             2             آجر

                                           3  و ماسه سیمان یا بتون                  1 گل و آهک                            1  چگل و گ                        2             گل

 22 سازی  فاقد کف                     3  ....................................................نوع....سایر با ذکر 

 

 آيا سرپرست خانوار ساکن درواحد مسکونی از زندگی در روستا راضی می باشد؟ -11

 0 نه                                                                                 2 بله        
 

 آيا سرپرست خانوار از واحد مسکونی راضی می باشد؟   -16

 0 نه                                                                                  2 بله       
 

 شده است؟        احداثبنیاد مسکن تسهیالت دريافتی از از با استفاده آيا  اين واحد مسکونی  -17
 

  پايان آمارگیری   0 نه                    03سوال   سال احداث                                     2  بله       

   

 ای که بر اساس آن پروانه دريافت شده، در مرحله احداث بنا، تغییر کرده است؟ آيا نقشه-18
  03سوال   0 نه                                                                                  2 بله        

                                     

   2-0 تغییر نقشه معماری بدون اضافه شدن زیربنا                  2-2 سطح زیربنا  افزایش  نوع تغییر ترین  عمده          

       2-9    ................................................موردسایر با ذکر                                                                                                 
 

 آيا پس از اتمام بنا و سکونت در آن، تغییراتی در بنا داده شده است؟-13

 92سوال  0 نه                                                                                 2 بله        
                        

                                                          2-9   لوله کشی آب                  2-0 در و پنجره                    2-2   )دیوار و سقف(سازه ای   نوع تغییر ترین عمده 

                    2-1   .............نوعسایر با ذکر          2-2 سیستم فاضالب               2-4       سیم کشی برق

           

 ) وام و آورده شخصی( مجموع پولی که برای احداث  فضاهای زيستی واحد مسکونی هزينه شده است؟ -91

   

 ریال                                                                                                                      

   توضیحات:

............................................................................................................................. ...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.... 
 

                                     تلفن: م خانوادگی پاسخگو: .......................................................................................                  نام و نا

 ..........................امضا و تاريخ: .................................                 .......................  نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: .......................................................

 : ............................................................ امضا و تاريخ       نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: ............................................................................            

  ..............................امضا و تاريخ: ..............................           نام و نام خانوادگی بازبین: ...........................................................................................       

 ..............................امضا و تاريخ: ..............................           نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین: ..........................................................................       

 ................................................................  يخ: رو تا امضا        ...............................            ................ :فنی و اجرايیمسئول نام و نام خانوادگی کارشناس 

  
2 9 
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 : 2931در سال وضع سکونت در آبادی -2

 4   خالی از سکنه دائمی          9   موسمی خالی از سکنه            0   موسمی دارای سکنه           2  دائمی دارای سکنه

                    پايان آمارگیری                                                                          0سوال                                                    

   

 :2931اهالی اين آبادی در سال غالب اقتصادیفعالیت  -1

  9  خدمات                                                         0 صنعت                                                           2 کشاورزی

                                                         

                 کارگاه فعال صنايع دستی وجود دارد؟آبادی  در اينآيا  -9

  0 نه                                                                       2   بله

 

 :    2931بافت مسکونی آبادی در سال -4

           9   غیر متراکم )باز(                                              0 نیمه متراکم                                                    2  متراکم 

 

 های اخیر دارای گسترش بوده است؟                        آيا بافت مسکونی آبادی در سال -1

                             1سوال    0 نه                                                                       2   بله

      

 2-9    .......................... موردسایر با ذکر                  2-0   باغات               2-2 اراضی زراعی    سمت گسترش      

 

 مصالح عمده بکار رفته در احداث واحدهای مسکونی آبادی: -6

  9  مصالح توام بومی و غیر بومی                              0 مصالح غیر بومی                                           2 مصالح بومی 

 

 

         .....  ....استان: ..................نام 

          ....... ...نام شهرستان: .........

          .......  ...نام بخش: ................

  .. ....نام دهستان: ..............

 

 

 

    ............................                      .......................نام آبادی : ........

        :  کد آبادی 

             شماره حوزه:           

    

 

  

 

 

   .............................................. آبادی:نام قبلی                                                     ...............................................        نام ديگر آبادی:

                                                :     شماره رديف آبادی در فهرست نمونه ها                                                                              شماره طبقه آبادی:

ايرانجمهوری اسالمی   
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 

 های آمارگیری از ويژگی

2931-مسکن روستايی  
 

9فرم    پرسشنامه آبادی-
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 در آبادی وجود دارد؟        2931آيا سازمان مسئول جمع آوری و دفع زباله در سال -7

                             3سوال    0 نه                                                                        2 بله 

             

   2-0 شورای اسالمی آبادی                                         2-2  یا دهیاری ، دهداریبخشداری         سازمان مسئول  

                                   2-4 .....................................سایر با ذکر نام  .........                2-9 شهرداری شهر نزدیک                                                 

 

 :  2931عمده ترين نوع وسیله مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی آبادی در سال -8

             9 تاکسی سرویس                                                      0 مینی بوس                                                2 اتوبوس 

 2  .................................نوعایر با ذکر س                    4    وانت بار

 

 ؟شده است خريد و فروشمسکونی در آبادی واحد احداث برای زمین  2931 در سالآيا  -3
 

 

   22سوال   0 نه      ریال        یک مترمربع خرید و فروشمتوسط مظنه قیمت          2  بله   

                          

 ؟شده استمسکونی در آبادی احداث واحد  2931 در سالآيا  -21
 

 

   22سوال   0 نه       ریال              متوسط مظنه هزینه احداث یک مترمربع           2  بله   

                          

 ؟داده شده است  اجارهمسکونی در آبادی واحد  2931 در سالآيا  -22
 

 

                            0 نه         ریال             یک مترمربع بهای ماهانه اجارهمتوسط مظنه            2  بله   

 

                  
 

 توضیحات:

................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 
 پاسخگويان:نام و نام خانوادگی 

                                                          تلفن:                     .....................................................................................                                       -2

                                                                                             تلفن:                     .....................................................                                         ................................ -1

                                                                                       تلفن:                   .............................................                                           ........................................ -9

 .................................................................. امضا و تاريخ:             ........................................................         ...................... نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر :

 ..................................................................  امضا و تاريخ:            .............................................................................          نام و نام خانوادگی کارشناس گروه:

 ..................................................................  امضا و تاريخ:            .............................................         ............................................... نام و نام خانوادگی بازبین :

 امضا و تاريخ: ............................................................                نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین : ....................................................................  

 .............. امضا و تاريخ:  .............................................              نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرايی: ............................................  
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 2931 تفکیک شهرستان: به اصفهان خطای نسبی اقالم مورد آمارگیری در سطح استاندرصد 

 صفت مورد نظر
استان 

 اصفهان
 اصفهان اردستان

 و آران

 بیدگل
 برخوار

 تیران

 وکرون
 چادگان

 خمینی

 شهر
 خوانسار

 و خور

 بیابانک
 سمیرم دهاقان

 5/9 2/4 1/3 10/0 0/0 3/2 5/6 0/7 4/0 4/5 4/3 1/6  ......................................... نما تعداد میانگین

 11/5 1/8 3/2 8/1 0/0 3/7 7/4 6/4 5/8 18/0 10/2 3/9  .............. کوچک بازشوهای تعداد میانگین

 12/8 5/4 5/3 9/4 0/0 18/2 7/0 1/7 4/0 4/5 7/3 2/8  .............. متوسط بازشوهای تعداد میانگین

 8/6 5/1 5/0 11/4 0/0 3/2 6/2 20/0 8/0 9/7 14/0 3/3  ................. بزرگ بازشوهای تعداد میانگین

 6/2 3/5 2/6 6/9 0/0 6/4 3/9 10/2 1/1 6/8 10/1 2/2  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین

اشغال  سطح مساحت میانگین

 7/1 2/5 2/2 5/5 0/0 3/7 4/6 8/9 2/2 4/1 10/7 1/7  ....................................................... ))مترمربع

 فضاهای در طبقات کل تعداد میانگین

 3/1 4/1 0/7 3/0 0/0 3/8 1/0 0/8 5/4 3/5 16/7 1/5  ............................................................. زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین

 8/0 4/5 3/2 7/2 0/0 0/9 5/7 4/0 1/4 2/5 10/3 1/7  .................. آن زمین مساحت به ساختمان

 6/0 11/7 9/6 10/2 0/0 7/0 8/3 9/2 5/5 9/5 8/5 3/2  .. )مسکونی)سال واحد بنای عمر میانگین

 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 10/2 11/0 4/8 10/8 0/0 3/2 8/4 3/7 2/2 5/6 19/6 2/8  ...................................... )مسکونی )مترمربع

 6/6 3/5 2/1 4/2 0/0 3/3 4/5 11/1 2/0 4/4 9/6 1/6  .... )زیربنا )مترمربع کل مساحت میانگین

 5/6 3/8 1/5 3/7 0/0 3/8 3/9 8/2 2/6 4/7 6/2 1/6  ............................ هااتاق کل تعداد میانگین

 مورد هایاتاق کل تعداد میانگین

 5/4 3/6 1/1 3/7 0/0 3/7 4/1 8/3 2/6 4/7 7/3 1/6  ............................................................ استفاده

 فضاهای زیربنای مساحت میانگین

 5/7 3/5 2/8 5/0 0/0 1/5 4/4 13/2 2/2 4/6 9/0 1/7  ......................................... )زیستی )مترمربع

 عملکرد دارای هایاتاق تعداد میانگین

 5/1 3/8 2/5 3/8 0/0 2/0 3/5 10/4 2/5 4/9 6/5 1/7  ............................................................. زیستی

 استفاده مورد هایاتاق تعداد میانگین

 5/0 3/4 1/7 3/8 0/0 2/1 3/8 10/4 2/5 4/9 7/5 1/7  .................................. زیستی عملکرد دارای

 سایر دارای هایاتاق تعداد میانگین

 21/7 3/9 3/5 7/7 0/0 6/0 10/3 3/6 2/0 23/8 19/4 3/2  ........................................................ عملکردها

 استفاده مورد هایاتاق تعداد میانگین 

 17/3 2/3 3/5 7/7 0/0 4/4 12/1 3/5 2/0 23/8 19/4 3/3  ................................... عملکردها سایر دارای

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین

 … … … … … … … … … … … 3/6  .......................... )ریال )هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه یبها اجاره میانگین

 … … … … … … … … … … … 8/6  ..................... )ریال )هزارمسکونی  واحد از

 یبرا زمین مترمربع یک قیمت میانگین

 … … … … … … … … … … … 21/1  ............ )ریال مسکونی )هزار واحد احداث
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 )ادامه(  2931 تفکیک شهرستان: به اصفهان خطای نسبی اقالم مورد آمارگیری در سطح استاندرصد 

 صفت مورد نظر
 شاهین

 و شهر

 میمه

 نایین مبارکه لنجان گلپایگان کاشان فالورجان فریدونشهر فریدن شهرضا
 نجف

 آباد
 نطنز

 5/4 1/0 5/2 4/8 4/8 3/1 5/2 6/0 3/7 3/2 5/1 2/4  ......................................... نما تعداد میانگین

 10/1 9/4 14/8 8/6 4/7 3/1 12/3 3/9 5/5 6/0 8/3 3/1  .............. کوچک بازشوهای تعداد میانگین

 4/7 4/0 10/8 3/8 3/3 7/7 9/1 19/4 5/0 14/8 17/1 2/3  .............. متوسط بازشوهای تعداد میانگین

 12/0 1/5 15/5 7/3 8/6 4/0 18/2 11/4 4/5 25/8 12/4 5/9  ................. بزرگ بازشوهای تعداد میانگین

 3/5 4/1 7/3 4/4 7/4 2/7 6/4 10/8 3/6 4/8 9/6 3/9  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین

اشغال  سطح مساحت میانگین

 9/2 3/1 7/2 1/7 4/9 4/3 12/8 7/7 4/5 5/6 9/3 1/8  ....................................................... ))مترمربع

 فضاهای در طبقات کل تعداد میانگین

 7/6 2/8 3/4 1/3 5/9 8/3 7/1 5/6 5/9 4/8 4/8 2/3  ............................................................. زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین

 13/4 3/8 3/8 1/9 7/2 12/3 13/4 4/4 7/6 12/6 11/1 6/5  .................. آن زمین مساحت به ساختمان

 21/9 11/8 12/7 7/6 13/0 11/2 13/8 9/0 6/5 13/5 21/0 7/3  )مسکونی )سال واحد بنای عمر میانگین

 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 23/6 1/6 13/2 3/5 18/2 15/4 19/5 8/1 10/3 10/9 13/6 6/6  ...................................... )مسکونی )مترمربع

 7/2 1/3 6/9 2/2 4/0 7/6 10/3 6/3 6/4 5/6 7/8 1/7  .... )زیربنا )مترمربع کل مساحت میانگین

 3/4 1/0 5/8 2/6 3/8 3/8 3/1 5/8 4/3 7/0 10/8 1/6  ............................ هااتاق کل تعداد میانگین

 مورد هایاتاق کل تعداد میانگین

 4/2 1/0 6/3 2/5 3/6 4/0 3/2 5/8 4/4 7/6 8/6 1/7  ............................................................ استفاده

 فضاهای زیربنای مساحت میانگین

 8/1 1/3 5/5 2/4 4/5 3/7 10/7 6/4 2/4 1/8 7/2 1/8  ......................................... )زیستی )مترمربع

 عملکرد دارای هایاتاق تعداد میانگین

 2/8 1/0 5/0 2/4 3/7 2/3 2/7 6/1 2/7 3/0 8/0 1/9  ............................................................. زیستی

 استفاده مورد هایاتاق تعداد میانگین

 4/0 1/0 5/4 2/4 3/7 2/5 2/8 6/0 2/8 3/7 6/2 2/0  .................................. زیستی عملکرد دارای

 سایر دارای هایاتاق تعداد میانگین

 6/8 0/0 13/2 36/2 12/4 13/2 5/8 9/5 4/5 7/3 14/1 0/0  ........................................................ عملکردها

 استفاده مورد هایاتاق تعداد میانگین 

 13/4 0/0 13/2 36/2 9/2 11/4 5/8 9/5 4/4 7/4 9/0 0/0  ................................... عملکردها سایر دارای

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین

 … … … … … … … … … … … …  .......................... )ریال )هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه یبها اجاره میانگین

 … … … … … … … … … … … …  ..................... )ریال مسکونی )هزار واحد از

 یبرا زمین مترمربع یک قیمت میانگین

 … … … … … … … … … … … …  ............ )ریال مسکونی )هزار واحد احداث
 



 

 

 

 

 

 

 

 نتايج آمارگیری از

 2931-های مسکن روستايی ويژگی 

 (استان البرز)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتارپیش
 

بین روستاها و شهرها و ها متاثر از تغییر موازنه جمعیتی چهره روستاهای ایران به سرعت در حال تغییر است. بخشی از این دگرگونی

های دولت در ابعاد مختلف از اثرگذاری زندگی شهری بر روستایی به لحاظ فرهنگی و کالبدی است و بخش دیگر آن ناشی از سیاست

و نظارت بنیاد  ست. بر اساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت )با هدایتا جمله توسعه کالبدی در روستاها

هزار واحد مسکونی  022سازی ساالنه موظف به بهسازی و مقاوم ،های چهارم و پنجم توسعهمسکن انقالب اسالمی( طی برنامه

توسط دولت در کنار واحدهایی که خارج از  ،ه تسهیالت کم بهره است. شناسایی و رصد این حجم تغییرات گستردهیروستایی با ارا

گذاران توسعه ریزان و سیاستشود، امری ضروری و برای برنامههای شخصی روستاییان ساخته میکی با آوردههای بانسیستم وام

 روستایی حیاتی است.

های ویژگی ریزی در این خصوص مستلزم آگاهی از آمار و اطالعاتگذاری و برنامهتامین مسکن مناسب در روستاها و هرگونه سیاست

های کمی و کیفی مبتنی بر این آمار و اطالعات است. لذا در راستای تهیه آمار لف کشور و تهیه شاخصمسکن روستایی در نقاط مخت

های مسکن روستایی از اوایل دهه هشتاد مورد توجه بنیاد مسکن تخصصی و رفع خالهای اطالعاتی موجود، آمارگیری از ویژگی

ست، قرار گرفت و پیشنهاد انجام چنین کاری در ا مسکن در روستاها سازیانقالب اسالمی که متولی اصلی تولید، بهسازی و مقاوم

تا کنون سه  ریزی وقت، وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز آمار ایران رسید.فواصل زمانی پنج ساله به تایید سازمان مدیریت و برنامه

 2930 سال های مسکن روستایی کشور در ژگیکه آخرین مورد آن طرح آمارگیری از وی است  رسیدهدوره از این آمارگیری به انجام 

 .باشد می

هایی که در این گیری از دادهامید است با بهرهصورت گرفته در راستای اجرای این طرح،  در پایان ضمن تقدیر از تالش های

زمینه تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مسکن در روستاها فراهم و با مقایسه روند تغییرات )مبتنی بر  ،آمارگیری استخراج شده است

 ریزی برای تامین مسکن مناسب روستایی و در نهایت توسعه پایدارگیری و برنامهدو آمارگیری گذشته( بستر الزم برای تصمیم

 مهیا گردد.  روستاها

 

 علیرضا تابش

یس بنیاد مسکن انقالب اسالمیير





 
 

 

 

 

 مقدمه
 

اشتن آمار و کالبدی، دو چه از جنبه  یجمعیت تغییراتصحیح و دقیق امور مربوط به مسکن روستایی چه از جنبه الزمه پایش 

مسکن روستایی کشور و نیز آگاهی از  اطالعات صحیح، دقیق، جامع و بهنگام در رابطه با خصوصیات کمی و کیفی وضع موجود

تنها منابع آماری موجود در زمینه مسکن روستایی،  2930تا سال . استهای کشور شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر آبادی

های ساختمانی بخش های موردی از فعالیتساله و نیز آمارگیری 22های عمومی نفوس و مسکن با فواصل زمانی سرشماری

 هایویژگیمربوط به تخصصی و فنی که این اطالعات نیز بسیار کلی بوده و شامل مباحث  بودخصوصی در نقاط شهری و روستایی 

 د. بومسکن روستایی ن

در فواصل  تاکنون در سه مقطع زمانی و توسعه کالبدی روستاها برای پاسخ به نیاز فوقول ئبنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان مس

با  2930ی نموده است. این طرح برای اولین بار در سال یهای مسکن روستاگیری از ویژگیمبادرت به اجرای طرح نمونه ،پنج ساله

واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد که نتایج آن با  41429روستا و جمع آوری مشخصات فنی  0223آمارگیری از 

های از ویژگی منتشر شد. دومین اجرای طرح آمارگیری 2939استان در یک جلد برای کل کشور در سال دقتی قابل تعمیم در سطح

روستا و جمع آوری مشخصات فنی  3021با تغییر در برخی اقالم آماری و نیز حجم نمونه، در  2931مسکن روستایی در سال 

نمونه در این سال منجر شد اطالعات تا سطح شهرستان  واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد. افزایش حجم 212242

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه برای کل کشور منتشر شد. سومین  92در  2933قابل تعمیم باشد. نتایج این طرح در سال 

 023244فنی روستا و جمع آوری مشخصات  3441با تغییر اندک در برخی اقالم آماری در  2930طرح در سال این دوره اجرای 

یکی  ادی ها هم تعداد واحدهای مسکونی(عالوه بر افزایش حجم نمونه )هم به لحاظ تعداد آب واحد مسکونی نمونه انجام شده است.

شده و ست که به منظور اعتبار بخشی به داده های جمع آوریا آن 2931نسبت به سال  2930دیگر از تفاوت های نشریه سال 

اند. اطالعات نشریات حاضر که تا ها در جداول ادغام شدهتعمیم اطالعات به کل کشور برخی از ستونکاهش خطای نسبی، هنگام 

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه برای کل کشور در دسترس پژوهشگران و  92سطح شهرستان معتبر است به تفکیک 

 عالقمندان است. 

بخش تهیه  همکاری و همیاری گروه های مختلف کاری در کل فرایند طرح. رسید مگر با پشتکار،نتایج طرح حاضر به سرانجام نمی

با پشتوانه علمی اساتید دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و دیگر صاحبنظران  2930طرح فنی آمارگیری سال 

کت و همکاری کلیه شعب بنیاد مسکن مشاور طرح، شرکت آمار اندیشان فراز و با مشار مسکن روستایی و بخش اجرایی آن با هدایت

 استان کشور انجام شد.  92انقالب اسالمی در 

ها تعریف شد. کمیته های مختلفی ذیل ستاد اجرایی کل کشور در دو سطح کل کشور و استان 2930ساختار اجرایی طرح در سال 

ای را ایفا تحقیقات مسکن روستایی نقش دبیرخانه یت امور اجرایی طرح را در ابعاد مختلف به عهده داشتند. دفتر مطالعات وولئمس

یس و یها، خود در چند سطح تعریف شد. مدیران کل بنیاد مسکن و معاونین بازسازی ایشان نقش رهای اجرایی در استاننمود. رده

ها فعال بودند. نیز در استانهای مالی، اداری، روابط عمومی و تبلیغات یس ستاد اجرایی استان را به عهده داشتند. کمیتهیجانشین ر

، شامل کارشناسان بازبینی، بازبینان، کارشناسان گروه و اجراییها هدایت فنی نیروهای فنی و اجرایی در استانول ئمسکارشناسان 

اشت. آمارگیران را به عهده داشتند. نظارت بر این طرح نیز در چندین سطح صورت پذیرفت که در راس آن مرکز آمار ایران قرار د

یت نظارت بر حسن اجرای طرح را به عهده داشت. لذا الزم است از کلیه ولئمساین مرکز با اعزام ناظران فنی خود به سرتاسر کشور، 

طور همکاران واحد آموزش، روابط عمومی، حراست، اداری و پشتیبانی اندرکاران تهیه طرح فنی، اجرا، نظارت، استخراج و همیندست

 ها قدردانی و تشکر نمایم.یاد مسکن انقالب اسالمی و استاندر دفتر مرکزی بن

 

 محمدعلی وجدانی

 مدير کل مطالعات و تحقیقات مسکن روستايی





 

 
 

 مشاور تهیه طرح فنی

 دانشگاه شهید بهشتی

 

 مشاور اجرای طرح

 شرکت آمار اندیشان فراز

 

 مشاورين علمی طرح

 پور، حمید علوی مجد و خانم نسرین افتخاریسرتیپیآقایان محسن 

 

 ین اجرايی طرح در دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقالب اسالمیولئمس

آقایان عزیزاله مهدیان، محمدعلی وجدانی، حمید سهرابی، مجید جودی، سید محسن رشتیان، حسن رضائی، احمد زمزم، 

رضا بنکدار، محمدرضا ملکی، کشاورز، پیرهادی، سید موسی احمدی، الدین خزاعی، سید مهدی نادمی، مرتضی اورنگی، جالل

 پور. ها مریم الوی، منصوره روحی، محدثه رمضانخانم

 

 هاین اجرايی طرح در استانولئمس

 استان 92مدیران کل و معاونین بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 

 

 نظارت 

 اندیشان فراز، کارشناسان دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقالب اسالمیمرکز آمار ایران، شرکت آمار 
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 مشخصات طرح
 

 

 

 

 طرح  سابقه

در ساطح  2930و  2931 های های کشور و برای دومین و سومین یار در ساال در سطح استان 2930این طرح برای اولین بار در سال 

 های کشور توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و اجرا شد. شهرستان

 

 ضرورت اجرای طرح

طور طبیعای  ی آماری به ، اطالعات جامعه"2931های  مسکن روستایی  آمارگیری از ویژگی "سال از اجرای طرح 2با توجه به گذشت 

آماری جدید و اطالعات بهنگام از وضعیت کمی و کیفی مسکن در روساتاهای کشاور  دچار تغییر گشته و بدین لحاظ، تامین نیازهای

ناپذیر است. همچنین با توجه به امکانات فراهم شده توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی در خصوص بهسازی مسکن روساتایی،  اجتناب

ری ضروری بوده است. این اطالعاات، آماار الزم در آوری آمار و اطالعات دقیق و بهنگام از وضعیت مسکن در روستاهای کشور ام جمع

ها و  عنوان معیااری بارای ارزیاابی میازان موفقیات برناماه کناد و باه ریزی برای بهسازی مسکن روستایی را فاراهم می خصوص برنامه

هاای ت و ویژگایرود. با توجه به این که اطالعاات ماورد نظار، خصوصایا کار می های اعمال شده در بخش مسکن روستایی به سیاست

تخصصی مسکن روستایی است و امکان جمع آوری این اطالعات از طریق سرشماری عمومی نفوس و مسکن امکان پذیر نیست، طرح 

 های کشور به اجرا گذاشته شد. در سطح شهرستان 2930های مسکن روستایی در سال  آمارگیری از ویژگی

 

 هدف طرح

 باشد:  از خصوصیات کمی و کیفی مسکن در روستاهای کشور به شرح زیر می طرح، گردآوری آمار و اطالعاتیاین  هدف

 های عمومی روستا شناخت ویژگی -

 های واحدهای مسکونی روستایی شناخت ویژگی -

 

 هدف  جامعه 
در سال  ها نآی  هدارای سکن واحدهای مسکونینیز و تر دارند ای که بیست واحد مسکونی معمولی و بیش های دارای سکنه تمام روستا

 دهند. این طرح را تشکیل می ی هدف جامعه 2930

 

 واحد آماری
تار دارد و یاا واحاد ای که بیست واحاد مساکونی معماولی و بایش سکنهواحد آماری در این طرح برحسب مورد، یک روستای دارای 

 است. 2930ها در سال  گونه روستا مسکونی دارای سکنه در این

 

 زمان آماری

 و روز آمارگیری است. 2932این طرح برحسب مورد، سال زمان آماری 
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 زمان آمارگیری

 است. 2930آبان  02مهر تا  02زمان آمارگیری این طرح 

 

 آوری اطالعات روش جمع

ی مستقیم با خانوار ساکن در واحد مسکونی)فرم واحاد مساکونی( و مطلعاان محلای در  در این آمارگیری، اطالعات از طریق مصاحبه

 شود. آوری می فرم آبادی( جمعروستا )

 

 سطح انتشار

 سطح انتشار نتایج این طرح کل کشور، استان و شهرستان است.
 

 وردآسطح ارائه بر

ها در سطح استان و کشور و برای واحدهای مسکونی در سطح شهرساتان، اساتان و  آوری شده در این طرح برای آبادی اطالعات جمع

 کل کشور قابل ارایه است.

 

 گیری قابل پذيرش نمونهخطای 

درصد و برای براوردهاای مرباوط  22ها  حداکثر میزان خطای نسبی قابل پذیرش در این طرح برای براوردهای حاصل مربوط به آبادی

 شود. بینی می درصد پیش 23به واحدهای مسکونی 

 

 گیری چارچوب نمونه

 گیری به شرح زیر است: چوب الزم برای هر یک از مراحل نمونهشود، چار گیری در دو مرحله انجام می که نمونه با توجه به این
 

های دارای سکنه )دائمی یا موسمی( کاه بار  ی اول این طرح عبارت است از فهرست تمام آبادی : چارچوب مرحلهی اول مرحله -الف

رسات شاامل اطالعاات واحد مساکونی یاا بیشاتر هساتند. ایان فه 02، دارای 2932اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 جغرافیایی، تعداد واحد مسکونی و تعداد خانوار است.
 

 ی دوم به صورت زیر است: : چارچوب مرحلهی دوم مرحله -ب
 

برداری از کل  واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهای مسکونی با فهرست 232هایی که برابر یا کمتر از  : در آبادیهای معمولی آبادی

 شود. آبادی تهیه می


واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهای مسکونی در بخشی از آبادی کاه باه طاور  232هایی که بیشتر از  : در آبادیهای بزرگ آبادی

 شود.  برداری تهیه می شود با فهرست تصادفی مشخص می

 

 گیری واحد نمونه

 شرح زیر است: گیری به گیری در هر یک از مراحل نمونه واحد نمونه
 

واحاد  02دارای  2932: یک آبادی دارای سکنه )دائمی یا موسمی( که در سرشماری عماومی نفاوس و مساکن اولی  مرحله -الف

 تر است.  مسکونی یا بیش
 

ی اول است. گیری مرحله : یک واحد مسکونی واقع در واحد نمونهی دوم مرحله -ب
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 گیری روش نمونه

هاای دارای  بندی شده است. در این طرح ابتدا در هار شهرساتان آبادی ای طبقه گیری در این طرح، نمونه گیری دو مرحله روش نمونه

شوند. سپس از هر طبقه تعداد آبادی نمونه مورد نظر باه  بر حسب تعداد واحد مسکونی به طبقاتی تقسیم میوس یدالینسکنه با روش 

 شوند.  شود. تعداد واحد مسکونی نمونه مربوط به هر شهرستان از داخل آبادی های نمونه انتخاب می میروش تصادفی ساده استخراج 

 

 روش تعیین اندازه نمونه

 شوند: تعداد نمونه های مرحله اول و دوم به روش زیر تعیین می

 

 ی اول )تعداد آبادی نمونه( مرحله -الف

باشند با در نظار گارفتن مفروضاات زیار،  با توجه به نتایج اجرای قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهای مورد نظر طرح از نوع نسبت می

 تعداد آبادی نمونه در هر استان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد: 
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 ی فوق در رابطه
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z چندک :)
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 برای( 05.0ام توزیع نرمال استاندارد  31/2برابر با) 

pفرض شده است. 9/2استان که حداقل ها در هر  : نسبت صفت مورد نظر مربوط به آبادی 

r فرض شده است. 22/2: مقدار خطای نسبی نسبت مورد نظر در هر استان که حداکثر 

nی نمونه در هر استان  های دارای سکنه : تعداد آبادی

Nاستان در چارچوبهای دارای سکنه در هر  : تعداد آبادی 

deff برای آن در نظر گرفته شد. 2: اثر طرح که با توجه به نتایج اجرای قبلی مقدار محافظه کارانه 
 

 شود.  تعداد آبادی نمونه در هر استان به صورت متناسب بین طبقات آن استان توزیع می

 

 مرحله دوم )تعداد واحد مسکونی نمونه( -ب

باشند با در نظار گارفتن مفروضاات زیار،  نتایج اجرای قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهای مورد نظر طرح از نوع نسبت می با توجه به

 تعداد واحد مسکونی نمونه در هر شهرستان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد:
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 برای( 05.0ام توزیع نرمال استاندارد  31/2برابر با) 
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p فرض شده است. 9/2: نسبت صفت مورد نظر مربوط به واحدهای مسکونی در هر شهرستان که حداقل 

r فرض شده است. 23/2خطای نسبی نسبت مورد نظر در هر شهرستان که حداکثر : مقدار 

mهای دارای سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهای مسکونی نمونه در آبادی 

Mهای دارای سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهای مسکونی در آبادی 

deff شود. منظور می 0: اثر طرح که با توجه به نتایج اجرای قبلی برابر 

 گردد. تعداد واحد مسکونی در هر شهرستان به صورت متناسب بین طبقات آن شهرستان توزیع می
 

ن تعداد واحدهای مسکونی نموناه های نمونه در هر طبقه از هر شهرستا سپس با تقسیم تعداد واحدهای مسکونی نمونه به تعداد آبادی

 شود.  در هر آبادی محاسبه می

 

 روش انتخاب واحدهای نمونه

 شود: ها در دو مرحله و به صورت زیر انجام می انتخاب نمونه
 

ها، تعداد آبادی هاای تخصایص یافتاه باه هار طبقاه باه روش تصاادفی سااده بادون  بندی آبادی پس از طبقهی اول:  مرحله -الف

 شوند.  جایگذاری انتخاب می
 

   ی دوم: مرحله -ب

ی ماورد نیااز باه  برداری از کل واحدهای مسکونی آباادی، تعاداد نموناه های معمولی، پس از فهرست های معمولی: در آبادی آبادی .2

 شوند. ای انتخاب می تیک دایرهروش سیستما

واحد مسکونی در آبادی، تعداد نموناه ی ماورد نیااز از باین  232های بزرگ، پس از فهرست برداری از  های بزرگ: در آبادی آبادی .0

 شوند. ها به روش سیستماتیک انتخاب می آن

 شود.   اختیار گروه اجرا گذاشته می برای سهولت اجرا، شماره ردیف واحدهای مسکونی نمونه در هر آبادی مشخص شده و در

 

 گیری نتايج طرح خطای نمونه

 دست آمد: پس از بررسی اطالعات حاصل از اجرای طرح، نتایج زیر به

درصد باشد، ممکن است میزان خطای  92در جداول مربوط به صفات کیفی، وقتی که مقدار یک ستون بر حسب درصد، کمتر از  -

 تر شود.بینی شده بیش میزان پیشوردهای حاصل، از آنسبی بر

ها میانگین محاسبه شده است( در  وردهای حاصل از اجرای طرح برای صفات کمی )صفاتی که برای آنآمیزان خطای نسبی بر -

تر موارد میزان خطای نسبی محاسبه شده از میزان خطای شود در بیش آمده است. همانطور که مشاهده می انتهای نشریهجدول 

بینی شده کمتر است. فقط در موارد اندکی به دلیل تعداد مشاهدات کم یا میزان پراکندگی باال، میزان خطای نسبی  نسبی پیش

 تر است.  بینی شده بیش محاسبه شده از میزان پیش
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 تعاريف و مفاهیم
 

 

ی  هم پیوسته )اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی( اسات کاه خاارج از محادوده ی یک یا چند مکان و اراضی به آبادی مجموعه آبادی: 

  ها، معاادن، خاناه نه تنهاا دهاات، بلکاه مازارع، قهوه  به این ترتیب،ی ثبتی یا عرفی مستقل باشااد.  شهرها واقع شده و دارای محدوده

یاا در  ثبتی یا عرفی مستقلی باشند ی که دارای محدودههای صنعتی و ...  ها، شهرک ای نظامی، مرغداریه ، پادگانآهن های راه ایستگاه

   د.نشو نیز آبادی محسوب میی عرفی شهر یا آبادی دیگری قرار نگرفته باشند  محدوده

 

ها،  هاای نظاامی، مرغاداری آهان، پادگان راههای  ایساتگاه  ها، معادن، خانه روستا همان آبادی است با این تفاوت که مزارع، قهوه روستا:

 شوند.  ی شهرها، روستا محسوب نمی های صنعتی و ... واقع در خارج از محدوده شهرک
 

گاه خالی از سکنه نشاود،  در زمان آمارگیری دارای سکنه باشد و در طول سال هیچ روستا،چه  : چنانی دايمی دارای سکنهروستای 

 شود. نامیده می "دائمیی  دارای سکنهروستای "
 

هایی از سال خالی از سکنه شود،  در زمان آمارگیری دارای سکنه باشد و در زمان روستا،چه  : چنانی موسمی دارای سکنهروستای 

 شود. نامیده می "ی موسمی دارای سکنهروستای "
 

 . فعال و شاغل روستا به آن اشتغال دارند ترین افراد نوع فعالیت اقتصادی است که بیشفعالیت اقتصادی غالب اهالی  روستا: 
 

های تولیدی در  منظور از تولید صنایع دستی در روستا، صنایع دستی تولید شده توسط کارگاه :صنايع دستی در روستاتولید 

 باشد)روستاهای دارای کارگاه تولید صنایع دستی(. روستا می
 

بسیار کم از یکدیگر  و در کناار هام سااخته  ی هبه هم پیوسته و با فاصل چه واحدهای مسکونی روستا، چنانبافت مسکونی متراکم: 

 شوند. اند، متراکم نامیده می شده
 

اناد،  طور پراکناده سااخته شاده دیگر و باه زیااد از یاک ی هچه واحدهای مسکونی روستا، با فاصال چنانبافت مسکونی غیر متراکم: 

 شوند. غیرمتراکم نامیده می
 

طور کامل منطباق نباود، یعنای ناه  چه واحدهای مسکونی روستا با هیچ یک از دو حالت فوق، به چنانمتراکم: بافت مسکونی نیمه 

 شوند. کامالً متراکم و نه کامالً  پراکنده باشند، نیمه متراکم نامیده می
 

واحاد مساکونی ماورد در سااخت بناای  دتواننا میمصالحی هستند که در محیط طبیعی اطراف روستا وجود داشته و  مصالح بومی:

   د.ناستفاده قرار گیر
 

حمل و نقل به محل ساخت  با وسایل نیمه صنعتی ساخته می شوند و هر نوع مصالحی که درکارخانجات صنعتی و مصالح غیربومی:

 و سرامیک. جرآهن، سیمان، کاشی، آشود، مانند تیر منتقل میروستا واحدهای مسکونی 
 

های اعالم شده برای یاک  منظور میانگین قیمتقیمت يک مترمربع زمین روستا برای احداث واحد مسکونی:  ی مظنهمتوسط 

مطلعاین و معتمادین نفار از  9پرساش و تحقیاق از حاداقل روستا است که از طریاق  زمین برای احداث واحد مسکونی درمتر مربع 

 آید. می دست روستا به
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 ی ههاای اعاالم شاده بارای هزینا منظور میاانگین قیمتث يک مترمربع بنا در روستا: ساخت يا احدا ی ههزين ی مظنهمتوسط 

 آید. می دست روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  9طریق پرسش و تحقیق از حداقل احداث یک مترمربع بنا در روستا است که از 
 

یک مترمربع بنا در روساتا اسات کاه از طریاق  بهای اجارهمنظور میانگین يک مترمربع بنا در روستا: بهای  اجاره ی مظنهمتوسط 

 آید. دست می روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  9تحقیق از حداقل پرسش و 
 

های حمل و نقل عمومی برای دسترسی ماردم روساتا باه روساتاها و شاهرهای  سیستممنظور سیستم حمل و نقل عمومی روستا: 

 شود. ق اتوبوس، مینی بوس، تاکسی سرویس، وانت بار و وسایل دیگر انجام میکه از طریباشد  اطراف و بالعکس می
 

منظور از واحد مسکونی مکانی است که به منظور سکونت خانوار ساخته شده )حتی اگر افراد بومی روساتا باه طاور  :واحد مسکونی

 شود.  یموسمی در آن زندگی کنند( و یا در زمان آمارگیری به این منظور از آن استفاده م
 

واحدهای مسکونی هستند که از مصالح سخت، مانند آجر، آهن، سنگ، سیمان، چوب، خشات و ... باه  واحدهای مسکونی معمولی:

 اند. منظور سکونت ساخته شده
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیری دارای سکنه باشاد )هار چناد  چنان ی دايمی: واحد مسکونی معمولی دارای سکنه

 شود. نامیده می "ی دائمی واحد مسکونی معمولی دارای سکنه"موقتاً غایب باشند( و در طول سال هیچ گاه خالی از سکنه نشود، 
 

ماان آماارگیری دارای ساکنه باشاد و در چه واحد مساکونی معماولی، در ز چنان ی موسمی: واحد مسکونی معمولی دارای سکنه

الزم به ذکار اسات واحادهای شود.  نامیده می "ی موسمی واحد مسکونی معمولی دارای سکنه"هایی از سال خالی از سکنه شود، زمان

 افراد غیر بومی و غیر ساکن در روستا مورد نظر نیست. ی موسمی دارای سکنهمسکونی 
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیری خالی از سکنه باشد و در  چنان ی موسمی: واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه

الزم به ذکر است واحدهای شود.  نامیده می "ی موسمی واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه"هایی از سال دارای سکنه شود، زمان

 نظر نیست.موسمی افراد غیربومی و غیرساکن در روستا مورد  ی خالی از سکنه مسکونی

ی موسمی در این طرح مورد نظر بوده  ی دایمی و موسمی و نیز خالی از سکنه هر سه گروه واحدهای مسکونی معمولی دارای سکنه

 است.

 

، تعیین جهات جغرافیاایی نماهای واحد مسکونیجهت جغرافیایی نما یا منظور از  :ی نما يا نماهای واحد مسکونیايجهت جغرافی

 نماها در آن قرار گرفته است.است که نما یا 
 

. ی است که در دیوارهاا قارار دارنادهای درها، پنجره ها و روزنه منظور از بازشو، : بازشوها )در و پنجره و روزنه( در واحد مسکونی

ی داخال فضاا میازان ارتبااط ی سازند و نشان دهناده را مقدور میو دید مناظر نور و تهویه هوا  و خروج ساکنان، بازشوها امکان ورود

 .هستند خارج از ساختمانی هابا فضا ساختمان
 

 .استمترمربع  2کمتر از آن مساحت قاب بازشویی است که  کوچک: یبازشو
 

 . استمترمربع  0تا  2 آن بینمساحت قاب بازشویی است که  متوسط: یبازشو 
 

 .استمترمربع  0تر از  بیشآن مساحت قاب بازشویی است که  بزرگ: یبازشو
 

که در روی زمین یاا زیارزمین واقاع شاده  اعم از این ساختمانتعداد سطوح )سقف( یک  :واحد مسکونی ساختمان تعداد طبقات

    د.نگوی باشند، را طبقه می
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هایی است که از اتمام بنای واحد مسکونی تا زمان آمارگیری گذشته اسات. در صاورتی  منظور تعداد سال :عمر بنای واحد مسکونی

های مختلف ساخته شده، تشکیل شده باشد، عمر قسمتی کاه اول سااخته شاده در که یک واحد مسکونی از چند قسمت که در سال

 شود.       نظر گرفته می
 

واحد مسکونی در آن واقاع شاده اسات.  منظور مساحت قطعه زمینی است که ساختمان :واحد مسکونی ساختمانمساحت زمین 

 مسکونی مجاور  یا معبر عمومی است.معموالً دیوار، حصار، واحدهای مرز این محدوده 
 

زیربناای فضااهای زیساتی، فضااهای معیشاتی، فضااهای زیساتی و  ا برابر مجموع مسااحتمساحت کل زیربن :مساحت کل زيربنا

 . دارد که بنای واحد مسکونی در آن بنا شده قرارقطعه زمینی  ی که در محدودهتی و سایر فضاها است معیش
 

                 همکف است. ی منظور از سطح اشغال، مساحت زیربنای طبقه :سطح اشغال
 

که صرفاً برای استراحت،  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهایمساحت  منظور مجموع :مساحت زيربنای فضاهای زيستی

هاای  ، مطالعه، شست و شو و یا هر ناوع فعالیات دیگار مرباوط باه زنادگی بجاز فعالیتخوردن غذا، پذیراییآماده کردن یا  خوابیدن،

 . تولیدی و معیشتی از آن استفاده شود
 

بارای انجاام صارفاً  کاه استواحد مسکونی  محصور و مسقف فضاهای منظور مجموع مساحت :مساحت زيربنای فضاهای معیشتی

بافی، حصایربافی، تولیاد ماسات و  قالی واحد مسکونی )نظیر دام داری، کشاورزی، باغ داری، ساکنان و معیشتی های اقتصادی فعالیت

  استفاده شود.(  ...کره و گرفتن شیر و 
 

 واحد مساکونی اسات مسقفمحصور و  فضاهای منظور مجموع مساحت : معیشتی ومساحت زيربنای فضاهای مشترک زيستی 

شود و هام دار قاالی در آن  مانند اتاقی که هم در آن غذا خورده میهم به فعالیت زیستی و هم به فعالیت معیشتی اختصاص دارد.  که

   .برپاست
 

ی  های سه گانه هیچ یک از عملکردکه  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهای : منظور مجموع مساحتمساحت ساير فضاها 

   فوق را نداشته باشد.
 

، پاذیرایی، خاواب فضاای .متر ارتفااع دارد 0متر مربع مساحت و  4است که حداقل  ی دار فضای محصور و سقف ،تاقامنظور از  :تا ا

فضااهایی  شاوند. اتااق محساوب می دنمتر ارتفاع داشته باشا 0متر مربع مساحت و  4که حداقل  به شرط آنهال، آشپزخانه و انباری 

 شوند. مین محسوبکاهدانی و ... اتاق طویله و  توالت ،آب انبار، ،حمامگاراژ، مانند 
 

تعیین نوع مالکیت واحد مسکونی از نظر رسمی و قانونی اسات. واحاد مساکونی منظور از سند واحد مسکونی،  :سند واحد مسکونی

 1د منگوله دار(، برگه واگذاری )واگذاری شاده توساط هیئات ممکن است دارای سند رسمی )سند سازمان ثبت امالک موسوم به سن

 .ای )موسوم به عادی( باشد های مسکن، بنیاد مسکن و غیره( و سند خطی)نسقی( یا قول نامه نفره سابق، تعاونی
 

دارد، ارتبااط  های روزمره زندگی که نیااز باه فضاای بااز عالوه بر انجام برخی فعالیت باز و بدون سقفی است که یحیاط فضا :حیاط

ای از  بخاش عماده ه در نقااط روساتایی،ژباه ویا حیاط یا محوطه بااز و نیماه محصاور سازد. میان عناصر واحد مسکونی را برقرار می

را درخود امکان پذیر می ساازد. در مساکن روساتایی در بسایاری از ماوارد در  )باغچه، حوض و...( عملکردهای عناصر واحد مسکونی

 است. روزمره زندگیهای  ت و تامین مایحتاج روزانه و دیگر فعالیتخدمت تولید، معیش
 

ایوان حاداقل  عمل می کند. (حیاطفضای باز )واحد مسکونی و  داخلیایوان فضای مسقفی است که به عنوان رابط بین فضای  :ايوان

 باشد. از یک طرف و حد اکثر از سه طرف به فضای باز مرتبط می
 

کناد و موجاب پایاداری  ی اجزایی از ساختمان است که نیروی افقی و عمودی را به زماین منتقال می جموعهمنظور از سازه، مسازه: 

 شود. ای ساختمان محسوب می شود. اسکلت از مجموعه اعضای سازه ساختمان می
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کناد. در  حمال میبنایی است که اسکلت آن با تیرآهن بنا می شود و این اسکلت باار سااختمان را ت ی فلزی) اسکلت فلزی(: سازه

 دهد.  پارچه را تشکیل می کار رفته در دیوار و سقف به یکدیگر متصل می شود و یک اسکلت یک های به این شیوه ساخت، تیرآهن
 

ها و کالف سقف( از بتون آرمه )بتون همراه با آرماتور و میلگرد( ساخته  بنایی است که اسکلت آن )ستون ی بتنی)بتون آرمه(: سازه

 شده است و این اسکلت، بار ساختمان را تحمل می کند. 
 

آجر، بلاوک  بنایی است که با آجر یا بلوک و آهن ساخته شده است، سقف از تیرآهن و آجر و دیوارها ازی بنايی )ديوار باربر(:  سازه

 کند. یا سنگ است و دیوارها بار ساختمان را تحمل می
 

رود  ای در اسکلت و اعضای باربر آن ) تیر، ستون و غیره( به کار مای بنایی است که چوب به عنوان یکی از مصالح سازه چوبی: ی سازه

 .شودی مها به پی و زمین منتقل  از طریق تیرها و ستونو بارهای وارده به آن  و وزن بنا
 

آیاد.  های سازه ای فوق باه دسات می بنایی است که از ترکیب حداقل دو نوع از نظام : های فو ( )ترکیبی از سازه مختلط ی سازه

 .باشد های فوق می سازه آن ترکیبی از سازهمثالً فلزی و بنایی یا بتنی و بنایی که 

 

که برای یکپارچه کردن سااختمان و اتصاال دیوارهاا باه یکادیگر و  منظور از کالف، یک پروفیل فلزی یا یک قطعه بتنی است کالف:

 شود تا بتواند بارهای افقی را تحمل کنند.دیوارها به کف و سقف در نظر گرفته می

 

 عهده دارد.  ی انتقال بار واحد مسکونی به زمین را به بخشی از بنا است که در زمین قرار گرفته و وظیفه پی:
 

که بین زمین یا پی و دیوار قرار دارد و معموالً بخشی از آن در مجاور سطح زمین و بخشی بااالتر از است بخشی از بنا  کرسی چینی:

 سطح زمین قرار دارد.
 

منظور حفاظات روی آن را باا مصاالح  باهساقف، ی  زهساا اجارایبعد از  ی ساخت، در آخرین مرحلهپوشش سقف واحد مسکونی: 

   .کنند پوششی تکمیل می
 

 شود. صورت کامالً افقی و موازی با سطح زمین باشد به آن سقف مسطح اطالق می چه پوشش سطح به چنان مسطح:سقف 
 

های سقف است که معموالً با استفاده از خرپاهای چوبی یا فلزی و در مناطقی کاه باارش جاوی زیااد  نوعی از سازه : دار شیبسقف 

های  صاورت شایب های شیروانی معموالً به در سقفنسبت به افق زاویه داشته و دار  بشی های سقفشود. سطح نهایی  است استفاده می

 شوند. طرفه و چهارطرفه اجرا می  طرفه، سه طرفه، دو یک
 

مقطاع اول شوند.  کره هستند که از خشت یا آجر ساخته می ای از نیم نوعی سقف که معموالً بخشی یا نیمه :)نیم کره( گنبدیسقف 

 شود. کروی میگنبد  ومقطع مربعی شکل تبدیل به شکل دایره  که در ادامه، ترین سطح آن، مربع شکل است گنبد در پایین
 

از خشت یا آجر است. این نوع سقف از امتداد و تکرار یاک  (انحنایی) ای کمانی هپوست نوعی سقف با :ای )نیم استوانه( هگهوارسقف 

 در تمام طول خود یک انحنای مشخص دارد.است و بخشی از یک استوانه و به عنوان  شود کمان روی محور طولی ایجاد می
 

رفتاه  کاار هباشاود. مصاالح  کاری رطوبتی استفاده می گیری از نفوذ آب باران و برف در سقف از عایق برای پیش کاری رطوبتی: عايق

 گل، قیرگونی، عایق رطوبتی آماده، نایلون و یا ورق پالستیک است. کاری رطوبتی شامل کاه برای عایق
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 ها خالصه يافته

 
 

 
 

 استانفعالیت اقتصادی غالب اهالی روستاهای 

روستای دارای بیست واحاد مساکونی  012دهد، از مجموع  نشان می 2930های مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیری از ویژگی

درصد( صانعت و خادمات  4/02روستا ) 29درصد( کشاورزی و  1/13روستا ) 021، فعالیت غالب اهالی البرزتر استان معمولی و بیش

 بوده است.
 

  2931برحسب نوع فعالیت اقتصادی غالب اهالی:  البرزاستان های  روستا-2

 شرح  تعداد روستا کشاورزی صنعت و خدمات

 تعداد 012 021 29

 درصد 2/222 1/13 4/02

 
 استان  نوع بافت مسکونی در روستاهای 

درصاد( دارای  3/22) روساتا 242درصد( دارای بافت مساکونی متاراکم،  0/42) البرزاستان روستای  221دهد،  نتایج طرح نشان می

 اند.  متراکم بوده درصد( دارای بافت مسکونی غیر 2/9) روستا 3متراکم و  بافت مسکونی نیمه
 

     2931: بافت مسکونی نوعبرحسب  البرزاستان های  روستا-1

 شرح  تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیرمتراکم

 تعداد 012 221 242 3

 درصد 2/222 0/42 3/22 2/9

 
 استان  تعداد طبقات ساختمان واحدهای مسکونی معمولی روستايی 

در  واحد مسکونی معمولی 12929دهد، از مجموع  نشان می 2930های مسکن روستایی سال  ایج طرح آمارگیری از ویژگینت

درصد( دو طبقه و  4/41) واحد مسکونی 92013و  درصد( یک طبقه 1/29) واحد مسکونی 92294، تعداد البرزاستان های  روستا

  تعداد طبقه بوده است. 1/2 البرزمسکونی معمولی روستایی استان  هایواحد، میانگین تعداد طبقات در اند تر بوده بیش
 

 2931: تعداد طبقات و میانگین آن برحسب البرزاستان روستايی  واحدهای مسکونی معمولی-9

 تعداد کل طبقات
  میانگین

 تعداد طبقات

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 جمع يک طبقه تر دو طبقه و بیش

 تعداد 12929 1/2 12929 92294 92013

 درصد 2/222 - 2/222 1/29 4/41
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 استان  عمر واحدهای مسکونی معمولی روستايی 

درصاد( دارای  2/21) واحاد مساکونی 22494 ، البرزاستان های  روستادر  مسکونی معمولی هایواحدراساس نتایج طرح، از مجموع ب

درصاد( دارای  9/00) واحاد مساکونی 24212ساال،  24تا  2درصد( دارای عمر  2/91) واحد مسکونی 09223سال،  2عمر کمتر از 

مسکونی  هایواحداند، میانگین عمر در   تر بوده سال و بیش 02درصد( دارای عمر  1/02) واحد مسکونی 21133سال و  04تا  22عمر 

 سال بوده است. 2/23 البرزاستان معمولی روستایی 
 

  2931: برحسب عمر و میانگین آن البرزاستان روستايی  واحدهای مسکونی معمولی-4

 و سال  25

 تربیش

 24 تا 15 

 سال

 14 تا   5

 سال

 5 از کمتر

 سال

  میانگین

 (سال) عمر

 واحد تعداد

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 12929 2/23 10434 23509 14570 16789

 درصد 2/222 - 2/21 2/91 9/09 1/02

 
 استان  مساحت زمین ساختمان واحدهای مسکونی معمولی روستايی 

درصاد( دارای  2/22) واحاد مساکونی 90334، البارزاستان های  روستادر  مسکونی معمولی هایواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 

واحاد  3201مترمربع،  922تا  022درصد( دارای مساحت زمین  1/21) واحد مسکونی 22222 مترمربع و کمتر، 200 زمینمساحت 

درصاد( دارای مسااحت زماین  3/21) واحاد مساکونی 22111مترمربع و  222تا  922درصد( دارای مساحت زمین  2/24) مسکونی

 مترمربع بوده است. 4/422 البرزیی استان مسکونی معمولی روستا هایواحدند، میانگین مساحت زمین در   ا مترمربع بوده 222بیش از 
 

  2931: مساحت زمین و میانگین آنبرحسب  البرزاستان روستايی  واحدهای مسکونی معمولی-1

 500 از بیش

 مترمربع

 111 تا 912

 مترمربع

 300تا  112

 مترمربع

مترمربع  200 

 و کمتر

مساحت  میانگین

 زمین )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 65303 4/422 32994 11505 9127 11677

 درصد 2/222 - 2/22 1/21 2/24 3/21

 
 وضعیت و نوع عملکرد فضاهای واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

اناد،  بودهزیساتی  ی باا عملکاردفضااهاکه همگای دارای  البرزهای استان  در روستا واحد مسکونی 12929براساس نتایج طرح، از کل 

0210ی باا عملکارد فضااهادرصاد( دارای  0/2) واحد مسکونی 120ی با عملکرد معیشتی، فضاهادرصد( دارای  3/9) واحد مسکونی

ی باا عملکارد غیار فضااهایا فاقاد  ریسا ی با عملکردفضاهادرصد( دارای  9/32) واحد مسکونی 10002مشترک زیستی و معیشتی و 

 اند. زیستی بوده
 

       2931وضعیت و نوع عملکرد فضاها: برحسب  البرزروستايی استان  واحدهای مسکونی معمولی-6

 ی با عملکردفضاهادارای 

ی با فضاهايا فاقد  ريسا

 عملکرد غیر زيستی

ی با فضاهادارای 

مشترک  عملکرد

  و معیشتی یستيز

ی فضاهادارای 

با عملکرد 

 یشتیمع

ی فضاهادارای 

با عملکرد 

 زيستی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 65303 65303 2572 752 62225

 درصد 2/222 2/222 3/9 0/2 9/32
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 استانمساحت زيربنای واحدهای مسکونی معمولی روستايی کل 

درصاد( دارای  3/22) واحاد مساکونی 1113 ،البارزاساتان های  روساتادر  مسکونی معمولی هایواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 

مترمرباع،  202تاا  12درصد( دارای مساحت کل زیربناای  2/12) واحد مسکونی 41240مترمربع،   12مساحت کل زیربنای کمتر از 

درصاد( دارای  1/9) واحاد مساکونی 0932مترمرباع و  232تا  202درصد( دارای مساحت کل زیربنای  2/24) واحد مسکونی 3022

 البرزمسکونی معمولی روستایی استان  هایواحدی کل در اند، میانگین مساحت زیربنا  مترمربع بوده 232مساحت کل زیربنای بیش از 

  مترمربع بوده است. 3/31
 

  2931: مساحت زيربنا و میانگین آنبرحسب کل  البرزاستان روستايی  واحدهای مسکونی معمولی-7

بیش از  
180  
 مترمربع

  281تا  212

 مترمربع

  211تا  61

 مترمربع

  61کمتر از  

 مترمربع 

مساحت  میانگین

 زيربنای کل )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 65303 3/31 7679 46042 9201 2381

1/9 2/24  درصد 2/222 - 3/22 2/12 

 
استان  يیروستا یمعمول یمسکون یتعداد اتا  در واحدها

های  روستادر  مسکونی معمولی هایواحددهد، از مجموع  نشان می 2930مسکن روستایی سال  های نتایج طرح آمارگیری از ویژگی

 02329درصد( دارای دو اتاق،  9/01) واحد مسکونی 21223درصد( دارای یک اتاق،  2/2) واحد مسکونی 902تعداد ، البرزاستان 

 واحد مسکونی 1231اتاق و چهار درصد( دارای  1/00) واحد مسکونی 24113درصد( دارای سه اتاق،  1/93) واحد مسکونی

اتاق بوده  0/9 البرزمسکونی معمولی روستایی استان  هایواحداند، میانگین تعداد اتاق در  تر بوده اتاق و بیش درصد( دارای پنج3/22)

 است.
 

 2931: تعداد اتا  و میانگین آن برحسب البرزاستان روستايی  واحدهای مسکونی معمولی-8

 کل
 میانگین

 تعداد اتا 

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح

اتا   پنج

 ترو بیش
 جمع اتا  يک دو اتا  سه اتا  چهار اتا 

 تعداد 12929 0/9 12929 325 17159 25953 14769 7097

3/22  1/00  1/93  9/01  2/2  درصد 2/222 - 100/0 

 
 استان  ی فضاهای زيستی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  نوع سازه

واحاد  01319 فضااهای زیساتیدر سااخت ، البارزاساتان های  روساتادر  مسکونی معمولی هایواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 

 واحاد مساکونی 23224 و ی فلازی یاا بتنای ساازهدرصد( از  4/92) واحد مسکونی 23311ی بنایی،  سازهدرصد( از  0/42) مسکونی

 ی چوبی یا مختلط استفاده شده است.  سازهدرصد( از 4/03)
 

     2931: برحسب نوع سازه در فضاهای زيستی البرزاستان واحدهای مسکونی معمولی روستايی -3

 اظهار نشده
ی چوبی يا سازه

 مختلط

ی فلزی يا  سازه

 بتنی
 سازه بنايی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 65303 26873 19877 18554 0

 درصد 2/222 0/42 4/92 4/03 0/0





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نمودارها
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 2931 غالب اهالی: اقتصادی فعالیتبرحسب نوع  البرزاستان ی ها روستا -2نمودار 
 

 

 
 

 

 
 

 2931 :مسکونی افتب برحسب نوع البرزاستان  یها روستا -1نمودار 

 

 

 

 
 

 

 

 صنعت یا خدمات

02/4% 

 کشاورزی

13/1% 

 بافت غیرمتراکم

9/2% 

 بافت نیمه متراکم

22/3% 

 بافت متراکم

42/0% 
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 2931 :برحسب عمر البرزروستايی استان  واحدهای مسکونی معمولی -9نمودار 
 

 

 

 
 

  2931 مساحت زمین:برحسب  البرزروستايی استان  واحدهای مسکونی معمولی -4نمودار 
 

 

 

 

 

 سال و بیش تر02

02/1% 

 سال 04تا 22

00/9% 

 سال 24تا 2

91/2% 

 سال 2کمتراز 

21/2% 

 مترمربع 222بیش از 

21/3% 

 مترمربع 222تا  922

24/2% 

 مترمربع 922تا  022

21/1% 

 مترمربع یا کمتر022 

22/2% 
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 2931 مساحت زيربنا:کل برحسب  البرزروستايی استان  واحدهای مسکونی معمولی -1نمودار 
 

  

 

 
 

 2931 :برحسب نوع سازه در فضاهای زيستی البرزروستايی استان  واحدهای مسکونی معمولی -6نمودار 
 

 

 
 

 مترمربع232بیش از 

 مترمربع 232تا 202 9/1%

24/2% 

 مترمربع 202تا 12

12/2% 

 مترمربع12کمتراز 

22/3% 

 اظهار نشده

2/2% 
 سازه ی چوبی یا مختلط

03/4% 

 سازه ی فلزی یا بتنی

92/4% 

 بنایی سازه ی 

42/0% 





 

 

 

 

 

 

 ها جدول
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 2931برحسب نوع فعالیت اقتصادی غالب اهالی:  البرزاستان  های  روستا -2

 شهرستان تعداد روستا کشاورزی خدمات و صنعت

  ........................ البرز  استان           260 207 53

 
 2931برحسب وضعیت کارگاه تولید صنايع دستی:  البرزاستان  های  روستا -1

 شهرستان تعداد روستا دستی تولید صنایع کارگاه دارای دستی تولید صنایع فاقد کارگاه

  ......................... البرزاستان            260 39 221

 
 2931برحسب نوع بافت مسکونی:  البرزاستان  های  روستا -9

 شهرستان تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیر متراکم

  ......................... البرزاستان            260 107 145 9

 
    2931برحسب وضعیت و جهت گسترش:  البرزاستان  های  روستا -4

 فاقد گسترش

 دارای گسترش برحسب جهت

 شهرستان تعداد روستا
 جمع اراضی زراعی باغات سایر

  ......................... استان البرز            260 195 59 80 57 65

 
 2931در احداث واحدهای مسکونی:  کار رفته هبی  هبرحسب نوع مصالح عمد  استان البرز  های  روستا -1

 شهرستان تعداد روستا مصالح بومی مصالح غیر بومی مصالح توام

  ......................... استان البرز            260 4 220 36
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 2931آوری و دفع زباله:  برحسب وضعیت و سازمان مسئول جمع  استان البرز  های  روستا -6

سازمان  فاقد

مسئول 

آوری و  جمع

 دفع زباله

 آوری و دفع زباله دارای سازمان مسئول جمع

 ،یاسالمی آباد یشورا شهرستان تعداد روستا

 ریسا ایشهر نزدیک  یشهردار

، یداربخش

 ییا دهیار یدهدار
 جمع

  ......................... استان البرز            260 209 180 28 52

 
 2931 :ی مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی وسیلهترين نوع  برحسب عمده  استان البرز  های  روستا -7

 شهرستان تعداد روستا تاکسی سرویس بوساتوبوس یا مینی یا سایربار وانت 

  ......................... استان البرز            260 181 27 51

 
 2931: قیمت يک مترمربع زمین برای احداث واحد مسکونی ی برحسب متوسط مظنه استان البرز  های  روستا -8

 زمین فاقد هایآبادی

 شده خرید و فروش

 شده خرید و فروش زمین دارای هایآبادی

 شهرستان تعداد روستا
 زمین میانگین قیمت خرید یک مترمربع

 )هزارریال(
 تعداد

  ......................... استان البرز            260 197 1733/4 63

 
 2931: مسکونیی احداث يک مترمربع زيربنای ی هزينه متوسط مظنهبرحسب  استان البرز  های  روستا -3

فاقد واحد  یهایآباد

 مسکونی احداثی

 مسکونی احداثی واحد یدارای ها یآباد

 شهرستان تعداد روستا
میانگین هزینه احداث یک مترمربع زیربنا 

 )هزارریال(
 تعداد

  ......................... استان البرز            260 234 5969/7 26

 
 2931: يک مترمربع زيربنای مسکونی یبهای ماهانه ی اجاره  سط مظنهمتوبرحسب  استان البرز  های  روستا -21

 واحد فاقد هایآبادی

 استیجاری مسکونی

 یاستیجارمسکونی  واحد یدارای ها یآباد

یک مترمربع  یماهانه یمیانگین اجاره بها شهرستان تعداد روستا

 )هزارریال (
 تعداد

  ......................... استان البرز            260 104 33/0 156
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 2931: شهرستانتفکیک  برحسب جهت جغرافیايی نماها به  استان البرز  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -22

 تعداد نماها شمال جنوب شرق غرب اظهار نشده
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ......................... استان البرز            65303 134042 32322 43841 30769 27111 205

  ......................................................... کرج 17279 29955 6059 7579 8517 7801 40

  ............................................... ساوجبالغ 32294 66935 17265 24373 13356 11940 106

  .................................................... نظرآباد 7597 15672 3795 5478 3715 2685 26

  .................................................... طالقان 8133 21480 5203 6412 5181 4685 33

 
 2931: شهرستانتفکیک  بهو میانگین آن برحسب تعداد نما   استان البرز  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -21

 اظهار نشده
چهار و 

 تر بیش
 یک نما دو نما سه نما

میانگین 

 تعداد نما

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ........................ استان البرز            65303 2/1 22882 22623 12459 7134 205

  ......................................................... کرج 17279 1/7 8977 4928 2214 1121 40

  ............................................... ساوجبالغ 32294 2/1 9781 12956 6566 2886 106

  .................................................... نظرآباد 7597 2/1 2957 2102 1538 975 26

  .....................................................طالقان 8133 2/7 1167 2638 2142 2153 33

 
 2931: شهرستانتفکیک  برحسب نوع بازشو در فضاهای زيستی به  البرز استان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -29

 شهرستان تعداد واحد مسکونی بازشوی کوچکدارای  بازشوی متوسطدارای  بازشوی بزرگدارای 

  ......................... استان البرز            65303 25854 54134 60020

  ......................................................... کرج 17279 6441 14233 13631

  ............................................... ساوجبالغ 32294 10972 26461 32016

  .................................................... نظرآباد 7597 2342 6041 7439

  .................................................... طالقان 8133 6099 7398 6935

 
تفکیتک   در فضتاهای زيستتی بته   و میانگین آن تعداد بازشو  ،نوع برحسب  استان البرز  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -24

 2931: شهرستان

 کل
 میانگین

 هابازشو

تعداد واحد 

 مسکونی
  2از بیش شهرستان

 بازشو

 2تا  9

  بازشو 

 9کمتر از 

 بازشو
 جمع

  ....................... استان البرز            65303 5/7 65303 4111 30793 30399

  ......................................................... کرج 17279 4/8 17279 1924 9593 5762

  ............................................... ساوجبالغ 32294 5/8 32294 1379 14978 15936

  .................................................... نظرآباد 7597 5/3 7597 534 3999 3064

  .....................................................طالقان 65303 7/7 8133 274 2223 5636
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تفکیتک   برحسب نوع، تعداد بازشو و میتانگین آن در فضتاهای زيستتی بته      استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -24

 )ادامه( 2931شهرستان: 

 کوچک یبازشو

 شهرستان
 جمع بازشو 9کمتر از   بازشو  2تا  9 بازشو  5از بیش

  ........................ استان البرز             25854 22231 3455 167

  ......................................................... کرج 6441 5837 604 0

  ............................................... ساوجبالغ 10972 9717 1255 0

  .................................................... نظرآباد 2342 1955 349 38

  .................................................... طالقان 6099 4722 1248 129

 

 
تفکیتک   برحسب نوع، تعداد بازشو و میتانگین آن در فضتاهای زيستتی بته     استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -24

 )ادامه( 2931شهرستان: 

 متوسطبازشوی  بازشوی بزرگ

  5از بیش شهرستان

 بازشو

 2تا  9

  بازشو 

 9کمتر از 

 بازشو
 جمع

  5از بیش

 بازشو

 2تا  9

  بازشو 

 9کمتر از 

 بازشو
 جمع

  ......................... استان البرز             54134 25114 24526 4494 60020 34335 19979 5706

 ......................................................... کرج 14233 7852 5594 786 13631 8044 4557 1029

 ............................................... ساوجبالغ 26461 11374 13294 1792 32016 17904 10951 3160

 .................................................... نظرآباد 6041 3428 2306 308 7439 4568 2230 641

 ..................................................... طالقان 7398 2460 3331 1607 6935 3819 2240 876

 
 2931تفکیک شهرستان:  برحسب نوع، تعداد طبقات و میانگین آن به استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -21

 میانگین کل

تعداد 

 طبقات

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش

  ....................... استان البرز             65303 1/6 65303 35034 30269

  ......................................................... کرج 17279 1/8 17279 7875 9404

  ............................................... ساوجبالغ 32294 1/5 32294 18861 13433

  .................................................... نظرآباد 7597 1/3 7597 5646 1951

  .....................................................طالقان 8133 1/8 8133 2652 5481
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 )ادامه(2931تفکیک شهرستان: برحسب نوع، تعداد طبقات و میانگین آن به استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -21

 تعداد طبقات زیر زمین تعداد طبقات روی زمین

دو طبقه و  شهرستان

 تر بیش
 جمع یک طبقه

دو طبقه و 

 تر بیش
 جمع یک طبقه

  ........................ استان البرز             10884 10884 0 65303 43109 22195

  ......................................................... کرج 1376 1376 0 17279 8691 8589

  ............................................... ساوجبالغ 6714 6714 0 32294 24204 8090

  .................................................... نظرآباد 699 699 0 7597 6165 1432

  .....................................................طالقان 2095 2095 0 8133 4049 4085

  2931تفکیک شهرستان:  بهبرحسب عمر و میانگین آن  استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -26

سال و  02

 تربیش
 سال 2کمتر از  سال 24تا  2 سال 04تا  22

  میانگین

 عمر )سال(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ....................... استان البرز             65303 18/1 10434 23509 14570 16789

  ......................................................... کرج 17279 15/7 4061 7032 2241 3945

  ............................................... ساوجبالغ 32294 17/1 4184 11416 9010 7685

  .................................................... نظرآباد 7597 17/7 1282 2596 1758 1962

  .................................................... طالقان 8133 27/3 907 2466 1561 3198

  2931تفکیک شهرستان:  برحسب مساحت زمین و میانگین آن به استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -27

 500 از بیش

 مترمربع

 222 تا 922

 مترمربع

 300 تا 201

 مترمربع

 200 

مترمربع و 

 کمتر

 میانگین

مساحت زمین 

 )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ....................... استان البرز             65303 401/4 32994 11505 9127 11677

  ......................................................... کرج 17279 247/5 12067 2243 1637 1332

  ............................................... ساوجبالغ 32294 486/3 13514 6765 4770 7244

  .................................................... نظرآباد 7597 467/8 3047 1170 1432 1948

  .....................................................طالقان 8133 329/5 4366 1327 1288 1153

   2931تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع عملکرد فضاها به استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -28

 ی با عملکردفضاهادارای 

ی با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ی با فضاهادارای 

مشترک  عملکرد

 و معیشتی یستیز

ی فضاهادارای 

با عملکرد 

 یشتیمع

ی فضاهادارای 

با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ....................... استان البرز             65303 65303 2572 752 62225

  ......................................................... کرج 17279 17279 263 153 16862

  ............................................... ساوجبالغ 32294 32294 1200 235 30995

  .................................................... نظرآباد 7597 7597 763 123 6733

  .....................................................طالقان 8133 8133 345 240 7635
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  2931تفکیک شهرستان:  برحسب کل مساحت زيربنا و میانگین آن به   استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -23

 232بیش از 

 مترمربع

  232تا  202

 مترمربع

  202تا  12

 مترمربع

 12کمتر از 

 مترمربع 

 میانگین

مساحت زیربنای 

 کل )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ....................... استان البرز             65303 96/9 7679 46042 9201 2381

  ......................................................... کرج 17279 89/6 2188 12923 1776 392

  ............................................... ساوجبالغ 32294 97/6 3340 23366 4741 848

  .................................................... نظرآباد 7597 100/0 1109 5153 882 454

  .....................................................طالقان 8133 106/8 1043 4601 1802 688

ی همکف( و متوستط   میانگین سطح اشغال )زيربنای طبقهبرحسب برحسب  استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -11

 2931تفکیک شهرستان: نسبت سطح اشغال ساختمان به مساحت زمین آن به

 222بیش از 

 مترمربع 

  222تا  12

 مترمربع

 60 

مترمربع و 

 کمتر

متوسط نسبت سطح 

اشغال ساختمان به 

 مساحت زمین آن 

میانگین سطح 

 اشغال

 (مترمربع)

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ......................... استان البرز             65303 91/1 0/5 8114 39345 17844

 ......................................................... کرج 17279 86/6 0/6 2148 11286 3845

 ............................................... ساوجبالغ 32294 94/4 0/4 3325 18652 10317

 .................................................... نظرآباد 7597 97/5 0/4 1026 4257 2314

 ..................................................... طالقان 8133 81/7 0/4 1615 5150 1369

تفکیتک   برحسب مستاحت زيربنتای فضتاهای زيستتی و میتانگین آن بته       استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -12

  2931شهرستان: 

مترمربع و  222

 تر بیش

 33تا  42

 مترمربع

 42کمتر از 

 مترمربع

مساحت  میانگین

 یفضاهازیربنای 

 )مترمربع(زیستی 

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ......................... استان البرز             65303 93/8 1103 37643 26557

 ......................................................... کرج 17279 88/2 229 11977 5073

 ............................................... ساوجبالغ 32294 95/4 602 16886 14806

 .................................................... نظرآباد 7597 90/0 17 4824 2756

 ..................................................... طالقان 8133 102/9 255 3955 3923

  2931تفکیک شهرستان:  به معیشتیبرحسب مساحت زيربنای فضاهای  استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -11

 شهرستان تعداد واحد مسکونی مترمربع 42کمتراز  مترمربع 33تا  42 تر مترمربع و بیش 222

  ......................... استان البرز             2572 1429 742 400

  ......................................................... کرج 263 181 66 16

  ............................................... ساوجبالغ 1200 690 406 103

  .................................................... نظرآباد 763 403 124 236

  ..................................................... طالقان 345 155 146 44
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 2931تفکیک شهرستان: برحسب نوع عملکرد، تعداد اتا  و میانگین آن به استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -19

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق

تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق اتاق چهار

  ........................ استان البرز             65303 3/2 65303 325 17159 25953 14769 7097

  ......................................................... کرج 17279 3/1 17279 45 5833 6390 3422 1589

  ............................................... ساوجبالغ 32294 3/2 32294 154 7329 14712 7707 2391

  .................................................... نظرآباد 7597 3/3 7597 0 2395 2603 1467 1133

  .....................................................طالقان 8133 3/7 8133 126 1602 2249 2172 1983

 

 
 2931تفکیک شهرستتان:   برحسب نوع عملکرد، تعداد اتا  و میانگین آن به استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -19

 )ادامه(

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع اتاقیک  دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ......................... استان البرز             3/2 65303 410 18031 27167 13852 5843

  ......................................................... کرج 3/0 17279 82 5987 6824 3157 1229

  ............................................... ساوجبالغ 3/1 32294 154 7753 15262 7028 2097

  .................................................... نظرآباد 3/1 7597 0 2659 2687 1496 755

  ..................................................... طالقان 3/6 8133 174 1632 2394 2171 1761

 

 
 2931تفکیک شهرستتان:   برحسب نوع عملکرد، تعداد اتا  و میانگین آن به استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -19

 )ادامه(

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترک زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
 شهرستان

 فاقد اتاق
پنچ اتاق 

 ترو بیش
 جمع اتاقیک  دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ........................ استان البرز             1/2 4299 3677 457 106 21 22 14

  ......................................................... کرج 1/0 1275 1259 16 0 0 0 0

  ............................................... ساوجبالغ 1/1 1581 1444 136 0 0 0 0

  .................................................... نظرآباد 1/5 909 624 145 96 21 22 0
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  .....................................................طالقان 1/4 535 351 160 10 0 0 14

های مورد استتفاده، تعتداد اتتا  و     برحسب نوع عملکرد اتا   استان البرز  واحدهای مسکونی معمولی روستايی دارای اتا  در  -14

 2931تفکیک شهرستان:  میانگین آن به

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق

تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ......................... استان البرز             65303 3/2 65303 383 17713 26038 14431 6737

  ......................................................... کرج 17279 3/1 17279 69 6094 6105 3519 1493

  ............................................... ساوجبالغ 32294 3/2 32294 154 7445 14831 7539 2324

  .................................................... نظرآباد 7597 3/3 7597 15 2398 2603 1485 1096

  ..................................................... طالقان 8133 3/6 8133 145 1776 2499 1888 1825

 

 
 

های مورد استتفاده، تعتداد اتتا  و     عملکرد اتا  برحسب نوع استان البرز  واحدهای مسکونی معمولی روستايی دارای اتا  در  -14

 )ادامه( 2931تفکیک شهرستان:  به میانگین آن

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ......................... استان البرز             3/1 65303 468 18585 27269 13480 5501

  ......................................................... کرج 3/0 17279 105 6248 6539 3254 1132

  ............................................... ساوجبالغ 3/1 32294 154 7869 15381 6860 2030

  .................................................... نظرآباد 3/1 7597 15 2662 2687 1514 719

  ..................................................... طالقان 3/5 8133 193 1806 2662 1852 1620

 

 
های مورد استتفاده، تعتداد اتتا  و     نوع عملکرد اتا برحسب  استان البرز  واحدهای مسکونی معمولی روستايی دارای اتا  در  -14

 )ادامه( 2931تفکیک شهرستان:  به میانگین آن

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترک زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ......................... استان البرز             1/2 4285 3677 457 106 21 22

  ......................................................... کرج 1/0 1275 1259 16 0 0 0

  ............................................... ساوجبالغ 1/1 1581 1444 136 0 0 0
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  .................................................... نظرآباد 1/5 909 624 145 96 21 22

  ..................................................... طالقان 1/4 521 351 160 10 0 0

  2931تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع سند به استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -11

 سایر بدون سند اظهار نشده
دارای برگه واگذاری، 

 سندخطی یا قولنامه

دارای سند 

 ثبتی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ........................ استان البرز             65303 18281 42265 1449 3308 0

  ......................................................... کرج 17279 3929 12751 425 174 0

  ............................................... ساوجبالغ 32294 8938 22489 113 754 0

  .................................................... نظرآباد 7597 2533 4768 38 257 0

  .....................................................طالقان 8133 2881 2257 872 2123 0

 2931تفکیک شهرستان:  ترين منبع تامین سرمايش به برحسب عمده استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -16

اظهار 

 نشده

بدون منبع 

 تامین سرمایش
 پنکه کولر آبی کولر گازی سایر

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ......................... استان البرز             65303 1987 42244 1884 0 19189 0

  ......................................................... کرج 17279 286 11084 192 0 5717 0

  ............................................... ساوجبالغ 32294 1036 24616 1571 0 5071 0

  .................................................... نظرآباد 7597 432 6531 120 0 514 0

  ..................................................... طالقان 8133 232 14 0 0 7887 0

تفکیتک   برحستب وضتعیت فضتای بتاز بترای نگهتداری حیوانتات بته         استتان البترز   واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -17

   2931شهرستان:

 اظهار نشده
فاقد فضای باز برای 

 نگهداری حیوانات

دارای فضای باز برای 

 نگهداری حیوانات
 شهرستان تعداد واحد مسکونی

  ........................ استان البرز             65303 7229 58074 0

  ......................................................... کرج 17279 1928 15351 0

  ............................................... ساوجبالغ 32294 3374 28920 0

  .................................................... نظرآباد 7597 1595 6002 0

  ..................................................... طالقان 8133 331 7802 0

 2931تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع عملکرد حیاط به استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -18

 فاقد حیاط

 عملکرددارای حیاط برحسب 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 نشده اظهار
و  یستیز

  یشتیمع
 جمع زیستی

  ......................... استان البرز             65303 61307 56564 2899 1843 3997

  ......................................................... کرج 17279 14999 13698 336 966 2280
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  ............................................... ساوجبالغ 32294 31206 29041 1539 626 1088

  ....................................................نظرآباد 7597 7330 6676 549 105 267

  .................................................... طالقان 8133 7770 7149 475 147 363

 2931تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع عملکرد ايوان به استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -13

 فاقد ایوان اظهار نشده

 عملکردبرحسب  ایواندارای 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
زیستی و 

 معیشتی
 جمع زیستی

 ......................... استان البرز             65303 46491 46299 193 0 18812 0

  ......................................................... کرج 17279 10759 10759 0 0 6520 0

  ............................................... ساوجبالغ 32294 23840 23840 0 0 8454 0

  .................................................... نظرآباد 7597 5841 5777 64 0 1756 0

  .....................................................طالقان 8133 6051 5922 129 0 2082 0

 2931تفکیک شهرستان:  ی استقرار آن به برحسب وضعیت مستراح و نحوهاستان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -91

 مستراح فاقد اظهارنشده

 ی استقرار برحسب نحوه دارای مستراح
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 جمع چسبیده به بنا مجزا از بنا اظهارنشده

  ......................... استان البرز             65303 65243 45276 19968 0 60 0

  ......................................................... کرج 17279 17238 13668 3571 0 41 0

  ............................................... ساوجبالغ 32294 32294 21518 10776 0 0 0

  .................................................... نظرآباد 7597 7597 3584 4013 0 0 0

  .................................................... طالقان 8133 8114 6506 1608 0 19 0

 2931تفکیک شهرستان:  آن بهی برحسب وضعیت ساخت بنا استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -92

 شهرستان تعداد واحد مسکونی ساخت تدریجی  باره ساخت یک نشدهاظهار 

  ......................... استان البرز             65303 26551 38752 0

  ......................................................... کرج 17279 4535 12744 0

  ............................................... ساوجبالغ 32294 17072 15222 0

  .................................................... نظرآباد 7597 3629 3969 0

  .................................................... طالقان 8133 1316 6817 0

 2931تفکیک شهرستان: برحسب نوع سازه در فضاهای زيستی و معیشتی به استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -91

 زیستی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
ی چوبی سازه

 یا مختلط

ی فلزی سازه

 یا بتنی
 جمع ی بناییسازه

  ......................... استان البرز             65303 65303 26873 19877 18554 0

  ......................................................... کرج 17279 17279 4724 7124 5431 0
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  ............................................... ساوجبالغ 32294 32294 13884 8889 9521 0

  .................................................... نظرآباد 7597 7597 3121 1996 2480 0

  .................................................... طالقان 8133 8133 5144 1867 1122 0

 
 2931تفکیک شهرستان: برحسب نوع سازه در فضاهای زيستی و معیشتی به استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -91

 )ادامه(

 معیشتی

 شهرستان
 اظهار نشده

ی چوبی یا سازه

 مختلط

ی فلزی یا سازه

 بتنی
 جمع ی بناییسازه

  ......................... استان البرز             2572 2179 225 109 58

  ......................................................... کرج 263 204 16 0 43

  ............................................... ساوجبالغ 1200 1075 125 0 0

  .................................................... نظرآباد 763 678 63 22 0

  .................................................... طالقان 345 223 21 87 15

 

تفکیتک   به یستيز یکالف در فضاها وضعیتبرحسب استان البرز بنايی روستايی   ی سازهواحدهای مسکونی معمولی دارای  -99

    2931: شهرستان 

تعداد واحد مسکونی 

 سازه بنایی فاقد کالف

تعداد واحد مسکونی 

 سازه بنایی دارای کالف

تعداد واحد مسکونی 

 دارای سازه بنایی
 شهرستان تعداد واحد مسکونی

  ......................... استان البرز             65303 26873 722 26150

  ......................................................... کرج 17279 4724 122 4602

  ............................................... ساوجبالغ 32294 13884 385 13499

  .................................................... نظرآباد 7597 3121 0 3121

  .................................................... طالقان 8133 5144 215 4929

 

ريتزی فضتاهای    رفتته در پتی   کار ی به هعمد برحسب وضعیت و نوع مصالح استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -94

 2931تفکیک شهرستان:  زيستی به

اظهار 

 نشده

 فاقد

 یریز پی

 کار رفته هبی  هی برحسب نوع مصالح عمدریزپیدارای 

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

اظهار 

 نشده

بلوک سیمانی 

 یا سایر 
 جمع شفته سنگ بتن

  ......................... استان البرز             65303 62450 25555 6541 30312 43 0 2853 0

  ......................................................... کرج 17279 16601 5043 1842 9716 0 0 678 0
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  ............................................... ساوجبالغ 32294 31819 14886 1564 15369 0 0 475 0

  .................................................... نظرآباد 7597 6792 3718 26 3006 43 0 805 0

  .................................................... طالقان 8133 7238 1908 3108 2221 0 0 895 0

چینی فضتاهای   کار رفته در کرسی به ی هعمدبرحسب وضعیت و نوع مصالح  استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -91

 2931تفکیک شهرستان:  زيستی به

اظهار 

 نشده

فاقد

 چینی  کرسی

 کار رفته هبی  هچینی برحسب نوع مصالح عمد دارای کرسی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
خشت، بلوک 

 سیمانی یا سایر 
 جمع آجر سنگ

  ......................... استان البرز             65303 52188 38668 11756 1763 0 13116 0

  ......................................................... کرج 17279 12155 9480 2081 595 0 5124 0

  ............................................... ساوجبالغ 32294 28026 21346 5841 838 0 4268 0

  .................................................... نظرآباد 7597 6807 6487 182 137 0 790 0

  .................................................... طالقان 8133 5200 1355 3652 193 0 2933 0

تفکیتک   کار رفتته در ديتوار فضتاهای زيستتی بته      برحسب نوع مصالح بهاستان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -96

 2931 شهرستان:

 اظهار نشده
 خشت، چینه

 سایر یا
 آجر سنگ بلوک سیمانی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ......................... استان البرز             65303 57931 3276 1713 6250 0

  ......................................................... کرج 17279 15249 1255 305 1387 0

  ............................................... ساوجبالغ 32294 29647 288 1066 2527 0

  .................................................... نظرآباد 7597 7044 20 145 549 0

  .................................................... طالقان 8133 5991 1713 197 1787 0

 2931تفکیک شهرستان:  کار رفته در نما به ی به هبرحسب نوع مصالح عمد استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -97

 آجرگری ماشینی آجر سنگ سیمان
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ......................... استان البرز             65303 10936 1206 15302 33082

  ......................................................... کرج 17279 4455 373 3549 8353

  ............................................... ساوجبالغ 32294 4379 338 9270 15604

  .................................................... نظرآباد 7597 1289 102 2011 3690

  .................................................... طالقان 8133 812 393 472 5435

 
  2931تفکیک شهرستان:  کار رفته در نما به ی به هبرحسب نوع مصالح عمد استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -97

 )ادامه(

 سرامیک سایر اظهار نشده
کاهگل، گچ یا گچ و 

 خاک
 شهرستان چوب
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  ......................... استان البرز             16 1766 2187 809 0

  ......................................................... کرج 0 176 349 24 0

  ............................................... ساوجبالغ 0 505 1557 640 0

  .................................................... نظرآباد 0 148 250 106 0

  .................................................... طالقان 16 936 30 39 0

تفکیتک   بته  کار رفتته در ستقف فضتاهای زيستتی     نوع مصالح بهبرحسب  استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -98

 2931شهرستان:

 آجر آهن گل وگچ چوب
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ......................... استان البرز             65303 46871 52102 47680 6915

  ......................................................... کرج 17279 12025 12329 12614 1536

  ............................................... ساوجبالغ 32294 25023 28622 24268 1205

  .................................................... نظرآباد 7597 6154 7040 6214 258

  .................................................... طالقان 8133 3669 4111 4585 3916

 

 
تفکیتک   بته  ستقف فضتاهای زيستتی   کار رفتته در   نوع مصالح بهبرحسب  استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -98

 )ادامه( 2931شهرستان:

 اظهار نشده
خشت، حصیر یا 

 سایر

سفال، شیروانی یا 

 ایرانیت
 شهرستان سیمان یا بتن تیرچه و بلوک

  ......................... استان البرز             4562 6457 25614 5226 0

  ......................................................... کرج 2547 3103 3499 1101 0

  ............................................... ساوجبالغ 1721 2502 13236 1878 0

  .................................................... نظرآباد 50 203 1860 363 0

  .................................................... طالقان 244 649 7019 1884 0

 

تفکیتک   بته  ستقف فضتاهای زيستتی    ی هعمتد نتوع پوشتش    برحستب  استان البترز  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -93

 2931شهرستان:

 اظهار نشده 

موزاییک، 

 ایآسفالت، بتن 

 سایر 

حلب یا سفال

 )شیروانی(

عایق رطوبتی 

 آماده
 کاهگل قیرگونی 

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان
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  ......................... استان البرز             65303 1033 2853 33197 26218 2001 0

  ......................................................... کرج 17279 389 1595 11016 3406 873 0

  ............................................... ساوجبالغ 32294 149 777 17313 13463 592 0

  .................................................... نظرآباد 7597 266 248 4458 2089 537 0

  .................................................... طالقان 8133 229 234 410 7261 0 0

 2931تفکیک شهرستان:  برحسب شکل ظاهری سقف فضاهای زيستی به استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -40

 مسطح دارشیب گنبدی ایگهواره اظهار نشده 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ......................... استان البرز             65303 38788 26515 0 0 0

  ......................................................... کرج 17279 13638 3642 0 0 0

  ............................................... ساوجبالغ 32294 18831 13463 0 0 0

  .................................................... نظرآباد 7597 5469 2128 0 0 0

  .................................................... طالقان 8133 851 7282 0 0 0

 

رطوبتی سقف فضاهای زيستی کاری  نوع عايقترين  هعمدوضعیت و برحسب  استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -41

 2931تفکیک شهرستان:  به

اظهار 

 نشده

 فاقد

کاری عایق

 رطوبتی

 نوعترین  هرطوبتی برحسب عمد کاری عایقدارای 

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

اظهار 

 نشده

قیرگونی، 

پالستیک 

 یا سایر 

سفال، شیروانی 

یا ایرانیت)سقف 

 شیبدار(

عایق 

رطوبتی 

 آماده

 جمع کاهگل

  ........................ استان البرز             65303 65285 729 33700 26235 4601 20 18 0

  ......................................................... کرج 17279 17279 134 11403 3423 2319 0 0 0

  ............................................... ساوجبالغ 32294 32294 101 17429 13463 1301 0 0 0

  .................................................... نظرآباد 7597 7579 266 4458 2089 747 20 18 0

  ..................................................... طالقان 8133 8133 229 410 7261 234 0 0 0
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تفکیتک   کف فضاهای زيستی بته  کار رفته در ی به هبرحسب نوع مصالح عمد استان البرز واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -41

 2931شهرستان:

اظهار 

 نشده

فاقدکف

 سازی

چوب یا 

 سایر

آجر یا 

 سنگ

بتن یا 

سیمان و 

 ماسه

گل، گل و 

گچ یا  گل 

 و آهک

 موزاییک
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ......................... استان البرز             65303 28953 2357 21095 751 12147 0 0

 ......................................................... کرج 17279 6388 182 6484 363 3862 0 0

 ............................................... ساوجبالغ 32294 14996 717 9818 234 6528 0 0

 .................................................... نظرآباد 7597 3598 166 2693 61 1078 0 0

 ..................................................... طالقان 8133 3971 1292 2100 93 678 0 0





 

 
 

 

 

 

 

ها پرسشنامه





 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 
 

 2930-های مسکن روستاییآمارگیری از ویژگی
 فهرست برداری-2فرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

طر
 س

ره
ما

ش
 

 ( 1ستون  2مشخصات واحد مسکونی )برای کد  مکانمشخصات 

 توضیحات ضروری
 نوع معبر و نام آن

شماره 

 پالک

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 

واحد 

مسکونی 

 ؟است
 

 2بلی   
 

 0خیر   

 نوع واحد مسکونی

 مسکونی معمولی:

 2واحد آپارتمانی            

 0واحد ویالیی               

 : مسکونی  غیر معمولی

 9چادر                        

 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن

 2کپر و آالچیق             

 1سایر                        

 1ستون  0و2برای کد 

 فرعی اصلی

وضع سکونت در واحد 

 مسکونی

 

 2مسکونی دائمی           

 0     مسکونی موسمی   

 9  خالی ازسکنه موسمی

 4ازسکنه دائمی     خالی 

 3ستون 9و 0و2برای کد 

شماره 

ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

2 0 9 4 2 1 1 3 3 22 22 

           

           

           

           

           

 نام استان: .........................................................        

                نام شهرستان: ..................................................

                          نام بخش: ........................................................

  ............................. دهستان: ...................نام 

        ..................................:آبادینام 

 

 

 

 

 

 

                                                 شماره حوزه:

                                                           :نمونه  شماره طبقه آبادی

                                             شماره ردیف آبادی نمونه:   

     از            : نمونه شماره برگ در آبادی

 

 

 

 

 

  

 

        یخ: ...............................رامضا و تا یخ ........................   نام و نام خانوادگی بازبین : ............................. رامضاء و تا  یخ: .................................  نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: .................................... رامضاء و تا    ...............................نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: 

 یخ: ..........................................رامضا  و تا  ...................  ................................فنی و اجرایی: .............. نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول              ...................................یخ: ..........رامضا  و تا  ...................  : ......................................بازبیننام و نام خانوادگی کارشناس 



 

طر
 س

ره
ما

ش
 

 ( 1ستون  2مشخصات واحد مسکونی )برای کد  مشخصات مکان

 توضیحات ضروری
 نوع معبر و نام آن

شماره 

 پالک

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 

واحد 

مسکونی 

 ؟است
 

 2بلی   
 

 0خیر   

 نوع احد مسکونی

 مسکونی معمولی:

 2واحد آپارتمانی           

 0واحد ویالیی              

 مسکونی  غیر معمولی :

 9                       چادر 

 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن

 2کپر و آالچیق             

 1سایر                        

 1ستون  0و2برای کد 

 فرعی اصلی 

وضع سکونت در واحد 

 مسکونی

 

مسکونی دائمی           

2 

 0     مسکونی موسمی   

 9  خالی ازسکنه موسمی

دائمی     خالی ازسکنه 

4 

 3ستون  9و 0و2برای کد 

شماره 

ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

2 0 9 4 2 1 1 3 3 22 22 
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 گذاشته شود(  x)برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمتجهت جغرافیايی نما يا نماهای واحد مسکونی:  -2

                    4 غرب                                            9 شرق                                      0 جنوب                               2 شمال 
  

 تعداد بازشو ها)در و پنجره و روزنه( در فضاهای زيستی واحد مسکونی:-1

 عدد             :      )کمتر از یک مترمربع(تعداد بازشوهای کوچک -2

 عدد              :        )یک تا دو مترمربع( عداد بازشوهای متوسطت-0

 عدد            :           )بیش از دو مترمربع(تعداد بازشوهای بزرگ -9
 

 : آن واحد مسکونی و سطح اشغالساختمان تعداد طبقات  -9

 طبقه                              تعداد طبقات روی زمین             -2 

 طبقه                                            زیر زمین   تعداد طبقات-0

 متر مربع                 سطح اشغال)مساحت زیربنای طبقه اول(       -9
 

 سال                                      :واحد مسکونیبنای عمر  -4
 

 مترمربع              واحد مسکونی: ساختمان مساحت زمین -1

 

   :آن قرار گرفتن و مورد استفاده عملکردمساحت زير بنا و تعداد اتا  در واحد مسکونی برحسب  -6

ف
دي
ر

 

 ()مترمربعمساحت زير بنا  شرح
 تعداد اتا 

 مورد  استفاده کل
2 0 9 4 2 

    کل بنا 2

    فضاهای زیستی 0

    فضاهای معیشتی 9

    فضاهای مشترک زیستی و معیشتی 4

    سایر فضاها  2

 

 وضعیت سند واحد مسکونی:     -7

        9 قولنامه    دارای سند خطی یا                          0 دارای برگه واگذاری                                              2 ثبتیسند 

     2 ندارد                            4   ......................................  نوعسایر با ذکر 
 

 
 

 

                             شماره رديف آبادی در فهرست نمونه ها:                                                                                      شماره طبقه آبادی:  

                                                                                                           (:  2شماره رديف واحد مسکونی در فرم فهرست برداری)فرم 

                                             

 جمهوری اسالمی ايران
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

  

  هایآمارگیری از ويژگی

2931-مسکن روستايی  
 

 

1فرم    پرسشنامه واحد مسکونی-

        نام استان: ..........................     

      نام شهرستان: ...................       

  نام بخش: ..........................          

  نام دهستان: ..................  
 

 

......................                          .......................نام آبادی : ..............

  نمونه:    کد آبادی

              شماره حوزه:          
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 واحد مسکونی:     عمده ترين منبع تامین سرمايش -8

           2  دندار                   4  .........................  نوعسایر با ذکر           9 کولر گازی                0 کولر آبی              2 پنکه
 

 آيا اين واحد مسکونی دارای فضای باز برای نگهداری حیوانات می باشد؟                    -3

                             0 نه                                                            2 بله 
          

 آيا اين واحد مسکونی دارای حیاط می باشد؟                        -21

                             22سوال    0 نه                                                            2 بله 

      

    2-0 معیشتی  و زیستی                                                                 2-2 زیستی             عملکرد غالب   
 

 آيا اين واحد مسکونی دارای ايوان می باشد؟                        -22

                            20سوال    0 نه                                                            2 بله 

      

    2-0 معیشتی  و زیستی                                          2-2 زیستی             عملکرد غالب   
 

 آيا اين واحد مسکونی دارای مستراح می باشد؟                        -21

                            29سوال    0 نه                                                            2 بله 

      

                                                                        29سوال     2-0 مجزا از بنا                                             2-2 چسبیده به بنا    نحوه استقرار   

                                                  

                                            2-2-0  به حیاط واحد مسکونی                        2-2-2 به داخل واحد مسکونی    باز شدن در  نحوه      
 

 نحوه ساخت واحد مسکونی:  - 29

                                                                                                                  24سوال   0 ساخت یکباره                                     2 ساخت تدریجی

                     

                                                                                                                     2-0 تکمیل و تجهیز بنا                                             2-2 افزایش زیربنا    منجرشدن به                
   

                                             :            زيستی                                      معیشتیبر حسب فضا نوع سازه بنای واحد مسکونیترين  عمده-24

   2-0                                    2-2                      سازه فلزی                                                        

   0-0                                    0-2 نی                                                                           وسازه بت 

  9-0                                    9-2                                                                 )دیوار باربر(سازه بنایی 

   4-0                                      4-2                            سازه چوبی                                                  

   2-0                                      2-2                                                )ترکیبی از سازه های فوق(سازه مختلط 
    

 (24سوال  9-2)برای کد  استفاده شده است؟ از کالف واحد مسکونیدر سازه بنايی فضاهای زيستی آيا  -21

                            21سوال    0 نه                                                            2 بله 
    

 

 2-9 فاقد کالف در سقف                   2-0 کالف فلزی                         2-2 کالف بتونی          نوع کالف سقف 

   2-1 فاقد کالف در دیوار                    2-2 کالف فلزی                         2-4 کالف بتونی              نوع کالف دیوار
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 ريزی برای فضاهای زيستی انجام شده است؟  آيا در اين واحد مسکونی عملیات پی -26

                             21سوال    0 نه                                                      2 بله 

      

 2-9  نوبت                              2-0 سنگ                         2-2  )آهک و گل(شفته    رفته کار به عمده نوع مصالح  

  2-2   .................................  نوعسایر با ذکر                                  2-4  بلوک سیمانی                                                    

                 

 آيا در اين واحد مسکونی عملیات کرسی چینی برای فضاهای زيستی انجام شده است؟  -27

                             23سوال    0 نه                                                      2 بله 

      

  2-9  خشت                                2-0 سنگ                         2-2 آجر                  رفته کار به عمده نوع مصالح  

  2-2    ................................نوع سایر با ذکر                                    2-4  سیمانی بلوک                                                 

  
 گذاشته شود(  x)برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت رفته در ديوار فضاهای زيستی واحد مسکونی: کار بهنوع مصالح  - 28

                9 بلوک                                                                    0 سنگ                                                        2  آجر   

                    1     ................................نوع سایر با ذکر                               2 چینه                                                         4  خشت

                                                      
 کار رفته در نمای واحد مسکونی: هب عمده نوع مصالح -23

  4 سیمان                                           9  سنگ                 0  ماشینی آجر                                   2   گری آجر

                                                                             3  ........ .............................نوعسایر با ذکر       1    سرامیک             1  کاهگل، گچ یا گچ و خاک                   2        چوب

 
 گذاشته شود(  x)برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت کار رفته در سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی: هنوع مصالح ب  -11

         2  خشت                            4 چوب             9  گل وگچ                        0 هن آ                     2              آجر 

 22    ..................نوعسایر با ذکر  3 حصیر            3 سفال، شیروانی یا ایرانیت    1   تیرچه و بلوک        1 یا بتونسیمان 

 

 سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی:   عمدهنوع پوشش  -12

                               9 عایق رطوبتی آماده                                             0 قیرگونی                                                        2   کاهگل

                                     1 موزاییک                                                          2 حلب )شیروانی(                                               4     سفال

  3  .........................................................نوعسایر با ذکر            3  بتون                                                            1  آسفالت

 
 شکل ظاهری سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی:   -11

 4 )نیم استوانه( گهواره ای               9 )نیم کره( گنبدی                    0 شیب دار                                      2    مسطح

 
 ؟ کاری رطوبتی شده است آيا سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی عايق - 19

                             04سوال    0 نه                                                      2 بله  

   
     2-9 رطوبتی آماده  عایق               2-0 قیرگونی                     2-2 کاهگل               رفته کار بهعمده نوع مصالح 

        2-2  پالستیک )نایلون(                2-4 سفال، شیروانی یا ایرانیت)سقف شیبدار(                                                        

     2-1  .............................................نوعسایر با ذکر                                                       
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 رفته در کف فضاهای زيستی واحد مسکونی: کار به عمدهنوع مصالح  -14

                                                             4     موزاییک                                9 چوب                                  0 سنگ                             2             آجر

                                           3  و ماسه سیمان یا بتون                  1 گل و آهک                            1  چگل و گ                        2             گل

 22 سازی  فاقد کف                     3  ....................................................نوع....سایر با ذکر 

 

 آيا سرپرست خانوار ساکن درواحد مسکونی از زندگی در روستا راضی می باشد؟ -11

 0 نه                                                                                 2 بله        
 

 آيا سرپرست خانوار از واحد مسکونی راضی می باشد؟   -16

 0 نه                                                                                  2 بله       
 

 شده است؟        احداثبنیاد مسکن تسهیالت دريافتی از از با استفاده آيا  اين واحد مسکونی  -17
 

  پايان آمارگیری   0 نه                    03سوال   سال احداث                                     2  بله       

   

 ای که بر اساس آن پروانه دريافت شده، در مرحله احداث بنا، تغییر کرده است؟ آيا نقشه-18
  03سوال   0 نه                                                                                  2 بله        

                                     

   2-0 تغییر نقشه معماری بدون اضافه شدن زیربنا                  2-2 سطح زیربنا  افزایش  نوع تغییر ترین  عمده          

       2-9    ................................................موردسایر با ذکر                                                                                                 
 

 آيا پس از اتمام بنا و سکونت در آن، تغییراتی در بنا داده شده است؟-13

 92سوال  0 نه                                                                                 2 بله        
                        

                                                          2-9   لوله کشی آب                  2-0 در و پنجره                    2-2   )دیوار و سقف(سازه ای   نوع تغییر ترین عمده 

                    2-1   .............نوعسایر با ذکر          2-2 سیستم فاضالب               2-4       سیم کشی برق

           

 ) وام و آورده شخصی( مجموع پولی که برای احداث  فضاهای زيستی واحد مسکونی هزينه شده است؟ -91

   

 ریال                                                                                                                      

   توضیحات:

............................................................................................................................. ...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.... 
 

                                     تلفن: م خانوادگی پاسخگو: .......................................................................................                  نام و نا

 ..........................امضا و تاريخ: .................................                 .......................  نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: .......................................................

 : ............................................................ امضا و تاريخ       نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: ............................................................................            

  ..............................امضا و تاريخ: ..............................           نام و نام خانوادگی بازبین: ...........................................................................................       

 ..............................امضا و تاريخ: ..............................           نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین: ..........................................................................       

 ................................................................  يخ: رو تا امضا        ...............................            ................ :فنی و اجرايیمسئول نام و نام خانوادگی کارشناس 

  
2 9 
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 : 2931در سال وضع سکونت در آبادی -2

 4   خالی از سکنه دائمی          9   موسمی خالی از سکنه            0   موسمی دارای سکنه           2  دائمی دارای سکنه

                    پايان آمارگیری                                                                          0سوال                                                    

   

 :2931اهالی اين آبادی در سال غالب اقتصادیفعالیت  -1

  9  خدمات                                                         0 صنعت                                                           2 کشاورزی

                                                         

                 کارگاه فعال صنايع دستی وجود دارد؟آبادی  در اينآيا  -9

  0 نه                                                                       2   بله

 

 :    2931بافت مسکونی آبادی در سال -4

           9   غیر متراکم )باز(                                              0 نیمه متراکم                                                    2  متراکم 

 

 های اخیر دارای گسترش بوده است؟                        آيا بافت مسکونی آبادی در سال -1

                             1سوال    0 نه                                                                       2   بله

      

 2-9    .......................... موردسایر با ذکر                  2-0   باغات               2-2 اراضی زراعی    سمت گسترش      

 

 مصالح عمده بکار رفته در احداث واحدهای مسکونی آبادی: -6

  9  مصالح توام بومی و غیر بومی                              0 مصالح غیر بومی                                           2 مصالح بومی 

 

 

         .....  ....استان: ..................نام 

          ....... ...نام شهرستان: .........

          .......  ...نام بخش: ................

  .. ....نام دهستان: ..............

 

 

 

    ............................                      .......................نام آبادی : ........

        :  کد آبادی 

             شماره حوزه:           

    

 

  

 

 

   .............................................. آبادی:نام قبلی                                                     ...............................................        نام ديگر آبادی:

                                                :     شماره رديف آبادی در فهرست نمونه ها                                                                              شماره طبقه آبادی:

ايرانجمهوری اسالمی   
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 

 های آمارگیری از ويژگی

2931-مسکن روستايی  
 

9فرم    پرسشنامه آبادی-
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 در آبادی وجود دارد؟        2931آيا سازمان مسئول جمع آوری و دفع زباله در سال -7

                             3سوال    0 نه                                                                        2 بله 

             

   2-0 شورای اسالمی آبادی                                         2-2  یا دهیاری ، دهداریبخشداری         سازمان مسئول  

                                   2-4 .....................................سایر با ذکر نام  .........                2-9 شهرداری شهر نزدیک                                                 

 

 :  2931عمده ترين نوع وسیله مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی آبادی در سال -8

             9 تاکسی سرویس                                                      0 مینی بوس                                                2 اتوبوس 

 2  .................................نوعایر با ذکر س                    4    وانت بار

 

 ؟شده است خريد و فروشمسکونی در آبادی واحد احداث برای زمین  2931 در سالآيا  -3
 

 

   22سوال   0 نه      ریال        یک مترمربع خرید و فروشمتوسط مظنه قیمت          2  بله   

                          

 ؟شده استمسکونی در آبادی احداث واحد  2931 در سالآيا  -21
 

 

   22سوال   0 نه       ریال              متوسط مظنه هزینه احداث یک مترمربع           2  بله   

                          

 ؟داده شده است  اجارهمسکونی در آبادی واحد  2931 در سالآيا  -22
 

 

                            0 نه         ریال             یک مترمربع بهای ماهانه اجارهمتوسط مظنه            2  بله   

 

                  
 

 توضیحات:

................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 
 پاسخگويان:نام و نام خانوادگی 

                                                          تلفن:                     .....................................................................................                                       -2

                                                                                             تلفن:                     .....................................................                                         ................................ -1

                                                                                       تلفن:                   .............................................                                           ........................................ -9

 .................................................................. امضا و تاريخ:             ........................................................         ...................... نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر :

 ..................................................................  امضا و تاريخ:            .............................................................................          نام و نام خانوادگی کارشناس گروه:

 ..................................................................  امضا و تاريخ:            .............................................         ............................................... نام و نام خانوادگی بازبین :

 امضا و تاريخ: ............................................................                نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین : ....................................................................  

 .............. امضا و تاريخ:  .............................................              نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرايی: ............................................  
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 2931 تفکیک شهرستان: به لبرزا خطای نسبی اقالم مورد آمارگیری در سطح استاندرصد 

 نظرآباد کرج طالقان ساوجبالغ لبرزااستان  صفت مورد نظر

 7/8 16/5 5/7 7/1 5/8  ......................................... نما تعداد میانگین

 7/2 5/8 5/2 7/5 3/7  .............. کوچک بازشوهای تعداد میانگین

 3/3 11/3 6/2 7/3 4/9  ............. متوسط بازشوهای تعداد میانگین

 17/3 21/6 11/2 8/0 7/0  ................. بزرگ بازشوهای تعداد میانگین

 9/2 12/9 5/3 5/9 4/7  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین

اشغال  سطح مساحت میانگین

 6/9 4/1 3/8 4/1 2/6  ....................................................... ))مترمربع

 فضاهای در طبقات کل تعداد میانگین

 7/4 9/5 5/0 6/6 4/6  .............................................................زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین

 19/6 13/6 7/7 10/7 8/4  .................. آن زمین مساحت به ساختمان

 14/1 39/0 15/2 9/6 11/4  .. )مسکونی)سال واحد بنای عمر میانگین

 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 10/4 26/2 11/9 13/8 10/4  ...................................... )مسکونی )مترمربع

 9/1 8/7 5/4 4/9 3/8  .... )زیربنا )مترمربع کل مساحت میانگین

 9/8 14/2 5/8 3/4 4/3  ............................ هااتاق کل تعداد میانگین

 مورد هایاتاق کل تعداد میانگین

 9/8 14/5 6/5 3/5 4/4  ........................................................... استفاده

 فضاهای زیربنای مساحت میانگین

 7/4 7/9 6/6 5/0 3/7  ......................................... )زیستی )مترمربع

 عملکرد دارای هایاتاق تعداد میانگین

 9/2 12/7 6/4 3/3 4/0  .............................................................زیستی

 استفاده مورد هایاتاق تعداد میانگین

 9/1 12/9 6/9 3/4 4/1  .................................. زیستی عملکرد دارای

 سایر دارای هایاتاق تعداد میانگین

 12/5 2/7 9/0 8/9 6/6  ........................................................ عملکردها

 استفاده مورد هایاتاق تعداد میانگین 

 12/5 2/7 9/0 8/9 6/6  ...................................عملکردها سایر دارای

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین

 … … … … 5/8  ..........................)ریال )هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه یبها اجاره میانگین

 … … … … 14/6  ..................... )ریال مسکونی )هزار واحد از

 یبرا زمین مترمربع یک قیمت میانگین

 … … … … 15/2  ............ )ریال مسکونی )هزار واحد احداث
 



   

 

 

 

 

 

 

 نتايج آمارگیری از

 2931-های مسکن روستايی ويژگی 

 (استان ايالم)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتارپیش
 

بین روستاها و شهرها و ها متاثر از تغییر موازنه جمعیتی چهره روستاهای ایران به سرعت در حال تغییر است. بخشی از این دگرگونی

های دولت در ابعاد مختلف از اثرگذاری زندگی شهری بر روستایی به لحاظ فرهنگی و کالبدی است و بخش دیگر آن ناشی از سیاست

و نظارت بنیاد  ست. بر اساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت )با هدایتا جمله توسعه کالبدی در روستاها

هزار واحد مسکونی  022سازی ساالنه موظف به بهسازی و مقاوم ،های چهارم و پنجم توسعهمسکن انقالب اسالمی( طی برنامه

توسط دولت در کنار واحدهایی که خارج از  ،ه تسهیالت کم بهره است. شناسایی و رصد این حجم تغییرات گستردهیروستایی با ارا

گذاران توسعه ریزان و سیاستشود، امری ضروری و برای برنامههای شخصی روستاییان ساخته میکی با آوردههای بانسیستم وام

 روستایی حیاتی است.

های ویژگی ریزی در این خصوص مستلزم آگاهی از آمار و اطالعاتگذاری و برنامهتامین مسکن مناسب در روستاها و هرگونه سیاست

های کمی و کیفی مبتنی بر این آمار و اطالعات است. لذا در راستای تهیه آمار لف کشور و تهیه شاخصمسکن روستایی در نقاط مخت

های مسکن روستایی از اوایل دهه هشتاد مورد توجه بنیاد مسکن تخصصی و رفع خالهای اطالعاتی موجود، آمارگیری از ویژگی

ست، قرار گرفت و پیشنهاد انجام چنین کاری در ا مسکن در روستاها سازیانقالب اسالمی که متولی اصلی تولید، بهسازی و مقاوم

تا کنون سه  ریزی وقت، وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز آمار ایران رسید.فواصل زمانی پنج ساله به تایید سازمان مدیریت و برنامه

 2930 سال های مسکن روستایی کشور در ژگیکه آخرین مورد آن طرح آمارگیری از وی است  رسیدهدوره از این آمارگیری به انجام 

 .باشد می

هایی که در این گیری از دادهامید است با بهرهصورت گرفته در راستای اجرای این طرح،  در پایان ضمن تقدیر از تالش های

زمینه تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مسکن در روستاها فراهم و با مقایسه روند تغییرات )مبتنی بر  ،آمارگیری استخراج شده است

 ریزی برای تامین مسکن مناسب روستایی و در نهایت توسعه پایدارگیری و برنامهدو آمارگیری گذشته( بستر الزم برای تصمیم

 مهیا گردد.  روستاها

 

 علیرضا تابش

یس بنیاد مسکن انقالب اسالمیير





   
 

 

 

 

 مقدمه
 

اشتن آمار و کالبدی، دو چه از جنبه  یجمعیت تغییراتصحیح و دقیق امور مربوط به مسکن روستایی چه از جنبه الزمه پایش 

مسکن روستایی کشور و نیز آگاهی از  اطالعات صحیح، دقیق، جامع و بهنگام در رابطه با خصوصیات کمی و کیفی وضع موجود

تنها منابع آماری موجود در زمینه مسکن روستایی،  2930تا سال . استهای کشور شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر آبادی

های ساختمانی بخش های موردی از فعالیتساله و نیز آمارگیری 22های عمومی نفوس و مسکن با فواصل زمانی سرشماری

 هایویژگیمربوط به تخصصی و فنی که این اطالعات نیز بسیار کلی بوده و شامل مباحث  بودخصوصی در نقاط شهری و روستایی 

 د. بومسکن روستایی ن

در فواصل  تاکنون در سه مقطع زمانی و توسعه کالبدی روستاها برای پاسخ به نیاز فوقول ئبنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان مس

با  2930ی نموده است. این طرح برای اولین بار در سال یهای مسکن روستاگیری از ویژگیمبادرت به اجرای طرح نمونه ،پنج ساله

واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد که نتایج آن با  41429روستا و جمع آوری مشخصات فنی  0223آمارگیری از 

های از ویژگی منتشر شد. دومین اجرای طرح آمارگیری 2939استان در یک جلد برای کل کشور در سال دقتی قابل تعمیم در سطح

روستا و جمع آوری مشخصات فنی  3021با تغییر در برخی اقالم آماری و نیز حجم نمونه، در  2931مسکن روستایی در سال 

نمونه در این سال منجر شد اطالعات تا سطح شهرستان  واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد. افزایش حجم 212242

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه برای کل کشور منتشر شد. سومین  92در  2933قابل تعمیم باشد. نتایج این طرح در سال 

 023244فنی روستا و جمع آوری مشخصات  3441با تغییر اندک در برخی اقالم آماری در  2930طرح در سال این دوره اجرای 

یکی  ادی ها هم تعداد واحدهای مسکونی(عالوه بر افزایش حجم نمونه )هم به لحاظ تعداد آب واحد مسکونی نمونه انجام شده است.

شده و ست که به منظور اعتبار بخشی به داده های جمع آوریا آن 2931نسبت به سال  2930دیگر از تفاوت های نشریه سال 

اند. اطالعات نشریات حاضر که تا ها در جداول ادغام شدهتعمیم اطالعات به کل کشور برخی از ستونکاهش خطای نسبی، هنگام 

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه برای کل کشور در دسترس پژوهشگران و  92سطح شهرستان معتبر است به تفکیک 

 عالقمندان است. 

بخش تهیه  همکاری و همیاری گروه های مختلف کاری در کل فرایند طرح. رسید مگر با پشتکار،نتایج طرح حاضر به سرانجام نمی

با پشتوانه علمی اساتید دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و دیگر صاحبنظران  2930طرح فنی آمارگیری سال 

کت و همکاری کلیه شعب بنیاد مسکن مشاور طرح، شرکت آمار اندیشان فراز و با مشار مسکن روستایی و بخش اجرایی آن با هدایت

 استان کشور انجام شد.  92انقالب اسالمی در 

ها تعریف شد. کمیته های مختلفی ذیل ستاد اجرایی کل کشور در دو سطح کل کشور و استان 2930ساختار اجرایی طرح در سال 

ای را ایفا تحقیقات مسکن روستایی نقش دبیرخانه یت امور اجرایی طرح را در ابعاد مختلف به عهده داشتند. دفتر مطالعات وولئمس

یس و یها، خود در چند سطح تعریف شد. مدیران کل بنیاد مسکن و معاونین بازسازی ایشان نقش رهای اجرایی در استاننمود. رده

ها فعال بودند. نیز در استانهای مالی، اداری، روابط عمومی و تبلیغات یس ستاد اجرایی استان را به عهده داشتند. کمیتهیجانشین ر

، شامل کارشناسان بازبینی، بازبینان، کارشناسان گروه و اجراییها هدایت فنی نیروهای فنی و اجرایی در استانول ئمسکارشناسان 

اشت. آمارگیران را به عهده داشتند. نظارت بر این طرح نیز در چندین سطح صورت پذیرفت که در راس آن مرکز آمار ایران قرار د

یت نظارت بر حسن اجرای طرح را به عهده داشت. لذا الزم است از کلیه ولئمساین مرکز با اعزام ناظران فنی خود به سرتاسر کشور، 

طور همکاران واحد آموزش، روابط عمومی، حراست، اداری و پشتیبانی اندرکاران تهیه طرح فنی، اجرا، نظارت، استخراج و همیندست

 ها قدردانی و تشکر نمایم.یاد مسکن انقالب اسالمی و استاندر دفتر مرکزی بن

 

 

 محمدعلی وجدانی

 مدير کل مطالعات و تحقیقات مسکن روستايی





   

 
 

 مشاور تهیه طرح فنی

 دانشگاه شهید بهشتی

 

 مشاور اجرای طرح

 شرکت آمار اندیشان فراز

 

 مشاورين علمی طرح

 پور، حمید علوی مجد و خانم نسرین افتخاریسرتیپیآقایان محسن 

 

 ین اجرايی طرح در دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقالب اسالمیولئمس

آقایان عزیزاله مهدیان، محمدعلی وجدانی، حمید سهرابی، مجید جودی، سید محسن رشتیان، حسن رضائی، احمد زمزم، 

رضا بنکدار، محمدرضا ملکی، کشاورز، پیرهادی، سید موسی احمدی، الدین خزاعی، سید مهدی نادمی، مرتضی اورنگی، جالل

 پور. ها مریم الوی، منصوره روحی، محدثه رمضانخانم

 

 هاین اجرايی طرح در استانولئمس

 استان 92مدیران کل و معاونین بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 

 

 نظارت 

 اندیشان فراز، کارشناسان دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقالب اسالمیمرکز آمار ایران، شرکت آمار 
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 مشخصات طرح
 

 

 

 

 طرح  سابقه

در ساطح  2930و  2931 های های کشور و برای دومین و سومین یار در ساال در سطح استان 2930این طرح برای اولین بار در سال 

 های کشور توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و اجرا شد. شهرستان

 

 ضرورت اجرای طرح

طور طبیعای  ی آماری به ، اطالعات جامعه"2931های  مسکن روستایی  آمارگیری از ویژگی "سال از اجرای طرح 2با توجه به گذشت 

آماری جدید و اطالعات بهنگام از وضعیت کمی و کیفی مسکن در روساتاهای کشاور  دچار تغییر گشته و بدین لحاظ، تامین نیازهای

ناپذیر است. همچنین با توجه به امکانات فراهم شده توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی در خصوص بهسازی مسکن روساتایی،  اجتناب

ری ضروری بوده است. این اطالعاات، آماار الزم در آوری آمار و اطالعات دقیق و بهنگام از وضعیت مسکن در روستاهای کشور ام جمع

ها و  عنوان معیااری بارای ارزیاابی میازان موفقیات برناماه کناد و باه ریزی برای بهسازی مسکن روستایی را فاراهم می خصوص برنامه

هاای ت و ویژگایرود. با توجه به این که اطالعاات ماورد نظار، خصوصایا کار می های اعمال شده در بخش مسکن روستایی به سیاست

تخصصی مسکن روستایی است و امکان جمع آوری این اطالعات از طریق سرشماری عمومی نفوس و مسکن امکان پذیر نیست، طرح 

 های کشور به اجرا گذاشته شد. در سطح شهرستان 2930های مسکن روستایی در سال  آمارگیری از ویژگی

 

 هدف طرح

 باشد:  از خصوصیات کمی و کیفی مسکن در روستاهای کشور به شرح زیر می طرح، گردآوری آمار و اطالعاتیاین  هدف

 های عمومی روستا شناخت ویژگی -

 های واحدهای مسکونی روستایی شناخت ویژگی -

 

 هدف  جامعه 
در سال  ها آنی  هدارای سکن واحدهای مسکونینیز و تر دارند ای که بیست واحد مسکونی معمولی و بیش های دارای سکنه تمام روستا

 دهند. این طرح را تشکیل می ی هدف جامعه 2930

 

 واحد آماری
تار دارد و یاا واحاد ای که بیست واحاد مساکونی معماولی و بایش سکنهواحد آماری در این طرح برحسب مورد، یک روستای دارای 

 است. 2930ها در سال  گونه روستا مسکونی دارای سکنه در این

 

 زمان آماری

 و روز آمارگیری است. 2932این طرح برحسب مورد، سال زمان آماری 
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 زمان آمارگیری

 است. 2930آبان  02مهر تا  02زمان آمارگیری این طرح 

 

 آوری اطالعات روش جمع

ی مستقیم با خانوار ساکن در واحد مسکونی)فرم واحاد مساکونی( و مطلعاان محلای در  در این آمارگیری، اطالعات از طریق مصاحبه

 شود. آوری می فرم آبادی( جمعروستا )

 

 سطح انتشار

 سطح انتشار نتایج این طرح کل کشور، استان و شهرستان است.
 

 وردآسطح ارائه بر

ها در سطح استان و کشور و برای واحدهای مسکونی در سطح شهرساتان، اساتان و  آوری شده در این طرح برای آبادی اطالعات جمع

 کل کشور قابل ارایه است.

 

 گیری قابل پذيرش نمونهخطای 

درصد و برای براوردهاای مرباوط  22ها  حداکثر میزان خطای نسبی قابل پذیرش در این طرح برای براوردهای حاصل مربوط به آبادی

 شود. بینی می درصد پیش 23به واحدهای مسکونی 

 

 گیری چارچوب نمونه

 گیری به شرح زیر است: چارچوب الزم برای هر یک از مراحل نمونهشود،  گیری در دو مرحله انجام می که نمونه با توجه به این
 

های دارای سکنه )دائمی یا موسمی( کاه بار  ی اول این طرح عبارت است از فهرست تمام آبادی : چارچوب مرحلهی اول مرحله -الف

فهرسات شاامل اطالعاات  واحد مساکونی یاا بیشاتر هساتند. ایان 02، دارای 2932اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 جغرافیایی، تعداد واحد مسکونی و تعداد خانوار است.
 

 ی دوم به صورت زیر است: : چارچوب مرحلهی دوم مرحله -ب
 

برداری از کل  واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهای مسکونی با فهرست 232هایی که برابر یا کمتر از  : در آبادیهای معمولی آبادی

 ود.ش آبادی تهیه می


واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهای مسکونی در بخشی از آبادی کاه باه طاور  232هایی که بیشتر از  : در آبادیهای بزرگ آبادی

 شود.  برداری تهیه می شود با فهرست تصادفی مشخص می

 

 گیری واحد نمونه

 شرح زیر است: گیری به گیری در هر یک از مراحل نمونه واحد نمونه
 

واحاد  02دارای  2932: یک آبادی دارای سکنه )دائمی یا موسمی( که در سرشماری عماومی نفاوس و مساکن ی اول مرحله -الف

 تر است.  مسکونی یا بیش
 

ی اول است. گیری مرحله : یک واحد مسکونی واقع در واحد نمونهی دوم مرحله -ب
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 گیری روش نمونه

هاای دارای  بندی شده است. در این طرح ابتدا در هار شهرساتان آبادی ای طبقه گیری در این طرح، نمونه گیری دو مرحله روش نمونه

شوند. سپس از هر طبقه تعداد آبادی نمونه مورد نظر باه  بر حسب تعداد واحد مسکونی به طبقاتی تقسیم میوس یدالینسکنه با روش 

 شوند.  شود. تعداد واحد مسکونی نمونه مربوط به هر شهرستان از داخل آبادی های نمونه انتخاب می میروش تصادفی ساده استخراج 

 

 روش تعیین اندازه نمونه

 شوند: تعداد نمونه های مرحله اول و دوم به روش زیر تعیین می

 

 ی اول )تعداد آبادی نمونه( مرحله -الف

باشند با در نظار گارفتن مفروضاات زیار،  ب پارامترهای مورد نظر طرح از نوع نسبت میبا توجه به نتایج اجرای قبلی طرح و اینکه اغل

 تعداد آبادی نمونه در هر استان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد: 
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 برای( 05.0ام توزیع نرمال استاندارد  31/2برابر با) 

pفرض شده است. 9/2ها در هر استان که حداقل  : نسبت صفت مورد نظر مربوط به آبادی 

r فرض شده است. 22/2: مقدار خطای نسبی نسبت مورد نظر در هر استان که حداکثر 

nی نمونه در هر استان  های دارای سکنه : تعداد آبادی

Nهای دارای سکنه در هر استان در چارچوب : تعداد آبادی 

deff برای آن در نظر گرفته شد. 2: اثر طرح که با توجه به نتایج اجرای قبلی مقدار محافظه کارانه 
 

 شود.  تعداد آبادی نمونه در هر استان به صورت متناسب بین طبقات آن استان توزیع می

 

 مرحله دوم )تعداد واحد مسکونی نمونه( -ب

باشند با در نظار گارفتن مفروضاات زیار،  پارامترهای مورد نظر طرح از نوع نسبت می با توجه به نتایج اجرای قبلی طرح و اینکه اغلب

 تعداد واحد مسکونی نمونه در هر شهرستان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد:
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 برای( 05.0ام توزیع نرمال استاندارد  31/2برابر با) 
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p فرض شده است. 9/2: نسبت صفت مورد نظر مربوط به واحدهای مسکونی در هر شهرستان که حداقل 

r فرض شده است. 23/2: مقدار خطای نسبی نسبت مورد نظر در هر شهرستان که حداکثر 

mهای دارای سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهای مسکونی نمونه در آبادی 

Mهای دارای سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهای مسکونی در آبادی 

deff شود. منظور می 0برابر : اثر طرح که با توجه به نتایج اجرای قبلی 

 گردد. تعداد واحد مسکونی در هر شهرستان به صورت متناسب بین طبقات آن شهرستان توزیع می
 

های نمونه در هر طبقه از هر شهرستان تعداد واحدهای مسکونی نموناه  سپس با تقسیم تعداد واحدهای مسکونی نمونه به تعداد آبادی

 شود.  در هر آبادی محاسبه می

 

 انتخاب واحدهای نمونهروش 

 شود: ها در دو مرحله و به صورت زیر انجام می انتخاب نمونه
 

ها، تعداد آبادی هاای تخصایص یافتاه باه هار طبقاه باه روش تصاادفی سااده بادون  بندی آبادی پس از طبقهی اول:  مرحله -الف

 شوند.  جایگذاری انتخاب می
 

   ی دوم: مرحله -ب

ی ماورد نیااز باه  برداری از کل واحدهای مسکونی آباادی، تعاداد نموناه های معمولی، پس از فهرست آبادیهای معمولی: در  آبادی .2

 شوند. ای انتخاب می روش سیستماتیک دایره

واحد مسکونی در آبادی، تعداد نموناه ی ماورد نیااز از باین  232های بزرگ، پس از فهرست برداری از  های بزرگ: در آبادی آبادی .0

 شوند. ش سیستماتیک انتخاب میها به رو آن

 شود.   برای سهولت اجرا، شماره ردیف واحدهای مسکونی نمونه در هر آبادی مشخص شده و در اختیار گروه اجرا گذاشته می

 

 گیری نتايج طرح خطای نمونه

 دست آمد: پس از بررسی اطالعات حاصل از اجرای طرح، نتایج زیر به

درصد باشد، ممکن است میزان خطای  92وقتی که مقدار یک ستون بر حسب درصد، کمتر از در جداول مربوط به صفات کیفی،  -

 تر شود.بینی شده بیش وردهای حاصل، از میزان پیشآنسبی بر

ها میانگین محاسبه شده است( در  وردهای حاصل از اجرای طرح برای صفات کمی )صفاتی که برای آنآمیزان خطای نسبی بر -

تر موارد میزان خطای نسبی محاسبه شده از میزان خطای شود در بیش آمده است. همانطور که مشاهده می انتهای نشریهجدول 

بینی شده کمتر است. فقط در موارد اندکی به دلیل تعداد مشاهدات کم یا میزان پراکندگی باال، میزان خطای نسبی  نسبی پیش

 تر است.  بینی شده بیش محاسبه شده از میزان پیش
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 تعاريف و مفاهیم
 

 

ی  هم پیوسته )اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی( اسات کاه خاارج از محادوده ی یک یا چند مکان و اراضی به آبادی مجموعه آبادی: 

  ها، معاادن، خاناه نه تنهاا دهاات، بلکاه مازارع، قهوه  به این ترتیب،ی ثبتی یا عرفی مستقل باشااد.  شهرها واقع شده و دارای محدوده

یاا در  ثبتی یا عرفی مستقلی باشند ی که دارای محدودههای صنعتی و ...  ها، شهرک ای نظامی، مرغداریه ، پادگانآهن های راه ایستگاه

   د.نشو نیز آبادی محسوب میی عرفی شهر یا آبادی دیگری قرار نگرفته باشند  محدوده

 

ها،  هاای نظاامی، مرغاداری آهان، پادگان راههای  ایساتگاه  ها، معادن، خانه روستا همان آبادی است با این تفاوت که مزارع، قهوه روستا:

 شوند.  ی شهرها، روستا محسوب نمی های صنعتی و ... واقع در خارج از محدوده شهرک
 

گاه خالی از سکنه نشاود،  در زمان آمارگیری دارای سکنه باشد و در طول سال هیچ روستا،چه  : چنانی دايمی دارای سکنهروستای 

 شود. نامیده می "دائمیی  دارای سکنهروستای "
 

هایی از سال خالی از سکنه شود،  در زمان آمارگیری دارای سکنه باشد و در زمان روستا،چه  : چنانی موسمی دارای سکنهروستای 

 شود. نامیده می "ی موسمی دارای سکنهروستای "
 

 . فعال و شاغل روستا به آن اشتغال دارند ترین افراد نوع فعالیت اقتصادی است که بیشفعالیت اقتصادی غالب اهالی  روستا: 
 

های تولیدی در  منظور از تولید صنایع دستی در روستا، صنایع دستی تولید شده توسط کارگاه :صنايع دستی در روستاتولید 

 باشد)روستاهای دارای کارگاه تولید صنایع دستی(. روستا می
 

بسیار کم از یکدیگر  و در کناار هام سااخته  ی هبه هم پیوسته و با فاصل چه واحدهای مسکونی روستا، چنانبافت مسکونی متراکم: 

 شوند. اند، متراکم نامیده می شده
 

اناد،  طور پراکناده سااخته شاده دیگر و باه زیااد از یاک ی هچه واحدهای مسکونی روستا، با فاصال چنانبافت مسکونی غیر متراکم: 

 شوند. غیرمتراکم نامیده می
 

طور کامل منطباق نباود، یعنای ناه  چه واحدهای مسکونی روستا با هیچ یک از دو حالت فوق، به چنانمتراکم: بافت مسکونی نیمه 

 شوند. کامالً متراکم و نه کامالً  پراکنده باشند، نیمه متراکم نامیده می
 

واحاد مساکونی ماورد در سااخت بناای  دتواننا میمصالحی هستند که در محیط طبیعی اطراف روستا وجود داشته و  مصالح بومی:

   د.ناستفاده قرار گیر
 

حمل و نقل به محل ساخت  با وسایل نیمه صنعتی ساخته می شوند و هر نوع مصالحی که درکارخانجات صنعتی و مصالح غیربومی:

 و سرامیک. جرآهن، سیمان، کاشی، آشود، مانند تیر منتقل میروستا واحدهای مسکونی 
 

های اعالم شده برای یاک  منظور میانگین قیمتقیمت يک مترمربع زمین روستا برای احداث واحد مسکونی:  ی مظنهمتوسط 

مطلعاین و معتمادین نفار از  9پرساش و تحقیاق از حاداقل روستا است که از طریاق  زمین برای احداث واحد مسکونی درمتر مربع 

 آید. می دست روستا به
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 ی ههاای اعاالم شاده بارای هزینا منظور میاانگین قیمتث يک مترمربع بنا در روستا: ساخت يا احدا ی ههزين ی مظنهمتوسط 

 آید. می دست روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  9طریق پرسش و تحقیق از حداقل احداث یک مترمربع بنا در روستا است که از 
 

یک مترمربع بنا در روساتا اسات کاه از طریاق  بهای اجارهمنظور میانگین يک مترمربع بنا در روستا: بهای  اجاره ی مظنهمتوسط 

 آید. دست می روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  9تحقیق از حداقل پرسش و 
 

های حمل و نقل عمومی برای دسترسی ماردم روساتا باه روساتاها و شاهرهای  سیستممنظور سیستم حمل و نقل عمومی روستا: 

 شود. ق اتوبوس، مینی بوس، تاکسی سرویس، وانت بار و وسایل دیگر انجام میکه از طریباشد  اطراف و بالعکس می
 

منظور از واحد مسکونی مکانی است که به منظور سکونت خانوار ساخته شده )حتی اگر افراد بومی روساتا باه طاور  :واحد مسکونی

 شود.  یموسمی در آن زندگی کنند( و یا در زمان آمارگیری به این منظور از آن استفاده م
 

واحدهای مسکونی هستند که از مصالح سخت، مانند آجر، آهن، سنگ، سیمان، چوب، خشات و ... باه  واحدهای مسکونی معمولی:

 اند. منظور سکونت ساخته شده
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیری دارای سکنه باشاد )هار چناد  چنان ی دايمی: واحد مسکونی معمولی دارای سکنه

 شود. نامیده می "ی دائمی واحد مسکونی معمولی دارای سکنه"موقتاً غایب باشند( و در طول سال هیچ گاه خالی از سکنه نشود، 
 

ماان آماارگیری دارای ساکنه باشاد و در چه واحد مساکونی معماولی، در ز چنان ی موسمی: واحد مسکونی معمولی دارای سکنه

الزم به ذکار اسات واحادهای شود.  نامیده می "ی موسمی واحد مسکونی معمولی دارای سکنه"هایی از سال خالی از سکنه شود، زمان

 افراد غیر بومی و غیر ساکن در روستا مورد نظر نیست. ی موسمی دارای سکنهمسکونی 
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیری خالی از سکنه باشد و در  چنان ی موسمی: واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه

الزم به ذکر است واحدهای شود.  نامیده می "ی موسمی واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه"هایی از سال دارای سکنه شود، زمان

 نظر نیست.موسمی افراد غیربومی و غیرساکن در روستا مورد  ی خالی از سکنه مسکونی

ی موسمی در این طرح مورد نظر بوده  ی دایمی و موسمی و نیز خالی از سکنه هر سه گروه واحدهای مسکونی معمولی دارای سکنه

 است.

 

، تعیین جهات جغرافیاایی نماهای واحد مسکونیجهت جغرافیایی نما یا منظور از  :ی نما يا نماهای واحد مسکونیايجهت جغرافی

 نماها در آن قرار گرفته است.است که نما یا 
 

. ی است که در دیوارهاا قارار دارنادهای درها، پنجره ها و روزنه منظور از بازشو، : بازشوها )در و پنجره و روزنه( در واحد مسکونی

ی داخال فضاا میازان ارتبااط ی سازند و نشان دهناده را مقدور میو دید مناظر نور و تهویه هوا  و خروج ساکنان، بازشوها امکان ورود

 .هستند خارج از ساختمانی هابا فضا ساختمان
 

 .استمترمربع  2کمتر از آن مساحت قاب بازشویی است که  کوچک: یبازشو
 

 . استمترمربع  0تا  2 آن بینمساحت قاب بازشویی است که  متوسط: یبازشو 
 

 .استمترمربع  0تر از  بیشآن مساحت قاب بازشویی است که  بزرگ: یبازشو
 

که در روی زمین یاا زیارزمین واقاع شاده  اعم از این ساختمانتعداد سطوح )سقف( یک  :واحد مسکونی ساختمان تعداد طبقات

    د.نگوی باشند، را طبقه می
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هایی است که از اتمام بنای واحد مسکونی تا زمان آمارگیری گذشته اسات. در صاورتی  منظور تعداد سال :عمر بنای واحد مسکونی

های مختلف ساخته شده، تشکیل شده باشد، عمر قسمتی کاه اول سااخته شاده در که یک واحد مسکونی از چند قسمت که در سال

 شود.       نظر گرفته می
 

واحد مسکونی در آن واقاع شاده اسات.  منظور مساحت قطعه زمینی است که ساختمان :واحد مسکونی ساختمانمساحت زمین 

 مسکونی مجاور  یا معبر عمومی است.معموالً دیوار، حصار، واحدهای مرز این محدوده 
 

زیربناای فضااهای زیساتی، فضااهای معیشاتی، فضااهای زیساتی و  ا برابر مجموع مسااحتمساحت کل زیربن :مساحت کل زيربنا

 . دارد که بنای واحد مسکونی در آن بنا شده قرارقطعه زمینی  ی که در محدودهتی و سایر فضاها است معیش
 

                 همکف است. ی منظور از سطح اشغال، مساحت زیربنای طبقه :سطح اشغال
 

که صرفاً برای استراحت،  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهایمساحت  منظور مجموع :مساحت زيربنای فضاهای زيستی

هاای  ، مطالعه، شست و شو و یا هر ناوع فعالیات دیگار مرباوط باه زنادگی بجاز فعالیتخوردن غذا، پذیراییآماده کردن یا  خوابیدن،

 . تولیدی و معیشتی از آن استفاده شود
 

بارای انجاام صارفاً  کاه استواحد مسکونی  محصور و مسقف فضاهای منظور مجموع مساحت :مساحت زيربنای فضاهای معیشتی

بافی، حصایربافی، تولیاد ماسات و  قالی واحد مسکونی )نظیر دام داری، کشاورزی، باغ داری، ساکنان و معیشتی های اقتصادی فعالیت

  استفاده شود.(  ...کره و گرفتن شیر و 
 

 واحد مساکونی اسات محصور و مسقف فضاهای منظور مجموع مساحت : معیشتی ومساحت زيربنای فضاهای مشترک زيستی 

شود و هام دار قاالی در آن  مانند اتاقی که هم در آن غذا خورده میهم به فعالیت زیستی و هم به فعالیت معیشتی اختصاص دارد.  که

   .برپاست
 

ی  سه گانههای  هیچ یک از عملکردکه  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهای : منظور مجموع مساحتمساحت ساير فضاها 

   فوق را نداشته باشد.
 

، پاذیرایی، خاواب فضاای .متر ارتفااع دارد 0متر مربع مساحت و  4است که حداقل  ی دار فضای محصور و سقف ،تاقامنظور از  :تا ا

فضااهایی  شاوند. اتااق محساوب می دنمتر ارتفاع داشته باشا 0متر مربع مساحت و  4که حداقل  به شرط آنهال، آشپزخانه و انباری 

 شوند. مین محسوبکاهدانی و ... اتاق طویله و  توالت ،آب انبار، ،حمامگاراژ، مانند 
 

تعیین نوع مالکیت واحد مسکونی از نظر رسمی و قانونی اسات. واحاد مساکونی منظور از سند واحد مسکونی،  :سند واحد مسکونی

 1د منگوله دار(، برگه واگذاری )واگذاری شاده توساط هیئات ممکن است دارای سند رسمی )سند سازمان ثبت امالک موسوم به سن

 .ای )موسوم به عادی( باشد های مسکن، بنیاد مسکن و غیره( و سند خطی)نسقی( یا قول نامه نفره سابق، تعاونی
 

دارد، ارتبااط  های روزمره زندگی که نیااز باه فضاای بااز عالوه بر انجام برخی فعالیت باز و بدون سقفی است که یحیاط فضا :حیاط

ای از  بخاش عماده ه در نقااط روساتایی،ژباه ویا حیاط یا محوطه بااز و نیماه محصاور سازد. میان عناصر واحد مسکونی را برقرار می

را درخود امکان پذیر می ساازد. در مساکن روساتایی در بسایاری از ماوارد در  )باغچه، حوض و...( عملکردهای عناصر واحد مسکونی

 است. روزمره زندگیهای  ت و تامین مایحتاج روزانه و دیگر فعالیتخدمت تولید، معیش
 

ایوان حاداقل  عمل می کند. (حیاطفضای باز )واحد مسکونی و  داخلیایوان فضای مسقفی است که به عنوان رابط بین فضای  :ايوان

 باشد. از یک طرف و حد اکثر از سه طرف به فضای باز مرتبط می
 

کناد و موجاب پایاداری  ی اجزایی از ساختمان است که نیروی افقی و عمودی را به زماین منتقال می جموعهمنظور از سازه، مسازه: 

 شود. ای ساختمان محسوب می شود. اسکلت از مجموعه اعضای سازه ساختمان می
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کناد. در  حمال میبنایی است که اسکلت آن با تیرآهن بنا می شود و این اسکلت باار سااختمان را ت ی فلزی) اسکلت فلزی(: سازه

 دهد.  پارچه را تشکیل می کار رفته در دیوار و سقف به یکدیگر متصل می شود و یک اسکلت یک های به این شیوه ساخت، تیرآهن
 

ها و کالف سقف( از بتون آرمه )بتون همراه با آرماتور و میلگرد( ساخته  بنایی است که اسکلت آن )ستون ی بتنی)بتون آرمه(: سازه

 شده است و این اسکلت، بار ساختمان را تحمل می کند. 
 

آجر، بلاوک  بنایی است که با آجر یا بلوک و آهن ساخته شده است، سقف از تیرآهن و آجر و دیوارها ازی بنايی )ديوار باربر(:  سازه

 کند. یا سنگ است و دیوارها بار ساختمان را تحمل می
 

رود  ای در اسکلت و اعضای باربر آن ) تیر، ستون و غیره( به کار مای بنایی است که چوب به عنوان یکی از مصالح سازه چوبی: ی سازه

 .شودی مها به پی و زمین منتقل  از طریق تیرها و ستونو بارهای وارده به آن  و وزن بنا
 

آیاد.  های سازه ای فوق باه دسات می بنایی است که از ترکیب حداقل دو نوع از نظام : های فو ( )ترکیبی از سازه مختلط ی سازه

 .باشد های فوق می سازه آن ترکیبی از سازهمثالً فلزی و بنایی یا بتنی و بنایی که 

 

منظور از کالف، یک پروفیل فلزی یا یک قطعه بتنی است که برای یکپارچه کردن سااختمان و اتصاال دیوارهاا باه یکادیگر و  کالف:

 شود تا بتواند بارهای افقی را تحمل کنند.دیوارها به کف و سقف در نظر گرفته می

 

 عهده دارد.  ی انتقال بار واحد مسکونی به زمین را به بخشی از بنا است که در زمین قرار گرفته و وظیفه پی:
 

که بین زمین یا پی و دیوار قرار دارد و معموالً بخشی از آن در مجاور سطح زمین و بخشی بااالتر از است بخشی از بنا  کرسی چینی:

 سطح زمین قرار دارد.
 

منظور حفاظات روی آن را باا مصاالح  باهساقف، ی  زهساا اجارایبعد از  ی ساخت، در آخرین مرحلهونی: پوشش سقف واحد مسک

   .کنند پوششی تکمیل می
 

 شود. صورت کامالً افقی و موازی با سطح زمین باشد به آن سقف مسطح اطالق می چه پوشش سطح به چنان مسطح:سقف 
 

موالً با استفاده از خرپاهای چوبی یا فلزی و در مناطقی کاه باارش جاوی زیااد های سقف است که مع نوعی از سازه : دار شیبسقف 

های  صاورت شایب های شیروانی معموالً به در سقفنسبت به افق زاویه داشته و دار  شیب های سقفشود. سطح نهایی  است استفاده می

 شوند. طرفه و چهارطرفه اجرا می  طرفه، سه طرفه، دو یک
 

مقطاع اول شوند.  کره هستند که از خشت یا آجر ساخته می ای از نیم نوعی سقف که معموالً بخشی یا نیمه :)نیم کره( گنبدیسقف 

 شود. کروی میگنبد  ومقطع مربعی شکل تبدیل به شکل دایره  که در ادامه، ترین سطح آن، مربع شکل است گنبد در پایین
 

از خشت یا آجر است. این نوع سقف از امتداد و تکرار یاک  (انحنایی) ای کمانی هوستپ نوعی سقف با :ای )نیم استوانه( هگهوارسقف 

 در تمام طول خود یک انحنای مشخص دارد.است و و به عنوان بخشی از یک استوانه  شود کمان روی محور طولی ایجاد می
 

رفتاه  کاار هباشاود. مصاالح  رطوبتی استفاده می کاری گیری از نفوذ آب باران و برف در سقف از عایق برای پیش کاری رطوبتی: عايق

 گل، قیرگونی، عایق رطوبتی آماده، نایلون و یا ورق پالستیک است. کاری رطوبتی شامل کاه برای عایق
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 ها خالصه يافته

 

 
 

 فعالیت اقتصادی غالب اهالی روستاهای استان

بیست واحاد مساکونی دارای روستای  914دهد، از مجموع  نشان می 2930های مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیری از ویژگی

خادمات درصاد( صانعت و  3/4روساتا )23و  درصد( کشاورزی 0/32روستا ) 921، فعالیت غالب اهالی استان ایالمتر معمولی و بیش

 بوده است.
 

  2931برحسب نوع فعالیت اقتصادی غالب اهالی: استان ايالم های  روستا-2

 شرح  تعداد روستا کشاورزی صنعت و خدمات

 تعداد 914 921 23

 درصد 2/222 0/32 3/4

 
 نوع بافت مسکونی در روستاهای استان  

درصد( دارای بافت  3/21)روستا  11درصد( دارای بافت مسکونی متراکم،  3/32)روستای استان ایالم  921دهد،  نتایج طرح نشان می

 اند.  متراکم بوده درصد( دارای بافت مسکونی غیر 9/2) روستا 2متراکم و  مسکونی نیمه
 

     2931: بافت مسکونی نوعبرحسب  استان ايالمهای  روستا-1

 شرح  تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیرمتراکم

 تعداد 374 306 67 1

 درصد 2/222 3/32 3/21 9/2

 
 تعداد طبقات ساختمان واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

در  واحد مسکونی معمولی 42130دهد، از مجموع  نشان می 2930های مسکن روستایی سال  آمارگیری از ویژگیایج طرح نت

درصد( دو طبقه و  2/2) واحد مسکونی 2245درصد( یک طبقه و  2/34) واحد مسکونی 38547های استان ایالم، تعداد  روستا

 .تعداد طبقه بوده است  2/2مسکونی معمولی روستایی استان ایالم  هایواحداند، میانگین تعداد طبقات در  تر بوده بیش
 

 2931طبقات و میانگین آن:  تعدادبرحسب  استان ايالمروستايی  واحدهای مسکونی معمولی-9

 تعداد کل طبقات
  میانگین

 تعداد طبقات

واحد تعداد 

 مسکونی
 شرح 

 جمع يک طبقه تر دو طبقه و بیش

2245 38547 40792 2/2  تعداد 40792 

 درصد 2/222 - 2/222 2/34 2/2
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 عمر واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

درصاد( دارای  24/9) واحاد مساکونی 10148های استان  ایالم،  در روستا مسکونی معمولی هایواحدمجموع راساس نتایج طرح، از ب

درصد( دارای عمار  9/23) واحد مسکونی 7469سال،  24تا  2درصد( دارای عمر  1/91) واحد مسکونی 14971سال،  2عمر کمتر از 

مساکونی  هایواحاداناد، میاانگین عمار در   تر باوده سال و بیش 02درصد( دارای عمر  2/02) واحد مسکونی 8204سال و  04تا  22

 سال بوده است. 4/29 معمولی روستایی  ایالم
 
  2931: آن و میانگینبرحسب عمر برحسب استان ايالم روستايی  واحدهای مسکونی معمولی-4

 و سال  25

 تربیش

 24 تا 15 

 سال

 14 تا   5

 سال

 5 از کمتر

 سال

  میانگین

 عمر )سال(

 واحد تعداد

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 40792 13/4 10148 14971 7469 8204

 درصد 2/222 - 3/04 1/91 9/23 2/02

 
 مساحت زمین ساختمان واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

درصاد( دارای  2/01) واحاد مساکونی10645های استان  ایاالم،  در روستا مسکونی معمولی هایواحدنتایج طرح، از مجموع براساس 

 10461 ،مترمرباع 922تاا  022درصاد( دارای مسااحت زماین  3/01) واحدمساکونی11364مترمربع و کمتر، 200 مساحت زمین 

مترمربع  222بیش از  درصد( 4/02واحد مسکونی ) 8322 و مترمربع 222تا  922درصد( دارای مساحت زمین  1/02) مسکونیدواح

 .  اند بوده
 
  2931 آن: زمین و میانگینمساحت برحسب استان ايالم روستايی  واحدهای مسکونی معمولی-1

 500 از بیش

 مترمربع

 111 تا 912

 مترمربع

 300تا  112

 مترمربع

مترمربع  200 

 و کمتر

مساحت  میانگین

 زمین )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 40792 395/8 10645 11364 10461 8322

 درصد 2/222 - 2/01 3/01 1/02 4/02

 
 وضعیت و نوع عملکرد فضاهای واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

 ، اناد بودهزیساتی  ی باا عملکاردفضاهاکه همگی دارای  استان  ایالمهای  در روستا واحد مسکونی 42130 طرح، از کلنتایج براساس 

ی با عملکارد فضاهادرصد( دارای  2/2) واحد مسکونی 422ی با عملکرد معیشتی، فضاهادرصد( دارای  1/99) واحد مسکونی 29129

ی باا عملکارد غیار فضااهایا فاقد  ریسا ی با عملکردفضاهادارای درصد(   2/11) واحد مسکونی 01292و معیشتی و  مشترک زیستی

 اند. بودهزیستی 
 
       2931وضعیت و نوع عملکرد فضاها: برحسب استان ايالم روستايی  واحدهای مسکونی معمولی-6

 ی با عملکردفضاهادارای 

ی با فضاهايا فاقد  ريسا

 عملکرد غیر زيستی

ی با فضاهادارای 

مشترک  عملکرد

  و معیشتی یستيز

ی فضاهادارای 

با عملکرد 

 یشتیمع

ی فضاهادارای 

با عملکرد 

 زيستی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 40792 40792 13713 451 27135

 درصد 2/222 2/222 1/99 2/2 2/11
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 مساحت زيربنای واحدهای مسکونی معمولی روستايی استانکل 

درصاد( دارای  2/2) واحاد مساکونی 2061 ،اساتان ایاالمهای  روساتادر  مسکونی معماولی هایواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 

مترمرباع،  202تاا  12درصد( دارای مساحت کال زیربناای  4/22) واحد مسکونی 22603مترمربع،  12مساحت کل زیربنای کمتر از 

درصاد( دارای  1/29) واحد مساکونی 5572مترمربع و  232تا  202درصد( دارای مساحت کل زیربنای  3/02) واحد مسکونی10557

اساتان مساکونی معماولی روساتایی  هایواحاددر زیربنای کل مساحت میانگین  ،اند  مترمربع بوده 232مساحت کل زیربنای بیش از 

 .بوده است مترمربع 1/201 ایالم
 

  2931: آن و میانگینزيربنا کل مساحت برحسب استان ايالم روستايی  واحدهای مسکونی معمولی -7

  281  بیش از

 مترمربع

  281تا  212

 مترمربع

  211تا  61

 مترمربع

  61  از کمتر

 مترمربع 

مساحت  میانگین

 زيربنای کل )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

5572 10557 22603 2061 1/201  تعداد 40792 

1/29 3/02  درصد 2/222 - 2/2 4/22 

 
استان  يیروستا یمعمول یمسکون یتعداد اتا  در واحدها

های  روساتادر  مسکونی معماولی هایواحددهد، از مجموع  نشان می 2930مسکن روستایی سال  های نتایج طرح آمارگیری از ویژگی

واحاد  20704اتااق،  دودرصد( دارای  1/22) واحد مسکونی 6424 درصد( دارای یک اتاق، 0/2) واحد مسکونی 12تعداد ، استان ایالم

درصاد(  3/20) واحاد مساکونی 5212اتاق و چهار درصد( دارای  1/02) واحد مسکونی 8383درصد( دارای سه اتاق،  3/22) مسکونی

 ..بوده است اتاق 4/9 استان ایالممسکونی معمولی روستایی  هایواحددر  تعداد اتاقمیانگین  ،اند تر بوده اتاق و بیش پنجدارای 
 

 2931: آن و میانگین اتا  تعدادبرحسب استان ايالم روستايی  واحدهای مسکونی معمولی-8

 کل
 میانگین

 تعداد اتا 

تعداد واحد 

 مسکونی
اتا   پنج شرح

 ترو بیش
 جمع اتا  يک دو اتا  سه اتا  چهار اتا 

5212 8383 20704 6424 70 40792 4/9  تعداد 40792 

3/20  1/02  3/22  1/22  0/2  درصد 2/222 - 2/222 

 
 ی فضاهای زيستی واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان   نوع سازه

واحد  40156 فضاهای زیستیدر ساخت ، استان ایالمهای  روستادر  مسکونی معمولی هایواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 

درصد( از  2/2) واحد مسکونی 09 و بتنی فلزی یای  سازهدرصد( از  2/2) واحد مسکونی 612، ی بنایی سازهدرصد( از  4/33) مسکونی

 استفاده شده است.  چوبی یا مختلطی  سازه
 

     2931: برحسب نوع سازه در فضاهای زيستی استان ايالمواحدهای مسکونی معمولی روستايی -3

 اظهار نشده
ی چوبی يا سازه

 مختلط

ی فلزی يا  سازه

 بتنی
 سازه بنايی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 40792 40156 612 23 0

 درصد 2/222 4/33 2/2 2/2 2/2
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02 

 2931 غالب اهالی: اقتصادی فعالیتبرحسب نوع استان ايالم ی ها روستا -2نمودار 

 

 

 
 
 

 

 2931 :افت مسکونیب برحسب نوعاستان ايالم روستاهای  -1نمودار 
 

 

 
 

 

 صنعت یا خدمات

4/3% 

 کشاورزی

32/0% 

 بافت غیرمتراکم

2/9% 

 بافت نیمه متراکم

21/3% 

 بافت متراکم

32/3% 
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 2931 :برحسب عمر استان ايالمروستايی  واحدهای مسکونی معمولی -9مودار ن
 

 

 

 

 

 
 

 
 

   2931مساحت زمین:برحسب استان ايالم روستايی  واحدهای مسکونی معمولی -4نمودار 
 

 

 
 

 
 
 

 سال و بیش تر02

02/2% 

 سال 04تا 22

23/9% 
 سال 24تا 2

91/1% 

 سال 2کمتراز 

04/3% 

 مترمربع 222بیش از 

02/4% 

 مترمربع 222تا  922

02/1% 
 مترمربع 922تا  022

01/3% 

 مترمربع یا کمتر022 

01/2% 
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01 

 2931 مساحت زيربنا:کل برحسب استان ايالم روستايی  واحدهای مسکونی معمولی -1نمودار 
 

 

 
 

 
 
 

  2931 :برحسب نوع سازه در فضاهای زيستی استان ايالمروستايی  واحدهای مسکونی معمولی -6نمودار 
 

 مترمربع232بیش از 

29/1% 

 مترمربع 232تا 202

02/3% 

 مترمربع 202تا 12

22/4% 

 مترمربع12کمتراز 

2/2% 

 اظهار نشده

2/2% 

 سازه ی چوبی یا مختلط

 سازه ی فلزی یا بتنی 2/2%

2/2% 

 بنایی سازه ی 

33/4% 





   

 

 

 

 

 ها جدول
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 2931برحسب نوع فعالیت اقتصادی غالب اهالی: استان ايالم  های  روستا -2

 شهرستان تعداد روستا کشاورزی خدمات و صنعت

  .............................. استان  ايالم    374 356 18

 
 2931تولید صنايع دستی: کارگاه برحسب وضعیت استان ايالم  های  روستا -1

 شهرستان تعداد روستا دستی تولید صنایع کارگاه دارای دستی تولید صنایع فاقد کارگاه

  .............................. استان  ايالم    374 52 322

 
 2931برحسب نوع بافت مسکونی: استان ايالم  های  روستا -9

 شهرستان تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیر متراکم

  .............................. استان  ايالم    374 306 67 1

 
    2931برحسب وضعیت و جهت گسترش: استان ايالم  های  روستا -4

 فاقد گسترش

 دارای گسترش برحسب جهت

 شهرستان تعداد روستا

 جمع اراضی زراعی باغات سایر

  ....................... ايالم  استان           374 261 199 6 56 113

 
 2931در احداث واحدهای مسکونی:  کار رفته هبی  هبرحسب نوع مصالح عمد  استان ايالم های  روستا -1

 شهرستان تعداد روستا مصالح بومی مصالح غیر بومی مصالح توام

  .............................. استان  ايالم    374 10 169 195
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 2931آوری و دفع زباله:  برحسب وضعیت و سازمان مسئول جمع  استان ايالم های  روستا -6

سازمان  فاقد

مسئول 

آوری و  جمع

 دفع زباله

 آوری و دفع زباله دارای سازمان مسئول جمع

 یشهردار ،یاسالمی آباد یشورا شهرستان تعداد روستا

 ریسا ایشهر نزدیک 

، یداربخش

 ییا دهیار یدهدار
 جمع

  ................................ استان  ايالم    374 190 175 15 184

 
 2931:ی مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی وسیلهترين نوع  برحسب عمده استان ايالم  های  روستا -7

 شهرستان تعداد روستا تاکسی سرویس بوس اتوبوس یا مینی سایریا  وانت

  .............................. استان  ايالم    374 348 26 0

 
 2931: قیمت يک مترمربع زمین برای احداث واحد مسکونی ی برحسب متوسط مظنهاستان ايالم  های  روستا -8

 زمین فاقد هایآبادی

 شده خرید و فروش

 شده خرید و فروش زمین دارای هایآبادی

 شهرستان تعداد روستا
 زمینیک مترمربع خرید میانگین قیمت 

 )هزارریال(
 تعداد

  ................................ استان  ايالم    374 145 603/9 229

 

 2931: مسکونیی احداث يک مترمربع زيربنای ی هزينه متوسط مظنهبرحسب  استان ايالم های  روستا-3

فاقد واحد  یهایآباد

 مسکونی احداثی

 مسکونی احداثی واحد یدارای ها یآباد

 شهرستان تعداد روستا
زیربنا میانگین هزینه احداث یک مترمربع 

 )هزارریال(
 تعداد

  ........................  استان ايالم            374 314 3984/2 60

 

 2931: يک مترمربع زيربنای مسکونی یماهانهبهای  ی اجاره  سط مظنهمتوبرحسب استان ايالم  های  روستا -21

 واحد فاقد یهایآباد

 یاستیجار مسکونی

 یاستیجارمسکونی  واحد یدارای ها یآباد

 شهرستان تعداد روستا
یک مترمربع  یماهانه یمیانگین اجاره بها

 )هزارریال (
 تعداد

  ........................  استان ايالم            374 149 12/8 225
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 2931: شهرستانتفکیک  برحسب جهت جغرافیايی نماها به  استان ايالم واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -22

 هاتعداد نما شمال جنوب شرق غرب اظهار نشده
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  .............................. استان  ايالم    40792 65036 17437 24731 13578 9290 32

  ...................................................... ایالم  7456 12376 3542 5140 2016 1677 11

  ................................................. دره شهر 7551 7997 2499 3160 1806 532 11

  ................................................... دهلران 3915 5526 986 1615 1892 1032 0

  ................................... شیروان و چردل 11196 24253 6783 8723 4982 3766 0

  ..................................................... مهران 2281 2678 616 1526 280 257 10

  .................................................... آبدانان 3538 4189 948 1281 1234 726 0

  ....................................................... ایوان 3429 6577 1841 2404 1151 1181 0

  ............................................... ملکشاهی 1426 1440 222 882 217 119 0

 
 2931: شهرستانتفکیک  به آنمیانگین و برحسب تعداد نما   استان ايالم واحدهای مسکونی معمولی روستايی   -21

 نشده اظهار
 وچهار 

 تر بیش
 یک نما دو نما سه نما

میانگین 

 تعداد نما

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 ............................... استان  ايالم    40792 1/6 24338 10163 4663 1595 32

  ...................................................... ایالم  7456 1/66 3829 2396 1123 96 11

  .................................................دره شهر 7551 1/06 7105 414 22 0 11

  ................................................... دهلران 3915 1/41 2707 851 309 47 0

  ...................................شیروان و چردل 11196 2/17 2814 4707 2674 1001 0

  ..................................................... مهران 2281 1/18 1874 386 11 0 10

  .................................................... آبدانان 3538 1/18 3013 429 65 31 0

  ....................................................... ایوان 3429 1/92 1582 966 460 421 0

  ............................................... ملکشاهی 1426 1/01 1412 14 0 0 0
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 2931: شهرستانتفکیک  برحسب نوع بازشو در فضاهای زيستی به  استان ايالم واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -29

 شهرستان تعداد واحد مسکونی بازشوی کوچکدارای  بازشوی متوسطدارای  بازشوی بزرگدارای 

  ............................... استان  ايالم    40792 27753 39188 39238

  ...................................................... ایالم  7456 5789 7279 7447

  ................................................ دره شهر 7551 4396 6636 6620

  ................................................... دهلران 3915 2475 3797 3771

  .................................. شیروان و چردل 11196 8650 11136 11011

  ..................................................... مهران 2281 1481 2186 2127

  .................................................... آبدانان 3538 1407 3461 3538

  ....................................................... ایوان 3429 2687 3272 3324

  ............................................... ملکشاهی 1426 868 1422 1400

 
تفکیهک   در فضاهای زيسهتی بهه   و میانگین آنبرحسب نوع و تعداد بازشو  استان ايالم  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -24

 2931شهرستان:

 کل
 میانگین

 هابازشو

تعداد واحد 

 مسکونی
  5از بیش شهرستان

 بازشو

 2تا  9

  بازشو 

 9از  کمتر

 بازشو
 جمع

  ............................... استان  ايالم    40792 7/8 40792 396 11096 29299

  ....................................................... ایالم  7456 9/3 7456 61 1041 6354

  ................................................. شهردره  7551 5/6 7551 34 3949 3568

  .................................................... دهلران 3915 6/1 3915 106 1391 2417

  ................................... شیروان و چردل 11196 10/2 11196 0 919 10277

  ...................................................... مهران 2281 5/4 2281 54 1219 1008

  .....................................................آبدانان 3538 5/9 3538 63 1501 1975

  ........................................................ ایوان 3429 8/0 3429 17 516 2895

  ............................................... ملکشاهی 1426 6/2 1426 61 560 805
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تفکیهک   در فضهاهای زيسهتی بهه   آن  بازشو و میهانگین برحسب نوع تعداد  استان ايالم  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -24

 )ادامه( 2931: شهرستان

 کوچک یبازشو

 شهرستان
 جمع بازشو 9کمتر از   بازشو  2تا  9 بازشو 2 از بیش

  ............................... استان  ايالم    27753 22120 5147 486

  ....................................................... ایالم  5789 4895 824 70

  ................................................. دره شهر 4396 3023 1137 236

  .................................................... دهلران 2475 2282 193 0

  ................................... شیروان و چردل 8650 6882 1689 78

  ...................................................... مهران 1481 1155 315 11

  .....................................................آبدانان 1407 1328 70 9

  ........................................................ ایوان 2687 1795 811 81

  ............................................... ملکشاهی 868 760 107 0

 

 
در فضهاهای زيسهتی   برحسب نهوع، تعهداد بازشهو و میهانگین آن      برحسب  استان ايالم  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -24

 )ادامه( 2931: شهرستانتفکیک  به

 بازشوی متوسط بازشوی بزرگ

  از بیش شهرستان

 بازشو 2

 2تا  9

  بازشو 

 9از  کمتر

 بازشو
 جمع

  از بیش

 بازشو 2

 2تا  9

  بازشو 

 9از  کمتر

 بازشو
 جمع

  ............................... استان  ايالم    39188 9657 21342 8190 39238 25172 10336 3730

  ...................................................... ایالم  7279 1510 3865 1903 7447 3755 2278 1414

  ................................................ دره شهر 6636 2745 3666 225 6620 5484 1042 95

  ................................................... دهلران 3797 1097 2200 499 3771 3321 444 6

  .................................. شیروان و چردل 11136 1573 5099 4464 11011 4077 4838 2096

  ..................................................... مهران 2186 766 1353 67 2127 2032 89 6

  .................................................... آبدانان 3461 968 2225 268 3538 2796 738 4

  ....................................................... ایوان 3272 562 1990 721 3324 2493 726 105
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  ............................................... ملکشاهی 1422 435 944 42 1400 1213 183 4

 2931: شهرستانتفکیک  به آن و میانگینعداد طبقات نوع، تبرحسب ت استان ايالم  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -21

 میانگین کل

تعداد 

 طبقات

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 جمع یک طبقه تر بیش دو طبقه و

 ............................... استان  ايالم    40792 1/1 40792 38547 2245

  ...................................................... ایالم  7456 1/2 7456 6246 1210

  .................................................دره شهر 7551 1/0 7551 7470 81

  ................................................... دهلران 3915 1/0 3915 3896 19

  ...................................چردلشیروان و  11196 1/1 11196 10663 533

  ..................................................... مهران 2281 1/0 2281 2280 1

  .................................................... آبدانان 3538 1/0 3538 3515 23

  ....................................................... ایوان 3429 1/1 3429 3062 367

  ............................................... ملکشاهی 1426 1/0 1426 1414 12

 

 
 )ادامه( 2931شهرستان:تفکیک  به نوع، تعداد طبقات و میانگین آنبرحسب  استان ايالم واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -21

 زمین تعداد طبقات زیر طبقات روی زمینتعداد 

 شهرستان
دو طبقه و 

 تر بیش
 جمع یک طبقه

دو طبقه و 

 تر بیش
 جمع یک طبقه

  ............................... استان  ايالم    441 441 0 40792 38962 1830

  ...................................................... ایالم  191 191 0 7456 6419 1037

  ................................................. دره شهر 33 33 0 7551 7503 47

  ................................................... دهلران 9 9 0 3915 3905 10

  ................................... شیروان و چردل 74 74 0 11196 10737 459

  ..................................................... مهران 1 1 0 2281 2281 0

  .................................................... آبدانان 14 14 0 3538 3521 18

  ....................................................... ایوان 110 110 0 3429 3172 257
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  ............................................... ملکشاهی 10 10 0 1426 1424 2

  2931: شهرستانتفکیک  به عمر و میانگین آنبرحسب استان ايالم  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -26

سال و  02

 تربیش
 سال 2کمتر از  سال 24تا  2 سال 04تا  22

  میانگین

 عمر )سال(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................... استان  ايالم    40792 13/4 10148 14971 7469 8204

  ....................................................... ایالم  7456 12/7 1897 2729 1530 1300

  ................................................. دره شهر 7551 14/7 2115 2027 1288 2121

  .................................................... دهلران 3915 8/9 1219 2116 385 195

  ................................... شیروان و چردل 11196 15/4 1913 4073 2370 2839

  ...................................................... مهران 2281 11/7 388 1094 738 61

  .....................................................آبدانان 3538 14/4 970 1227 496 844

  ........................................................ ایوان 3429 10/4 1424 1070 411 525

 ................................................ ملکشاهی 1426 13/9 222 635 251 318

 

  2931: شهرستانتفکیک  به آن و میانگینزمین برحسب مساحت  استان ايالم  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -27

 222 از بیش

 مترمربع

 222 تا 922

 مترمربع

 922 تا 022

 مترمربع

مترمربع  200 

 و کمتر

 میانگین

مساحت زمین 

 )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 ............................... استان  ايالم    40792 395/8 10645 11364 10461 8322

  ...................................................... ایالم  7456 253/7 3231 2689 1353 183

  .................................................دره شهر 7551 355/0 2407 1994 1867 1283

  ................................................... دهلران 3915 778/1 317 460 322 2815

  ...................................شیروان و چردل 11196 471/7 970 2403 4499 3324

  ..................................................... مهران 2281 274/8 548 1228 452 52

  .................................................... آبدانان 3538 303/1 1391 1119 726 302

  ....................................................... ایوان 3429 333/3 1132 1096 876 325
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 ................................................ ملکشاهی 1426 281/8 647 374 365 39

   2931تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع عملکرد فضاها به  استان ايالم واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -28

 ی با عملکردفضاهادارای 

ی با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ی با فضاهادارای 

مشترک  عملکرد

 و معیشتی یستیز

ی فضاهادارای 

با عملکرد 

 یشتیمع

ی فضاهادارای 

با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................... استان  ايالم    40792 40792 13713 451 27135

  ...................................................... ایالم  7456 7456 1161 0 6315

  ................................................ دره شهر 7551 7551 2093 24 5458

  ................................................... دهلران 3915 3915 836 0 3079

  .................................. شیروان و چردل 11196 11196 6618 423 4619

  ..................................................... مهران 2281 2281 725 0 1556

  .................................................... آبدانان 3538 3538 1196 4 2338

  ....................................................... ایوان 3429 3429 986 0 2443

  ............................................... ملکشاهی 1426 1426 99 0 1327

 

  2931: شهرستانتفکیک  به زيربنا و میانگین آنبرحسب کل مساحت    استان ايالم واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -23

 232بیش از 

 مترمربع

  232تا  202

 مترمربع

  202تا  12

 مترمربع

 12کمتر از 

 مترمربع 

 میانگین

مساحت زیربنای 

 کل )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................... استان  ايالم    40792 126/6 2061 22603 10557 5572

  ....................................................... ایالم  7456 112/0 528 4877 1505 546

  ................................................. دره شهر 7551 120/3 267 4863 1767 653

  .................................................... دهلران 3915 123/3 230 1984 1352 349

  ................................... شیروان و چردل 11196 156/9 348 3553 3823 3472

  ..................................................... مهران 2281 97/7 176 1722 362 21

  .................................................... آبدانان 3538 120/3 119 2359 772 288
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  ....................................................... ایوان 3429 117/1 187 2161 845 236

  ............................................... ملکشاهی 1426 92/5 205 1083 132 6

ی همکف( و متوسط نسبت  میانگین سطح اشغال )زيربنای طبقهبر برحسب    استان ايالم روستايی واحدهای مسکونی معمولی  -11

 2931:تفکیک شهرستان سطح اشغال ساختمان به مساحت زمین آن به

 222بیش از 

 مترمربع 

  222تا  12

 مترمربع

 60 

مترمربع و 

 کمتر

متوسط نسبت سطح 

اشغال ساختمان به 

 مساحت زمین آن 

سطح میانگین 

 اشغال

 (مترمربع)

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................... استان  ايالم    40792 126/1 0/4 1983 13894 24914

  .......................................................ایالم  7456 111/4 0/5 456 3044 3957

  ................................................. دره شهر 7551 120/2 0/4 267 3172 4111

  ....................................................دهلران 3915 123/8 0/2 230 1178 2507

  ................................... شیروان و چردل 11196 155/4 0/4 348 1863 8985

  ..................................................... مهران 2281 97/7 0/4 176 1245 860

  .................................................... آبدانان 3538 120/1 0/5 128 1382 2028

  ....................................................... ایوان 3429 116/9 0/4 174 1257 1998

  ............................................... ملکشاهی 1426 92/4 0/4 205 754 467

 

تفکیهک   برحسب مسهاحت زيربنهای فضهاهای زيسهتی و میهانگین آن بهه        استان ايالم واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -12

  2931: شهرستان

مترمربع و  222

 تر بیش

 33تا  42

 مترمربع

 42کمتر از 

 مترمربع

مساحت  میانگین

 یفضاهازیربنای 

 )مترمربع(زیستی 

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................... استان  ايالم    40792 104/7 202 16414 24176

  ...................................................... ایالم  7456 102/0 28 3332 4096

  ................................................. دره شهر 7551 101/9 0 2951 4600

  ................................................... دهلران 3915 115/0 15 1358 2542

  ................................... شیروان و چردل 11196 113/2 70 4047 7079

  ..................................................... مهران 2281 87/6 16 1361 904
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  .................................................... آبدانان 3538 100/3 0 1370 2168

  ....................................................... ایوان 3429 100/0 27 1277 2125

  ............................................... ملکشاهی 1426 88/9 46 718 662

  2931تفکیک شهرستان:  به معیشتیبرحسب مساحت زيربنای فضاهای  استان ايالم  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -11

 شهرستان تعداد واحد مسکونی مترمربع 42کمتراز  مترمربع 33تا  42 تر مترمربع و بیش 222

  ............................... استان  ايالم    13713 4677 6137 2898

  ...................................................... ایالم  1161 332 542 287

  .................................................دره شهر 2093 646 1042 405

  ................................................... دهلران 836 503 296 36

  ...................................شیروان و چردل 6618 1853 3058 1707

  ..................................................... مهران 725 480 225 21

  .................................................... آبدانان 1196 496 483 216

  ....................................................... ایوان 986 350 414 221

  ............................................... ملکشاهی 99 16 77 5

 

 2931تفکیک شهرستان: نوع عملکرد، تعداد اتا  و میانگین آن بهبرحسب   استان ايالم واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -19

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق

تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ............................... استان  ايالم    40792 3/4 40792 70 6424 20704 8383 5212

  ...................................................... ایالم  7456 3/3 7456 9 1349 4009 1118 971

  .................................................دره شهر 7551 3/1 7551 0 1107 4924 1253 266

  ................................................... دهلران 3915 3/4 3915 15 762 1550 1082 506

  ...................................شیروان و چردل 11196 3/9 11196 20 1230 3529 3265 3153

  ..................................................... مهران 2281 2/8 2281 14 756 1307 176 27
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  .................................................... آبدانان 3538 3/1 3538 0 373 2683 399 83

  ....................................................... ایوان 3429 3/2 3429 6 458 1858 928 179

  ............................................... ملکشاهی 1426 2/9 1426 6 387 843 162 27

 
 2931تفکیهک شهرسهتان:    برحسب نوع عملکرد تعداد اتا  و میانگین آن بهه   استان ايالم واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -19

 )ادامه(

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ............................... استان  ايالم    3/2 40792 70 7032 22393 7462 3835

  .......................................................ایالم  3/1 7456 9 1467 4370 1029 580

  ................................................. دره شهر 3/1 7551 0 1142 4965 1199 245

  ....................................................دهلران 3/4 3915 15 777 1548 1075 500

  ................................... شیروان و چردل 3/6 11196 20 1525 4356 2944 2351

  ..................................................... مهران 2/8 2281 14 756 1307 176 27

  .................................................... آبدانان 3/1 3538 0 383 2673 399 83

  ....................................................... ایوان 3/0 3429 6 552 2289 540 42

  ............................................... ملکشاهی 2/8 1426 6 429 883 101 6

 

 
 2931تفکیهک شهرسهتان:    برحسب نوع عملکرد، تعداد اتا  و میانگین آن به  استان ايالم ای مسکونی معمولی روستايی واحده - 19

 )ادامه(

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترک زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
 شهرستان

 فاقد اتاق
پنچ اتاق 

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ............................... استان  ايالم    1/3 13923 3167 597 206 45 0 9908

  ...................................................... ایالم  1/6 1180 466 154 72 45 0 444

  ................................................ دره شهر 1/3 2093 86 28 0 0 0 1979

  ................................................... دهلران 1/2 836 22 6 0 0 0 808

  .................................. شیروان و چردل 1/2 6804 1954 290 116 0 0 4444
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  ..................................................... مهران 0/0 725 0 0 0 0 0 725

  .................................................... آبدانان 1/0 1200 10 0 0 0 0 1190

  ....................................................... ایوان 1/2 986 576 82 10 0 0 318

  ............................................... ملکشاهی 1/5 99 54 37 7 0 0 0

های مهورد اسهتفاده، تعهداد اتها  و      برحسب نوع عملکرد اتا   ولی روستايی دارای اتا  در استان ايالمواحدهای مسکونی معم -14

 2931تفکیک شهرستان:  میانگین آن به

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق

تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ............................... استان  ايالم    40792 3/3 40792 76 6471 20963 8339 4943

  ....................................................... ایالم  7456 3/3 7456 15 1349 4009 1112 971

  ................................................. دره شهر 7551 3/1 7551 0 1107 4924 1253 266

  .................................................... دهلران 3915 3/4 3915 15 762 1550 1082 506

  ................................... شیروان و چردل 11196 3/8 11196 20 1277 3776 3239 2884

  ......................................................مهران 2281 2/8 2281 14 756 1311 173 27

  .................................................... آبدانان 3538 3/1 3538 0 373 2692 390 83

  ........................................................ ایوان 3429 3/2 3429 6 458 1858 928 179

  ............................................... ملکشاهی 1426 2/9 1426 6 387 843 162 27

 

 
های مهورد اسهتفاده، تعهداد اتها  و      عملکرد اتا  برحسب نوع ولی روستايی دارای اتا  در استان ايالمواحدهای مسکونی معم -14

 )ادامه( 2931تفکیک شهرستان:  به میانگین آن

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ............................... استان  ايالم    3/2 40792 76 7079 22652 7388 3597

  .......................................................ایالم  3/1 7456 15 1467 4370 1023 580

  ................................................. دره شهر 3/1 7551 0 1142 4965 1199 245

  ....................................................دهلران 3/4 3915 15 777 1548 1075 500

  ................................... شیروان و چردل 3/6 11196 20 1572 4604 2888 2113
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  ..................................................... مهران 2/8 2281 14 756 1311 173 27

  .................................................... آبدانان 3/1 3538 0 383 2682 390 83

  ....................................................... ایوان 3/0 3429 6 552 2289 540 42

  ............................................... ملکشاهی 2/8 1426 6 429 883 101 6

 
های مهورد اسهتفاده، تعهداد اتها  و      نوع عملکرد اتا برحسب  در استان ايالم ولی روستايی دارای اتا واحدهای مسکونی معم -14

 )ادامه( 2931تفکیک شهرستان:  به میانگین آن

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترک زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ............................... استان  ايالم    1/3 4015 3198 566 206 45 0

  .......................................................ایالم  1/6 736 466 154 72 45 0

  ................................................. دره شهر 1/3 115 86 28 0 0 0

  ....................................................دهلران 1/2 28 22 6 0 0 0

  ................................... شیروان و چردل 1/2 2360 1985 259 116 0 0

  ..................................................... مهران 0/0 0 0 0 0 0 0

  .................................................... آبدانان 1/0 10 10 0 0 0 0

  ....................................................... ایوان 1/2 668 576 82 10 0 0

  ............................................... ملکشاهی 1/5 99 54 37 7 0 0

 

  2931تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع سند به  استان ايالم ای مسکونی معمولی روستايی واحده -11

 سایر بدون سند اظهار نشده
دارای برگه واگذاری، 

 سندخطی یا قولنامه

دارای سند 

 ثبتی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................... استان  ايالم    40792 21306 12660 0 6798 28

  .......................................................ایالم  7456 4243 2029 0 1184 0

  ................................................. دره شهر 7551 5240 2273 0 28 10

  ....................................................دهلران 3915 1062 2812 0 41 0
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  ................................... شیروان و چردل 11196 3689 4014 0 3492 0

  ..................................................... مهران 2281 1900 211 0 158 12

  .................................................... آبدانان 3538 2570 968 0 0 0

  ....................................................... ایوان 3429 1518 351 0 1555 5

  ............................................... ملکشاهی 1426 1083 2 0 341 0

 2931تفکیک شهرستان:  ترين منبع تامین سرمايش به برحسب عمده  ايالم استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -16

اظهار 

 نشده

بدون منبع 

 تامین سرمایش
 پنکه کولر آبی کولر گازی سایر

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................... ايالماستان      40792 726 34822 4706 0 537 0

  ....................................................... ایالم  7456 211 7073 63 0 109 0

  ................................................. دره شهر 7551 13 7171 346 0 20 0

  .................................................... دهلران 3915 0 436 3435 0 44 0

  ................................... شیروان و چردل 11196 343 10475 90 0 288 0

  ...................................................... مهران 2281 29 1542 689 0 20 0

  .....................................................آبدانان 3538 0 3455 83 0 0 0

  ........................................................ ایوان 3429 65 3341 0 0 23 0

  ............................................... ملکشاهی 1426 65 1330 0 0 32 0

 

   2931شهرستان:تفکیک  برحسب وضعیت فضای باز برای نگهداری حیوانات  به استان ايالم  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -17

 اظهار نشده
فاقد فضای باز برای 

 نگهداری حیوانات

دارای فضای باز برای 

 نگهداری حیوانات
 شهرستان تعداد واحد مسکونی

  ............................... استان  ايالم    40792 8641 32143 8

  ....................................................... ایالم  7456 1187 6269 0

  ................................................. دره شهر 7551 1281 6270 0

  .................................................... دهلران 3915 1241 2674 0
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  ................................... شیروان و چردل 11196 3085 8111 0

  ...................................................... مهران 2281 381 1900 0

  .....................................................آبدانان 3538 643 2895 0

  ........................................................ ایوان 3429 587 2834 8

  ............................................... ملکشاهی 1426 237 1189 0

 2931:شهرستانتفکیک  برحسب وضعیت و نوع عملکرد حیاط به  استان ايالم مسکونی معمولی روستايی واحدهای  -18

 فاقد حیاط

 عملکرد برحسبدارای حیاط 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 نشده اظهار
و  یستیز

  یشتیمع
 جمع زیستی

  ............................... استان  ايالم    40792 40680 32196 8222 262 112

  ....................................................... ایالم  7456 7360 6821 481 57 96

  ................................................. دره شهر 7551 7551 5508 1934 108 0

  .................................................... دهلران 3915 3915 2796 1119 0 0

  ................................... شیروان و چردل 11196 11196 9475 1696 25 0

  ...................................................... مهران 2281 2281 1933 344 4 0

  ..................................................... آبدانان 3538 3529 2435 1066 28 9

  ........................................................ ایوان 3429 3422 2176 1221 25 7

  ............................................... ملکشاهی 1426 1426 1051 360 15 0

 

 2931شهرستان:تفکیک  برحسب وضعیت و نوع عملکرد ايوان به  استان ايالم واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -13

 فاقد ایوان اظهار نشده

 عملکردبرحسب  ایواندارای 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
زیستی و 

 معیشتی
 جمع زیستی

  .............................. استان  ايالم    40792 6908 6790 118 0 33884 0

  ....................................................... ایالم  7456 804 804 0 0 6652 0

  ................................................. دره شهر 7551 501 477 23 0 7050 0
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  .................................................... دهلران 3915 1597 1564 33 0 2318 0

  ................................... شیروان و چردل 11196 2387 2369 18 0 8809 0

  ...................................................... مهران 2281 426 404 22 0 1855 0

  .................................................... آبدانان 3538 586 581 4 0 2952 0

  ........................................................ ایوان 3429 534 519 15 0 2895 0

  ............................................... ملکشاهی 1426 73 71 2 0 1353 0

 2931 :شهرستانتفکیک  ی استقرار آن به نحوه و برحسب وضعیت مستراحاستان ايالم  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -91

 مستراح فاقد اظهارنشده

 ی استقرار برحسب نحوه دارای مستراح
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 جمع چسبیده به بنا بنا مجزا از اظهارنشده

 ............................... استان  ايالم    40792 40578 3582 36996 0 209 5

  ....................................................... ایالم  7456 7450 2058 5393 0 6 0

  ................................................. دره شهر 7551 7551 68 7483 0 0 0

  .................................................... دهلران 3915 3910 113 3797 0 0 5

  ................................... شیروان و چردل 11196 11033 950 10083 0 163 0

  ......................................................مهران 2281 2276 22 2253 0 5 0

  .................................................... آبدانان 3538 3538 49 3489 0 0 0

  ........................................................ ایوان 3429 3394 262 3132 0 35 0

  ............................................... ملکشاهی 1426 1426 60 1366 0 0 0

 

 2931تفکیک شهرستان:  آن بهی برحسب وضعیت ساخت بنا  استان ايالم واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -92

 شهرستان تعداد واحد مسکونی ساخت تدریجی  باره ساخت یک اظهار نشده

  ............................... استان  ايالم    40792 7848 32944 0

  .......................................................ایالم  7456 682 6774 0
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  ................................................. دره شهر 7551 1128 6423 0

  ....................................................دهلران 3915 770 3145 0

  ................................... شیروان و چردل 11196 2766 8430 0

  ..................................................... مهران 2281 429 1851 0

  .................................................... آبدانان 3538 1898 1641 0

  ....................................................... ایوان 3429 123 3306 0

  ............................................... ملکشاهی 1426 52 1375 0

 2931تفکیک شهرستان: برحسب نوع سازه در فضاهای زيستی و معیشتی به  استان ايالم ای مسکونی معمولی روستايی واحده -91

 زیستی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
ی چوبی سازه

 یا مختلط

ی فلزی یا سازه

 بتنی
 جمع ی بناییسازه

  ............................... ايالماستان      40792 40792 40156 612 23 0

  ...................................................... ایالم  7456 7456 7194 239 23 0

  ................................................ دره شهر 7551 7551 7296 255 0 0

  ................................................... دهلران 3915 3915 3915 0 0 0

  .................................. شیروان و چردل 11196 11196 11120 76 0 0

  ..................................................... مهران 2281 2281 2281 0 0 0

  .................................................... آبدانان 3538 3538 3512 26 0 0

  ....................................................... ایوان 3429 3429 3413 16 0 0

  ............................................... ملکشاهی 1426 1426 1426 0 0 0

 

 
 2931تفکیک شهرستان: برحسب نوع سازه در فضاهای زيستی و معیشتی به  ايالم استان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی -91

 )ادامه(

 معیشتی

 شهرستان
 اظهار نشده

ی چوبی یا سازه

 مختلط

ی فلزی یا سازه

 بتنی
 جمع ی بناییسازه

  ............................... ايالماستان      13713 12876 55 619 164
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  .......................................................ایالم  1161 1065 39 52 6

  ................................................. دره شهر 2093 1831 0 132 130

  ....................................................دهلران 836 829 0 0 7

  ................................... شیروان و چردل 6618 6354 16 248 0

  ..................................................... مهران 725 724 0 0 1

  .................................................... آبدانان 1196 1003 0 187 5

  ....................................................... ایوان 986 972 0 0 14

  ............................................... ملکشاهی 99 99 0 0 0

تفکیهک   بهه   یسهت يز یکالف در فضاها وضعیتبرحسب  استان ايالمبنايی روستايی  ی سازهواحدهای مسکونی معمولی دارای  -99

    2931: شهرستان 

واحد مسکونی  تعداد

 سازه بنایی فاقد کالف

واحد مسکونی  تعداد

 سازه بنایی دارای کالف

تعداد واحد مسکونی 

 سازه بناییی دارا
 شهرستان تعداد واحد مسکونی

  ............................... استان  ايالم    40792 40156 15642 24514

  ....................................................... ایالم  7456 7194 3013 4181

  ................................................. دره شهر 7551 7296 3037 4259

  .................................................... دهلران 3915 3915 1298 2616

  ................................... شیروان و چردل 11196 11120 3952 7168

  ...................................................... مهران 2281 2281 477 1804

  ..................................................... آبدانان 3538 3512 1563 1949

  ........................................................ ایوان 3429 3413 1912 1501

  ................................................ملکشاهی 1426 1426 390 1036

 
ريزی فضاهای زيستی  کار رفته در پی ی به هعمد برحسب وضعیت و نوع مصالح استان ايالم  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -94

 2931: شهرستانتفکیک  به

اظهار 

 نشده

 فاقد

 یریز پی

 کار رفته هبی  هی برحسب نوع مصالح عمدریزپیدارای 
تعداد واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده

بلوک سیمانی 

 یا سایر 
 جمع شفته سنگ بتن
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  ............................... استان  ايالم    40792 40504 995 31234 7676 591 7 288 0

  ...................................................... ایالم  7456 7401 331 6208 862 0 0 55 0

  .................................................دره شهر 7551 7519 28 5352 2131 0 7 32 0

  ................................................... دهلران 3915 3908 495 2460 361 591 0 7 0

  ...................................شیروان و چردل 11196 11168 91 10186 892 0 0 28 0

  ..................................................... مهران 2281 2153 0 2143 10 0 0 128 0

  .................................................... آبدانان 3538 3528 37 1988 1503 0 0 10 0

  ....................................................... ایوان 3429 3402 14 1643 1745 0 0 27 0

  ............................................... ملکشاهی 1426 1426 0 1253 173 0 0 0 0

چینهی فضهاهای    کار رفته در کرسی به ی هعمدبرحسب وضعیت و نوع مصالح  استان ايالم  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -91

 2931: شهرستانتفکیک  زيستی به

اظهار 

 نشده

فاقد

 چینی  کرسی

 کار رفته هبی  هچینی برحسب نوع مصالح عمد دارای کرسی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
خشت، بلوک 

 سیمانی یا سایر 
 جمع آجر سنگ

  ............................... استان  ايالم    40792 36770 900 34381 1488 0 4022 0

  .......................................................ایالم  7456 5295 160 5122 13 0 2161 0

  ................................................. دره شهر 7551 7493 21 7448 24 0 58 0

  ....................................................دهلران 3915 3834 526 1930 1378 0 81 0

  ................................... شیروان و چردل 11196 10751 17 10674 60 0 445 0

  ..................................................... مهران 2281 2010 107 1902 0 0 271 0

  .................................................... آبدانان 3538 3531 26 3505 0 0 7 0

  ....................................................... ایوان 3429 3051 38 2999 13 0 378 0

  ............................................... ملکشاهی 1426 805 4 801 0 0 621 0
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تفکیهک   کهار رفتهه در ديهوار فضهاهای زيسهتی بهه       برحسب نوع مصالح بهه استان ايالم  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -96

 2931شهرستان:

 اظهار نشده
 خشت، چینه

 سایر یا
 آجر سنگ بلوک سیمانی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................... استان  ايالم    40792 24644 15161 14416 1514 24

  .......................................................ایالم  7456 5322 1243 2616 116 0

  ................................................. دره شهر 7551 5001 2709 864 0 0

  ....................................................دهلران 3915 3334 202 573 0 0

  ................................... شیروان و چردل 11196 4851 7276 6545 1208 16

  ..................................................... مهران 2281 908 442 1343 0 2

  .................................................... آبدانان 3538 2411 1215 1269 190 5

  ....................................................... ایوان 3429 2082 1454 686 0 0

  ............................................... ملکشاهی 1426 736 620 520 0 0

 2931شهرستان:تفکیک  کار رفته در نما به ی به هبرحسب نوع مصالح عمد  استان ايالم واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -97

 آجرگری آجر ماشینی سنگ سیمان
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................... استان  ايالم    40792 5276 2577 5309 22128

  ...................................................... ایالم  7456 495 93 624 5753

  .................................................دره شهر 7551 777 381 1275 3335

  ................................................... دهلران 3915 1303 1112 212 822

  ...................................شیروان و چردل 11196 1973 181 2356 4549

  ..................................................... مهران 2281 62 20 93 2020

  .................................................... آبدانان 3538 493 537 303 1906

  ....................................................... ایوان 3429 171 241 319 2471

  ............................................... ملکشاهی 1426 3 13 127 1272
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  2931تفکیک شهرستان:  کار رفته در نما به ی به هبرحسب نوع مصالح عمد  ايالم استان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -97

 )ادامه(

 سرامیک سایر اظهار نشده
کاهگل، گچ یا گچ و 

 خاک
 شهرستان چوب

  ............................... استان  ايالم    0 773 3639 1074 16

  ...................................................... ایالم  0 0 450 42 0

  .................................................دره شهر 0 24 1713 45 0

  ................................................... دهلران 0 10 308 149 0

  ...................................شیروان و چردل 0 671 729 722 16

  ..................................................... مهران 0 0 44 42 0

  .................................................... آبدانان 0 68 209 23 0

  ....................................................... ایوان 0 0 176 51 0

  ............................................... ملکشاهی 0 0 11 0 0

: شهرستانتفکیک  کار رفته در سقف فضاهای زيستی به برحسب نوع مصالح به استان ايالم  واحدهای مسکونی معمولی روستايی -98

2931   

 آجر آهن گل وگچ چوب
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................... استان  ايالم    40792 25230 25225 25676 5164

  .......................................................ایالم  7456 4265 4265 4439 322

  ................................................. دره شهر 7551 5518 5507 5532 86

  ....................................................دهلران 3915 2332 2313 2313 416

  ................................... شیروان و چردل 11196 7499 7531 7739 3341

  ..................................................... مهران 2281 1710 1710 1752 211

  .................................................... آبدانان 3538 2122 2122 2130 239

  ....................................................... ایوان 3429 1031 1023 1012 355
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  ............................................... ملکشاهی 1426 753 753 757 194

 

 
تفکیهک   بهه  رفتهه در سهقف فضهاهای زيسهتی    کهار   نوع مصالح بهه برحسب   ايالماستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -98

 )ادامه( 2931شهرستان:

 اظهار نشده
خشت، حصیر یا 

 سایر

سفال، شیروانی یا 

 ایرانیت
 شهرستان سیمان یا بتن تیرچه و بلوک

  ............................... استان  ايالم    12083 11967 1078 2383 0

  .......................................................ایالم  2915 2901 132 121 0

  ................................................. دره شهر 1940 1967 24 63 0

  ....................................................دهلران 1235 1235 7 0 0

  ................................... شیروان و چردل 1834 1701 859 1954 0

  ..................................................... مهران 387 386 33 0 0

  .................................................... آبدانان 1227 1227 9 241 0

  ....................................................... ایوان 2079 2085 9 0 0

  ............................................... ملکشاهی 466 466 6 4 0

 2931شهرستان:تفکیک  ی سقف فضاهای زيستی به هبرحسب نوع پوشش عمد استان ايالم  واحدهای مسکونی معمولی روستايی -93

 اظهار نشده 

موزاییک، 

 ایآسفالت، بتن 

 سایر 

حلب یا سفال

 )شیروانی(

عایق رطوبتی 

 آماده
 کاهگل قیرگونی 

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................... استان  ايالم    40792 2244 6802 30534 281 911 20

  ...................................................... ایالم  7456 13 3195 3984 64 186 13

  .................................................دره شهر 7551 11 280 7225 11 24 0

  ................................................... دهلران 3915 466 203 2870 7 368 0

  ...................................شیروان و چردل 11196 1248 1506 8013 147 282 0

  ..................................................... مهران 2281 167 305 1778 20 11 0

  .................................................... آبدانان 3538 87 191 3239 9 12 0
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  ....................................................... ایوان 3429 181 622 2576 16 27 7

  ............................................... ملکشاهی 1426 70 500 849 6 0 0

 
 2931شهرستان:تفکیک  برحسب شکل ظاهری سقف فضاهای زيستی به استان ايالم  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -41

 مسطح دارشیب گنبدی ایگهواره اظهار نشده 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................... استان  ايالم    40792 40382 404 0 0 5

  .......................................................ایالم  7456 7387 70 0 0 0

  ................................................. دره شهر 7551 7438 113 0 0 0

  ....................................................دهلران 3915 3903 7 0 0 5

  ................................... شیروان و چردل 11196 11049 147 0 0 0

  ..................................................... مهران 2281 2260 21 0 0 0

  .................................................... آبدانان 3538 3529 9 0 0 0

  ....................................................... ایوان 3429 3398 31 0 0 0

  ............................................... ملکشاهی 1426 1420 6 0 0 0

رطوبتی سقف فضهاهای زيسهتی   کاری  نوع عايقترين  هعمدوضعیت و برحسب  استان ايالم  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -42

 2931: شهرستانتفکیک  به

اظهار 

 نشده

 فاقد

کاری عایق

 رطوبتی

 نوعترین  هرطوبتی برحسب عمد کاری عایقدارای 
تعداد 

واحد 

 مسکونی

اظهار  شهرستان

 نشده

قیرگونی، 

پالستیک 

 یا سایر 

سفال، شیروانی 

یا ایرانیت)سقف 

 شیبدار(

عایق 

رطوبتی 

 آماده

 جمع کاهگل

  ............................... استان  ايالم    40792 40602 2148 30710 281 7464 0 190 0

  ...................................................... ایالم  7456 7395 13 4037 64 3281 0 61 0

  ................................................. دره شهر 7551 7551 11 7225 11 304 0 0 0

  ................................................... دهلران 3915 3889 466 2885 7 531 0 26 0

  ................................... چردلشیروان و  11196 11110 1248 8013 147 1701 0 86 0

  ..................................................... مهران 2281 2281 167 1778 20 316 0 0 0
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  .................................................... آبدانان 3538 3538 87 3244 9 198 0 0 0

  ....................................................... ایوان 3429 3413 85 2679 16 632 0 16 0

  ............................................... ملکشاهی 1426 1426 70 849 6 500 0 0 0

 

تفکیهک   کار رفته در کف فضاهای زيسهتی بهه   ی به هبرحسب نوع مصالح عمد  استان ايالم واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -41

 2931:شهرستان

اظهار 

 نشده

فاقدکف

 سازی

چوب یا 

 سایر

آجر یا 

 سنگ

بتن یا 

سیمان و 

 ماسه

گل، گل و 

گچ یا  گل 

 و آهک

 موزاییک

تعداد 

واحد 

 مسکونی

 شهرستان

 ............................... استان  ايالم    40792 22093 200 16731 27 1711 30 0

  ....................................................... ایالم  7456 5727 0 930 6 794 0 0

  ................................................. دره شهر 7551 6079 0 1133 15 324 0 0

  .................................................... دهلران 3915 2889 118 894 0 7 7 0

  ................................... شیروان و چردل 11196 1484 49 9311 0 352 0 0

  ......................................................مهران 2281 1066 31 1149 1 11 23 0

  .................................................... آبدانان 3538 2535 0 921 0 82 0 0

  ........................................................ ایوان 3429 1358 0 1924 5 141 0 0

  ............................................... ملکشاهی 1426 955 2 469 0 0 0 0



   

 
 

 

 

 

 

ها پرسشنامه





   

 جمهوری اسالمی ایران

 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 
 

 2930-های مسکن روستاییآمارگیری از ویژگی
 فهرست برداری-2فرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

طر
 س

ره
ما

ش
 

 ( 1ستون  2مشخصات واحد مسکونی )برای کد  مکانمشخصات 

 توضیحات ضروری
 نوع معبر و نام آن

شماره 

 پالک

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 

واحد 

مسکونی 

 ؟است
 

 2بلی   
 

 0خیر   

 نوع واحد مسکونی

 مسکونی معمولی:

 2واحد آپارتمانی            

 0واحد ویالیی               

 : مسکونی  غیر معمولی

 9چادر                        

 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن

 2کپر و آالچیق             

 1سایر                        

 1ستون  0و2برای کد 

 فرعی اصلی

وضع سکونت در واحد 

 مسکونی

 

 2مسکونی دائمی           

 0     مسکونی موسمی   

 9  خالی ازسکنه موسمی

 4ازسکنه دائمی     خالی 

 3ستون 9و 0و2برای کد 

شماره 

ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

2 0 9 4 2 1 1 3 3 22 22 

           

           

           

           

           

 نام استان: .........................................................        

                نام شهرستان: ..................................................

                          نام بخش: ........................................................

  ............................. دهستان: ...................نام 

        ..................................:آبادینام 

 

 

 

 

 

 

                                                 شماره حوزه:

                                                           :نمونه  شماره طبقه آبادی

                                             شماره ردیف آبادی نمونه:   

     از            : نمونه شماره برگ در آبادی

 

 

 

 

 

  

 

        یخ: ...............................رامضا و تا یخ ........................   نام و نام خانوادگی بازبین : ............................. رامضاء و تا  یخ: .................................  نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: .................................... رامضاء و تا    ...............................نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: 

 یخ: ..........................................رامضا  و تا  ...................  ................................فنی و اجرایی: .............. نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول              ...................................یخ: ..........رامضا  و تا  ...................  : ......................................بازبیننام و نام خانوادگی کارشناس 



   

طر
 س

ره
ما

ش
 

 ( 1ستون  2مشخصات واحد مسکونی )برای کد  مشخصات مکان

 توضیحات ضروری
 نوع معبر و نام آن

شماره 

 پالک

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 

واحد 

مسکونی 

 ؟است
 

 2بلی   
 

 0خیر   

 نوع احد مسکونی

 مسکونی معمولی:

 2واحد آپارتمانی           

 0واحد ویالیی              

 مسکونی  غیر معمولی :

 9                       چادر 

 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن

 2کپر و آالچیق             

 1سایر                        

 1ستون  0و2برای کد 

 فرعی اصلی 

وضع سکونت در واحد 

 مسکونی

 

مسکونی دائمی           

2 

 0     مسکونی موسمی   

 9  خالی ازسکنه موسمی

دائمی     خالی ازسکنه 

4 

 3ستون  9و 0و2برای کد 

شماره 

ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

2 0 9 4 2 1 1 3 3 22 22 
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 گذاشته شود(  x)برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمتجهت جغرافیايی نما يا نماهای واحد مسکونی:  -2

                    4 غرب                                            9 شرق                                      0 جنوب                               2 شمال 
  

 تعداد بازشو ها)در و پنجره و روزنه( در فضاهای زيستی واحد مسکونی:-1

 عدد             :      )کمتر از یک مترمربع(تعداد بازشوهای کوچک -2

 عدد              :        )یک تا دو مترمربع( عداد بازشوهای متوسطت-0

 عدد            :           )بیش از دو مترمربع(تعداد بازشوهای بزرگ -9
 

 : آن واحد مسکونی و سطح اشغالساختمان تعداد طبقات  -9

 طبقه                              تعداد طبقات روی زمین             -2 

 طبقه                                            زیر زمین   تعداد طبقات-0

 متر مربع                 سطح اشغال)مساحت زیربنای طبقه اول(       -9
 

 سال                                      :واحد مسکونیبنای عمر  -4
 

 مترمربع              واحد مسکونی: ساختمان مساحت زمین -1

 

   :آن قرار گرفتن و مورد استفاده عملکردمساحت زير بنا و تعداد اتا  در واحد مسکونی برحسب  -6

ف
دي
ر

 

 ()مترمربعمساحت زير بنا  شرح
 تعداد اتا 

 مورد  استفاده کل
2 0 9 4 2 

    کل بنا 2

    فضاهای زیستی 0

    فضاهای معیشتی 9

    فضاهای مشترک زیستی و معیشتی 4

    سایر فضاها  2

 

 وضعیت سند واحد مسکونی:     -7

        9 قولنامه    دارای سند خطی یا                          0 دارای برگه واگذاری                                              2 ثبتیسند 

     2 ندارد                            4   ......................................  نوعسایر با ذکر 
 

 
 

 

                             شماره رديف آبادی در فهرست نمونه ها:                                                                                      شماره طبقه آبادی:  

                                                                                                           (:  2شماره رديف واحد مسکونی در فرم فهرست برداری)فرم 

                                             

 جمهوری اسالمی ايران
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

  

  هایآمارگیری از ويژگی

2931-مسکن روستايی  
 

 

1فرم    پرسشنامه واحد مسکونی-

        نام استان: ..........................     

      نام شهرستان: ...................       

  نام بخش: ..........................          

  نام دهستان: ..................  
 

 

......................                          .......................نام آبادی : ..............

  نمونه:    کد آبادی

              شماره حوزه:          
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 واحد مسکونی:     عمده ترين منبع تامین سرمايش -8

           2  دندار                   4  .........................  نوعسایر با ذکر           9 کولر گازی                0 کولر آبی              2 پنکه
 

 آيا اين واحد مسکونی دارای فضای باز برای نگهداری حیوانات می باشد؟                    -3

                             0 نه                                                            2 بله 
          

 آيا اين واحد مسکونی دارای حیاط می باشد؟                        -21

                             22سوال    0 نه                                                            2 بله 

      

    2-0 معیشتی  و زیستی                                                                 2-2 زیستی             عملکرد غالب   
 

 آيا اين واحد مسکونی دارای ايوان می باشد؟                        -22

                            20سوال    0 نه                                                            2 بله 

      

    2-0 معیشتی  و زیستی                                          2-2 زیستی             عملکرد غالب   
 

 آيا اين واحد مسکونی دارای مستراح می باشد؟                        -21

                            29سوال    0 نه                                                            2 بله 

      

                                                                        29سوال     2-0 مجزا از بنا                                             2-2 چسبیده به بنا    نحوه استقرار   

                                                  

                                            2-2-0  به حیاط واحد مسکونی                        2-2-2 به داخل واحد مسکونی    باز شدن در  نحوه      
 

 نحوه ساخت واحد مسکونی:  - 29

                                                                                                                  24سوال   0 ساخت یکباره                                     2 ساخت تدریجی

                     

                                                                                                                     2-0 تکمیل و تجهیز بنا                                             2-2 افزایش زیربنا    منجرشدن به                
   

                                             :            زيستی                                      معیشتیبر حسب فضا نوع سازه بنای واحد مسکونیترين  عمده-24

   2-0                                    2-2                      سازه فلزی                                                        

   0-0                                    0-2 نی                                                                           وسازه بت 

  9-0                                    9-2                                                                 )دیوار باربر(سازه بنایی 

   4-0                                      4-2                            سازه چوبی                                                  

   2-0                                      2-2                                                )ترکیبی از سازه های فوق(سازه مختلط 
    

 (24سوال  9-2)برای کد  استفاده شده است؟ از کالف واحد مسکونیدر سازه بنايی فضاهای زيستی آيا  -21

                            21سوال    0 نه                                                            2 بله 
    

 

 2-9 فاقد کالف در سقف                   2-0 کالف فلزی                         2-2 کالف بتونی          نوع کالف سقف 

   2-1 فاقد کالف در دیوار                    2-2 کالف فلزی                         2-4 کالف بتونی              نوع کالف دیوار
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 ريزی برای فضاهای زيستی انجام شده است؟  آيا در اين واحد مسکونی عملیات پی -26

                             21سوال    0 نه                                                      2 بله 

      

 2-9  نوبت                              2-0 سنگ                         2-2  )آهک و گل(شفته    رفته کار به عمده نوع مصالح  

  2-2   .................................  نوعسایر با ذکر                                  2-4  بلوک سیمانی                                                    

                 

 آيا در اين واحد مسکونی عملیات کرسی چینی برای فضاهای زيستی انجام شده است؟  -27

                             23سوال    0 نه                                                      2 بله 

      

  2-9  خشت                                2-0 سنگ                         2-2 آجر                  رفته کار به عمده نوع مصالح  

  2-2    ................................نوع سایر با ذکر                                    2-4  سیمانی بلوک                                                 

  
 گذاشته شود(  x)برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت رفته در ديوار فضاهای زيستی واحد مسکونی: کار بهنوع مصالح  - 28

                9 بلوک                                                                    0 سنگ                                                        2  آجر   

                    1     ................................نوع سایر با ذکر                               2 چینه                                                         4  خشت

                                                      
 کار رفته در نمای واحد مسکونی: هب عمده نوع مصالح -23

  4 سیمان                                           9  سنگ                 0  ماشینی آجر                                   2   گری آجر

                                                                             3  ........ .............................نوعسایر با ذکر       1    سرامیک             1  کاهگل، گچ یا گچ و خاک                   2        چوب

 
 گذاشته شود(  x)برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت کار رفته در سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی: هنوع مصالح ب  -11

         2  خشت                            4 چوب             9  گل وگچ                        0 هن آ                     2              آجر 

 22    ..................نوعسایر با ذکر  3 حصیر            3 سفال، شیروانی یا ایرانیت    1   تیرچه و بلوک        1 یا بتونسیمان 

 

 سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی:   عمدهنوع پوشش  -12

                               9 عایق رطوبتی آماده                                             0 قیرگونی                                                        2   کاهگل

                                     1 موزاییک                                                          2 حلب )شیروانی(                                               4     سفال

  3  .........................................................نوعسایر با ذکر            3  بتون                                                            1  آسفالت

 
 شکل ظاهری سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی:   -11

 4 )نیم استوانه( گهواره ای               9 )نیم کره( گنبدی                    0 شیب دار                                      2    مسطح

 
 ؟ کاری رطوبتی شده است آيا سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی عايق - 19

                             04سوال    0 نه                                                      2 بله  

   
     2-9 رطوبتی آماده  عایق               2-0 قیرگونی                     2-2 کاهگل               رفته کار بهعمده نوع مصالح 

        2-2  پالستیک )نایلون(                2-4 سفال، شیروانی یا ایرانیت)سقف شیبدار(                                                        

     2-1  .............................................نوعسایر با ذکر                                                       
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 رفته در کف فضاهای زيستی واحد مسکونی: کار به عمدهنوع مصالح  -14

                                                             4     موزاییک                                9 چوب                                  0 سنگ                             2             آجر

                                           3  و ماسه سیمان یا بتون                  1 گل و آهک                            1  چگل و گ                        2             گل

 22 سازی  فاقد کف                     3  ....................................................نوع....سایر با ذکر 

 

 آيا سرپرست خانوار ساکن درواحد مسکونی از زندگی در روستا راضی می باشد؟ -11

 0 نه                                                                                 2 بله        
 

 آيا سرپرست خانوار از واحد مسکونی راضی می باشد؟   -16

 0 نه                                                                                  2 بله       
 

 شده است؟        احداثبنیاد مسکن تسهیالت دريافتی از از با استفاده آيا  اين واحد مسکونی  -17
 

  پايان آمارگیری   0 نه                    03سوال   سال احداث                                     2  بله       

   

 ای که بر اساس آن پروانه دريافت شده، در مرحله احداث بنا، تغییر کرده است؟ آيا نقشه-18
  03سوال   0 نه                                                                                  2 بله        

                                     

   2-0 تغییر نقشه معماری بدون اضافه شدن زیربنا                  2-2 سطح زیربنا  افزایش  نوع تغییر ترین  عمده          

       2-9    ................................................موردسایر با ذکر                                                                                                 
 

 آيا پس از اتمام بنا و سکونت در آن، تغییراتی در بنا داده شده است؟-13

 92سوال  0 نه                                                                                 2 بله        
                        

                                                          2-9   لوله کشی آب                  2-0 در و پنجره                    2-2   )دیوار و سقف(سازه ای   نوع تغییر ترین عمده 

                    2-1   .............نوعسایر با ذکر          2-2 سیستم فاضالب               2-4       سیم کشی برق

           

 ) وام و آورده شخصی( مجموع پولی که برای احداث  فضاهای زيستی واحد مسکونی هزينه شده است؟ -91

   

 ریال                                                                                                                      

   توضیحات:

............................................................................................................................. ...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.... 
 

                                     تلفن: م خانوادگی پاسخگو: .......................................................................................                  نام و نا

 ..........................امضا و تاريخ: .................................                 .......................  نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: .......................................................

 : ............................................................ امضا و تاريخ       نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: ............................................................................            

  ..............................امضا و تاريخ: ..............................           نام و نام خانوادگی بازبین: ...........................................................................................       

 ..............................امضا و تاريخ: ..............................           نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین: ..........................................................................       

 ................................................................  يخ: رو تا امضا        ...............................            ................ :فنی و اجرايیمسئول نام و نام خانوادگی کارشناس 

  
2 9 
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 : 2931در سال وضع سکونت در آبادی -2

 4   خالی از سکنه دائمی          9   موسمی خالی از سکنه            0   موسمی دارای سکنه           2  دائمی دارای سکنه

                    پايان آمارگیری                                                                          0سوال                                                    

   

 :2931اهالی اين آبادی در سال غالب اقتصادیفعالیت  -1

  9  خدمات                                                         0 صنعت                                                           2 کشاورزی

                                                         

                 کارگاه فعال صنايع دستی وجود دارد؟آبادی  در اينآيا  -9

  0 نه                                                                       2   بله

 

 :    2931بافت مسکونی آبادی در سال -4

           9   غیر متراکم )باز(                                              0 نیمه متراکم                                                    2  متراکم 

 

 های اخیر دارای گسترش بوده است؟                        آيا بافت مسکونی آبادی در سال -1

                             1سوال    0 نه                                                                       2   بله

      

 2-9    .......................... موردسایر با ذکر                  2-0   باغات               2-2 اراضی زراعی    سمت گسترش      

 

 مصالح عمده بکار رفته در احداث واحدهای مسکونی آبادی: -6

  9  مصالح توام بومی و غیر بومی                              0 مصالح غیر بومی                                           2 مصالح بومی 

 

 

         .....  ....استان: ..................نام 

          ....... ...نام شهرستان: .........

          .......  ...نام بخش: ................

  .. ....نام دهستان: ..............

 

 

 

    ............................                      .......................نام آبادی : ........

        :  کد آبادی 

             شماره حوزه:           

    

 

  

 

 

   .............................................. آبادی:نام قبلی                                                     ...............................................        نام ديگر آبادی:

                                                :     شماره رديف آبادی در فهرست نمونه ها                                                                              شماره طبقه آبادی:

ايرانجمهوری اسالمی   
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 

 های آمارگیری از ويژگی

2931-مسکن روستايی  
 

9فرم    پرسشنامه آبادی-
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 در آبادی وجود دارد؟        2931آيا سازمان مسئول جمع آوری و دفع زباله در سال -7

                             3سوال    0 نه                                                                        2 بله 

             

   2-0 شورای اسالمی آبادی                                         2-2  یا دهیاری ، دهداریبخشداری         سازمان مسئول  

                                   2-4 .....................................سایر با ذکر نام  .........                2-9 شهرداری شهر نزدیک                                                 

 

 :  2931عمده ترين نوع وسیله مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی آبادی در سال -8

             9 تاکسی سرویس                                                      0 مینی بوس                                                2 اتوبوس 

 2  .................................نوعایر با ذکر س                    4    وانت بار

 

 ؟شده است خريد و فروشمسکونی در آبادی واحد احداث برای زمین  2931 در سالآيا  -3
 

 

   22سوال   0 نه      ریال        یک مترمربع خرید و فروشمتوسط مظنه قیمت          2  بله   

                          

 ؟شده استمسکونی در آبادی احداث واحد  2931 در سالآيا  -21
 

 

   22سوال   0 نه       ریال              متوسط مظنه هزینه احداث یک مترمربع           2  بله   

                          

 ؟داده شده است  اجارهمسکونی در آبادی واحد  2931 در سالآيا  -22
 

 

                            0 نه         ریال             یک مترمربع بهای ماهانه اجارهمتوسط مظنه            2  بله   

 

                  
 

 توضیحات:

................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 
 پاسخگويان:نام و نام خانوادگی 

                                                          تلفن:                     .....................................................................................                                       -2

                                                                                             تلفن:                     .....................................................                                         ................................ -1

                                                                                       تلفن:                   .............................................                                           ........................................ -9

 .................................................................. امضا و تاريخ:             ........................................................         ...................... نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر :

 ..................................................................  امضا و تاريخ:            .............................................................................          نام و نام خانوادگی کارشناس گروه:

 ..................................................................  امضا و تاريخ:            .............................................         ............................................... نام و نام خانوادگی بازبین :

 امضا و تاريخ: ............................................................                نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین : ....................................................................  

 .............. امضا و تاريخ:  .............................................              نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرايی: ............................................  
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 2931 تفکیک شهرستان: به ايالم خطای نسبی اقالم مورد آمارگیری در سطح استاندرصد 

 صفت مورد نظر
 استان

 ايالم 
 چرداول آبدانان ایوان ایالم

 دره

 شهر
 مهران ملکشاهی دهلران

 0/0 0/9 19/5 3/4 5/2 5/8 19/5 17/7 5/0  ......................................... نما تعداد میانگین

 0/0 8/8 7/0 16/7 6/9 7/9 8/0 3/3 4/6  .............. کوچک بازشوهای تعداد میانگین

 0/0 2/6 13/3 5/2 5/7 2/2 4/5 11/4 3/8  ............. متوسط بازشوهای تعداد میانگین

 0/0 8/6 7/5 6/8 9/3 6/4 20/5 22/7 7/7  ................. بزرگ بازشوهای تعداد میانگین

 0/0 8/0 8/4 2/7 3/7 3/2 8/4 13/9 4/1  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین

اشغال  سطح مساحت میانگین

 0/0 4/4 5/7 5/5 3/9 4/5 4/2 4/4 2/0  ....................................................... ))مترمربع

 فضاهای در طبقات کل تعداد میانگین

 0/0 0/8 0/5 0/9 1/7 0/4 9/0 3/2 1/4  .............................................................زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین

 0/0 2/6 14/5 4/8 6/1 3/5 11/9 1/4 2/7  .................. آن زمین مساحت به ساختمان

 0/0 9/5 28/5 9/7 10/4 9/4 17/5 6/0 4/7  .. )مسکونی)سال واحد بنای عمر میانگین

 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 0/0 3/8 13/4 11/0 11/1 9/3 12/7 4/4 5/4  ...................................... )مسکونی )مترمربع

 0/0 4/4 5/7 5/4 4/0 4/5 6/7 3/6 2/1  .... )زیربنا )مترمربع کل مساحت میانگین

 0/0 4/2 4/6 1/9 3/8 2/4 4/7 1/5 1/7  ............................ هااتاق کل تعداد میانگین

 مورد هایاتاق کل تعداد میانگین

 0/0 4/2 4/6 1/9 3/8 2/4 4/7 1/6 1/6  ........................................................... استفاده

 فضاهای زیربنای مساحت میانگین

 0/0 2/3 6/6 2/9 3/7 2/1 3/7 2/4 1/6  ......................................... )زیستی )مترمربع

 عملکرد دارای هایاتاق تعداد میانگین

 0/0 2/2 4/7 2/0 3/2 2/4 2/1 2/2 1/4  .............................................................زیستی

 استفاده مورد هایاتاق تعداد میانگین

 0/0 2/2 4/7 2/0 3/1 2/4 2/1 2/2 1/4  .................................. زیستی عملکرد دارای

 سایر دارای هایاتاق تعداد میانگین

 0/0 7/5 0/0 18/6 4/2 0/0 14/6 19/7 6/3  ........................................................ عملکردها

 استفاده مورد هایاتاق تعداد میانگین 

 0/0 7/5 0/0 18/6 4/3 0/0 14/6 19/7 6/3  ...................................عملکردها سایر دارای

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین

 … … … … … … … … 2/9  ..........................)ریال )هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه یبها اجاره میانگین

 … … … … … … … … 5/4  ..................... )ریال مسکونی )هزار واحد از

 یبرا زمین مترمربع یک قیمت میانگین

 … … … … … … … … 43/6  ............ )ریال مسکونی )هزار واحد احداث
 



 

 

 

 

 

 

 

 نتايج آمارگیری از

 2931-های مسکن روستايی ويژگی 

 (استان آذربايجان شرقی)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتارپیش
 

بین روستاها و شهرها و ها متاثر از تغییر موازنه جمعیتی چهره روستاهای ایران به سرعت در حال تغییر است. بخشی از این دگرگونی

های دولت در ابعاد مختلف از اثرگذاری زندگی شهری بر روستایی به لحاظ فرهنگی و کالبدی است و بخش دیگر آن ناشی از سیاست

و نظارت بنیاد  ست. بر اساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت )با هدایتا جمله توسعه کالبدی در روستاها

هزار واحد مسکونی  022سازی ساالنه موظف به بهسازی و مقاوم ،های چهارم و پنجم توسعهانقالب اسالمی( طی برنامهمسکن 

توسط دولت در کنار واحدهایی که خارج از  ،ه تسهیالت کم بهره است. شناسایی و رصد این حجم تغییرات گستردهیروستایی با ارا

گذاران توسعه ریزان و سیاستشود، امری ضروری و برای برنامهروستاییان ساخته می های شخصیهای بانکی با آوردهسیستم وام

 روستایی حیاتی است.

های ویژگی ریزی در این خصوص مستلزم آگاهی از آمار و اطالعاتگذاری و برنامهتامین مسکن مناسب در روستاها و هرگونه سیاست

های کمی و کیفی مبتنی بر این آمار و اطالعات است. لذا در راستای تهیه آمار مسکن روستایی در نقاط مختلف کشور و تهیه شاخص

های مسکن روستایی از اوایل دهه هشتاد مورد توجه بنیاد مسکن تخصصی و رفع خالهای اطالعاتی موجود، آمارگیری از ویژگی

، قرار گرفت و پیشنهاد انجام چنین کاری در ستا سازی مسکن در روستاهاانقالب اسالمی که متولی اصلی تولید، بهسازی و مقاوم

تا کنون سه  ریزی وقت، وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز آمار ایران رسید.فواصل زمانی پنج ساله به تایید سازمان مدیریت و برنامه

 2930 سال کشور در های مسکن روستایی که آخرین مورد آن طرح آمارگیری از ویژگی است  رسیدهدوره از این آمارگیری به انجام 

 .باشد می

هایی که در این گیری از دادهامید است با بهرهصورت گرفته در راستای اجرای این طرح،  در پایان ضمن تقدیر از تالش های

زمینه تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مسکن در روستاها فراهم و با مقایسه روند تغییرات )مبتنی بر  ،آمارگیری استخراج شده است

 ریزی برای تامین مسکن مناسب روستایی و در نهایت توسعه پایدارگیری و برنامهدو آمارگیری گذشته( بستر الزم برای تصمیم

 مهیا گردد.  روستاها

 

 علیرضا تابش

یس بنیاد مسکن انقالب اسالمیير





 
 

 

 

 

 مقدمه
 

اشتن آمار و کالبدی، دو چه از جنبه  یجمعیت تغییراتصحیح و دقیق امور مربوط به مسکن روستایی چه از جنبه الزمه پایش 

مسکن روستایی کشور و نیز آگاهی از  اطالعات صحیح، دقیق، جامع و بهنگام در رابطه با خصوصیات کمی و کیفی وضع موجود

تنها منابع آماری موجود در زمینه مسکن روستایی،  2930تا سال . استهای کشور شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر آبادی

های ساختمانی بخش های موردی از فعالیتساله و نیز آمارگیری 22های عمومی نفوس و مسکن با فواصل زمانی سرشماری

 هایویژگیمربوط به تخصصی و فنی که این اطالعات نیز بسیار کلی بوده و شامل مباحث  بودر نقاط شهری و روستایی خصوصی د

 د. بومسکن روستایی ن

تاکنون در سه مقطع زمانی و در فواصل  توسعه کالبدی روستاها برای پاسخ به نیاز فوقول ئبنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان مس

با  2930ی نموده است. این طرح برای اولین بار در سال یهای مسکن روستاگیری از ویژگیمبادرت به اجرای طرح نمونه ،پنج ساله

واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد که نتایج آن با  41429روستا و جمع آوری مشخصات فنی  0223آمارگیری از 

های از ویژگی منتشر شد. دومین اجرای طرح آمارگیری 2939ای کل کشور در سالدقتی قابل تعمیم در سطح استان در یک جلد بر

روستا و جمع آوری مشخصات فنی  3021با تغییر در برخی اقالم آماری و نیز حجم نمونه، در  2931مسکن روستایی در سال 

نجر شد اطالعات تا سطح شهرستان واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد. افزایش حجم نمونه در این سال م 212242

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه برای کل کشور منتشر شد. سومین  92در  2933قابل تعمیم باشد. نتایج این طرح در سال 

 023244روستا و جمع آوری مشخصات فنی  3441با تغییر اندک در برخی اقالم آماری در  2930طرح در سال این دوره اجرای 

یکی  ادی ها هم تعداد واحدهای مسکونی(عالوه بر افزایش حجم نمونه )هم به لحاظ تعداد آب ونی نمونه انجام شده است.واحد مسک

شده و ست که به منظور اعتبار بخشی به داده های جمع آوریا آن 2931نسبت به سال  2930دیگر از تفاوت های نشریه سال 

اند. اطالعات نشریات حاضر که تا ها در جداول ادغام شدهکشور برخی از ستون کاهش خطای نسبی، هنگام تعمیم اطالعات به کل

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه برای کل کشور در دسترس پژوهشگران و  92سطح شهرستان معتبر است به تفکیک 

 عالقمندان است. 

بخش تهیه  وه های مختلف کاری در کل فرایند طرح.رسید مگر با پشتکار، همکاری و همیاری گرنتایج طرح حاضر به سرانجام نمی

با پشتوانه علمی اساتید دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و دیگر صاحبنظران  2930طرح فنی آمارگیری سال 

ب بنیاد مسکن مشاور طرح، شرکت آمار اندیشان فراز و با مشارکت و همکاری کلیه شع مسکن روستایی و بخش اجرایی آن با هدایت

 استان کشور انجام شد.  92انقالب اسالمی در 

ها تعریف شد. کمیته های مختلفی ذیل ستاد اجرایی کل کشور در دو سطح کل کشور و استان 2930ساختار اجرایی طرح در سال 

ای را ایفا یی نقش دبیرخانهیت امور اجرایی طرح را در ابعاد مختلف به عهده داشتند. دفتر مطالعات و تحقیقات مسکن روستاولئمس

یس و یها، خود در چند سطح تعریف شد. مدیران کل بنیاد مسکن و معاونین بازسازی ایشان نقش رهای اجرایی در استاننمود. رده

ها فعال بودند. های مالی، اداری، روابط عمومی و تبلیغات نیز در استانیس ستاد اجرایی استان را به عهده داشتند. کمیتهیجانشین ر

، شامل کارشناسان بازبینی، بازبینان، کارشناسان گروه و اجراییها هدایت فنی نیروهای فنی و اجرایی در استانول ئمسکارشناسان 

آمارگیران را به عهده داشتند. نظارت بر این طرح نیز در چندین سطح صورت پذیرفت که در راس آن مرکز آمار ایران قرار داشت. 

یت نظارت بر حسن اجرای طرح را به عهده داشت. لذا الزم است از کلیه ولئمسبا اعزام ناظران فنی خود به سرتاسر کشور،  این مرکز

طور همکاران واحد آموزش، روابط عمومی، حراست، اداری و پشتیبانی اندرکاران تهیه طرح فنی، اجرا، نظارت، استخراج و همیندست

 ها قدردانی و تشکر نمایم.ب اسالمی و استاندر دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقال

 

 

 محمدعلی وجدانی

 مدير کل مطالعات و تحقیقات مسکن روستايی





 

 
 

 مشاور تهیه طرح فنی

 دانشگاه شهید بهشتی

 

 مشاور اجرای طرح

 شرکت آمار اندیشان فراز

 

 مشاورين علمی طرح

 علوی مجد و خانم نسرین افتخاری پور، حمیدآقایان محسن سرتیپی

 

 ین اجرايی طرح در دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقالب اسالمیولئمس

آقایان عزیزاله مهدیان، محمدعلی وجدانی، حمید سهرابی، مجید جودی، سید محسن رشتیان، حسن رضائی، احمد زمزم، 

محمدرضا ملکی، کشاورز، پیرهادی، سید موسی احمدی، الدین خزاعی، سید مهدی نادمی، مرتضی اورنگی، رضا بنکدار، جالل

 پور. ها مریم الوی، منصوره روحی، محدثه رمضانخانم

 

 هاین اجرايی طرح در استانولئمس

 استان 92مدیران کل و معاونین بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 

 

 نظارت 

 ، کارشناسان دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقالب اسالمیمرکز آمار ایران، شرکت آمار اندیشان فراز
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 22                                                                                     2930 های مسکن روستایی سال آمارگیری از ویژگی نتایج

 

 

 
 

 مشخصات طرح
 

 

 

 

 طرح  سابقه

در ساطح  2930و  2931 های های کشور و برای دومین و سومین یار در ساال در سطح استان 2930این طرح برای اولین بار در سال 

 های کشور توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و اجرا شد. شهرستان

 

 ضرورت اجرای طرح

طور طبیعای  ی آماری به ، اطالعات جامعه"2931های  مسکن روستایی  آمارگیری از ویژگی "سال از اجرای طرح 2با توجه به گذشت 

آماری جدید و اطالعات بهنگام از وضعیت کمی و کیفی مسکن در روساتاهای کشاور  دچار تغییر گشته و بدین لحاظ، تامین نیازهای

ناپذیر است. همچنین با توجه به امکانات فراهم شده توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی در خصوص بهسازی مسکن روساتایی،  اجتناب

ری ضروری بوده است. این اطالعاات، آماار الزم در آوری آمار و اطالعات دقیق و بهنگام از وضعیت مسکن در روستاهای کشور ام جمع

ها و  عنوان معیااری بارای ارزیاابی میازان موفقیات برناماه کناد و باه ریزی برای بهسازی مسکن روستایی را فاراهم می خصوص برنامه

هاای ت و ویژگایرود. با توجه به این که اطالعاات ماورد نظار، خصوصایا کار می های اعمال شده در بخش مسکن روستایی به سیاست

تخصصی مسکن روستایی است و امکان جمع آوری این اطالعات از طریق سرشماری عمومی نفوس و مسکن امکان پذیر نیست، طرح 

 های کشور به اجرا گذاشته شد. در سطح شهرستان 2930های مسکن روستایی در سال  آمارگیری از ویژگی

 

 هد  طرح

 باشد:  از خصوصیات کمی و کیفی مسکن در روستاهای کشور به شرح زیر می طرح، گردآوری آمار و اطالعاتیاین  هدف

 های عمومی روستا شناخت ویژگی -

 های واحدهای مسکونی روستایی شناخت ویژگی -

 

 هد   جامعه 
در سال  ها نآی  هدارای سکن واحدهای مسکونینیز و تر دارند ای که بیست واحد مسکونی معمولی و بیش های دارای سکنه تمام روستا

 دهند. این طرح را تشکیل می ی هدف جامعه 2930

 

 واحد آماری
تار دارد و یاا واحاد ای که بیست واحاد مساکونی معماولی و بایش سکنهواحد آماری در این طرح برحسب مورد، یک روستای دارای 

 است. 2930ها در سال  گونه روستا مسکونی دارای سکنه در این

 

 زمان آماری

 و روز آمارگیری است. 2932این طرح برحسب مورد، سال زمان آماری 
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 زمان آمارگیری

 است. 2930آبان  02مهر تا  02زمان آمارگیری این طرح 

 

 آوری اطالعات روش جمع

ی مستقیم با خانوار ساکن در واحد مسکونی)فرم واحاد مساکونی( و مطلعاان محلای در  در این آمارگیری، اطالعات از طریق مصاحبه

 شود. آوری می فرم آبادی( جمعروستا )

 

 سطح انتشار

 سطح انتشار نتایج این طرح کل کشور، استان و شهرستان است.
 

 وردآسطح ارائه بر

ها در سطح استان و کشور و برای واحدهای مسکونی در سطح شهرساتان، اساتان و  آوری شده در این طرح برای آبادی اطالعات جمع

 کل کشور قابل ارایه است.

 

 گیری قابل پذيرش نمونهخطای 

درصد و برای براوردهاای مرباوط  22ها  حداکثر میزان خطای نسبی قابل پذیرش در این طرح برای براوردهای حاصل مربوط به آبادی

 شود. بینی می درصد پیش 23به واحدهای مسکونی 

 

 گیری چارچوب نمونه

 گیری به شرح زیر است: چوب الزم برای هر یک از مراحل نمونهشود، چار گیری در دو مرحله انجام می که نمونه با توجه به این
 

های دارای سکنه )دائمی یا موسمی( کاه بار  ی اول این طرح عبارت است از فهرست تمام آبادی : چارچوب مرحلهی اول مرحله -الف

رسات شاامل اطالعاات واحد مساکونی یاا بیشاتر هساتند. ایان فه 02، دارای 2932اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 جغرافیایی، تعداد واحد مسکونی و تعداد خانوار است.
 

 ی دوم به صورت زیر است: : چارچوب مرحلهی دوم مرحله -ب
 

برداری از کل  واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهای مسکونی با فهرست 232هایی که برابر یا کمتر از  : در آبادیهای معمولی آبادی

 شود. آبادی تهیه می


واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهای مسکونی در بخشی از آبادی کاه باه طاور  232هایی که بیشتر از  : در آبادیهای بزرگ آبادی

 شود.  برداری تهیه می شود با فهرست تصادفی مشخص می

 

 گیری واحد نمونه

 شرح زیر است: گیری به گیری در هر یک از مراحل نمونه واحد نمونه
 

واحاد  02دارای  2932: یک آبادی دارای سکنه )دائمی یا موسمی( که در سرشماری عماومی نفاوس و مساکن اولی  مرحله -الف

 تر است.  مسکونی یا بیش
 

ی اول است. گیری مرحله : یک واحد مسکونی واقع در واحد نمونهی دوم مرحله -ب
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 گیری روش نمونه

هاای دارای  بندی شده است. در این طرح ابتدا در هار شهرساتان آبادی ای طبقه گیری در این طرح، نمونه گیری دو مرحله روش نمونه

شوند. سپس از هر طبقه تعداد آبادی نمونه مورد نظر باه  بر حسب تعداد واحد مسکونی به طبقاتی تقسیم میوس یدالینسکنه با روش 

 شوند.  شود. تعداد واحد مسکونی نمونه مربوط به هر شهرستان از داخل آبادی های نمونه انتخاب می میروش تصادفی ساده استخراج 

 

 روش تعیین اندازه نمونه

 شوند: تعداد نمونه های مرحله اول و دوم به روش زیر تعیین می

 

 ی اول )تعداد آبادی نمونه( مرحله -الف

باشند با در نظار گارفتن مفروضاات زیار،  با توجه به نتایج اجرای قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهای مورد نظر طرح از نوع نسبت می

 تعداد آبادی نمونه در هر استان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد: 
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 برای( 05.0ام توزیع نرمال استاندارد  31/2برابر با) 

pفرض شده است. 9/2استان که حداقل ها در هر  : نسبت صفت مورد نظر مربوط به آبادی 

r فرض شده است. 22/2: مقدار خطای نسبی نسبت مورد نظر در هر استان که حداکثر 

nی نمونه در هر استان  های دارای سکنه : تعداد آبادی

Nاستان در چارچوبهای دارای سکنه در هر  : تعداد آبادی 

deff برای آن در نظر گرفته شد. 2: اثر طرح که با توجه به نتایج اجرای قبلی مقدار محافظه کارانه 
 

 شود.  تعداد آبادی نمونه در هر استان به صورت متناسب بین طبقات آن استان توزیع می

 

 مرحله دوم )تعداد واحد مسکونی نمونه( -ب

باشند با در نظار گارفتن مفروضاات زیار،  نتایج اجرای قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهای مورد نظر طرح از نوع نسبت می با توجه به

 تعداد واحد مسکونی نمونه در هر شهرستان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد:
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 برای( 05.0ام توزیع نرمال استاندارد  31/2برابر با) 
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p فرض شده است. 9/2: نسبت صفت مورد نظر مربوط به واحدهای مسکونی در هر شهرستان که حداقل 

r فرض شده است. 23/2خطای نسبی نسبت مورد نظر در هر شهرستان که حداکثر : مقدار 

mهای دارای سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهای مسکونی نمونه در آبادی 

Mهای دارای سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهای مسکونی در آبادی 

deff شود. منظور می 0: اثر طرح که با توجه به نتایج اجرای قبلی برابر 

 گردد. تعداد واحد مسکونی در هر شهرستان به صورت متناسب بین طبقات آن شهرستان توزیع می
 

ن تعداد واحدهای مسکونی نموناه های نمونه در هر طبقه از هر شهرستا سپس با تقسیم تعداد واحدهای مسکونی نمونه به تعداد آبادی

 شود.  در هر آبادی محاسبه می

 

 روش انتخاب واحدهای نمونه

 شود: ها در دو مرحله و به صورت زیر انجام می انتخاب نمونه
 

ها، تعداد آبادی هاای تخصایص یافتاه باه هار طبقاه باه روش تصاادفی سااده بادون  بندی آبادی پس از طبقهی اول:  مرحله -الف

 شوند.  جایگذاری انتخاب می
 

   ی دوم: مرحله -ب

ی ماورد نیااز باه  برداری از کل واحدهای مسکونی آباادی، تعاداد نموناه های معمولی، پس از فهرست های معمولی: در آبادی آبادی .2

 شوند. ای انتخاب می تیک دایرهروش سیستما

واحد مسکونی در آبادی، تعداد نموناه ی ماورد نیااز از باین  232های بزرگ، پس از فهرست برداری از  های بزرگ: در آبادی آبادی .0

 شوند. ها به روش سیستماتیک انتخاب می آن

 شود.   اختیار گروه اجرا گذاشته می برای سهولت اجرا، شماره ردیف واحدهای مسکونی نمونه در هر آبادی مشخص شده و در

 

 گیری نتايج طرح خطای نمونه

 دست آمد: پس از بررسی اطالعات حاصل از اجرای طرح، نتایج زیر به

درصد باشد، ممکن است میزان خطای  92در جداول مربوط به صفات کیفی، وقتی که مقدار یک ستون بر حسب درصد، کمتر از  -

 تر شود.بینی شده بیش میزان پیشوردهای حاصل، از آنسبی بر

ها میانگین محاسبه شده است( در  وردهای حاصل از اجرای طرح برای صفات کمی )صفاتی که برای آنآمیزان خطای نسبی بر -

تر موارد میزان خطای نسبی محاسبه شده از میزان خطای شود در بیش آمده است. همانطور که مشاهده می انتهای نشریهجدول 

بینی شده کمتر است. فقط در موارد اندکی به دلیل تعداد مشاهدات کم یا میزان پراکندگی باال، میزان خطای نسبی  نسبی پیش

 تر است.  بینی شده بیش محاسبه شده از میزان پیش
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 تعاريف و مفاهیم
 

 

ی  هم پیوسته )اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی( اسات کاه خاارج از محادوده ی یک یا چند مکان و اراضی به آبادی مجموعه آبادی: 

  ها، معاادن، خاناه نه تنهاا دهاات، بلکاه مازارع، قهوه  به این ترتیب،ی ثبتی یا عرفی مستقل باشااد.  شهرها واقع شده و دارای محدوده

یاا در  ثبتی یا عرفی مستقلی باشند ی که دارای محدودههای صنعتی و ...  ها، شهرک ای نظامی، مرغداریه ، پادگانآهن های راه ایستگاه

   د.نشو نیز آبادی محسوب میی عرفی شهر یا آبادی دیگری قرار نگرفته باشند  محدوده

 

ها،  هاای نظاامی، مرغاداری آهان، پادگان راههای  ایساتگاه  ها، معادن، خانه روستا همان آبادی است با این تفاوت که مزارع، قهوه روستا:

 شوند.  ی شهرها، روستا محسوب نمی های صنعتی و ... واقع در خارج از محدوده شهرک
 

گاه خالی از سکنه نشاود،  در زمان آمارگیری دارای سکنه باشد و در طول سال هیچ روستا،چه  : چنانی دايمی دارای سکنهروستای 

 شود. نامیده می "دائمیی  دارای سکنهروستای "
 

هایی از سال خالی از سکنه شود،  در زمان آمارگیری دارای سکنه باشد و در زمان روستا،چه  : چنانی موسمی دارای سکنهروستای 

 شود. نامیده می "ی موسمی دارای سکنهروستای "
 

 . فعال و شاغل روستا به آن اشتغال دارند ترین افراد نوع فعالیت اقتصادی است که بیشفعالیت اقتصادی غالب اهالی  روستا: 
 

های تولیدی در  منظور از تولید صنایع دستی در روستا، صنایع دستی تولید شده توسط کارگاه :صنايع دستی در روستاتولید 

 باشد)روستاهای دارای کارگاه تولید صنایع دستی(. روستا می
 

بسیار کم از یکدیگر  و در کناار هام سااخته  ی هبه هم پیوسته و با فاصل چه واحدهای مسکونی روستا، چنانبافت مسکونی متراکم: 

 شوند. اند، متراکم نامیده می شده
 

اناد،  طور پراکناده سااخته شاده دیگر و باه زیااد از یاک ی هچه واحدهای مسکونی روستا، با فاصال چنانبافت مسکونی غیر متراکم: 

 شوند. غیرمتراکم نامیده می
 

طور کامل منطباق نباود، یعنای ناه  چه واحدهای مسکونی روستا با هیچ یک از دو حالت فوق، به چنانمتراکم: بافت مسکونی نیمه 

 شوند. کامالً متراکم و نه کامالً  پراکنده باشند، نیمه متراکم نامیده می
 

واحاد مساکونی ماورد در سااخت بناای  دتواننا میمصالحی هستند که در محیط طبیعی اطراف روستا وجود داشته و  مصالح بومی:

   د.ناستفاده قرار گیر
 

حمل و نقل به محل ساخت  با وسایل نیمه صنعتی ساخته می شوند و هر نوع مصالحی که درکارخانجات صنعتی و مصالح غیربومی:

 و سرامیک. جرآهن، سیمان، کاشی، آشود، مانند تیر منتقل میروستا واحدهای مسکونی 
 

های اعالم شده برای یاک  منظور میانگین قیمتقیمت يک مترمربع زمین روستا برای احداث واحد مسکونی:  ی مظنهمتوس  

مطلعاین و معتمادین نفار از  9پرساش و تحقیاق از حاداقل روستا است که از طریاق  زمین برای احداث واحد مسکونی درمتر مربع 

 آید. می دست روستا به
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 ی ههاای اعاالم شاده بارای هزینا منظور میاانگین قیمتث يک مترمربع بنا در روستا: ساخت يا احدا ی ههزين ی مظنهمتوس  

 آید. می دست روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  9طریق پرسش و تحقیق از حداقل احداث یک مترمربع بنا در روستا است که از 
 

یک مترمربع بنا در روساتا اسات کاه از طریاق  بهای اجارهمنظور میانگین يک مترمربع بنا در روستا: بهای  اجاره ی مظنهمتوس  

 آید. دست می روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  9تحقیق از حداقل پرسش و 
 

های حمل و نقل عمومی برای دسترسی ماردم روساتا باه روساتاها و شاهرهای  سیستممنظور سیستم حمل و نقل عمومی روستا: 

 شود. ق اتوبوس، مینی بوس، تاکسی سرویس، وانت بار و وسایل دیگر انجام میکه از طریباشد  اطراف و بالعکس می
 

منظور از واحد مسکونی مکانی است که به منظور سکونت خانوار ساخته شده )حتی اگر افراد بومی روساتا باه طاور  :واحد مسکونی

 شود.  یموسمی در آن زندگی کنند( و یا در زمان آمارگیری به این منظور از آن استفاده م
 

واحدهای مسکونی هستند که از مصالح سخت، مانند آجر، آهن، سنگ، سیمان، چوب، خشات و ... باه  واحدهای مسکونی معمولی:

 اند. منظور سکونت ساخته شده
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیری دارای سکنه باشاد )هار چناد  چنان ی دايمی: واحد مسکونی معمولی دارای سکنه

 شود. نامیده می "ی دائمی واحد مسکونی معمولی دارای سکنه"موقتاً غایب باشند( و در طول سال هیچ گاه خالی از سکنه نشود، 
 

ماان آماارگیری دارای ساکنه باشاد و در چه واحد مساکونی معماولی، در ز چنان ی موسمی: واحد مسکونی معمولی دارای سکنه

الزم به ذکار اسات واحادهای شود.  نامیده می "ی موسمی واحد مسکونی معمولی دارای سکنه"هایی از سال خالی از سکنه شود، زمان

 افراد غیر بومی و غیر ساکن در روستا مورد نظر نیست. ی موسمی دارای سکنهمسکونی 
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیری خالی از سکنه باشد و در  چنان ی موسمی: واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه

الزم به ذکر است واحدهای شود.  نامیده می "ی موسمی واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه"هایی از سال دارای سکنه شود، زمان

 نظر نیست.موسمی افراد غیربومی و غیرساکن در روستا مورد  ی خالی از سکنه مسکونی

ی موسمی در این طرح مورد نظر بوده  ی دایمی و موسمی و نیز خالی از سکنه هر سه گروه واحدهای مسکونی معمولی دارای سکنه

 است.

 

، تعیین جهات جغرافیاایی نماهای واحد مسکونیجهت جغرافیایی نما یا منظور از  :ی نما يا نماهای واحد مسکونیايجهت جغرافی

 نماها در آن قرار گرفته است.است که نما یا 
 

. ی است که در دیوارهاا قارار دارنادهای درها، پنجره ها و روزنه منظور از بازشو، : بازشوها )در و پنجره و روزنه( در واحد مسکونی

ی داخال فضاا میازان ارتبااط ی سازند و نشان دهناده را مقدور میو دید مناظر نور و تهویه هوا  و خروج ساکنان، بازشوها امکان ورود

 .هستند خارج از ساختمانی هابا فضا ساختمان
 

 .استمترمربع  2کمتر از آن مساحت قاب بازشویی است که  کوچک: یبازشو
 

 . استمترمربع  0تا  2 آن بینمساحت قاب بازشویی است که  متوس : یبازشو 
 

 .استمترمربع  0تر از  بیشآن مساحت قاب بازشویی است که  بزرگ: یبازشو
 

که در روی زمین یاا زیارزمین واقاع شاده  اعم از این ساختمانتعداد سطوح )سقف( یک  :واحد مسکونی ساختمان تعداد طبقات

    د.نگوی باشند، را طبقه می
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هایی است که از اتمام بنای واحد مسکونی تا زمان آمارگیری گذشته اسات. در صاورتی  منظور تعداد سال :عمر بنای واحد مسکونی

های مختلف ساخته شده، تشکیل شده باشد، عمر قسمتی کاه اول سااخته شاده در که یک واحد مسکونی از چند قسمت که در سال

 شود.       نظر گرفته می
 

واحد مسکونی در آن واقاع شاده اسات.  منظور مساحت قطعه زمینی است که ساختمان :واحد مسکونی ساختمانمساحت زمین 

 مسکونی مجاور  یا معبر عمومی است.معموالً دیوار، حصار، واحدهای مرز این محدوده 
 

زیربناای فضااهای زیساتی، فضااهای معیشاتی، فضااهای زیساتی و  ا برابر مجموع مسااحتمساحت کل زیربن :مساحت کل زيربنا

 . دارد که بنای واحد مسکونی در آن بنا شده قرارقطعه زمینی  ی که در محدودهتی و سایر فضاها است معیش
 

                 همکف است. ی منظور از سطح اشغال، مساحت زیربنای طبقه :سطح اشغال
 

که صرفاً برای استراحت،  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهایمساحت  منظور مجموع :مساحت زيربنای فضاهای زيستی

هاای  ، مطالعه، شست و شو و یا هر ناوع فعالیات دیگار مرباوط باه زنادگی بجاز فعالیتخوردن غذا، پذیراییآماده کردن یا  خوابیدن،

 . تولیدی و معیشتی از آن استفاده شود
 

بارای انجاام صارفاً  کاه استواحد مسکونی  محصور و مسقف فضاهای منظور مجموع مساحت :مساحت زيربنای فضاهای معیشتی

بافی، حصایربافی، تولیاد ماسات و  قالی واحد مسکونی )نظیر دام داری، کشاورزی، باغ داری، ساکنان و معیشتی های اقتصادی فعالیت

  استفاده شود.(  ...کره و گرفتن شیر و 
 

 واحد مساکونی اسات مسقفمحصور و  فضاهای منظور مجموع مساحت : معیشتی ومساحت زيربنای فضاهای مشترک زيستی 

شود و هام دار قاالی در آن  مانند اتاقی که هم در آن غذا خورده میهم به فعالیت زیستی و هم به فعالیت معیشتی اختصاص دارد.  که

   .برپاست
 

ی  های سه گانه هیچ یک از عملکردکه  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهای : منظور مجموع مساحتمساحت ساير فضاها 

   فوق را نداشته باشد.
 

، پاذیرایی، خاواب فضاای .متر ارتفااع دارد 0متر مربع مساحت و  4است که حداقل  ی دار فضای محصور و سقف ،تاقامنظور از  :تاقا

فضااهایی  شاوند. اتااق محساوب می دنمتر ارتفاع داشته باشا 0متر مربع مساحت و  4که حداقل  به شرط آنهال، آشپزخانه و انباری 

 شوند. مین محسوبکاهدانی و ... اتاق طویله و  توالت ،آب انبار، ،حمامگاراژ، مانند 
 

تعیین نوع مالکیت واحد مسکونی از نظر رسمی و قانونی اسات. واحاد مساکونی منظور از سند واحد مسکونی،  :سند واحد مسکونی

 1د منگوله دار(، برگه واگذاری )واگذاری شاده توساط هیئات ممکن است دارای سند رسمی )سند سازمان ثبت امالک موسوم به سن

 .ای )موسوم به عادی( باشد های مسکن، بنیاد مسکن و غیره( و سند خطی)نسقی( یا قول نامه نفره سابق، تعاونی
 

دارد، ارتبااط  های روزمره زندگی که نیااز باه فضاای بااز عالوه بر انجام برخی فعالیت باز و بدون سقفی است که یحیاط فضا :حیاط

ای از  بخاش عماده ه در نقااط روساتایی،ژباه ویا حیاط یا محوطه بااز و نیماه محصاور سازد. میان عناصر واحد مسکونی را برقرار می

را درخود امکان پذیر می ساازد. در مساکن روساتایی در بسایاری از ماوارد در  )باغچه، حوض و...( عملکردهای عناصر واحد مسکونی

 است. روزمره زندگیهای  ت و تامین مایحتاج روزانه و دیگر فعالیتخدمت تولید، معیش
 

ایوان حاداقل  عمل می کند. (حیاطفضای باز )واحد مسکونی و  داخلیایوان فضای مسقفی است که به عنوان رابط بین فضای  :ايوان

 باشد. از یک طرف و حد اکثر از سه طرف به فضای باز مرتبط می
 

کناد و موجاب پایاداری  ی اجزایی از ساختمان است که نیروی افقی و عمودی را به زماین منتقال می جموعهمنظور از سازه، مسازه: 

 شود. ای ساختمان محسوب می شود. اسکلت از مجموعه اعضای سازه ساختمان می
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کناد. در  حمال میبنایی است که اسکلت آن با تیرآهن بنا می شود و این اسکلت باار سااختمان را ت ی فلزی) اسکلت فلزی(: سازه

 دهد.  پارچه را تشکیل می کار رفته در دیوار و سقف به یکدیگر متصل می شود و یک اسکلت یک های به این شیوه ساخت، تیرآهن
 

ها و کالف سقف( از بتون آرمه )بتون همراه با آرماتور و میلگرد( ساخته  بنایی است که اسکلت آن )ستون ی بتنی)بتون آرمه(: سازه

 شده است و این اسکلت، بار ساختمان را تحمل می کند. 
 

آجر، بلاوک  بنایی است که با آجر یا بلوک و آهن ساخته شده است، سقف از تیرآهن و آجر و دیوارها ازی بنايی )ديوار باربر(:  سازه

 کند. یا سنگ است و دیوارها بار ساختمان را تحمل می
 

رود  ای در اسکلت و اعضای باربر آن ) تیر، ستون و غیره( به کار مای بنایی است که چوب به عنوان یکی از مصالح سازه چوبی: ی سازه

 .شودی مها به پی و زمین منتقل  از طریق تیرها و ستونو بارهای وارده به آن  و وزن بنا
 

آیاد.  های سازه ای فوق باه دسات می بنایی است که از ترکیب حداقل دو نوع از نظام : های فوق( )ترکیبی از سازه مختل  ی سازه

 .باشد های فوق می سازه آن ترکیبی از سازهمثالً فلزی و بنایی یا بتنی و بنایی که 

 

که برای یکپارچه کردن سااختمان و اتصاال دیوارهاا باه یکادیگر و  منظور از کالف، یک پروفیل فلزی یا یک قطعه بتنی است کال :

 شود تا بتواند بارهای افقی را تحمل کنند.دیوارها به کف و سقف در نظر گرفته می

 

 عهده دارد.  ی انتقال بار واحد مسکونی به زمین را به بخشی از بنا است که در زمین قرار گرفته و وظیفه پی:
 

که بین زمین یا پی و دیوار قرار دارد و معموالً بخشی از آن در مجاور سطح زمین و بخشی بااالتر از است بخشی از بنا  کرسی چینی:

 سطح زمین قرار دارد.
 

منظور حفاظات روی آن را باا مصاالح  باهساقف، ی  زهساا اجارایبعد از  ی ساخت، در آخرین مرحلهپوشش سقف واحد مسکونی: 

   .کنند پوششی تکمیل می
 

 شود. صورت کامالً افقی و موازی با سطح زمین باشد به آن سقف مسطح اطالق می چه پوشش سطح به چنان مسطح:سقف 
 

های سقف است که معموالً با استفاده از خرپاهای چوبی یا فلزی و در مناطقی کاه باارش جاوی زیااد  نوعی از سازه : دار شیبسقف 

های  صاورت شایب های شیروانی معموالً به در سقفنسبت به افق زاویه داشته و دار  بشی های سقفشود. سطح نهایی  است استفاده می

 شوند. طرفه و چهارطرفه اجرا می  طرفه، سه طرفه، دو یک
 

مقطاع اول شوند.  کره هستند که از خشت یا آجر ساخته می ای از نیم نوعی سقف که معموالً بخشی یا نیمه :)نیم کره( گنبدیسقف 

 شود. کروی میگنبد  ومقطع مربعی شکل تبدیل به شکل دایره  که در ادامه، ترین سطح آن، مربع شکل است گنبد در پایین
 

از خشت یا آجر است. این نوع سقف از امتداد و تکرار یاک  (انحنایی) ای کمانی هپوست نوعی سقف با :ای )نیم استوانه( هگهوارسقف 

 در تمام طول خود یک انحنای مشخص دارد.است و بخشی از یک استوانه و به عنوان  شود کمان روی محور طولی ایجاد می
 

رفتاه  کاار هباشاود. مصاالح  کاری رطوبتی استفاده می گیری از نفوذ آب باران و برف در سقف از عایق برای پیش کاری رطوبتی: عايق

 گل، قیرگونی، عایق رطوبتی آماده، نایلون و یا ورق پالستیک است. کاری رطوبتی شامل کاه برای عایق
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 ها خالصه يافته

 
 
 

 فعالیت اقتصادی غالب اهالی روستاهای استان

روستای دارای بیست واحد مساکونی 1949دهد، از مجموع  نشان می 2930های مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیری از ویژگی

درصد( صنعت  3/4روستا ) 39درصد( کشاورزی و  0/32روستا ) 2321، فعالیت غالب اهالی استان آذربایجان شرقیتر معمولی و بیش

 .و خدمات بوده است
 

  2931برحسب نوع فعالیت اقتصادی غالب اهالی:  استان آذربايجان شرقیهای  روستا-2

 شرح  تعداد روستا کشاورزی صنعت و خدمات

 تعداد 1949 1856 93

 درصد 2/222 0/32 3/4

 
 نوع بافت مسکونی در روستاهای استان  

درصد( 1/00)روستا  44درصد( دارای بافت مسکونی متراکم،  2/12) استان آذربایجان شرقیروستای 2410 دهد، نتایج طرح نشان می

 اند.  متراکم بوده درصد( دارای بافت مسکونی غیر 3/2) روستا 91متراکم و  دارای بافت مسکونی نیمه
 

     2931: بافت مسکونی نوعبرحسب  استان آذربايجان شرقیهای  روستا-1

 شرح  تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیرمتراکم

 تعداد 1949 1472 440 37

 درصد 2/222 2/12 1/01 3/2

 
 تعداد طبقات ساختمان واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

در  واحد مسکونی معمولی 012931دهد، از مجموع  نشان می 2930مسکن روستایی سال های  ایج طرح آمارگیری از ویژگینت

درصد(  0/23) واحد مسکونی 50258درصد( یک طبقه و  3/32) واحد مسکونی 002293، تعداد شرقی استان آذربایجانهای  روستا

تعداد طبقه   2/2 استان آذربایجان شرقیمسکونی معمولی روستایی  هایواحداند، میانگین تعداد طبقات در  تر بوده دو طبقه و بیش

 بوده است. 
 

 293تعداد طبقات و میاننین آن:  برحسب آذربايجان شرقیاستان روستايی  واحدهای مسکونی معمولی -9

 تعداد کل طبقات
  میاننین

 تعداد طبقات

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 جمع يک طبقه تر دو طبقه و بیش

 تعداد 275397 0/2 275397 225139 50258

 درصد 2/222 - 2/222 3/32 0/23
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 عمر واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

        واحاد مساکونی 59134،  اساتان آذربایجاان شارقیهای  در روساتا مساکونی معماولی هایواحادراساس نتاایج طارح، از مجماوع ب

 واحاد مساکونی 50521ساال،  24تاا  2درصد( دارای عمر  2/03) واحد مسکونی 81287سال،  2درصد( دارای عمر کمتر از  2/02)

اند، میانگین عمار   تر بوده سال و بیش 02درصد( دارای عمر  1/92) واحد مسکونی 84456سال و  04تا  22درصد( دارای عمر  9/23)

 سال بوده است. 2/23 مسکونی معمولی روستایی کشور هایواحددر 
 

  2931برحسب عمر و میاننین آن:  استان آذربايجان شرقیروستايی  واحدهای مسکونی معمولی-4

 و سال  25

 تربیش

 24 تا 15 

 سال

 14 تا   5

 سال

 5 از کمتر

 سال

  میاننین

 عمر )سال(

 واحد تعداد

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 275397 2/23 59134 81287 50521 84456

 درصد 2/222 - 2/02 2/03 9/23 1/92

 
 مساحت زمین ساختمان واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

         واحاد مساکونی 100651، اساتان آذربایجاان شارقیهای  در روساتا مساکونی معماولی هایواحادبراساس نتاایج طارح، از مجماوع 

 922تاا  022درصد( دارای مساحت زماین  3/00) واحد مسکونی 63121مترمربع و کمتر،  200 درصد( دارای مساحت زمین 2/91)

درصاد(  1/22) واحاد مساکونی 43161مترمربع و  222تا  922درصد( دارای مساحت زمین  3/04) واحد مسکونی 68464مترمربع، 

استان آذربایجاانمسکونی معمولی روستایی  هایواحدند، میانگین مساحت زمین در   ا مترمربع بوده 222دارای مساحت زمین بیش از 

 .مترمربع بوده است 3/929 شرقی
 

  2931مساحت زمین و میاننین آن: برحسب  استان آذربايجان شرقیروستايی  واحدهای مسکونی معمولی-1

 500 از بیش

 مترمربع

 111 تا 912

 مترمربع

 300تا  112

 مترمربع

مترمربع  200 

 و کمتر

مساحت  میاننین

 زمین )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 275397 3/929 100651 63121 68464 43161

 درصد 2/222 - 2/91 3/00 3/04 1/22

 

 وضعیت و نوع عملکرد فضاهای واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

زیستی  ی با عملکردفضاهاکه همگی دارای  استان آذربایجان شرقیهای  در روستا واحد مسکونی 275397براساس نتایج طرح، از کل 

درصاد( دارای  0/1) واحاد مساکونی 19705ی باا عملکارد معیشاتی، فضااهادرصد( دارای  9/40) واحد مسکونی 116465اند،  بوده

یاا فاقاد  ریساا ی باا عملکاردفضااهادرصاد( دارای  1/21) واحد مساکونی 155766ی با عملکرد مشترک زیستی و معیشتی و فضاها

 اند. ی با عملکرد غیر زیستی بودهفضاها
 
       2931وضعیت و نوع عملکرد فضاها: برحسب  استان آذربايجان شرقیروستايی  واحدهای مسکونی معمولی-6

 ی با عملکردفضاهادارای 

ی با فضاهايا فاقد  ريسا

 عملکرد غیر زيستی

ی با فضاهادارای 

مشترک  عملکرد

  و معیشتی یستيز

ی فضاهادارای 

با عملکرد 

 یشتیمع

ی فضاهادارای 

با عملکرد 

 زيستی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 275397 275397 116465 19705 155766

 درصد 2/222 2/222 9/40 0/1 1/21
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 کل مساحت زيربنای واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان

درصد(  4/3) واحد مسکونی 25864 ،استان آذربایجان شرقیهای  در روستا مسکونی معمولی هایواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 

 202تاا  12درصاد( دارای مسااحت کال زیربناای  4/24) واحد مسکونی 149705مترمربع،  12دارای مساحت کل زیربنای کمتر از 

        واحاد مسااکونی 39458مترمرباع و  232تااا  202درصااد( دارای مسااحت کال زیربناای  3/02) واحاد مساکونی 60370مترمرباع، 

مسکونی معمولی  هایواحداند، میانگین مساحت زیربنای کل در   مترمربع بوده 232درصد( دارای مساحت کل زیربنای بیش از  9/24)

 مترمربع بوده است.  0/200استان آذربایجان شرقیروستایی 
 

  2931مساحت زيربنا و میاننین آن: برحسب کل  استان آذربايجان شرقیروستايی  واحدهای مسکونی معمولی-7

 281بیش از  

 مترمربع

  281تا  212

 مترمربع

  211تا  61

 مترمربع

  61کمتر از  

 مترمربع 

مساحت  میاننین

 زيربنای کل )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 275397 0/200 25864 149705 60370 39458

 درصد 2/222 - 4/3 4/24 3/02 9/24

 
استان  يیروستا یمعمول یمسکون یتعداد اتاق در واحدها

های  در روستا مسکونی معمولی هایواحددهد، از مجموع  نشان می 2930های مسکن روستایی سال  طرح آمارگیری از ویژگینتایج 

درصد( دارای دو  0/02) واحد مسکونی 55727درصد( دارای یک اتاق،  1/2) واحد مسکونی 2132، تعداد استان آذربایجان شرقی

واحد  67300اتاق و چهار درصد( دارای  9/04) واحد مسکونی 66841درصد( دارای سه اتاق،  4/92) واحد مسکونی 83837اتاق، 

استان آذربایجان مسکونی معمولی روستایی  هایواحداند، میانگین تعداد اتاق در  تر بوده اتاق و بیش درصد( دارای پنج 4/04) مسکونی

 .اتاق بوده است 1/9  شرقی
 

 2931تعداد اتاق و میاننین آن:  برحسب استان آذربايجان شرقیروستايی  واحدهای مسکونی معمولی-8

 کل
 میاننین

 تعداد اتاق

تعداد واحد 

 مسکونی
اتاق  پنج شرح

 ترو بیش
 جمع اتاق يک دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

 تعداد 275397 275397 1/9 1691 55727 83837 66841 67300

 درصد 2/222 - 100/0 0/6 20/2 30/4 24/3 24/4

 
 ی فضاهای زيستی واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان   نوع سازه

 فضااهای زیساتی، در سااخت اساتان آذربایجاان شارقیهای  در روساتا مساکونی معماولی هایواحادنتایج طرح، از مجموع براساس 

واحاد  7124 و ی فلزی یا بتنی سازهدرصد( از  2/22) واحد مسکونی 41626ی بنایی،  سازهدرصد( از  0/30) واحد مسکونی 226430

 واحاد مساکونی 021در  فضااهای زیساتی ی نوع سازهی چوبی یا مختلط استفاده شده است. همچنین  سازه( از درصد 1/0) مسکونی

 است.درصد( اظهار نشده  2/2)
 

     2931: برحسب نوع سازه در فضاهای زيستی استان آذربايجان شرقیواحدهای مسکونی معمولی روستايی -3

 اظهار نشده
ی چوبی يا سازه

 مختل 

ی فلزی يا  سازه

 بتنی
 سازه بنايی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 275397 226430 41626 7124 217

 درصد 2/222 82/2 15/1 2/6 0/1





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نمودارها
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 2931 غالب اهالی:اقتصادی فعالیت برحسب نوع  استان آذربايجان شرقیی ها روستا -2نمودار   
 

 

 

 

 
 

 2931 :افت مسکونیب برحسب نوع استان آذربايجان شرقیروستاهای  -1نمودار 

 
 

 

 
 

 
 

 صنعت یا خدمات

4.3% 

 کشاورزی

32.0% 

 بافت غیرمتراکم

2/3% 
 بافت نیمه متراکم

00/1% 

 بافت متراکم

12/2% 
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 2931 :برحسب عمر استان آذربايجان شرقیروستايی  واحدهای مسکونی معمولی -9مودار ن
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 مساحت برحسب  آذربايجان شرقیاستان روستايی  واحدهای مسکونی معمولی -4نمودار         

  2931 زمین:

 
 

 
 

 سال و بیش تر02

92/1% 

 سال 04تا 22

23/9% 

 سال 24تا 2

03/2% 

 سال 2کمتراز 

02/2% 

 مترمربع 222بیش از 

22/1% 

 مترمربع 222تا  922

04/3% 

 مترمربع 922تا  022

00/3% 

 مترمربع یا کمتر022 

91/2% 
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                     کل برحسب  استان آذربايجان شرقیروستايی  واحدهای مسکونی معمولی -1نمودار 

 2931 مساحت زيربنا:
 

 

 
 
 

در فضاهای  برحسب نوع سازه استان آذربايجان شرقیروستايی  واحدهای مسکونی معمولی -6نمودار 

 2931 :زيستی

 

 مترمربع232بیش از 

24/9% 

 مترمربع 232تا 202

02/3% 

 مترمربع 202تا 12

24/4% 

 مترمربع12کمتراز 

3/4% 

 اظهار نشده

2/2% 

 سازه ی چوبی یا مختلط

0/1% 
 سازه ی فلزی یا بتنی

22/2% 

 بنایی سازه ی 

30/0% 





 

 

 

 

 

 

 ها جدول
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 2931برحسب نوع فعالیت اقتصادی غالب اهالی:  استان آذربايجان شرقی های  روستا -2

 شهرستان تعداد روستا کشاورزی خدمات و صنعت

  .... استان آذربايجان شرقی           1949 1856 93

 
 2931تولید صنايع دستی: کارگاه برحسب وضعیت  استان آذربايجان شرقی های  روستا -1

 شهرستان تعداد روستا دستی تولید صنایع کارگاه دارای دستی تولید صنایع فاقد کارگاه

  .... استان آذربايجان شرقی           1949 323 1626

 
 2931برحسب نوع بافت مسکونی:  استان آذربايجان شرقی های  روستا -9

 شهرستان تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیر متراکم

  .... استان آذربايجان شرقی           1949 1472 440 37

 
    2931برحسب وضعیت و جهت گسترش:  استان آذربايجان شرقی های  روستا -4

 فاقد گسترش

 دارای گسترش برحسب جهت

 شهرستان روستاتعداد 

 جمع اراضی زراعی باغات سایر

  .......... استان آذربايجان شرقی     1949 901 550 163 188 1048

 
 2931در احداث واحدهای مسکونی:  کار رفته هبی  هبرحسب نوع مصالح عمد  استان آذربايجان شرقی های  روستا -1

 شهرستان تعداد روستا مصالح بومی مصالح غیر بومی مصالح توام

  .... استان آذربايجان شرقی           1949 384 1155 410
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 2931آوری و دفع زباله:  برحسب وضعیت و سازمان مسئول جمع  استان آذربايجان شرقی های  روستا -6

سازمان  فاقد

مسئول 

آوری و  جمع

 دفع زباله

 آوری و دفع زباله دارای سازمان مسئول جمع

 ی،اسالمی آباد یشورا شهرستان تعداد روستا

 یا سایر شهر نزدیک یشهردار
 

، یداربخش

 ییا دهیار یدهدار
 جمع

  .... استان آذربايجان شرقی           1949 687 629 58 1262

 
 2931:ی مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی وسیلهترين نوع  برحسب عمده  استان آذربايجان شرقی های  روستا -7

 شهرستان تعداد روستا تاکسی سرویس بوس یا مینی اتوبوس یا سایر  بار وانت

  ...... استان آذربايجان شرقی           1949 1500 269 180

 

 2931: قیمت يک مترمربع زمین برای احداث واحد مسکونی ی برحسب متوس  مظنه استان آذربايجان شرقی های  روستا  -8

 فاقد هایآبادی

 خرید و فروش زمین

 شده

 شده خرید و فروش زمین دارای هایآبادی
تعداد 

 روستا
 شهرستان

 میانگین قیمت خرید یک مترمربع زمین

 )هزارریال(
 تعداد

  .... استان آذربايجان شرقی           1949 620 980/0 1329

 

 2931: مسکونیی احداث يک مترمربع زيربنای ی هزينه برحسب متوس  مظنه آذربايجان شرقیاستان  های  روستا -3

فاقد واحد  یهایآباد

 مسکونی احداثی

 مسکونی احداثی واحد یدارای ها یآباد
تعداد 

 روستا
 شهرستان

میانگین هزینه احداث یک مترمربع زیربنا 

 )هزارریال(
 تعداد

  .... استان آذربايجان شرقی           1949 1391 3912/7 558

 

 2931ی يک مترمربع زيربنای مسکونی: بهای ماهانه ی اجاره  مظنه س متوبرحسب  آذربايجان شرقیاستان  های  روستا -21

 واحد فاقد هایآبادی

 استیجاری مسکونی

 یمسکونی استیجار واحد یدارای ها یآباد
تعداد 

 روستا
 شهرستان

یک مترمربع  یماهانه یمیانگین اجاره بها

 )هزارریال (
 تعداد

  .... آذربايجان شرقیاستان            1949 286 20/7 1663



                                                                                       2930 های مسکن روستایی سال آمارگیری از ویژگی نتایج 

 

99 

 2931: شهرستانتفکیک  برحسب جهت جغرافیايی نماها به  استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -22

 هاتعداد نما شمال جنوب شرق غرب اظهار نشده
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  .... آذربايجان شرقیاستان            275397 395130 60656 171448 100270 62755 52

  ............................................................ اهر 11529 15509 3378 4988 6150 994 0

  ........................................................ تبریز 37837 45991 6587 21886 11753 5764 0

  ....................................................... سراب 15907 17500 1502 10705 3153 2139 0

  ........................................................ مراغه 18774 35743 7768 14584 8455 4935 0

  ......................................................... مرند 23308 32980 4241 14768 8027 5945 0

  ......................................................... میانه 20641 26535 3048 12616 5783 5088 29

  ................................................... هشترود 8412 9714 1215 4439 2665 1394 0

  ........................................................ بناب  12433 19750 2836 9705 3974 3235 0

  ................................................ آباد بستان 16037 22241 2304 10028 6546 3363 0

  .................................................... شبستر 18471 22943 2722 11824 5094 3303 0

  ....................................................... کلیبر 8272 17887 3220 5532 5484 3651 0

  ..................................................... هریس 7869 9207 1402 3559 2203 2043 0

  ......................................................... جلفا 5117 7325 1423 2816 1919 1167 0

  ...................................................... ملکان 16923 16974 2185 6994 6193 1603 0

  .................................................... آذرشهر 11712 16151 1998 8138 3611 2404 0

  ........................................................ اسکو 11112 21468 4501 8104 4367 4495 0

  ............................................... چاراویماق 4545 6154 1314 1673 2365 802 9

  ..................................................... ورزقان 9265 13572 1726 6311 3331 2203 0

  ................................................ شیر عجب 9431 11986 1215 6476 2495 1800 14

  ................................................ خداآفرین 7802 25503 6072 6301 6704 6426 0



 2930 های مسکن روستایی سال آمارگیری از ویژگی نتایج                                                                                       94

 

 2931تفکیک شهرستان:  برحسب تعداد نما و میاننین آن به  استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -21

 اظهار نشده
چهار و 

 تر بیش
 یک نما دو نما سه نما

میانگین 

 تعداد نما

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ...... استان آذربايجان شرقی           275397 1/4 184214 68477 16656 5999 52

  ............................................................ اهر 11529 1/4 8243 2657 565 65 0

  ........................................................ تبریز 37837 1/2 29875 7771 191 0 0

  ....................................................... سراب 15907 1/1 14647 974 239 47 0

  ........................................................ مراغه 18774 1/9 7257 6180 5224 114 0

  ......................................................... مرند 23308 1/4 14848 7347 1015 98 0

  ......................................................... میانه 20641 1/3 15368 4636 535 72 29

  ................................................... هشترود 8412 1/2 7226 1095 66 25 0

  ........................................................ بناب  12433 1/6 5826 5923 659 25 0

  ................................................ آباد بستان 16037 1/4 10313 5275 417 32 0

  .................................................... شبستر 18471 1/2 14205 4096 134 36 0

  ....................................................... کلیبر 8272 2/2 1925 3745 1936 666 0

  ..................................................... هریس 7869 1/2 6572 1257 41 0 0

  ......................................................... جلفا 5117 1/4 3260 1557 251 49 0

  ...................................................... ملکان 16923 1/0 16872 51 0 0 0

  .................................................... آذرشهر 11712 1/4 7880 3279 499 54 0

  ........................................................ اسکو 11112 1/9 3742 4933 1888 549 0

  ............................................... چاراویماق 4545 1/4 3190 1086 250 11 9

  ..................................................... ورزقان 9265 1/5 5775 2743 675 71 0

  ................................................ شیر عجب 9431 1/3 7022 2257 103 35 14

  ................................................ خداآفرین 7802 3/3 169 1614 1969 4050 0
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       تفکیاک  برحساب ناوع بازشاو در فضااهای زيساتی باه        اساتان آذربايجاان شارقی    واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -29

 2931شهرستان: 

 شهرستان تعداد واحد مسکونی دارای بازشوی کوچک متوسطدارای بازشوی  دارای بازشوی بزرگ

  ..... استان آذربايجان شرقی           275397 132782 205885 194140

  ............................................................ اهر 11529 5325 7792 10607

  ........................................................ تبریز 37837 26449 36872 12176

  ....................................................... سراب 15907 5625 15376 7521

  ........................................................ مراغه 18774 7523 8665 17831

  ......................................................... مرند 23308 10430 21018 17040

  ......................................................... میانه 20641 5862 15666 15261

  ................................................... هشترود 8412 4017 5813 7545

  ........................................................ بناب  12433 7428 7510 12144

  ................................................ آباد بستان 16037 13406 14849 3779

  .................................................... شبستر 18471 16890 18206 3095

  ....................................................... کلیبر 8272 3363 3171 7507

  ..................................................... هریس 7869 2993 5665 7856

  ......................................................... جلفا 5117 931 3108 4764

  ...................................................... ملکان 16923 780 5566 16923

  .................................................... آذرشهر 11712 4856 10764 10838

  ........................................................ اسکو 11112 5450 10156 9882

  ............................................... چاراویماق 4545 2193 816 4373

  ..................................................... ورزقان 9265 4500 8573 7986

  ................................................ شیر عجب 9431 911 3123 9211

  ................................................ خداآفرین 7802 3850 3175 7802



 2930 های مسکن روستایی سال آمارگیری از ویژگی نتایج                                                                                       91

 

برحسب نوع، تعداد بازشو و میاننین آن در فضااهای زيساتی     استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -24

 2931تفکیک شهرستان:  به

 کل

 میانگین

 هابازشو

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 بازشو2از بیش
 2تا  9

  بازشو 

 9کمتر از 

 بازشو
 جمع

  ... استان آذربايجان شرقی           275397 5/2 275397 22934 156550 95913

 ............................................................ اهر 11529 5/0 11529 1154 6917 3457

 ........................................................ تبریز 37837 5/3 37837 4522 19815 13500

 ....................................................... سراب 15907 4/1 15907 2806 10397 2704

 ........................................................ مراغه 18774 5/6 18774 1379 8118 9277

 ......................................................... مرند 23308 4/3 23308 2546 15781 4981

 ......................................................... میانه 20641 4/0 20641 2815 14922 2904

 ................................................... هشترود 8412 5/9 8412 505 4160 3747

 ........................................................ بناب  12433 6/6 12433 169 3783 8481

 ................................................ آباد بستان 16037 4/8 16037 1867 9561 4609

 .....................................................شبستر 18471 7/4 18471 70 5512 12890

 ....................................................... کلیبر 8272 5/1 8272 431 4948 2893

 ..................................................... هریس 7869 4/4 7869 614 5545 1711

 ......................................................... جلفا 5117 5/2 5117 202 3002 1913

 ...................................................... ملکان 16923 4/0 16923 501 15636 786

 .................................................... آذرشهر 11712 6/0 11712 668 5210 5834

 ........................................................ اسکو 11112 6/8 11112 350 4723 6039

 ............................................... چاراویماق 4545 5/7 4545 545 1961 2039

 ..................................................... ورزقان 9265 4/5 9265 670 6692 1904

 ................................................ شیر عجب 9431 4/5 9431 697 6696 2038

 ................................................ خداآفرین 7802 6/1 7802 421 3174 4207
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برحسب نوع، تعداد بازشو و میااننین آن در فضااهای زيساتی       استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -24

 )ادامه( 2931تفکیک شهرستان:  به

 کوچک یبازشو

 شهرستان
 جمع بازشو 9کمتر از   بازشو  2تا  9 بازشو  2 از بیش

  ... آذربايجان شرقیاستان            132782 113605 17911 1265

 ............................................................ اهر 5325 4406 871 48

 ........................................................ تبریز 26449 25262 1121 66

 ....................................................... سراب 5625 4821 804 0

 ........................................................ مراغه 7523 6012 1481 31

 ......................................................... مرند 10430 8640 1582 209

 ......................................................... میانه 5862 4976 798 88

 ................................................... هشترود 4017 3391 554 72

 ........................................................ بناب  7428 4929 2498 0

 ................................................ آباد بستان 13406 11090 2209 106

 .....................................................شبستر 16890 15086 1803 0

 ....................................................... کلیبر 3363 3117 194 52

 ..................................................... هریس 2993 2917 54 22

 ......................................................... جلفا 931 825 106 0

 ...................................................... ملکان 780 780 0 0

 .................................................... آذرشهر 4856 3655 1033 168

 ........................................................ اسکو 5450 3649 1514 287

 ............................................... چاراویماق 2193 1710 425 58

 ..................................................... ورزقان 4500 3944 518 38

 ................................................ شیر عجب 911 845 66 0

 ................................................ خداآفرین 3850 3547 280 22
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برحسب نوع، تعداد بازشو و میااننین آن در فضااهای زيساتی      استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -24

 )ادامه( 2931تفکیک شهرستان:  به

 بازشوی متوسط بازشوی بزرگ

 شهرستان

  2از بیش 

 بازشو

 2تا  9

  بازشو 

 9کمتر از 

 بازشو
 جمع

 2از بیش

 بازشو

 2تا  9

  بازشو 

 9کمتر از 

 بازشو
 جمع

  .... استان آذربايجان شرقی          205885 107308 77120 21456 194140 84084 92715 17340

  ........................................................... اهر 7792 5511 2097 185 10607 4246 5340 1021

  ........................................................ تبریز 36872 12455 16165 8252 12176 10996 855 325

  ...................................................... سراب 15376 8253 6139 984 7521 6963 538 20

  ....................................................... مراغه 8665 3946 4566 154 17831 3201 12264 2366

  ......................................................... مرند 21018 15558 4705 755 17040 11873 4929 238

  ........................................................ میانه 15666 9069 6175 423 15261 9872 5172 216

  .................................................. هشترود 5813 2834 2601 379 7545 2568 4105 872

  ....................................................... بناب  7510 2846 4597 66 12144 3638 6825 1681

  ............................................... آباد بستان 14849 6304 7550 996 3779 3239 402 138

  .................................................... شبستر 18206 1149 9717 7340 3095 2677 188 229

  ....................................................... کلیبر 3171 2330 773 68 7507 1508 4440 1559

  ..................................................... هریس 5665 4958 663 43 7856 4172 3126 557

  ......................................................... جلفا 3108 2286 794 28 4764 527 3756 480

  ...................................................... ملکان 5566 5566 0 0 16923 860 15690 373

  ................................................... آذرشهر 10764 7124 2767 873 10838 4396 5363 1079

  ........................................................ اسکو 10156 5722 3744 691 9882 3821 4488 1573

  .............................................. چاراویماق 816 458 318 40 4373 959 2208 1206

  ..................................................... ورزقان 8573 5655 2800 119 7986 6161 1730 95

  ............................................... شیر عجب 3123 2489 586 48 9211 1302 6953 956



                                                                                       2930 های مسکن روستایی سال آمارگیری از ویژگی نتایج 

 

93 

  ............................................... خداآفرین 3175 2798 364 13 7802 1105 4343 2354

     تفکیاک  باه و میااننین آن  تعاداد طبقاات   ناوع،  برحساب    استان آذربايجان شارقی  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -21

 2931: شهرستان

 کل
تعداد  میانگین

 طبقات

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش

  .... استان آذربايجان شرقی           275397 1/2 275397 225139 50258

  ............................................................ اهر 11529 1/2 11529 9826 1703

  ........................................................ تبریز 37837 1/3 37837 29057 8780

  ....................................................... سراب 15907 1/1 15907 13825 2082

  ........................................................ مراغه 18774 1/2 18774 15972 2802

  ......................................................... مرند 23308 1/2 23308 18797 4512

  ......................................................... میانه 20641 1/1 20641 17932 2709

  ................................................... هشترود 8412 1/1 8412 7262 1150

  ........................................................ بناب  12433 1/1 12433 11506 927

  ............................................... آباد بستان 16037 1/3 16037 11393 4644

  .................................................... شبستر 18471 1/2 18471 14391 4080

  ....................................................... کلیبر 8272 1/3 8272 6255 2017

  ..................................................... هریس 7869 1/1 7869 7453 416

  .........................................................جلفا 5117 1/4 5117 3205 1912

  ...................................................... ملکان 16923 1/0 16923 16550 373

  ................................................... آذرشهر 11712 1/4 11712 7476 4237

  ........................................................ اسکو 11112 1/4 11112 7364 3748

  .............................................. چاراویماق 4545 1/1 4545 4290 255

  .................................................... ورزقان 9265 1/1 9265 8284 981

  ............................................... شیر عجب 9431 1/2 9431 7568 1863
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  ............................................... خداآفرین 7802 1/1 7802 6731 1071

 
تفکیاک   برحساب ناوع، تعاداد طبقاات و میااننین آن باه        استان آذربايجاان شارقی   روستايی واحدهای مسکونی معمولی  -21

 ()ادامه2931شهرستان:

 تعداد طبقات زیرزمین تعداد طبقات روی زمین

 شهرستان
 جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش

  ....آذربايجان شرقیاستان            11673 11673 0 275397 235050 40347

  ............................................................ اهر 120 120 0 11529 9926 1603

  ........................................................ تبریز 323 323 0 37837 29275 8562

  ....................................................... سراب 46 46 0 15907 13872 2035

  ........................................................ مراغه 485 485 0 18774 16429 2345

  ......................................................... مرند 1142 1142 0 23308 19474 3834

  ......................................................... میانه 443 443 0 20641 18297 2344

  ................................................... هشترود 238 238 0 8412 7483 929

  ........................................................بناب  115 115 0 12433 11557 876

  ................................................ آباد بستان 1407 1407 0 16037 12646 3391

  .................................................... شبستر 627 627 0 18471 14775 3696

  ....................................................... کلیبر 1278 1278 0 8272 7522 750

  ..................................................... هریس 0 0 0 7869 7453 416

  ......................................................... جلفا 546 546 0 5117 3727 1390

  ...................................................... ملکان 28 28 0 16923 16578 345

  ....................................................آذرشهر 1671 1671 0 11712 8921 2791

  ........................................................ اسکو 1386 1386 0 11112 8461 2651

  ............................................... چاراویماق 99 99 0 4545 4364 181

  ..................................................... ورزقان 76 76 0 9265 8345 920
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  ................................................ شیر عجب 1644 1644 0 9431 9212 219

  ................................................ خداآفرین 0 0 0 7802 6731 1071

  2931: تفکیک شهرستان برحسب عمر و میاننین آن به  استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -26

سال و  02

 تربیش
 سال 2کمتر از  سال 24تا  2 سال 04تا  22

  میانگین

 عمر )سال(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  .... استان آذربايجان شرقی           275397 18/5 59134 81287 50521 84456

  ............................................................ اهر 11529 14/6 3098 3993 1898 2540

  ........................................................ تبریز 37837 15/5 5541 16476 8134 7686

  ....................................................... سراب 15907 19/0 4505 4324 2474 4604

  ........................................................مراغه 18774 21/2 3540 5507 2211 7516

  ......................................................... مرند 23308 18/1 5954 6369 3811 7173

  .........................................................میانه 20641 22/4 4434 5379 2072 8756

  ................................................... هشترود 8412 20/6 2571 1488 1328 3025

  ....................................................... بناب  12433 16/5 1911 4296 2544 3681

  ............................................... آباد بستان 16037 24/5 2894 4413 2364 6367

  .................................................... شبستر 18471 24/6 1486 3919 3822 9244

  ....................................................... کلیبر 8272 12/7 2961 2370 1365 1577

  ..................................................... هریس 7869 6/8 3656 3109 709 395

  ......................................................... جلفا 5117 21/8 1016 1343 706 2052

  ...................................................... ملکان 16923 19/8 1096 3112 7035 5679

  ................................................... آذرشهر 11712 21/1 1696 2927 2907 4182

  ........................................................ اسکو 11112 18/9 1974 3602 2768 2769

  ............................................... چاراویماق 4545 23/3 908 547 813 2277

  ..................................................... ورزقان 9265 6/9 5697 2561 393 615
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  ................................................ شیر عجب 9431 17/6 1919 3054 2202 2255

  ................................................خداآفرین 7802 17/5 2277 2497 965 2063

تفکیاک شهرساتان:    برحسب مساحت زمین و میاننین آن باه   استان آذربايجان شرقی روستايی واحدهای مسکونی معمولی  -27

2931  

 222از بیش

 مترمربع

 222 تا 922

 مترمربع

 922 تا 022

 مترمربع

مترمربع  200 

 و کمتر

 میانگین

مساحت زمین 

 )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  .... استان آذربايجان شرقی           275397 353/8 100651 63121 68464 43161

  ............................................................ اهر 11529 319/0 3607 3001 3497 1423

  ........................................................ تبریز 37837 188/3 26709 5148 4252 1728

  ....................................................... سراب 15907 480/3 2165 3359 5697 4685

  ....................................................... مراغه 18774 305/3 9608 3556 3449 2161

  ......................................................... مرند 23308 343/0 8000 6140 6728 2441

  ........................................................ میانه 20641 340/6 7385 5649 5068 2539

  ................................................... هشترود 8412 348/3 3178 1921 1900 1412

  ....................................................... بناب  12433 394/5 1706 3657 4667 2402

  ............................................... آباد بستان 16037 411/3 4072 3541 5037 3387

  .................................................... شبستر 18471 288/8 6325 6799 4279 1068

  ....................................................... کلیبر 8272 345/1 2578 2179 2227 1287

  ..................................................... هریس 7869 346/4 2561 1880 2499 929

  ......................................................... جلفا 5117 251/0 2646 1529 681 261

  ...................................................... ملکان 16923 464/7 2812 3260 4966 5885

  ................................................... آذرشهر 11712 282/7 4676 3033 3090 914

  ........................................................ اسکو 11112 593/1 4391 2197 1734 2790

  ...............................................چاراویماق 4545 386/4 1312 1068 1357 808
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  ..................................................... ورزقان 9265 370/9 2412 2283 2891 1678

  ................................................ شیر عجب 9431 402/3 2156 1791 2809 2675

  ............................................... خداآفرین 7802 621/9 2351 1128 1635 2688

       تفکیاک   برحساب وضاعیت و ناوع عملکارد فضااها باه        اساتان آذربايجاان شارقی    واحدهای مسکونی معمولی روساتايی   -28

   2931شهرستان: 

ی با فضاهادارای 

یا فاقد  ریسا عملکرد

ی با عملکرد فضاها

 غیر زیستی

ی با فضاهادارای 

مشترک  عملکرد

 و معیشتی یستیز

ی با فضاهادارای 

 یشتیمععملکرد 

ی فضاهادارای 

با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ..... استان آذربايجان شرقی           275397 275397 116465 19705 155766

  ............................................................ اهر 11529 11529 7834 2131 3854

  ........................................................ تبریز 37837 37837 8131 901 28805

  ....................................................... سراب 15907 15907 9232 0 9050

  ....................................................... مراغه 18774 18774 7125 2660 10703

  ......................................................... مرند 23308 23308 6593 1505 15629

  ........................................................ میانه 20641 20641 12708 1299 7674

  ................................................... هشترود 8412 8412 4071 70 4341

  ....................................................... بناب  12433 12433 4144 0 8289

  ............................................... آباد بستان 16037 16037 7614 27 8543

  .................................................... شبستر 18471 18471 8268 32 10251

  ....................................................... کلیبر 8272 8272 5960 182 2473

  ..................................................... هریس 7869 7869 3679 248 4023

  ......................................................... جلفا 5117 5117 1328 274 3580

  ...................................................... ملکان 16923 16923 9038 118 7854

  ................................................... آذرشهر 11712 11712 1585 55 10090

  ........................................................ اسکو 11112 11112 5105 1089 5368
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  ...............................................چاراویماق 4545 4545 3160 125 1378

  ..................................................... ورزقان 9265 9265 4969 3241 3889

  ................................................ شیر عجب 9431 9431 510 373 8564

  ............................................... خداآفرین 7802 7802 5410 5375 1407

تفکیک شهرستان:  برحسب کل مساحت زيربنا و میاننین آن به    استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -23

2931 

 232بیش از 

 مترمربع

  232تا  202

 مترمربع

  202تا  12

 مترمربع

 12کمتر از 

 مترمربع 

مساحت  میانگین

زیربنای کل 

 )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ..... استان آذربايجان شرقی          275397 122/2 25864 149705 60370 39458

  ............................................................ اهر 11529 124/7 1247 5463 2703 2116

  ........................................................ تبریز 37837 103/4 8098 20246 5705 3789

  ....................................................... سراب 15907 115/7 1904 7854 4623 1526

  ....................................................... مراغه 18774 128/3 1232 11336 2250 3956

  ......................................................... مرند 23308 98/2 2735 15631 3999 943

  ........................................................ میانه 20641 127/8 1577 10482 5545 3037

  ................................................... هشترود 8412 146/2 499 4143 1762 2008

  ....................................................... بناب  12433 155/5 65 5348 4222 2798

  ............................................... آباد بستان 16037 117/7 1956 9099 2842 2140

  .................................................... شبستر 18471 125/7 709 11058 4321 2382

  ....................................................... کلیبر 8272 114/5 763 4452 2463 593

  ..................................................... هریس 7869 96/9 545 5625 1359 340

  ......................................................... جلفا 5117 117/0 321 3097 1149 550

  ...................................................... ملکان 16923 130/4 176 8904 5406 2438

  ................................................... آذرشهر 11712 132/8 1144 4799 3613 2156
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  ........................................................ اسکو 11112 141/8 858 5111 2359 2784

  ...............................................چاراویماق 4545 205/3 438 1325 641 2141

  ..................................................... ورزقان 9265 124/7 532 5033 2062 1637

  ................................................ شیر عجب 9431 98/0 644 7244 1366 176

  ............................................... خداآفرین 7802 139/9 420 3455 1980 1947

ی همکاف( و   میاننین سطح اشاغال )زيربناای طبقاه   برحسب  استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -11

 2931تفکیک شهرستان: متوس  نسبت سطح اشغال ساختمان به مساحت زمین آن به

 222بیش از 

 مترمربع 

  222تا  12

 مترمربع

 60 

مترمربع و 

 کمتر

متوسط نسبت سطح 

اشغال ساختمان به 

 مساحت زمین آن 

میانگین 

سطح اشغال 

 )مترمربع(

واحد تعداد 

 مسکونی
 شهرستان

  .... استان آذربايجان شرقی           275397 113/3 0/4 29756 121572 124068

  ........................................................... اهر 11529 117/6 0/4 1364 4474 5691

  ........................................................ تبریز 37837 87/3 0/6 8915 19476 9446

  ....................................................... سراب 15907 113/4 0/3 1816 6097 7994

  ....................................................... مراغه 18774 123/9 0/5 1249 9720 7804

  ......................................................... مرند 23308 94/7 0/4 2686 13543 7080

  ........................................................ میانه 20641 122/8 0/5 1948 8201 10492

  ................................................... هشترود 8412 141/3 0/5 557 3176 4679

  ....................................................... بناب  12433 150/3 0/4 65 2522 9846

  ............................................... آباد بستان 16037 104/4 0/3 2551 7177 6309

  .................................................... شبستر 18471 110/2 0/5 1012 8171 9289

  ....................................................... کلیبر 8272 100/6 0/4 1204 3687 3381

  ..................................................... هریس 7869 95/8 0/4 567 4749 2553

  ......................................................... جلفا 5117 97/4 0/5 500 3011 1606

  ...................................................... ملکان 16923 129/9 0/3 176 6297 10450
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  ................................................... آذرشهر 11712 113/9 0/5 1377 3965 6370

  ........................................................ اسکو 11112 117/5 0/4 1239 4472 5401

  .............................................. چاراویماق 4545 203/3 0/6 438 1148 2959

  .....................................................ورزقان 9265 117/6 0/4 575 4194 4496

  ............................................... شیر عجب 9431 98/9 0/3 644 5299 3488

  ............................................... خداآفرین 7802 131/9 0/4 874 2194 4734

برحسب مسااحت زيربناای فضااهای زيساتی و میااننین آن        استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -12

  2931تفکیک شهرستان:  به

مترمربع و  222

 تر بیش

 33تا  42

 مترمربع

 42کمتر از 

 مترمربع

مساحت  میانگین

 یفضاهازیربنای 

 )مترمربع(زیستی 

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  .... استان آذربايجان شرقی           275397 89/1 9094 164568 101735

  ............................................................ اهر 11529 63/8 834 9858 837

  ........................................................ تبریز 37837 91/1 1375 22090 14372

  ....................................................... سراب 15907 66/2 679 13813 1415

  ....................................................... مراغه 18774 89/2 365 11888 6522

  ......................................................... مرند 23308 82/4 607 16802 5899

  ........................................................ میانه 20641 77/2 355 15775 4512

  ................................................... هشترود 8412 95/2 132 4470 3810

  ....................................................... بناب  12433 126/3 15 2737 9681

  ............................................... آباد بستان 16037 87/9 907 9474 5656

  .................................................... شبستر 18471 105/4 0 7546 10925

  ....................................................... کلیبر 8272 72/8 551 5941 1780

  ..................................................... هریس 7869 71/3 335 6338 1195

  ......................................................... جلفا 5117 102/9 102 2199 2817
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  ...................................................... ملکان 16923 103/3 92 6125 10706

  ................................................... آذرشهر 11712 122/0 246 3672 7794

  ........................................................ اسکو 11112 100/2 599 5100 5412

  ...............................................چاراویماق 4545 69/7 229 3441 875

  ..................................................... ورزقان 9265 64/5 515 7896 854

  ................................................ شیر عجب 9431 93/8 315 4475 4640

  ............................................... خداآفرین 7802 76/1 842 4927 2033

تفکیاک   باه  معیشاتی برحسب مسااحت زيربناای فضااهای      استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -11

  2931شهرستان: 

 شهرستان مسکونیتعداد واحد  مترمربع 42کمتراز  مترمربع 33تا  42 تر مترمربع و بیش 222

  .... استان آذربايجان شرقی           116465 32623 56693 27150

  ............................................................ اهر 7834 1714 3613 2507

  ........................................................ تبریز 8131 3157 3490 1484

  ....................................................... سراب 9232 1017 5912 2304

  ........................................................مراغه 7125 1473 2766 2886

  ......................................................... مرند 6593 1975 4286 332

  .........................................................میانه 12708 2573 6405 3730

  ................................................... هشترود 4071 707 1775 1589

  ....................................................... بناب  4144 743 1475 1926

  ............................................... آباد بستان 7614 3689 2634 1291

  .................................................... شبستر 8268 4107 3434 726

  ....................................................... کلیبر 5960 1543 3804 613

  ..................................................... هریس 3679 1294 1936 449
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  ......................................................... جلفا 1328 569 689 70

  ...................................................... ملکان 9038 2544 6135 359

  ................................................... آذرشهر 1585 562 777 246

  ........................................................ اسکو 5105 1187 1958 1959

  ............................................... چاراویماق 3160 179 562 2420

  ..................................................... ورزقان 4969 1320 2157 1492

  ................................................ شیر عجب 510 494 16 0

  ................................................خداآفرین 5410 1776 2867 767

تفکیاک   برحسب نوع عملکرد، تعداد اتااق و میااننین آن باه     استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -19

 2931شهرستان:

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق

تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ... استان آذربايجان شرقی           275397 3/7 275397 1691 55727 83837 66841 67300

  ........................................................... اهر 11529 3/4 11529 120 3315 3543 2358 2192

  ........................................................تبریز 37837 3/4 37837 150 8067 16526 7434 5660

  ...................................................... سراب 15907 3/0 15907 137 4996 6561 3748 464

  ....................................................... مراغه 18774 3/9 18774 115 6834 3201 2398 6226

  .........................................................مرند 23308 3/0 23308 175 9679 7374 3687 2392

  ........................................................ میانه 20641 3/9 20641 0 2083 6452 6772 5335

  .................................................. هشترود 8412 4/4 8412 45 695 2568 1690 3414

  ....................................................... بناب  12433 4/8 12433 0 90 1428 4683 6232

  ............................................... آباد بستان 16037 3/8 16037 94 2960 5165 4029 3789

  .................................................... شبستر 18471 3/8 18471 0 1682 7039 5900 3850

  ....................................................... کلیبر 8272 2/6 8272 415 3984 3017 620 236
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  ..................................................... هریس 7869 2/8 7869 125 3959 2201 1023 562

  ......................................................... جلفا 5117 4/3 5117 6 469 1121 1758 1763

  ...................................................... ملکان 16923 4/5 16923 0 285 1398 6411 8829

  ................................................... آذرشهر 11712 4/5 11712 19 822 2966 3122 4784

  ........................................................ اسکو 11112 4/5 11112 73 773 3205 2872 4190

  .............................................. چاراویماق 4545 4/4 4545 86 993 680 675 2111

  .....................................................ورزقان 9265 3/6 9265 0 2118 3105 1995 2047

  ............................................... شیر عجب 9431 3/7 9431 80 701 3668 3106 1875

  ............................................... خداآفرین 7802 3/6 7802 53 1221 2617 2560 1350

 
تفکیاک   برحسب نوع عملکرد، تعاداد اتااق و میااننین آن باه      استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -19

 )ادامه( 2931شهرستان: 

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  .... استان آذربايجان شرقی           3/2 275397 4669 94217 87553 53608 35350

  ........................................................... اهر 2/1 11529 660 9077 1410 310 72

  ........................................................ تبریز 3/4 37837 651 8048 16380 7299 5460

  ...................................................... سراب 2/1 15907 528 13433 1432 343 171

  ....................................................... مراغه 2/9 18774 269 8997 5080 2491 1937

  ......................................................... مرند 2/8 23308 204 11483 6685 3143 1793

  ........................................................ میانه 3/0 20641 27 5875 10668 3162 908

  ...................................................هشترود 3/3 8412 102 1485 3762 2268 795

  ....................................................... بناب  4/3 12433 0 237 1987 5440 4769

  ............................................... آباد بستان 3/1 16037 346 5230 5832 2959 1671

  .................................................... شبستر 3/8 18471 0 1933 7283 5597 3658
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  ....................................................... کلیبر 2/5 8272 459 4238 2980 415 181

  ..................................................... هریس 2/3 7869 299 5538 1514 432 86

  ......................................................... جلفا 4/2 5117 6 494 1161 1907 1549

  ...................................................... ملکان 3/9 16923 33 473 4580 7628 4208

  ................................................... آذرشهر 4/4 11712 19 861 2992 3160 4681

  ........................................................ اسکو 3/6 11112 180 1888 4520 2458 2066

  ...............................................چاراویماق 2/3 4545 220 3069 900 255 101

  ..................................................... ورزقان 2/2 9265 361 7486 1045 324 48

  ................................................ شیر عجب 3/4 9431 96 1255 4235 2942 903

  ............................................... خداآفرین 2/8 7802 210 3119 3107 1073 294

 

تفکیاک   برحسب نوع عملکرد، تعداد اتااق و میااننین آن باه     استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -19 

 )ادامه( 2931شهرستان: 

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترک زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
 شهرستان

 فاقد اتاق
پنچ اتاق 

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ... استان آذربايجان شرقی           1/6 129565 60855 23653 7434 3436 2394 31792

  ........................................................... اهر 1/9 8261 3700 2620 1061 438 173 269

  ........................................................ تبریز 1/3 9032 1152 69 131 0 0 7680

  ...................................................... سراب 1/3 10032 6744 3254 34 0 0 0

  ....................................................... مراغه 2/4 8071 2082 3104 1217 996 644 29

  ......................................................... مرند 1/2 7679 2662 614 71 0 0 4332

  ........................................................ میانه 1/6 12967 8574 2773 876 409 308 26

  ...................................................هشترود 2/3 4071 1109 1549 863 234 278 39

  ....................................................... بناب  1/5 4144 2146 1862 75 0 0 61

  ............................................... آباد بستان 1/3 8292 6341 1491 249 27 16 168
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  .................................................... شبستر 1/5 8327 592 77 82 48 0 7529

  ....................................................... کلیبر 1/3 6068 411 95 19 0 0 5543

  ..................................................... هریس 1/4 3846 1994 678 88 42 0 1043

  .........................................................جلفا 1/5 1537 286 17 0 38 6 1190

  ...................................................... ملکان 1/0 9096 8909 132 0 55 0 0

  ................................................... آذرشهر 1/5 1988 167 141 13 0 0 1668

  ........................................................ اسکو 1/9 6295 2465 1592 700 245 234 1059

  .............................................. چاراویماق 2/9 3189 627 771 875 462 454 0

  .................................................... ورزقان 1/9 7247 3452 2021 924 442 281 127

  ............................................... شیر عجب 1/0 3026 2845 94 14 0 0 74

  ............................................... خداآفرین 1/2 6395 4597 699 143 0 0 956

های ماورد اساتفاده،    برحسب نوع عملکرد اتاق  استان آذربايجان شرقیواحدهای مسکونی معمولی روستايی دارای اتاق در  -14

 2931تفکیک شهرستان:  تعداد اتاق و میاننین آن به

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق

واحد تعداد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  .... استان آذربايجان شرقی           275397 3/7 275397 1932 56431 84607 67025 65402

  ........................................................... اهر 11529 3/4 11529 143 3352 3603 2328 2102

  ........................................................ تبریز 37837 3/4 37837 231 8192 16715 7378 5321

  .......................................................سراب 15907 3/0 15907 137 4996 6612 3698 464

  ....................................................... مراغه 18774 3/9 18774 115 6834 3201 2427 6196

  ......................................................... مرند 23308 3/0 23308 175 9718 7336 3687 2392

  ........................................................ میانه 20641 3/9 20641 0 2183 6650 6938 4870

  ................................................... هشترود 8412 4/4 8412 45 695 2568 1690 3414

  ....................................................... بناب  12433 4/8 12433 25 65 1428 4718 6196

  ................................................آباد بستان 16037 3/7 16037 206 3158 5152 3997 3524
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  .................................................... شبستر 18471 3/8 18471 0 1865 7068 5895 3644

  ....................................................... کلیبر 8272 2/6 8272 415 3984 3017 620 236

  ..................................................... هریس 7869 2/8 7869 125 3959 2214 1023 548

  ......................................................... جلفا 5117 4/3 5117 6 469 1121 1758 1763

  ...................................................... ملکان 16923 4/5 16923 0 314 1551 6622 8436

  ................................................... آذرشهر 11712 4/5 11712 19 822 2966 3122 4784

  ........................................................ اسکو 11112 4/4 11112 73 790 3270 2838 4142

  ............................................... چاراویماق 4545 4/4 4545 86 993 680 675 2111

  ..................................................... ورزقان 9265 3/6 9265 0 2118 3170 1943 2035

  ................................................ شیر عجب 9431 3/7 9431 80 701 3668 3106 1875

  ................................................ خداآفرین 7802 3/6 7802 53 1221 2617 2560 1350

 

هاای ماورد اساتفاده،     عملکرد اتاق برحسب نوع استان آذربايجان شرقیواحدهای مسکونی معمولی روستايی دارای اتاق در -14

 )ادامه( 2931تفکیک شهرستان:  به تعداد اتاق و میاننین آن

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  .... استان آذربايجان شرقی           3/1 275397 5227 95067 87665 53343 34094

  ............................................................ اهر 2/1 11529 764 8990 1441 263 72

  ........................................................ تبریز 3/3 37837 731 8173 16569 7243 5121

  ....................................................... سراب 2/1 15907 528 13433 1432 343 171

  ....................................................... مراغه 2/9 18774 269 8997 5080 2491 1937

  ......................................................... مرند 2/8 23308 204 11522 6646 3143 1793

  ........................................................ میانه 2/9 20641 157 6030 10603 3001 849

  ................................................... هشترود 3/3 8412 102 1485 3762 2268 795

  ....................................................... بناب  4/3 12433 25 211 1987 5476 4734

  ............................................... آباد بستان 3/0 16037 552 5489 5728 2721 1548
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  .................................................... شبستر 3/7 18471 0 2116 7311 5592 3451

  ....................................................... کلیبر 2/5 8272 459 4238 2980 415 181

  ..................................................... هریس 2/3 7869 299 5565 1487 432 86

  ......................................................... جلفا 4/2 5117 6 494 1161 1907 1549

  ...................................................... ملکان 3/9 16923 33 503 4733 7869 3785

  ................................................... آذرشهر 4/4 11712 19 861 2992 3160 4681

  ........................................................ اسکو 3/5 11112 180 1926 4547 2452 2008

  ...............................................چاراویماق 2/3 4545 220 3069 900 255 101

  ..................................................... ورزقان 2/1 9265 373 7593 966 297 36

  ................................................ شیر عجب 3/4 9431 96 1255 4235 2942 903

  ............................................... خداآفرین 2/8 7802 210 3119 3107 1073 294

 
های ماورد اساتفاده،    نوع عملکرد اتاقبرحسب  آذربايجان شرقیاستان واحدهای مسکونی معمولی روستايی دارای اتاق در  -14

 )ادامه( 2931تفکیک شهرستان:  به تعداد اتاق و میاننین آن

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترک زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
 شهرستان

پنچ اتاق و 

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  .... استان آذربايجان شرقی           1/6 97773 61389 23611 6994 3436 2342

  ............................................................ اهر 1/8 7992 3820 2637 924 438 173

  ........................................................ تبریز 1/3 1352 1152 69 131 0 0

  ....................................................... سراب 1/3 10032 6794 3203 34 0 0

  ....................................................... مراغه 2/4 8042 2082 3133 1187 996 644

  ......................................................... مرند 1/2 3347 2662 614 71 0 0

  ........................................................ میانه 1/5 12941 8864 2791 595 423 268

  ................................................... هشترود 2/3 4033 1109 1549 863 234 278

  ....................................................... بناب  1/5 4084 2146 1862 75 0 0
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  ............................................... آباد بستان 1/3 8124 6341 1507 232 27 16

  .................................................... شبستر 1/5 799 592 77 82 48 0

  ....................................................... کلیبر 1/3 525 411 95 19 0 0

  ..................................................... هریس 1/4 2803 2008 665 88 42 0

  ......................................................... جلفا 1/5 348 286 17 0 38 6

  ...................................................... ملکان 1/0 9096 8909 132 0 55 0

  ................................................... آذرشهر 1/5 320 167 141 13 0 0

  ........................................................ اسکو 1/9 5236 2524 1533 700 255 224

  ...............................................چاراویماق 2/9 3189 627 771 875 462 454

  ..................................................... ورزقان 1/9 7119 3452 2021 948 418 281

  ................................................ شیر عجب 1/0 2952 2845 94 14 0 0

  ............................................... خداآفرین 1/2 5439 4597 699 143 0 0

  2931تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع سند به  استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -11

 سایر بدون سند اظهار نشده
دارای برگه واگذاری، 

 سندخطی یا قولنامه

دارای سند 

 ثبتی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  .... استان آذربايجان شرقی           275397 130265 134392 4773 5966 0

  ............................................................ اهر 11529 3268 8261 0 0 0

  ........................................................ تبریز 37837 9348 28263 0 226 0

  ....................................................... سراب 15907 9619 6258 0 30 0

  ........................................................ مراغه 18774 11711 3796 0 3267 0

  ......................................................... مرند 23308 10882 12426 0 0 0

  ......................................................... میانه 20641 5936 12599 0 2106 0

  ................................................... هشترود 8412 4499 3896 0 16 0

  ........................................................ بناب  12433 9850 2583 0 0 0
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  ................................................ آباد بستان 16037 5669 10368 0 0 0

  .................................................... شبستر 18471 6214 12257 0 0 0

  ....................................................... کلیبر 8272 1568 6704 0 0 0

  ..................................................... هریس 7869 3651 4125 0 93 0

  ......................................................... جلفا 5117 3336 1781 0 0 0

  ...................................................... ملکان 16923 15657 1266 0 0 0

  .................................................... آذرشهر 11712 7380 4332 0 0 0

  ........................................................ اسکو 11112 7877 2805 430 0 0

  ............................................... چاراویماق 4545 1167 3361 0 16 0

  ..................................................... ورزقان 9265 2786 6400 21 59 0

  ................................................ شیر عجب 9431 8088 1343 0 0 0

  ................................................ خداآفرین 7802 1756 1570 4323 153 0

    تفکیاک  تارين منباع تاامین سارمايش باه      برحساب عماده    استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -16

 2931شهرستان: 

 اظهار نشده

بدون منبع 

تامین 

 سرمایش

 پنکه کولر آبی کولر گازی سایر
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ..... استان آذربايجان شرقی        275397 75472 35270 1115 194 163128 217

  ............................................................ اهر 11529 3780 457 0 0 7267 25

  ........................................................ تبریز 37837 10091 1919 103 53 25671 0

  ....................................................... سراب 15907 3194 83 0 0 12577 52

  ........................................................مراغه 18774 2941 4273 0 37 11493 29

  ......................................................... مرند 23308 3101 4111 171 48 15847 30

  .........................................................میانه 20641 2899 2781 71 0 14890 0

  ................................................... هشترود 8412 3040 482 32 0 4857 0



 2930 های مسکن روستایی سال آمارگیری از ویژگی نتایج                                                                                       21

 

  ....................................................... بناب  12433 9016 3068 0 0 349 0

  ............................................... آباد بستان 16037 2489 106 0 0 13381 62

  .................................................... شبستر 18471 8842 2005 0 0 7624 0

  ....................................................... کلیبر 8272 772 108 49 17 7326 0

  ..................................................... هریس 7869 321 51 0 17 7481 0

  ......................................................... جلفا 5117 1099 1737 29 0 2251 0

  ...................................................... ملکان 16923 10873 1499 56 0 4494 0

  ................................................... آذرشهر 11712 4471 5140 155 22 1923 0

  ........................................................ اسکو 11112 2485 1545 37 0 7045 0

  ............................................... چاراویماق 4545 632 10 0 0 3904 0

  ..................................................... ورزقان 9265 534 58 0 0 8673 0

  ................................................ شیر عجب 9431 3715 3031 20 0 2646 18

  ................................................خداآفرین 7802 1175 2806 391 0 3430 0

تفکیاک   برحسب وضعیت فضای باز برای ننهداری حیوانات  به  استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -17

   2931شهرستان:

 نشدهاظهار 
فاقد فضای باز برای 

 نگهداری حیوانات

دارای فضای باز برای 

 نگهداری حیوانات
 شهرستان تعداد واحد مسکونی

  ..... استان آذربايجان شرقی         275397 49262 225888 247

  ............................................................ اهر 11529 8400 3103 25

  ........................................................ تبریز 37837 2781 35056 0

  ....................................................... سراب 15907 1153 14701 52

  ....................................................... مراغه 18774 606 18138 29

  ......................................................... مرند 23308 1098 22181 30

  ........................................................ میانه 20641 3022 17590 30

  ................................................... هشترود 8412 3791 4621 0
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  ....................................................... بناب  12433 1182 11251 0

  ............................................... آباد بستان 16037 6113 9862 62

  .................................................... شبستر 18471 423 18048 0

  ....................................................... کلیبر 8272 3024 5248 0

  ..................................................... هریس 7869 150 7719 0

  ......................................................... جلفا 5117 113 5004 0

  ...................................................... ملکان 16923 8810 8113 0

  ................................................... آذرشهر 11712 714 10998 0

  ........................................................ اسکو 11112 2488 8624 0

  ...............................................چاراویماق 4545 634 3911 0

  ..................................................... ورزقان 9265 4031 5234 0

  ................................................ شیر عجب 9431 581 8832 18

  ............................................... خداآفرین 7802 147 7655 0

        تفکیاک  برحساب وضاعیت و ناوع عملکارد حیااط باه        اساتان آذربايجاان شارقی    واحدهای مسکونی معمولی روساتايی   -18

 2931: شهرستان

 فاقد حیاط

 عملکرد برحسبدارای حیاط 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 نشده اظهار
و  یستیز

 یشتیمع
 جمع زیستی

  ..... استان آذربايجان شرقی         275397 271250 194925 67760 8565 4147

  ........................................................... اهر 11529 11484 8703 2482 299 45

  ........................................................ تبریز 37837 36709 33075 2795 838 1128

  ...................................................... سراب 15907 15853 12373 3229 251 54

  ....................................................... مراغه 18774 18553 12059 6111 383 221

  ......................................................... مرند 23308 23007 18863 3343 801 301

  ........................................................ میانه 20641 20391 13254 6695 442 250
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  ...................................................هشترود 8412 8252 7839 300 114 160

  ....................................................... بناب  12433 12272 7962 4161 150 161

  ............................................... آباد بستان 16037 15932 8700 6791 441 105

  .................................................... شبستر 18471 18229 17084 982 163 242

  ....................................................... کلیبر 8272 8239 1745 3828 2665 33

  ..................................................... هریس 7869 7849 7296 374 179 20

  .........................................................جلفا 5117 4826 4020 615 191 291

  ...................................................... ملکان 16923 16744 7862 8849 33 179

  ................................................... آذرشهر 11712 11608 10785 373 450 104

  ........................................................ اسکو 11112 10463 6080 4098 285 649

  .............................................. چاراویماق 4545 4476 2017 1959 500 69

  .................................................... ورزقان 9265 9232 5086 3988 159 33

  ............................................... شیر عجب 9431 9327 8560 695 73 103

  ............................................... خداآفرین 7802 7802 1563 6090 149 0

        تفکیاک   برحساب وضاعیت و ناوع عملکارد اياوان باه        آذربايجاان شارقی   اساتان  واحدهای مسکونی معمولی روساتايی   -13

 2931شهرستان: 

 فاقد ایوان اظهار نشده

 عملکردبرحسب  ایواندارای 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
زیستی و 

 معیشتی
 جمع زیستی

  ..... شرقیاستان آذربايجان          275397 68684 65304 3380 0 206495 217

  ............................................................ اهر 11529 3628 3227 400 0 7876 25

  ........................................................ تبریز 37837 913 913 0 0 36924 0

  ....................................................... سراب 15907 1130 1080 51 0 14724 52

  ....................................................... مراغه 18774 604 553 50 0 18141 29

  ......................................................... مرند 23308 13550 13248 302 0 9728 30
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  ........................................................ میانه 20641 9996 9903 94 0 10645 0

  ................................................... هشترود 8412 3351 3334 17 0 5061 0

  ....................................................... بناب  12433 620 453 167 0 11813 0

  ............................................... آباد بستان 16037 2675 2474 201 0 13300 62

  .................................................... شبستر 18471 5690 5599 91 0 12781 0

  ....................................................... کلیبر 8272 220 202 19 0 8052 0

  ..................................................... هریس 7869 2298 2076 221 0 5572 0

  ......................................................... جلفا 5117 4333 4230 103 0 784 0

  ...................................................... ملکان 16923 316 316 0 0 16607 0

  ................................................... آذرشهر 11712 3908 3803 105 0 7804 0

  ........................................................ اسکو 11112 4704 4320 383 0 6408 0

  ...............................................چاراویماق 4545 423 389 34 0 4122 0

  ..................................................... ورزقان 9265 6644 6436 208 0 2621 0

  ................................................ شیر عجب 9431 2464 2432 32 0 6948 18

  ............................................... خداآفرین 7802 1218 316 902 0 6584 0

تفکیاک   ی اساتقرار آن باه   برحسب وضعیت مستراح و نحاوه  استان آذربايجان شرقی معمولی روستايی واحدهای مسکونی  -91

 2931شهرستان: 

 مستراح فاقد اظهارنشده

 ی استقرار برحسب نحوه دارای مستراح
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 جمع چسبیده به بنا مجزا از بنا اظهارنشده

  ..... استان آذربايجان شرقی         275397 273482 128880 144602 0 1697 217

  ........................................................... اهر 11529 11441 2439 9002 0 63 25

  ........................................................تبریز 37837 37745 19784 17961 0 93 0

  ...................................................... سراب 15907 15774 1039 14735 0 80 52

  ....................................................... مراغه 18774 18703 18637 65 0 42 29
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  .........................................................مرند 23308 23049 7258 15792 0 229 30

  ........................................................ میانه 20641 20581 4735 15846 0 60 0

  .................................................. هشترود 8412 8412 8066 346 0 0 0

  ....................................................... بناب  12433 12433 12393 40 0 0 0

  ............................................... آباد بستان 16037 15908 3282 12627 0 67 62

  .................................................... شبستر 18471 18435 5264 13171 0 36 0

  .......................................................کلیبر 8272 8091 1459 6632 0 181 0

  .................................................... هریس 7869 7767 457 7310 0 102 0

  ........................................................ جلفا 5117 5091 1782 3309 0 26 0

  ..................................................... ملکان 16923 16923 15813 1110 0 0 0

  ................................................... آذرشهر 11712 11570 4522 7048 0 142 0

  ....................................................... اسکو 11112 11030 4653 6377 0 82 0

  .............................................. چاراویماق 4545 4517 3857 660 0 28 0

  .................................................... ورزقان 9265 8918 2982 5936 0 347 0

  ............................................... شیر عجب 9431 9362 9334 29 0 50 18

  ............................................... خداآفرین 7802 7731 1125 6606 0 71 0

 2931تفکیک شهرستان:  آن بهی برحسب وضعیت ساخت بنا  استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -92

 شهرستان تعداد واحد مسکونی ساخت تدریجی باره ساخت یک اظهار نشده

  ..... استان آذربايجان شرقی         275397 56737 218443 217

  ............................................................ اهر 11529 1918 9586 25

  ........................................................ تبریز 37837 7697 30140 0

  ....................................................... سراب 15907 2902 12953 52

  ....................................................... مراغه 18774 2534 16211 29
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  ......................................................... مرند 23308 3128 20151 30

  ........................................................ میانه 20641 4954 15687 0

  ................................................... هشترود 8412 1377 7035 0

  ....................................................... بناب  12433 300 12133 0

 ................................................ آباد بستان 16037 5639 10336 62

 .....................................................شبستر 18471 4707 13764 0

 ....................................................... کلیبر 8272 76 8196 0

 ..................................................... هریس 7869 1268 6601 0

 ......................................................... جلفا 5117 1437 3680 0

 ...................................................... ملکان 16923 1950 14973 0

 .................................................... آذرشهر 11712 4390 7322 0

 ........................................................ اسکو 11112 7226 3886 0

 ............................................... چاراویماق 4545 306 4239 0

 ..................................................... ورزقان 9265 2102 7163 0

 ................................................ شیر عجب 9431 1737 7675 18

 ................................................ خداآفرین 7802 1089 6713 0

تفکیاک   برحسب نوع سازه در فضاهای زيستی و معیشتی باه   استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -91

 2931شهرستان:
 

 زیستی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
ی چوبی سازه

 یا مختلط

ی فلزی سازه

 یا بتنی
 جمع ی بناییسازه

  ..... استان آذربايجان شرقی         275397 275397 226430 41626 7124 217

  ............................................................ اهر 11529 11529 9579 1423 502 25

  ........................................................ تبریز 37837 37837 28932 8380 526 0

  ....................................................... سراب 15907 15907 9918 2972 2965 52
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  ........................................................ مراغه 18774 18774 16293 2064 388 29

  ......................................................... مرند 23308 23308 22788 461 30 30

  ......................................................... میانه 20641 20641 13739 6807 96 0

  ................................................... هشترود 8412 8412 6153 2174 85 0

  ........................................................ بناب  12433 12433 10408 1439 586 0

  ................................................ آباد بستان 16037 16037 14233 1175 567 62

  .................................................... شبستر 18471 18471 17465 656 349 0

  ....................................................... کلیبر 8272 8272 8203 69 0 0

  ..................................................... هریس 7869 7869 2053 5816 0 0

  ......................................................... جلفا 5117 5117 4427 325 365 0

  ...................................................... ملکان 16923 16923 14815 2108 0 0

  .................................................... آذرشهر 11712 11712 10872 840 0 0

  ........................................................ اسکو 11112 11112 10360 399 352 0

  ............................................... چاراویماق 4545 4545 4148 397 0 0

  ..................................................... ورزقان 9265 9265 5491 3477 297 0

  ................................................ شیر عجب 9431 9431 9277 136 0 18

  ................................................ خداآفرین 7802 7802 7278 508 15 0

 
تفکیاک   برحسب نوع سازه در فضاهای زيستی و معیشتی باه   استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -91 

 )ادامه( 2931شهرستان:

 معیشتی

 شهرستان
 اظهار نشده

ی چوبی یا سازه

 مختلط

ی فلزی یا سازه

 بتنی
 جمع ی بناییسازه

  ..... آذربايجان شرقیاستان          116465 99810 3467 8027 5161

  ............................................................اهر 7834 7039 127 439 229

  ........................................................ تبریز 8131 6610 678 472 371
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  ....................................................... سراب 9232 4038 345 3814 1034

  ....................................................... مراغه 7125 6690 59 39 337

  ......................................................... مرند 6593 6563 0 30 0

  ........................................................ میانه 12708 11555 413 0 741

  ................................................... هشترود 4071 3946 95 0 30

  ....................................................... بناب  4144 3336 96 663 49

  ............................................... آباد بستان 7614 4699 35 2313 567

  .................................................... شبستر 8268 7744 343 125 56

  ....................................................... کلیبر 5960 5696 0 0 265

  ..................................................... هریس 3679 2722 958 0 0

  ......................................................... جلفا 1328 431 13 13 871

  ...................................................... ملکان 9038 9038 0 0 0

  ................................................... آذرشهر 1585 1468 117 0 0

  ........................................................ اسکو 5105 4894 113 97 0

  .............................................. چاراویماق 3160 3160 0 0 0

  ..................................................... ورزقان 4969 4515 76 21 357

  ............................................... شیر عجب 510 416 0 0 94

  ............................................... خداآفرین 5410 5249 0 0 160

 یستيز یکال  در فضاها وضعیتبرحسب  استان آذربايجان شرقی بنايی روستايی   ی سازهواحدهای مسکونی معمولی دارای  -99

    2931: شهرستان تفکیک  به

تعداد واحد مسکونی 

 سازه بنایی فاقد کالف

تعداد واحد مسکونی 

 سازه بنایی دارای کالف

تعداد واحد مسکونی 

 دارای سازه بنایی
 شهرستان تعداد واحد مسکونی

  ..... استان آذربايجان شرقی         275397 226430 47175 179255

  ............................................................ اهر 11529 9579 3591 5987

  ........................................................ تبریز 37837 28932 1037 27895
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  ....................................................... سراب 15907 9918 2422 7496

  ........................................................ مراغه 18774 16293 3700 12593

  ......................................................... مرند 23308 22788 5845 16942

  ......................................................... میانه 20641 13739 84 13654

  ................................................... هشترود 8412 6153 645 5507

  ........................................................بناب  12433 10408 5235 5173

  ................................................ آباد بستان 16037 14233 2232 12001

  .................................................... شبستر 18471 17465 2381 15084

  ....................................................... کلیبر 8272 8203 2475 5728

  ..................................................... هریس 7869 2053 132 1920

  ......................................................... جلفا 5117 4427 846 3581

  ...................................................... ملکان 16923 14815 3095 11720

  ....................................................آذرشهر 11712 10872 1919 8954

  ........................................................ اسکو 11112 10360 1556 8805

  ............................................... چاراویماق 4545 4148 168 3980

  ..................................................... ورزقان 9265 5491 2783 2708

  ................................................ شیر عجب 9431 9277 4367 4910

  ................................................ خداآفرین 7802 7278 2662 4616

ريازی   کار رفته در پی ی به هعمد برحسب وضعیت و نوع مصالح  استان آذربايجان شرقی روستايی واحدهای مسکونی معمولی  -94

 2931تفکیک شهرستان:  فضاهای زيستی به

اظهار 

 نشده

 فاقد

 یریز پی

تعداد  کار رفته هبی  هی برحسب نوع مصالح عمدریزپیدارای 

واحد 

 مسکونی

 شهرستان
اظهار 

 نشده

بلوک سیمانی 

 یا سایر 
 جمع شفته سنگ بتن

  ..... استان آذربايجان شرقی         275397 264188 39554 158374 65757 473           29    11131 78

  ............................................................ اهر 11529 11349 116 6779 5  445 0 0 154 25
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  ........................................................ تبریز 37837 37391 79 33376 3936 0 0 446 0

  ....................................................... سراب 15907 15288 846 8909 5425 107 0 567 52

  ........................................................ مراغه 18774 18467 1481 15909 991 56 29 307 0

  ......................................................... مرند 23308 23032 267 16751 6013 0 0 276 0

  ......................................................... میانه 20641 20461 475 13398 6587 0 0 180 0

  ................................................... هشترود 8412 6884 25 4719 2139 0 0 1528 0

  ........................................................ بناب  12433 12005 6511 699 4795 0 0 428 0

  ................................................ آباد بستان 16037 13455 448 9992 3016 0 0 2582 0

  .................................................... شبستر 18471 15323 102 12519 2702 0 0 3148 0

  ....................................................... کلیبر 8272 8272 0 5789 2483 0 0 0 0

  ..................................................... هریس 7869 7869 0 2189 5680 0 0 0 0

  ......................................................... جلفا 5117 5099 12 4272 815 0 0 18 0

  ...................................................... ملکان 16923 16923 12764 44 3820 294 0 0 0

  .................................................... آذرشهر 11712 10866 7780 786 2282 17 0 846 0

  ........................................................ اسکو 11112 11000 8471 448 2081 0 0 112 0

  ............................................... چاراویماق 4545 4442 0 4054 388 0 0 103 0

  ..................................................... ورزقان 9265 9265 163 2652 6450 0 0 0 0

  ................................................ شیر عجب 9431 9417 14 9292 112 0 0 14 0

  ................................................ خداآفرین 7802 7381 0 5797 1584 0 0 421 0

کاار رفتاه در    باه  ی هعماد برحسب وضاعیت و ناوع مصاالح      استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -91

  2931تفکیک شهرستان:  چینی فضاهای زيستی به کرسی

اظهار 

 نشده

فاقد

 چینی  کرسی

تعداد  کار رفته هبی  هچینی برحسب نوع مصالح عمد دارای کرسی

واحد 

 مسکونی

 شهرستان
 اظهار نشده

خشت، بلوک 

 سیمانی یا سایر 
 جمع آجر سنگ

  ..... استان آذربايجان شرقی         275397 135744 73533 47278 14910 23 139575 78



 2930 های مسکن روستایی سال آمارگیری از ویژگی نتایج                                                                                       11

 

  ........................................................... اهر 11529 7525 4972 2049 503 0 3978 25

  ........................................................ تبریز 37837 5521 4874 582 66 0 32316 0

  ...................................................... سراب 15907 4312 4173 51 88 0 11543 52

  ....................................................... مراغه 18774 17641 9301 8094 223 23 1133 0

  ......................................................... مرند 23308 5779 5578 201 0 0 17529 0

  ........................................................ میانه 20641 11755 2673 8791 290 0 8887 0

  .................................................. هشترود 8412 4035 1048 2233 753 0 4377 0

  ....................................................... بناب  12433 11704 8346 3312 46 0 729 0

  ............................................... آباد بستان 16037 2734 2131 533 70 0 13303 0

  .................................................... شبستر 18471 6153 5806 312 36 0 12318 0

  ....................................................... کلیبر 8272 8194 1742 6413 39 0 78 0

  ..................................................... هریس 7869 6114 5704 391 20 0 1755 0

  ......................................................... جلفا 5117 533 435 92 6 0 4584 0

  ...................................................... ملکان 16923 16802 4348 56 12397 0 121 0

  ................................................... آذرشهر 11712 9609 1534 8022 54 0 2103 0

  ........................................................ اسکو 11112 661 202 458 0 0 10451 0

  .............................................. چاراویماق 4545 717 540 96 80 0 3828 0

  ..................................................... ورزقان 9265 8149 6285 1704 160 0 1116 0

  ............................................... شیر عجب 9431 2086 2000 29 57 0 7344 0

  ............................................... خداآفرین 7802 5721 1839 3859 23 0 2081 0

کار رفتاه در دياوار فضااهای زيساتی      برحسب نوع مصالح به  استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -96

 2931 تفکیک شهرستان: به

 اظهار نشده
 خشت، چینه

 سایر یا
 آجر سنگ بلوک سیمانی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  .... استان آذربايجان شرقی         275397 217157 43075 15850 48710 78
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  ........................................................... اهر 11529 7399 1587 753 2867 25

  ........................................................ تبریز 37837 34332 3424 2358 1355 0

  ...................................................... سراب 15907 10851 276 1048 4537 52

  ....................................................... مراغه 18774 17356 1343 638 2073 0

  ......................................................... مرند 23308 19231 812 0 5830 0

  ........................................................ میانه 20641 11298 2538 1650 8174 0

  .................................................. هشترود 8412 3534 414 2322 3087 0

  ....................................................... بناب  12433 11694 3393 0 617 0

  ............................................... آباد بستان 16037 10986 5461 434 1839 0

  .................................................... شبستر 18471 16934 1066 382 3652 0

  ....................................................... کلیبر 8272 5887 1703 504 266 0

  ..................................................... هریس 7869 6626 14 22 1259 0

  ........................................................ جلفا 5117 3949 1018 254 1246 0

  ...................................................... ملکان 16923 16223 10251 3968 226 0

  ................................................... آذرشهر 11712 9392 244 13 2625 0

  ....................................................... اسکو 11112 10103 2307 27 1228 0

  .............................................. چاراویماق 4545 915 2851 795 3325 0

  .................................................... ورزقان 9265 6350 187 86 2947 0

  ............................................... شیر عجب 9431 9158 61 37 230 0

  ............................................... خداآفرین 7802 4941 4126 561 1327 0

: شهرساتان تفکیک  کار رفته در نما به ی به هبرحسب نوع مصالح عمد  استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -97

2931 

 آجرگری آجر ماشینی سنگ سیمان
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان
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  ..... استان آذربايجان شرقی         275397 98940 19861 12170 86055

  ............................................................اهر 11529 3600 1250 361 2989

  ........................................................ تبریز 37837 16994 3283 874 14467

  ....................................................... سراب 15907 3231 275 582 7666

  ....................................................... مراغه 18774 5382 3743 276 8081

  ......................................................... مرند 23308 11204 249 655 4768

  ........................................................ میانه 20641 2891 166 632 8657

  ................................................... هشترود 8412 537 509 721 3830

  ....................................................... بناب  12433 9040 101 57 2443

  ............................................... آباد بستان 16037 5748 605 1948 4471

  .................................................... شبستر 18471 8403 1461 1199 3656

  ....................................................... کلیبر 8272 4162 1331 1373 599

  ..................................................... هریس 7869 4501 526 42 2039

  ......................................................... جلفا 5117 1532 0 363 2261

  ...................................................... ملکان 16923 12387 611 119 3424

  ................................................... آذرشهر 11712 58 1313 524 3208

  ........................................................ اسکو 11112 269 911 298 2989

  .............................................. چاراویماق 4545 11 385 80 942

  ..................................................... ورزقان 9265 1704 255 59 5892

  ............................................... شیر عجب 9431 4741 981 198 2881

  ............................................... خداآفرین 7802 2545 1905 1810 791

 
تفکیک  کار رفته در نما به ی به هبرحسب نوع مصالح عمد  استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -97

 )ادامه(  2931شهرستان: 

 سرامیک سایر اظهار نشده
کاهگل، گچ یا گچ و 

 خاک
 شهرستان چوب
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  ..... استان آذربايجان شرقی         0 35605 6580 16023 163

  ............................................................ اهر 0 2927 184 176 42

  ........................................................ تبریز 0 1416 341 393 69

  ....................................................... سراب 0 3241 455 405 52

  ........................................................ مراغه 0 887 20 385 0

  ......................................................... مرند 0 3940 2492 0 0

  ......................................................... میانه 0 6415 868 1013 0

  ................................................... هشترود 0 2408 59 348 0

  ........................................................ بناب  0 715 0 77 0

  ................................................ آباد بستان 0 2843 34 388 0

  .................................................... شبستر 0 3237 481 34 0

  ....................................................... کلیبر 0 451 0 357 0

  ..................................................... هریس 0 276 72 414 0

  ......................................................... جلفا 0 810 14 137 0

  ...................................................... ملکان 0 142 175 64 0

  .................................................... آذرشهر 0 469 928 5212 0

  ........................................................ اسکو 0 502 48 6095 0

  ............................................... چاراویماق 0 3043 0 85 0

  ..................................................... ورزقان 0 861 113 381 0

  ................................................ شیر عجب 0 344 225 61 0

  ................................................ خداآفرین 0 678 74 0 0
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 کار رفتاه در ساقف فضااهای زيساتی     نوع مصالح بهبرحسب   استان آذربايجان شرقی روستايی واحدهای مسکونی معمولی  -98

 2931تفکیک شهرستان: به

 آجر آهن گل وگچ چوب
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ..... استان آذربايجان شرقی         275397 64429 109831 102348 108849

  ............................................................ اهر 11529 1955 3109 3252 4993

  ........................................................ تبریز 37837 316 28750 221 7974

  ....................................................... سراب 15907 1733 6637 1673 6356

  ....................................................... مراغه 18774 6146 6579 12266 8054

  ......................................................... مرند 23308 10711 10121 11029 9923

  ........................................................ میانه 20641 5301 5580 11002 9762

  ................................................... هشترود 8412 1467 1640 2000 3974

  ....................................................... بناب  12433 615 605 6947 5885

  ............................................... آباد بستان 16037 4426 5981 4392 7510

  .................................................... شبستر 18471 396 8042 203 8386

  ....................................................... کلیبر 8272 3634 3764 4230 3704

  ..................................................... هریس 7869 2464 2413 3924 1305

  ......................................................... جلفا 5117 2847 2835 2984 1791

  ...................................................... ملکان 16923 5473 6185 10593 6228

  ................................................... آذرشهر 11712 4152 4161 3925 5164

  ........................................................ اسکو 11112 5003 5060 9243 5084

  .............................................. چاراویماق 4545 230 334 376 3804

  ..................................................... ورزقان 9265 2486 2340 6743 1291

  ................................................شیر عجب 9431 1161 1719 3409 4676

  ............................................... خداآفرین 7802 3917 3977 3938 2985
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 کار رفتاه در ساقف فضااهای زيساتی     نوع مصالح بهبرحسب   استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -98

 )ادامه( 2931تفکیک شهرستان: به

 اظهار نشده
خشت، حصیر یا 

 سایر

سفال، شیروانی یا 

 ایرانیت
 شهرستان سیمان یا بتن تیرچه و بلوک

  ..... استان آذربايجان شرقی         36068 63457 7584 45270 78

  ........................................................... اهر 1762 3502 147 512 25

  ........................................................ تبریز 119 2617 53 69 0

  ...................................................... سراب 0 3218 389 149 52

  ....................................................... مراغه 6285 6184 928 6042 0

  ......................................................... مرند 107 4095 96 9507 0

  ........................................................ میانه 5286 5207 1049 9286 0

  .................................................. هشترود 139 2464 127 3139 0

  ....................................................... بناب  6043 6038 0 15 0

  ............................................... آباد بستان 0 2868 182 103 0

  .................................................... شبستر 177 2524 67 96 0

  ....................................................... کلیبر 634 655 169 16 0

  .....................................................هریس 1714 4955 562 252 0

  ........................................................ جلفا 64 803 70 1561 0

  ......................................................ملکان 5230 5574 169 2356 0

  ................................................... آذرشهر 0 1500 1487 3966 0

  ....................................................... اسکو 17 1642 704 3620 0

  .............................................. چاراویماق 305 488 35 3407 0

  .................................................... ورزقان 4606 5199 596 247 0

  ............................................... شیر عجب 3034 3058 508 0 0
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  ............................................... خداآفرین 546 868 245 925 0

تفکیاک   به سقف فضاهای زيستی ی هعمدنوع پوشش  برحسب  آذربايجان شرقیاستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -93

 2931شهرستان:

 اظهار نشده 

موزاییک، 

 ایآسفالت، بتن 

 سایر 

حلب یا سفال

 )شیروانی(

عایق رطوبتی 

 آماده
 کاهگل قیرگونی 

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  .... آذربايجان شرقیاستان          275397 61303 18078 165184 12215 18431 187

  ........................................................... اهر 11529 1207 2550 7099 187 460 25

  ........................................................ تبریز 37837 3202 2698 29986 1359 593 0

  ...................................................... سراب 15907 3799 1421 7681 488 2357 161

  ....................................................... مراغه 18774 2758 184 13294 1033 1505 0

  ......................................................... مرند 23308 4115 649 16254 127 2163 0

  ........................................................ میانه 20641 4284 1063 13413 1190 691 0

  ...................................................هشترود 8412 2481 959 3833 117 1022 0

  ....................................................... بناب  12433 5615 35 6370 224 190 0

  ............................................... آباد بستان 16037 7298 779 396 195 7368 0

  .................................................... شبستر 18471 2740 1567 13178 639 348 0

  ....................................................... کلیبر 8272 185 436 7461 169 21 0

  ..................................................... هریس 7869 340 774 5861 841 53 0

  .........................................................جلفا 5117 689 145 3962 199 122 0

  ...................................................... ملکان 16923 10066 118 6486 169 84 0

  ................................................... آذرشهر 11712 1224 2612 5340 1858 677 0

  ........................................................ اسکو 11112 2861 1382 5452 1365 52 0

  .............................................. چاراویماق 4545 3210 203 868 43 220 0

  .................................................... ورزقان 9265 888 152 7586 591 48 0
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  ............................................... شیر عجب 9431 3893 16 4044 1181 297 0

  ............................................... خداآفرین 7802 448 334 6619 238 163 0

تفکیاک   برحسب شکل ظااهری ساقف فضااهای زيساتی باه       استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -41

 2931شهرستان: 

 مسطح دارشیب گنبدی ایگهواره اظهار نشده 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  .... آذربايجان شرقیاستان          275397 262214 12845 201 60 78

  ........................................................... اهر 11529 11291 187 25 0 25

  ........................................................ تبریز 37837 36294 1543 0 0 0

  ...................................................... سراب 15907 15263 554 37 0 52

  ....................................................... مراغه 18774 17548 1141 42 44 0

  ......................................................... مرند 23308 23150 127 31 0 0

  ........................................................ میانه 20641 19309 1332 0 0 0

  ...................................................هشترود 8412 8295 117 0 0 0

  ....................................................... بناب  12433 12189 244 0 0 0

  ............................................... آباد بستان 16037 15828 209 0 0 0

  .................................................... شبستر 18471 17800 671 0 0 0

  ....................................................... کلیبر 8272 8103 169 0 0 0

  ..................................................... هریس 7869 7008 861 0 0 0

  .........................................................جلفا 5117 4907 210 0 0 0

  ...................................................... ملکان 16923 16754 169 0 0 0

  ................................................... آذرشهر 11712 9854 1858 0 0 0

  ........................................................ اسکو 11112 9670 1376 66 0 0

  .............................................. چاراویماق 4545 4502 43 0 0 0

  .................................................... ورزقان 9265 8674 591 0 0 0
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  ............................................... شیر عجب 9431 8234 1181 0 16 0

  ............................................... خداآفرین 7802 7542 260 0 0 0

رطاوبتی ساقف   کااری   نوع عايقترين  هعمدوضعیت و برحسب   استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -42

 2931تفکیک شهرستان:  فضاهای زيستی به

اظهار 

 نشده

 فاقد

کاری عایق

 رطوبتی

 نوعترین  هرطوبتی برحسب عمد کاری عایقدارای 

تعداد واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده

قیرگونی، 

پالستیک 

 یا سایر 

سفال، شیروانی 

یا ایرانیت)سقف 

 شیبدار(

عایق 

رطوبتی 

 آماده

 جمع کاهگل

  .... استان آذربايجان شرقی         275397 274402 61340 178047 12287 22471 258 917 78

  ........................................................... اهر 11529 11252 1207 7203 187 2655 0 252 25

  ........................................................ تبریز 37837 37687 3202 29986 1359 3075 65 150 0

  ....................................................... سراب 15907 15801 3799 9944 514 1545 0 53 52

  ....................................................... مراغه 18774 18747 2762 13433 1033 1371 149 27 0

  ......................................................... مرند 23308 23233 4115 17822 127 1169 0 75 0

  ........................................................ میانه 20641 20531 4284 13754 1217 1276 0 110 0

  ................................................... هشترود 8412 8412 2481 4726 117 1087 0 0 0

  ....................................................... بناب  12433 12323 5615 6395 244 69 0 110 0

  ............................................... آباد بستان 16037 16037 7298 7404 195 1140 0 0 0

  .................................................... شبستر 18471 18471 2769 13178 639 1885 0 0 0

  ....................................................... کلیبر 8272 8272 185 7461 169 457 0 0 0

  ..................................................... هریس 7869 7869 340 5872 841 816 0 0 0

  ......................................................... جلفا 5117 5117 689 3973 199 255 0 0 0

  ...................................................... ملکان 16923 16923 10066 6511 169 177 0 0 0

  ................................................... آذرشهر 11712 11699 1233 5641 1858 2967 0 13 0

  ........................................................ اسکو 11112 11112 2861 5452 1365 1433 0 0 0

  .............................................. چاراویماق 4545 4535 3210 1031 43 251 0 10 0
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  .....................................................ورزقان 9265 9265 888 7598 591 164 24 0 0

  ............................................... شیر عجب 9431 9336 3873 4044 1181 219 20 95 0

  ............................................... خداآفرین 7802 7780 463 6619 238 460 0 22 0

کار رفته در کف فضاهای زيستی  ی به هبرحسب نوع مصالح عمد  استان آذربايجان شرقی واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -41

 2931تفکیک شهرستان: به

اظهار 

 نشده

فاقدکف

 سازی

چوب یا 

 سایر

آجر یا 

 سنگ

بتن یا 

سیمان و 

 ماسه

گل، گل و 

گچ یا  گل 

 و آهک

 موزاییک
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ..... استان آذربايجان شرقی         275397 4768 183144 64953 1614 19823 1017 78

  ........................................................... اهر 11529 0 4944 6326 208 0 25 25

  ........................................................تبریز 37837 0 31694 5740 278 124 0 0

  ...................................................... سراب 15907 132 7019 7017 242 1420 26 52

  ....................................................... مراغه 18774 3277 13815 103 125 1314 139 0

  .........................................................مرند 23308 52 12935 399 240 9682 0 0

  ........................................................ میانه 20641 262 18555 1746 0 78 0 0

  .................................................. هشترود 8412 125 2929 5251 27 32 49 0

  ....................................................... بناب  12433 0 10572 40 20 1801 0 0

  ............................................... آباد بستان 16037 0 5071 9883 0 637 446 0

  .................................................... شبستر 18471 383 16070 1307 314 397 0 0

  .......................................................کلیبر 8272 0 7939 311 22 0 0 0

  .................................................... هریس 7869 0 313 7338 0 218 0 0

  ........................................................ جلفا 5117 114 4699 116 29 149 9 0

  ..................................................... ملکان 16923 88 16802 0 33 0 0 0

  ................................................... آذرشهر 11712 104 9735 549 48 1275 0 0

  ....................................................... اسکو 11112 164 4390 4421 25 1842 271 0
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  .............................................. چاراویماق 4545 29 3370 1130 0 16 0 0

  .................................................... ورزقان 9265 21 1011 8013 0 166 53 0

  ............................................... شیر عجب 9431 0 8700 138 0 593 0 0

  ............................................... خداآفرین 7802 19 2582 5125 0 76 0 0



 

 
 

 

 

 

 

ها پرسشنامه





 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 
 

 2930-های مسکن روستاییآمارگیری از ویژگی
 فهرست برداری-2فرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

طر
 س

ره
ما

ش
 

 ( 1ستون  2مشخصات واحد مسکونی )برای کد  مکانمشخصات 

 توضیحات ضروری
 نوع معبر و نام آن

شماره 

 پالک

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 

واحد 

مسکونی 

 ؟است
 

 2بلی   
 

 0خیر   

 نوع واحد مسکونی

 مسکونی معمولی:

 2واحد آپارتمانی            

 0واحد ویالیی               

 : مسکونی  غیر معمولی

 9چادر                        

 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن

 2کپر و آالچیق             

 1سایر                        

 1ستون  0و2برای کد 

 فرعی اصلی

وضع سکونت در واحد 

 مسکونی

 

 2مسکونی دائمی           

 0     مسکونی موسمی   

 9  خالی ازسکنه موسمی

 4ازسکنه دائمی     خالی 

 3ستون 9و 0و2برای کد 

شماره 

ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

2 0 9 4 2 1 1 3 3 22 22 

           

           

           

           

           

 نام استان: .........................................................        

                نام شهرستان: ..................................................

                          نام بخش: ........................................................

  ............................. دهستان: ...................نام 

        ..................................:آبادینام 

 

 

 

 

 

 

                                                 شماره حوزه:

                                                           :نمونه  شماره طبقه آبادی

                                             شماره ردیف آبادی نمونه:   

     از            : نمونه شماره برگ در آبادی

 

 

 

 

 

  

 

        یخ: ...............................رامضا و تا یخ ........................   نام و نام خانوادگی بازبین : ............................. رامضاء و تا  یخ: .................................  نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: .................................... رامضاء و تا    ...............................نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: 

 یخ: ..........................................رامضا  و تا  ...................  ................................فنی و اجرایی: .............. نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول              ...................................یخ: ..........رامضا  و تا  ...................  : ......................................بازبیننام و نام خانوادگی کارشناس 



 

طر
 س

ره
ما

ش
 

 ( 1ستون  2مشخصات واحد مسکونی )برای کد  مشخصات مکان

 توضیحات ضروری
 نوع معبر و نام آن

شماره 

 پالک

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 

واحد 

مسکونی 

 ؟است
 

 2بلی   
 

 0خیر   

 نوع احد مسکونی

 مسکونی معمولی:

 2واحد آپارتمانی           

 0واحد ویالیی              

 مسکونی  غیر معمولی :

 9                       چادر 

 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن

 2کپر و آالچیق             

 1سایر                        

 1ستون  0و2برای کد 

 فرعی اصلی 

وضع سکونت در واحد 

 مسکونی

 

مسکونی دائمی           

2 

 0     مسکونی موسمی   

 9  خالی ازسکنه موسمی

دائمی     خالی ازسکنه 

4 

 3ستون  9و 0و2برای کد 

شماره 

ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

2 0 9 4 2 1 1 3 3 22 22 
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 گذاشته شود(  x)برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمتجهت جغرافیايی نما يا نماهای واحد مسکونی:  -2

                    4 غرب                                            9 شرق                                      0 جنوب                               2 شمال 
  

 تعداد بازشو ها)در و پنجره و روزنه( در فضاهای زيستی واحد مسکونی:-1

 عدد             :      )کمتر از یک مترمربع(تعداد بازشوهای کوچک -2

 عدد              :        )یک تا دو مترمربع( عداد بازشوهای متوسطت-0

 عدد            :           )بیش از دو مترمربع(تعداد بازشوهای بزرگ -9
 

 : آن واحد مسکونی و سطح اشغالساختمان تعداد طبقات  -9

 طبقه                              تعداد طبقات روی زمین             -2 

 طبقه                                            زیر زمین   تعداد طبقات-0

 متر مربع                 سطح اشغال)مساحت زیربنای طبقه اول(       -9
 

 سال                                      :واحد مسکونیبنای عمر  -4
 

 مترمربع              واحد مسکونی: ساختمان مساحت زمین -1

 

   :آن قرار گرفتن و مورد استفاده عملکردمساحت زير بنا و تعداد اتاق در واحد مسکونی برحسب  -6

ف
دي
ر

 

 ()مترمربعمساحت زير بنا  شرح
 تعداد اتاق

 مورد  استفاده کل
2 0 9 4 2 

    کل بنا 2

    فضاهای زیستی 0

    فضاهای معیشتی 9

    فضاهای مشترک زیستی و معیشتی 4

    سایر فضاها  2

 

 وضعیت سند واحد مسکونی:     -7

        9 قولنامه    دارای سند خطی یا                          0 دارای برگه واگذاری                                              2 ثبتیسند 

     2 ندارد                            4   ......................................  نوعسایر با ذکر 
 

 
 

 

                             شماره رديف آبادی در فهرست نمونه ها:                                                                                      شماره طبقه آبادی:  

                                                                                                           (:  2شماره رديف واحد مسکونی در فرم فهرست برداری)فرم 

                                             

 جمهوری اسالمی ايران
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

  

  هایآمارگیری از ويژگی

2931-مسکن روستايی  
 

 

1فرم    پرسشنامه واحد مسکونی-

        نام استان: ..........................     

      نام شهرستان: ...................       

  نام بخش: ..........................          

  نام دهستان: ..................  
 

 

......................                          .......................نام آبادی : ..............

  نمونه:    کد آبادی

              شماره حوزه:          
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 واحد مسکونی:     عمده ترين منبع تامین سرمايش -8

           2  دندار                   4  .........................  نوعسایر با ذکر           9 کولر گازی                0 کولر آبی              2 پنکه
 

 آيا اين واحد مسکونی دارای فضای باز برای ننهداری حیوانات می باشد؟                    -3

                             0 نه                                                            2 بله 
          

 آيا اين واحد مسکونی دارای حیاط می باشد؟                        -21

                             22سوال    0 نه                                                            2 بله 

      

    2-0 معیشتی  و زیستی                                                                 2-2 زیستی             عملکرد غالب   
 

 آيا اين واحد مسکونی دارای ايوان می باشد؟                        -22

                            20سوال    0 نه                                                            2 بله 

      

    2-0 معیشتی  و زیستی                                          2-2 زیستی             عملکرد غالب   
 

 آيا اين واحد مسکونی دارای مستراح می باشد؟                        -21

                            29سوال    0 نه                                                            2 بله 

      

                                                                        29سوال     2-0 مجزا از بنا                                             2-2 چسبیده به بنا    نحوه استقرار   

                                                  

                                            2-2-0  به حیاط واحد مسکونی                        2-2-2 به داخل واحد مسکونی    باز شدن در  نحوه      
 

 نحوه ساخت واحد مسکونی:  - 29

                                                                                                                  24سوال   0 ساخت یکباره                                     2 ساخت تدریجی

                     

                                                                                                                     2-0 تکمیل و تجهیز بنا                                             2-2 افزایش زیربنا    منجرشدن به                
   

                                             :            زيستی                                      معیشتیبر حسب فضا نوع سازه بنای واحد مسکونیترين  عمده-24

   2-0                                    2-2                      سازه فلزی                                                        

   0-0                                    0-2 نی                                                                           وسازه بت 

  9-0                                    9-2                                                                 )دیوار باربر(سازه بنایی 

   4-0                                      4-2                            سازه چوبی                                                  

   2-0                                      2-2                                                )ترکیبی از سازه های فوق(سازه مختلط 
    

 (24سوال  9-2)برای کد  استفاده شده است؟ از کال  واحد مسکونیدر سازه بنايی فضاهای زيستی آيا  -21

                            21سوال    0 نه                                                            2 بله 
    

 

 2-9 فاقد کالف در سقف                   2-0 کالف فلزی                         2-2 کالف بتونی          نوع کالف سقف 

   2-1 فاقد کالف در دیوار                    2-2 کالف فلزی                         2-4 کالف بتونی              نوع کالف دیوار
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 ريزی برای فضاهای زيستی انجام شده است؟  آيا در اين واحد مسکونی عملیات پی -26

                             21سوال    0 نه                                                      2 بله 

      

 2-9  نوبت                              2-0 سنگ                         2-2  )آهک و گل(شفته    رفته کار به عمده نوع مصالح  

  2-2   .................................  نوعسایر با ذکر                                  2-4  بلوک سیمانی                                                    

                 

 آيا در اين واحد مسکونی عملیات کرسی چینی برای فضاهای زيستی انجام شده است؟  -27

                             23سوال    0 نه                                                      2 بله 

      

  2-9  خشت                                2-0 سنگ                         2-2 آجر                  رفته کار به عمده نوع مصالح  

  2-2    ................................نوع سایر با ذکر                                    2-4  سیمانی بلوک                                                 

  
 گذاشته شود(  x)برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت رفته در ديوار فضاهای زيستی واحد مسکونی: کار بهنوع مصالح  - 28

                9 بلوک                                                                    0 سنگ                                                        2  آجر   

                    1     ................................نوع سایر با ذکر                               2 چینه                                                         4  خشت

                                                      
 کار رفته در نمای واحد مسکونی: هب عمده نوع مصالح -23

  4 سیمان                                           9  سنگ                 0  ماشینی آجر                                   2   گری آجر

                                                                             3  ........ .............................نوعسایر با ذکر       1    سرامیک             1  کاهگل، گچ یا گچ و خاک                   2        چوب

 
 گذاشته شود(  x)برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت کار رفته در سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی: هنوع مصالح ب  -11

         2  خشت                            4 چوب             9  گل وگچ                        0 هن آ                     2              آجر 

 22    ..................نوعسایر با ذکر  3 حصیر            3 سفال، شیروانی یا ایرانیت    1   تیرچه و بلوک        1 یا بتونسیمان 

 

 سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی:   عمدهنوع پوشش  -12

                               9 عایق رطوبتی آماده                                             0 قیرگونی                                                        2   کاهگل

                                     1 موزاییک                                                          2 حلب )شیروانی(                                               4     سفال

  3  .........................................................نوعسایر با ذکر            3  بتون                                                            1  آسفالت

 
 شکل ظاهری سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی:   -11

 4 )نیم استوانه( گهواره ای               9 )نیم کره( گنبدی                    0 شیب دار                                      2    مسطح

 
 ؟ کاری رطوبتی شده است آيا سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی عايق - 19

                             04سوال    0 نه                                                      2 بله  

   
     2-9 رطوبتی آماده  عایق               2-0 قیرگونی                     2-2 کاهگل               رفته کار بهعمده نوع مصالح 

        2-2  پالستیک )نایلون(                2-4 سفال، شیروانی یا ایرانیت)سقف شیبدار(                                                        

     2-1  .............................................نوعسایر با ذکر                                                       

             

 



 2930 های مسکن روستایی سال آمارگیری از ویژگی نتایج                                                                                       30

 

 

     

 رفته در کف فضاهای زيستی واحد مسکونی: کار به عمدهنوع مصالح  -14

                                                             4     موزاییک                                9 چوب                                  0 سنگ                             2             آجر

                                           3  و ماسه سیمان یا بتون                  1 گل و آهک                            1  چگل و گ                        2             گل

 22 سازی  فاقد کف                     3  ....................................................نوع....سایر با ذکر 

 

 آيا سرپرست خانوار ساکن درواحد مسکونی از زندگی در روستا راضی می باشد؟ -11

 0 نه                                                                                 2 بله        
 

 آيا سرپرست خانوار از واحد مسکونی راضی می باشد؟   -16

 0 نه                                                                                  2 بله       
 

 شده است؟        احداثبنیاد مسکن تسهیالت دريافتی از از با استفاده آيا  اين واحد مسکونی  -17
 

  پايان آمارگیری   0 نه                    03سوال   سال احداث                                     2  بله       

   

 ای که بر اساس آن پروانه دريافت شده، در مرحله احداث بنا، تغییر کرده است؟ آيا نقشه-18
  03سوال   0 نه                                                                                  2 بله        

                                     

   2-0 تغییر نقشه معماری بدون اضافه شدن زیربنا                  2-2 سطح زیربنا  افزایش  نوع تغییر ترین  عمده          

       2-9    ................................................موردسایر با ذکر                                                                                                 
 

 آيا پس از اتمام بنا و سکونت در آن، تغییراتی در بنا داده شده است؟-13

 92سوال  0 نه                                                                                 2 بله        
                        

                                                          2-9   لوله کشی آب                  2-0 در و پنجره                    2-2   )دیوار و سقف(سازه ای   نوع تغییر ترین عمده 

                    2-1   .............نوعسایر با ذکر          2-2 سیستم فاضالب               2-4       سیم کشی برق

           

 ) وام و آورده شخصی( مجموع پولی که برای احداث  فضاهای زيستی واحد مسکونی هزينه شده است؟ -91

   

 ریال                                                                                                                      

   توضیحات:

............................................................................................................................. ...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................
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 : 2931در سال وضع سکونت در آبادی -2

 4   خالی از سکنه دائمی          9   موسمی خالی از سکنه            0   موسمی دارای سکنه           2  دائمی دارای سکنه

                    پايان آمارگیری                                                                          0سوال                                                    

   

 :2931اهالی اين آبادی در سال غالب اقتصادیفعالیت  -1

  9  خدمات                                                         0 صنعت                                                           2 کشاورزی

                                                         

                 کارگاه فعال صنايع دستی وجود دارد؟آبادی  در اينآيا  -9

  0 نه                                                                       2   بله

 

 :    2931بافت مسکونی آبادی در سال -4

           9   غیر متراکم )باز(                                              0 نیمه متراکم                                                    2  متراکم 

 

 های اخیر دارای گسترش بوده است؟                        آيا بافت مسکونی آبادی در سال -1

                             1سوال    0 نه                                                                       2   بله

      

 2-9    .......................... موردسایر با ذکر                  2-0   باغات               2-2 اراضی زراعی    سمت گسترش      

 

 مصالح عمده بکار رفته در احداث واحدهای مسکونی آبادی: -6

  9  مصالح توام بومی و غیر بومی                              0 مصالح غیر بومی                                           2 مصالح بومی 

 

 

         .....  ....استان: ..................نام 

          ....... ...نام شهرستان: .........

          .......  ...نام بخش: ................

  .. ....نام دهستان: ..............

 

 

 

    ............................                      .......................نام آبادی : ........

        :  کد آبادی 

             شماره حوزه:           

    

 

  

 

 

   .............................................. آبادی:نام قبلی                                                     ...............................................        نام دينر آبادی:

                                                :     شماره رديف آبادی در فهرست نمونه ها                                                                              شماره طبقه آبادی:

ايرانجمهوری اسالمی   
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 

 های آمارگیری از ويژگی

2931-مسکن روستايی  
 

9فرم    پرسشنامه آبادی-
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 در آبادی وجود دارد؟        2931آيا سازمان مسئول جمع آوری و دفع زباله در سال -7

                             3سوال    0 نه                                                                        2 بله 

             

   2-0 شورای اسالمی آبادی                                         2-2  یا دهیاری ، دهداریبخشداری         سازمان مسئول  

                                   2-4 .....................................سایر با ذکر نام  .........                2-9 شهرداری شهر نزدیک                                                 

 

 :  2931عمده ترين نوع وسیله مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی آبادی در سال -8

             9 تاکسی سرویس                                                      0 مینی بوس                                                2 اتوبوس 

 2  .................................نوعایر با ذکر س                    4    وانت بار

 

 ؟شده است خريد و فروشمسکونی در آبادی واحد احداث برای زمین  2931 در سالآيا  -3
 

 

   22سوال   0 نه      ریال        یک مترمربع خرید و فروشمتوسط مظنه قیمت          2  بله   

                          

 ؟شده استمسکونی در آبادی احداث واحد  2931 در سالآيا  -21
 

 

   22سوال   0 نه       ریال              متوسط مظنه هزینه احداث یک مترمربع           2  بله   

                          

 ؟داده شده است  اجارهمسکونی در آبادی واحد  2931 در سالآيا  -22
 

 

                            0 نه         ریال             یک مترمربع بهای ماهانه اجارهمتوسط مظنه            2  بله   
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 2931تفکیک شهرستان:  به شرقیدرصد خطای نسبی اقالم مورد آمارگیری در سطح استان آذربايجان 

 صفت مورد نظر
 استان

 شرقیآذربايجان  
 اهر اسکو

آذر

 شهر

 بستان

 آباد
 چاراویماق جلفا تبریز بناب

 خدا

 آفرین

 5/0 8/2 14/4 3/8 6/2 3/9 6/6 9/0 7/4 2/8  ......................................... نما تعداد میانگین

 4/7 10/3 6/8 5/7 3/6 14/5 11/6 6/4 17/7 3/4  .............. کوچک بازشوهای تعداد میانگین

 11/9 20/1 5/0 27/1 8/6 9/2 8/8 9/1 7/6 6/8  .............. متوسط بازشوهای تعداد میانگین

 14/6 12/3 10/3 18/5 10/9 23/3 3/6 10/9 12/8 3/9  ................. بزرگ بازشوهای تعداد میانگین

 10/1 10/9 8/3 23/2 5/9 11/4 3/2 10/8 12/1 3/8  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین

اشغال  سطح مساحت میانگین

 10/5 12/1 9/5 18/7 9/8 13/2 8/0 7/7 12/9 3/6  ....................................................... ))مترمربع

 فضاهای در طبقات کل تعداد میانگین

 8/5 2/5 4/7 12/1 2/1 7/5 4/7 6/0 11/9 2/2  ............................................................. زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین

 10/0 5/4 12/7 14/7 3/8 8/7 8/4 5/9 17/9 4/4  .................. آن زمین مساحت به ساختمان

 40/0 16/2 13/5 19/3 11/2 31/0 21/0 13/1 23/4 6/0  )مسکونی )سال واحد بنای عمر میانگین

 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 15/1 11/8 14/8 34/3 4/5 11/7 13/4 9/1 33/7 6/4  ...................................... ))مترمربعمسکونی 

 8/5 11/9 5/4 21/8 9/9 15/1 8/7 7/7 13/9 3/8  .... )زیربنا )مترمربع کل مساحت میانگین

 6/2 7/5 8/2 14/7 6/9 9/0 5/3 6/4 9/0 2/9  ............................ هااتاق کل تعداد میانگین

 مورد هایاتاق کل تعداد میانگین

 6/2 7/5 8/2 14/7 6/9 9/0 5/3 6/5 9/1 2/9  ............................................................ استفاده

 فضاهای زیربنای مساحت میانگین

 6/8 6/4 11/0 20/2 6/0 8/1 7/4 4/5 9/0 3/3  ......................................... )زیستی )مترمربع

 عملکرد دارای هایاتاق تعداد میانگین

 5/6 7/8 9/0 15/7 6/5 7/0 5/4 3/8 10/0 2/9  ............................................................. زیستی

 استفاده مورد هایاتاق تعداد میانگین

 5/6 7/8 9/0 15/8 6/5 6/9 5/4 3/9 10/3 2/9  .................................. زیستی عملکرد دارای

 سایر دارای هایاتاق تعداد میانگین

 4/0 15/6 17/8 24/3 4/9 8/9 17/2 7/5 15/5 4/5  ........................................................ عملکردها

 استفاده مورد هایاتاق تعداد میانگین 

 4/0 15/6 17/8 24/3 4/9 8/7 17/2 7/2 15/4 4/4  ................................... عملکردها سایر دارای

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین

 … … … … … … … … … 3/0  .......................... )ریال )هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه بهای اجاره میانگین

 … … … … … … … … … 18/4  ..................... )ریال مسکونی )هزار واحد از

 برای زمین مترمربع یک قیمت میانگین

 … … … … … … … … … 19/0  ............ )ریال مسکونی )هزار واحد احداث
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 )ادامه(  2931تفکیک شهرستان:  به شرقیدرصد خطای نسبی اقالم مورد آمارگیری در سطح استان آذربايجان 

 شبستر سراب صفت مورد نظر
 عجب

 شیر
 هشترود هریس ورزقان میانه ملکان مرند مراغه کلیبر

 5/1 3/7 9/3 3/6 0/4 6/4 22/9 13/7 1/0 5/0 5/1  ......................................... نما تعداد میانگین

 10/3 8/6 7/3 7/7 0/7 8/6 8/2 17/8 9/6 11/8 9/3  .............. کوچک بازشوهای تعداد میانگین

 10/2 9/7 7/6 4/7 0/1 7/1 24/3 13/1 3/9 10/6 12/2  .............. متوسط بازشوهای تعداد میانگین

 15/2 17/1 9/6 8/4 2/1 12/4 8/2 15/4 3/5 52/3 7/6  ................. بزرگ بازشوهای تعداد میانگین

 14/2 11/2 6/3 3/3 3/8 3/6 12/6 9/7 2/8 7/5 9/0  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین

اشغال  سطح مساحت میانگین

 8/3 9/7 6/5 6/5 20/1 6/7 18/0 8/4 3/3 6/5 7/7  ....................................................... ))مترمربع

 فضاهای در طبقات کل تعداد میانگین

 3/6 1/1 4/2 4/8 4/2 6/5 7/1 9/3 8/1 5/4 4/6  ............................................................. زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین

 4/8 9/2 8/8 6/6 26/5 8/7 12/3 10/5 12/5 5/0 5/1  .................. آن زمین مساحت به ساختمان

 17/0 15/8 34/6 12/6 5/4 15/5 42/1 25/3 10/0 9/0 14/9  )مسکونی )سال واحد بنای عمر میانگین

 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 14/5 18/7 8/9 11/0 47/7 13/2 18/1 18/3 19/5 14/2 7/0  ...................................... )مسکونی )مترمربع

 7/6 9/1 6/8 6/5 19/6 6/8 19/4 5/3 3/5 8/0 6/3  .... )زیربنا )مترمربع کل مساحت میانگین

 5/9 9/1 5/7 5/4 4/4 6/5 20/2 4/4 7/5 8/9 3/7  ............................ هااتاق کل تعداد میانگین

 مورد هایاتاق کل تعداد میانگین

 5/9 9/2 5/3 5/0 5/3 6/5 20/2 4/4 7/5 8/7 3/6  ............................................................ استفاده

 فضاهای زیربنای مساحت میانگین

 7/8 6/3 4/1 3/2 2/3 6/6 12/9 8/0 2/3 9/0 4/1  ......................................... )زیستی )مترمربع

 عملکرد دارای هایاتاق تعداد میانگین

 7/4 6/1 2/5 3/3 6/6 6/6 16/7 4/9 1/7 9/6 4/1  ............................................................. زیستی

 استفاده مورد هایاتاق تعداد میانگین

 7/4 6/3 2/9 3/3 5/7 6/6 16/7 4/9 1/7 9/4 4/1  .................................. زیستی عملکرد دارای

 سایر دارای هایاتاق تعداد میانگین

 8/8 11/3 8/7 14/7 5/4 6/8 11/2 16/9 1/8 25/4 6/0  ........................................................ عملکردها

 استفاده مورد هایاتاق تعداد میانگین 

 8/8 11/4 8/5 13/5 5/4 6/8 11/3 16/9 1/8 25/4 6/1  ................................... عملکردها سایر دارای

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین

 … … … … … … … … … … …  .......................... )ریال )هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه بهای اجاره میانگین

 … … … … … … … … … … …  ..................... )ریال مسکونی )هزار واحد از

 برای زمین مترمربع یک قیمت میانگین

 … … … … … … … … … … …  ............ )ریال مسکونی )هزار واحد احداث
 



 

 

 

 
 

 

 
 نتایج آمارگیري از

 1392-هاي مسکن روستایی ویژگی 

 )استان آذربایجان غربی(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفتارپیش
 

بین روستاها و شهرها و ها متاثر از تغییر موازنه جمعیتی چهره روستاهاي ایران به سرعت در حال تغییر است. بخشی از این دگرگونی
هاي دولت در ابعاد مختلف از اثرگذاري زندگی شهري بر روستایی به لحاظ فرهنگی و کالبدي است و بخش دیگر آن ناشی از سیاست

و نظارت بنیاد  ست. بر اساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت (با هدایتا جمله توسعه کالبدي در روستاها
هزار واحد مسکونی  200سازي ساالنه موظف به بهسازي و مقاوم ،هاي چهارم و پنجم توسعهمسکن انقالب اسالمی) طی برنامه

توسط دولت در کنار واحدهایی که خارج از  ،ه تسهیالت کم بهره است. شناسایی و رصد این حجم تغییرات گستردهیروستایی با ارا
گذاران توسعه ریزان و سیاستشود، امري ضروري و براي برنامههاي شخصی روستاییان ساخته میکی با آوردههاي بانسیستم وام

 روستایی حیاتی است.
هاي ویژگی ریزي در این خصوص مستلزم آگاهی از آمار و اطالعاتگذاري و برنامهتامین مسکن مناسب در روستاها و هرگونه سیاست

هاي کمی و کیفی مبتنی بر این آمار و اطالعات است. لذا در راستاي تهیه آمار لف کشور و تهیه شاخصمسکن روستایی در نقاط مخت
هاي مسکن روستایی از اوایل دهه هشتاد مورد توجه بنیاد مسکن تخصصی و رفع خالهاي اطالعاتی موجود، آمارگیري از ویژگی

ست، قرار گرفت و پیشنهاد انجام چنین کاري در ا مسکن در روستاها سازيانقالب اسالمی که متولی اصلی تولید، بهسازي و مقاوم
تا کنون سه  ریزي وقت، وزارت مسکن و شهرسازي و مرکز آمار ایران رسید.فواصل زمانی پنج ساله به تایید سازمان مدیریت و برنامه

 1392 سال هاي مسکن روستایی کشور در ژگیکه آخرین مورد آن طرح آمارگیري از وی است  رسیدهدوره از این آمارگیري به انجام 
 .باشد می

هایی که در این گیري از دادهامید است با بهرهصورت گرفته در راستاي اجراي این طرح،  در پایان ضمن تقدیر از تالش هاي
زمینه تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مسکن در روستاها فراهم و با مقایسه روند تغییرات (مبتنی بر  ،آمارگیري استخراج شده است

 ریزي براي تامین مسکن مناسب روستایی و در نهایت توسعه پایدارگیري و برنامهدو آمارگیري گذشته) بستر الزم براي تصمیم
 مهیا گردد.  روستاها

 

 علیرضا تابش

یس بنیاد مسکن انقالب اسالمییر





 
 
 
 
 

 مقدمه
 

اشتن آمار و کالبدي، دو چه از جنبه  یجمعیت تغییراتصحیح و دقیق امور مربوط به مسکن روستایی چه از جنبه الزمه پایش 
مسکن روستایی کشور و نیز آگاهی از  اطالعات صحیح، دقیق، جامع و بهنگام در رابطه با خصوصیات کمی و کیفی وضع موجود

تنها منابع آماري موجود در زمینه مسکن روستایی،  1382تا سال . استهاي کشور شرایط اجتماعی و اقتصادي حاکم بر آبادي
هاي ساختمانی بخش هاي موردي از فعالیتساله و نیز آمارگیري 10هاي عمومی نفوس و مسکن با فواصل زمانی سرشماري

 هايویژگیمربوط به تخصصی و فنی که این اطالعات نیز بسیار کلی بوده و شامل مباحث  بودخصوصی در نقاط شهري و روستایی 
 د. بومسکن روستایی ن

در فواصل  تاکنون در سه مقطع زمانی و توسعه کالبدي روستاها براي پاسخ به نیاز فوقول ئبنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان مس
با  1382ی نموده است. این طرح براي اولین بار در سال یهاي مسکن روستاگیري از ویژگیمبادرت به اجراي طرح نمونه ،پنج ساله

واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد که نتایج آن با  46413روستا و جمع آوري مشخصات فنی  2118آمارگیري از 
هاي از ویژگی منتشر شد. دومین اجراي طرح آمارگیري 1383استان در یک جلد براي کل کشور در سال دقتی قابل تعمیم در سطح
روستا و جمع آوري مشخصات فنی  8257با تغییر در برخی اقالم آماري و نیز حجم نمونه، در  1387مسکن روستایی در سال 

نمونه در این سال منجر شد اطالعات تا سطح شهرستان  واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد. افزایش حجم 165140
جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه براي کل کشور منتشر شد. سومین  30در  1388قابل تعمیم باشد. نتایج این طرح در سال 

 209044فنی روستا و جمع آوري مشخصات  8446با تغییر اندك در برخی اقالم آماري در  1392طرح در سال این دوره اجراي 
یکی  ادي ها هم تعداد واحدهاي مسکونی)عالوه بر افزایش حجم نمونه (هم به لحاظ تعداد آب واحد مسکونی نمونه انجام شده است.

شده و ست که به منظور اعتبار بخشی به داده هاي جمع آوريا آن 1387نسبت به سال  1392دیگر از تفاوت هاي نشریه سال 
اند. اطالعات نشریات حاضر که تا ها در جداول ادغام شدهتعمیم اطالعات به کل کشور برخی از ستونکاهش خطاي نسبی، هنگام 

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه براي کل کشور در دسترس پژوهشگران و  31سطح شهرستان معتبر است به تفکیک 
 عالقمندان است. 

بخش تهیه  همکاري و همیاري گروه هاي مختلف کاري در کل فرایند طرح. رسید مگر با پشتکار،نتایج طرح حاضر به سرانجام نمی
با پشتوانه علمی اساتید دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی و دیگر صاحبنظران  1392طرح فنی آمارگیري سال 

کت و همکاري کلیه شعب بنیاد مسکن مشاور طرح، شرکت آمار اندیشان فراز و با مشار مسکن روستایی و بخش اجرایی آن با هدایت
 استان کشور انجام شد.  31انقالب اسالمی در 

ها تعریف شد. کمیته هاي مختلفی ذیل ستاد اجرایی کل کشور در دو سطح کل کشور و استان 1392ساختار اجرایی طرح در سال 
اي را ایفا تحقیقات مسکن روستایی نقش دبیرخانه یت امور اجرایی طرح را در ابعاد مختلف به عهده داشتند. دفتر مطالعات وولئمس

یس و یها، خود در چند سطح تعریف شد. مدیران کل بنیاد مسکن و معاونین بازسازي ایشان نقش رهاي اجرایی در استاننمود. رده
ها فعال بودند. نیز در استانهاي مالی، اداري، روابط عمومی و تبلیغات یس ستاد اجرایی استان را به عهده داشتند. کمیتهیجانشین ر

، شامل کارشناسان بازبینی، بازبینان، کارشناسان گروه و اجراییها هدایت فنی نیروهاي فنی و اجرایی در استانول ئمسکارشناسان 
اشت. آمارگیران را به عهده داشتند. نظارت بر این طرح نیز در چندین سطح صورت پذیرفت که در راس آن مرکز آمار ایران قرار د

یت نظارت بر حسن اجراي طرح را به عهده داشت. لذا الزم است از کلیه ولئمساین مرکز با اعزام ناظران فنی خود به سرتاسر کشور، 
طور همکاران واحد آموزش، روابط عمومی، حراست، اداري و پشتیبانی اندرکاران تهیه طرح فنی، اجرا، نظارت، استخراج و همیندست

 ها قدردانی و تشکر نمایم.یاد مسکن انقالب اسالمی و استاندر دفتر مرکزي بن
 

 
 محمدعلی وجدانی

 مدیر کل مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی





 
 

 

 مشاور تهیه طرح فنی

 دانشگاه شهید بهشتی

 
 مشاور اجراي طرح

 شرکت آمار اندیشان فراز

 
 مشاورین علمی طرح

 پور، حمید علوي مجد و خانم نسرین افتخاريسرتیپیآقایان محسن 

 

 ین اجرایی طرح در دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمیولئمس

آقایان عزیزاله مهدیان، محمدعلی وجدانی، حمید سهرابی، مجید جودي، سید محسن رشتیان، حسن رضائی، احمد زمزم، 
رضا بنکدار، محمدرضا ملکی، کشاورز، پیرهادي، سید موسی احمدي، الدین خزاعی، سید مهدي نادمی، مرتضی اورنگی، جالل
 پور. ها مریم الوي، منصوره روحی، محدثه رمضانخانم

 

 هاین اجرایی طرح در استانولئمس

 استان 31مدیران کل و معاونین بازسازي و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 

 

 نظارت 

 اندیشان فراز، کارشناسان دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمیمرکز آمار ایران، شرکت آمار 
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 مشخصات طرح
 
 
 
 

 طرح  سابقه
در سـطح  1392و  1387 هاي هاي کشور و براي دومین و سومین یار در سـال در سطح استان 1382این طرح براي اولین بار در سال 

 هاي کشور توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و اجرا شد. شهرستان

 
 ضرورت اجراي طرح

طور طبیعـی  ي آماري به ، اطالعات جامعه"1387هاي  مسکن روستایی  آمارگیري از ویژگی "سال از اجراي طرح 5به گذشت  با توجه
دچار تغییر گشته و بدین لحاظ، تامین نیازهاي آماري جدید و اطالعات بهنگام از وضعیت کمی و کیفی مسکن در روسـتاهاي کشـور 

امکانات فراهم شده توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی در خصوص بهسازي مسکن روسـتایی،  ناپذیر است. همچنین با توجه به اجتناب
آوري آمار و اطالعات دقیق و بهنگام از وضعیت مسکن در روستاهاي کشور امري ضروري بوده است. این اطالعـات، آمـار الزم در  جمع

ها و  عنوان معیـاري بـراي ارزیـابی میـزان موفقیـت برنامـه کنـد و بـه ریزي براي بهسازي مسکن روستایی را فـراهم می خصوص برنامه
هـاي رود. با توجه به این که اطالعـات مـورد نظـر، خصوصـیات و ویژگـی کار می هاي اعمال شده در بخش مسکن روستایی به سیاست

ذیر نیست، طرح تخصصی مسکن روستایی است و امکان جمع آوري این اطالعات از طریق سرشماري عمومی نفوس و مسکن امکان پ
 هاي کشور به اجرا گذاشته شد. در سطح شهرستان 1392هاي مسکن روستایی در سال  آمارگیري از ویژگی

 
 هدف طرح

 باشد:  طرح، گردآوري آمار و اطالعاتی از خصوصیات کمی و کیفی مسکن در روستاهاي کشور به شرح زیر میاین  هدف
 هاي عمومی روستا شناخت ویژگی -
 هاي واحدهاي مسکونی روستایی گیشناخت ویژ -
 
 هدف  جامعه 

در سال  ها آني  هداراي سکن واحدهاي مسکونینیز و تر دارند اي که بیست واحد مسکونی معمولی و بیش هاي داراي سکنه تمام روستا
 دهند. این طرح را تشکیل می ي هدف جامعه 1392

 
 واحد آماري

تـر دارد و یـا واحـد اي که بیست واحـد مسـکونی معمـولی و بـیش سکنهواحد آماري در این طرح برحسب مورد، یک روستاي داراي 
 است. 1392ها در سال  گونه روستا مسکونی داراي سکنه در این

 
 زمان آماري

 و روز آمارگیري است. 1391زمان آماري این طرح برحسب مورد، سال 
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 زمان آمارگیري
 است. 1392آبان  20مهر تا  20آمارگیري این طرح زمان 

 
 آوري اطالعات روش جمع

ي مستقیم با خانوار ساکن در واحد مسکونی(فرم واحـد مسـکونی) و مطلعـان محلـی در  در این آمارگیري، اطالعات از طریق مصاحبه
 شود. آوري می روستا (فرم آبادي) جمع

 
 سطح انتشار

 شور، استان و شهرستان است.سطح انتشار نتایج این طرح کل ک
 

 وردآسطح ارائه بر
ها در سطح استان و کشور و براي واحدهاي مسکونی در سطح شهرسـتان، اسـتان و  آوري شده در این طرح براي آبادي اطالعات جمع

 کل کشور قابل ارایه است.
 

 گیري قابل پذیرش خطاي نمونه
درصد و براي براوردهـاي مربـوط  15ها  براي براوردهاي حاصل مربوط به آباديحداکثر میزان خطاي نسبی قابل پذیرش در این طرح 

 شود. بینی می درصد پیش 18به واحدهاي مسکونی 
 

 گیري چارچوب نمونه
 گیري به شرح زیر است: شود، چارچوب الزم براي هر یک از مراحل نمونه گیري در دو مرحله انجام می که نمونه با توجه به این

 

هاي داراي سکنه (دائمی یا موسمی) کـه بـر  ي اول این طرح عبارت است از فهرست تمام آبادي : چارچوب مرحلهي اول مرحله -الف
واحد مسـکونی یـا بیشـتر هسـتند. ایـن فهرسـت شـامل اطالعـات  20، داراي 1390اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

 جغرافیایی، تعداد واحد مسکونی و تعداد خانوار است.
 

 ي دوم به صورت زیر است: : چارچوب مرحلهي دوم مرحله -ب
 

برداري از کل  واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهاي مسکونی با فهرست 180هایی که برابر یا کمتر از  : در آباديهاي معمولی آبادي
 شود. آبادي تهیه می

 

فهرست واحدهاي مسکونی در بخشی از آبادي کـه بـه طـور واحد مسکونی دارند،  180هایی که بیشتر از  : در آباديهاي بزرگ آبادي
 شود.  برداري تهیه می شود با فهرست تصادفی مشخص می

 
 گیري واحد نمونه
 شرح زیر است: گیري به گیري در هر یک از مراحل نمونه واحد نمونه

 

واحـد  20داراي  1390و مسـکن : یک آبادي داراي سکنه (دائمی یا موسمی) که در سرشماري عمـومی نفـوس ي اول مرحله -الف
 تر است.  مسکونی یا بیش

 

 ي اول است. گیري مرحله : یک واحد مسکونی واقع در واحد نمونهي دوم مرحله -ب
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 گیري روش نمونه
هـاي داراي  بندي شده است. در این طرح ابتدا در هـر شهرسـتان آبادي اي طبقه گیري در این طرح، نمونه گیري دو مرحله روش نمونه

شوند. سپس از هر طبقه تعداد آبادي نمونه مورد نظر بـه  بر حسب تعداد واحد مسکونی به طبقاتی تقسیم میوس یدالینسکنه با روش 
 شوند.  شود. تعداد واحد مسکونی نمونه مربوط به هر شهرستان از داخل آبادي هاي نمونه انتخاب می میروش تصادفی ساده استخراج 

 
 روش تعیین اندازه نمونه

 شوند: تعداد نمونه هاي مرحله اول و دوم به روش زیر تعیین می
 

 ي اول (تعداد آبادي نمونه) مرحله -الف
باشند با در نظـر گـرفتن مفروضـات زیـر،  با توجه به نتایج اجراي قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهاي مورد نظر طرح از نوع نسبت می

 تعداد آبادي نمونه در هر استان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد: 
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pفرض شده است. 3/0هر استان که حداقل  ها در : نسبت صفت مورد نظر مربوط به آبادي 
r فرض شده است. 15/0: مقدار خطاي نسبی نسبت مورد نظر در هر استان که حداکثر 
nي نمونه در هر استان  هاي داراي سکنه : تعداد آبادي 

Nهر استان در چارچوبهاي داراي سکنه در  : تعداد آبادي 
deff براي آن در نظر گرفته شد. 1: اثر طرح که با توجه به نتایج اجراي قبلی مقدار محافظه کارانه 

 

 شود.  تعداد آبادي نمونه در هر استان به صورت متناسب بین طبقات آن استان توزیع می
 

 مرحله دوم (تعداد واحد مسکونی نمونه) -ب
باشند با در نظـر گـرفتن مفروضـات زیـر،  به نتایج اجراي قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهاي مورد نظر طرح از نوع نسبت می با توجه

 تعداد واحد مسکونی نمونه در هر شهرستان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد:
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p فرض شده است. 3/0: نسبت صفت مورد نظر مربوط به واحدهاي مسکونی در هر شهرستان که حداقل 
rفرض شده است. 18/0طاي نسبی نسبت مورد نظر در هر شهرستان که حداکثر : مقدار خ 

mهاي داراي سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهاي مسکونی نمونه در آبادي 
Mهاي داراي سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهاي مسکونی در آبادي 

deff شود. منظور می 2: اثر طرح که با توجه به نتایج اجراي قبلی برابر 
 گردد. تعداد واحد مسکونی در هر شهرستان به صورت متناسب بین طبقات آن شهرستان توزیع می

 

مسکونی نمونـه هاي نمونه در هر طبقه از هر شهرستان تعداد واحدهاي  سپس با تقسیم تعداد واحدهاي مسکونی نمونه به تعداد آبادي
 شود.  در هر آبادي محاسبه می

 
 روش انتخاب واحدهاي نمونه

 شود: ها در دو مرحله و به صورت زیر انجام می انتخاب نمونه
 

ها، تعداد آبادي هـاي تخصـیص یافتـه بـه هـر طبقـه بـه روش تصـادفی سـاده بـدون  بندي آبادي پس از طبقهي اول:  مرحله -الف
 شوند.  جایگذاري انتخاب می

 

   ي دوم: مرحله -ب
ي مـورد نیـاز بـه  برداري از کل واحدهاي مسکونی آبـادي، تعـداد نمونـه هاي معمولی، پس از فهرست هاي معمولی: در آبادي آبادي .1

 شوند. اي انتخاب می روش سیستماتیک دایره
داد نمونـه ي مـورد نیـاز از بـین واحد مسکونی در آبادي، تع 180هاي بزرگ، پس از فهرست برداري از  هاي بزرگ: در آبادي آبادي .2

 شوند. ها به روش سیستماتیک انتخاب می آن
 شود.   براي سهولت اجرا، شماره ردیف واحدهاي مسکونی نمونه در هر آبادي مشخص شده و در اختیار گروه اجرا گذاشته می

 
 گیري نتایج طرح خطاي نمونه

 دست آمد: بهپس از بررسی اطالعات حاصل از اجراي طرح، نتایج زیر 
درصد باشد، ممکن است میزان خطاي  30در جداول مربوط به صفات کیفی، وقتی که مقدار یک ستون بر حسب درصد، کمتر از  -

 تر شود.بینی شده بیش نسبی برآوردهاي حاصل، از میزان پیش
میانگین محاسبه شده است) در ها  میزان خطاي نسبی برآوردهاي حاصل از اجراي طرح براي صفات کمی (صفاتی که براي آن -

تر موارد میزان خطاي نسبی محاسبه شده از میزان خطاي شود در بیش جدول انتهاي نشریه آمده است. همانطور که مشاهده می
بینی شده کمتر است. فقط در موارد اندکی به دلیل تعداد مشاهدات کم یا میزان پراکندگی باال، میزان خطاي نسبی  نسبی پیش

 تر است.  بینی شده بیش شده از میزان پیشمحاسبه 
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 تعاریف و مفاهیم
 
 
ي  هم پیوسته (اعم از کشاورزي و غیرکشاورزي) اسـت کـه خـارج از محـدوده ي یک یا چند مکان و اراضی به آبادي مجموعه آبادي: 

  ها، معـادن، خانـه نه تنهـا دهـات، بلکـه مـزارع، قهوه  به این ترتیب،ي ثبتی یا عرفی مستقل باشــد.  شهرها واقع شده و داراي محدوده
یـا در  ثبتی یا عرفی مستقلی باشند ي که داراي محدودههاي صنعتی و ...  ها، شهرك اي نظامی، مرغداريه ، پادگانآهن هاي راه ایستگاه
   د.نشو نیز آبادي محسوب میي عرفی شهر یا آبادي دیگري قرار نگرفته باشند  محدوده

 

ها،  هـاي نظـامی، مرغـداري آهـن، پادگان هاي راه ایسـتگاه  ها، معادن، خانه روستا همان آبادي است با این تفاوت که مزارع، قهوه روستا:
 شوند.  ي شهرها، روستا محسوب نمی هاي صنعتی و ... واقع در خارج از محدوده شهرك

 

گاه خالی از سکنه نشـود،  اي سکنه باشد و در طول سال هیچدر زمان آمارگیري دار روستا،چه  : چناني دایمی داراي سکنهروستاي 
 شود. نامیده می "ي دائمی داراي سکنهروستاي "
 

هایی از سال خالی از سکنه شود،  در زمان آمارگیري داراي سکنه باشد و در زمان روستا،چه  : چناني موسمی داراي سکنهروستاي 
 شود. نامیده می "ي موسمی داراي سکنهروستاي "
 

 . ترین افراد فعال و شاغل روستا به آن اشتغال دارند نوع فعالیت اقتصادي است که بیشفعالیت اقتصادي غالب اهالی  روستا: 
 

هاي تولیدي در  منظور از تولید صنایع دستی در روستا، صنایع دستی تولید شده توسط کارگاه :صنایع دستی در روستاتولید 
 رگاه تولید صنایع دستی).باشد(روستاهاي داراي کا روستا می

 

بسیار کم از یکدیگر  و در کنـار هـم سـاخته  ي هچه واحدهاي مسکونی روستا، به هم پیوسته و با فاصل چنانبافت مسکونی متراکم: 
 شوند. اند، متراکم نامیده می شده

 

انـد،  طور پراکنـده سـاخته شـده دیگر و بـه زیـاد از یـک ي هچه واحدهاي مسکونی روستا، با فاصـل چنانبافت مسکونی غیر متراکم: 
 شوند. غیرمتراکم نامیده می

 

طور کامل منطبـق نبـود، یعنـی نـه  چه واحدهاي مسکونی روستا با هیچ یک از دو حالت فوق، به چنانبافت مسکونی نیمه متراکم: 
 .شوند کامالً متراکم و نه کامالً  پراکنده باشند، نیمه متراکم نامیده می

 

در سـاخت بنـاي واحـد مسـکونی مـورد  دتواننـ میمصالحی هستند که در محیط طبیعی اطراف روستا وجود داشته و  مصالح بومی:
   د.ناستفاده قرار گیر

 

حمل و نقل به محل ساخت  با وسایل نیمه صنعتی ساخته می شوند و هر نوع مصالحی که درکارخانجات صنعتی و مصالح غیربومی:
 و سرامیک. جرآهن، سیمان، کاشی، آشود، مانند تیر منتقل میروستا واحدهاي مسکونی 

 

هاي اعالم شده براي یـک  منظور میانگین قیمتقیمت یک مترمربع زمین روستا براي احداث واحد مسکونی:  ي مظنهمتوسط 
مطلعـین و معتمـدین نفـر از  3از حـداقل پرسـش و تحقیـق روستا است که از طریـق  زمین براي احداث واحد مسکونی درمتر مربع 
 آید. می دست روستا به
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 ي ههـاي اعـالم شـده بـراي هزینـ منظور میـانگین قیمتساخت یا احداث یک مترمربع بنا در روستا:  ي ههزین ي مظنهمتوسط 
 آید. می دست روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  3طریق پرسش و تحقیق از حداقل احداث یک مترمربع بنا در روستا است که از 

 

یک مترمربع بنا در روسـتا اسـت کـه از طریـق  بهاي اجارهمنظور میانگین یک مترمربع بنا در روستا: بهاي  اجاره ي مظنهمتوسط 
 آید. دست می روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  3تحقیق از حداقل پرسش و 

 

هاي حمل و نقل عمومی براي دسترسی مـردم روسـتا بـه روسـتاها و شـهرهاي  سیستممنظور سیستم حمل و نقل عمومی روستا: 
 شود. که از طریق اتوبوس، مینی بوس، تاکسی سرویس، وانت بار و وسایل دیگر انجام میباشد  اطراف و بالعکس می

 

گر افراد بومی روسـتا بـه طـور منظور از واحد مسکونی مکانی است که به منظور سکونت خانوار ساخته شده (حتی ا :واحد مسکونی
 شود.  موسمی در آن زندگی کنند) و یا در زمان آمارگیري به این منظور از آن استفاده می

 

واحدهاي مسکونی هستند که از مصالح سخت، مانند آجر، آهن، سنگ، سیمان، چوب، خشـت و ... بـه  واحدهاي مسکونی معمولی:
 اند. منظور سکونت ساخته شده

 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیري داراي سکنه باشـد (هـر چنـد  چنان ي دایمی: معمولی داراي سکنه واحد مسکونی
 شود. نامیده می "ي دائمی واحد مسکونی معمولی داراي سکنه"موقتاً غایب باشند) و در طول سال هیچ گاه خالی از سکنه نشود، 

 

چه واحد مسـکونی معمـولی، در زمـان آمـارگیري داراي سـکنه باشـد و در  چنان ي موسمی: واحد مسکونی معمولی داراي سکنه
الزم به ذکـر اسـت واحـدهاي شود.  نامیده می "ي موسمی واحد مسکونی معمولی داراي سکنه"هایی از سال خالی از سکنه شود، زمان

 افراد غیر بومی و غیر ساکن در روستا مورد نظر نیست. ي موسمی داراي سکنهمسکونی 
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیري خالی از سکنه باشد و در  چنان ي موسمی: مسکونی معمولی خالی از سکنهواحد 
الزم به ذکر است واحدهاي شود.  نامیده می "ي موسمی واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه"هایی از سال داراي سکنه شود، زمان

 می و غیرساکن در روستا مورد نظر نیست.موسمی افراد غیربو ي خالی از سکنه مسکونی
ي موسمی در این طرح مورد نظر بوده  ي دایمی و موسمی و نیز خالی از سکنه هر سه گروه واحدهاي مسکونی معمولی داراي سکنه

 است.
 

جغرافیـایی ، تعیین جهـت نماهاي واحد مسکونیجهت جغرافیایی نما یا منظور از  :ی نما یا نماهاي واحد مسکونیایجهت جغرافی
 است که نما یا نماها در آن قرار گرفته است.

 

. ی است که در دیوارهـا قـرار دارنـدهای درها، پنجره ها و روزنه منظور از بازشو، : بازشوها (در و پنجره و روزنه) در واحد مسکونی
ي داخـل میـزان ارتبـاط فضـا ي شان دهنـدهسازند و ن را مقدور میو دید مناظر نور و تهویه هوا  و خروج ساکنان، بازشوها امکان ورود

 .هستند خارج از ساختماني هابا فضا ساختمان
 

 .استمترمربع  1کمتر از آن مساحت قاب بازشویی است که  کوچک: يبازشو
 

 . استمترمربع  2تا  1 آن بینمساحت قاب بازشویی است که  متوسط: يبازشو 
 

 .استمترمربع  2تر از  بیشآن مساحت قاب بازشویی است که  بزرگ: يبازشو
 

که در روي زمین یـا زیـرزمین واقـع شـده  اعم از این ساختمانتعداد سطوح (سقف) یک  :واحد مسکونی ساختمان تعداد طبقات
    د.نگوی باشند، را طبقه می
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هایی است که از اتمام بناي واحد مسکونی تا زمان آمارگیري گذشته اسـت. در صـورتی  منظور تعداد سال :عمر بناي واحد مسکونی
هاي مختلف ساخته شده، تشکیل شده باشد، عمر قسمتی کـه اول سـاخته شـده در که یک واحد مسکونی از چند قسمت که در سال

 شود.       نظر گرفته می
 

واحد مسکونی در آن واقـع شـده اسـت.  منظور مساحت قطعه زمینی است که ساختمان :واحد مسکونی ساختمانمساحت زمین 
 مسکونی مجاور  یا معبر عمومی است.معموالً دیوار، حصار، واحدهاي مرز این محدوده 

 

زیربنـاي فضـاهاي زیسـتی، فضـاهاي معیشـتی، فضـاهاي زیسـتی و  ا برابر مجموع مسـاحتمساحت کل زیربن :مساحت کل زیربنا
 . دارد که بناي واحد مسکونی در آن بنا شده قرارقطعه زمینی  ي که در محدودهتی و سایر فضاها است معیش

 

                 همکف است. ي منظور از سطح اشغال، مساحت زیربناي طبقه :سطح اشغال
 

که صرفاً براي استراحت،  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهايمساحت  منظور مجموع :مساحت زیربناي فضاهاي زیستی
هـاي  ، مطالعه، شست و شو و یا هر نـوع فعالیـت دیگـر مربـوط بـه زنـدگی بجـز فعالیتخوردن غذا، پذیراییآماده کردن یا  خوابیدن،

 . تولیدي و معیشتی از آن استفاده شود
 

بـراي انجـام صـرفاً  کـه استواحد مسکونی  محصور و مسقف فضاهاي منظور مجموع مساحت :مساحت زیربناي فضاهاي معیشتی
بافی، حصـیربافی، تولیـد ماسـت و  قالی واحد مسکونی (نظیر دام داري، کشاورزي، باغ داري، ساکنان و معیشتی هاي اقتصادي فعالیت

  استفاده شود.)  ...کره و گرفتن شیر و 
 

 واحد مسـکونی اسـت مسقفمحصور و  فضاهاي منظور مجموع مساحت : معیشتی ومساحت زیربناي فضاهاي مشترك زیستی 
شود و هـم دار قـالی در آن  مانند اتاقی که هم در آن غذا خورده میهم به فعالیت زیستی و هم به فعالیت معیشتی اختصاص دارد.  که

   .برپاست
 

ي  هاي سه گانه هیچ یک از عملکردکه  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهاي : منظور مجموع مساحتمساحت سایر فضاها 
   فوق را نداشته باشد.

 

، پـذیرایی، خـواب فضـاي .متر ارتفـاع دارد 2متر مربع مساحت و  4است که حداقل  ي دار فضاي محصور و سقف ،تاقامنظور از  :تاقا
فضـاهایی  شـوند. اتـاق محسـوب می دنمتر ارتفاع داشته باشـ 2متر مربع مساحت و  4که حداقل  به شرط آنهال، آشپزخانه و انباري 

 شوند. مین محسوبکاهدانی و ... اتاق طویله و  توالت ،آب انبار، ،حمامگاراژ، مانند 
 

تعیین نوع مالکیت واحد مسکونی از نظر رسمی و قانونی اسـت. واحـد مسـکونی منظور از سند واحد مسکونی،  :سند واحد مسکونی
 7د منگوله دار)، برگه واگذاري (واگذاري شـده توسـط هیئـت ممکن است داراي سند رسمی (سند سازمان ثبت امالك موسوم به سن

 .اي (موسوم به عادي) باشد هاي مسکن، بنیاد مسکن و غیره) و سند خطی(نسقی) یا قول نامه نفره سابق، تعاونی
 

دارد، ارتبـاط  هاي روزمره زندگی که نیـاز بـه فضـاي بـاز عالوه بر انجام برخی فعالیت باز و بدون سقفی است که يحیاط فضا :حیاط
اي از  بخـش عمـده ه در نقـاط روسـتایی،ژبـه ویـ حیاط یا محوطه بـاز و نیمـه محصـور سازد. میان عناصر واحد مسکونی را برقرار می

را درخود امکان پذیر می سـازد. در مسـکن روسـتایی در بسـیاري از مـوارد در  (باغچه، حوض و...) عملکردهاي عناصر واحد مسکونی
 است. روزمره زندگیهاي  ت و تامین مایحتاج روزانه و دیگر فعالیتخدمت تولید، معیش

 

ایوان حـداقل  عمل می کند. )حیاطفضاي باز (واحد مسکونی و  داخلیایوان فضاي مسقفی است که به عنوان رابط بین فضاي  :ایوان
 باشد. از یک طرف و حد اکثر از سه طرف به فضاي باز مرتبط می

 

کنـد و موجـب پایـداري  ي اجزایی از ساختمان است که نیروي افقی و عمودي را به زمـین منتقـل می جموعهمنظور از سازه، مسازه: 
 شود. اي ساختمان محسوب می شود. اسکلت از مجموعه اعضاي سازه ساختمان می
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کنـد. در  حمـل میبنایی است که اسکلت آن با تیرآهن بنا می شود و این اسکلت بـار سـاختمان را ت ي فلزي( اسکلت فلزي): سازه
 دهد.  پارچه را تشکیل می کار رفته در دیوار و سقف به یکدیگر متصل می شود و یک اسکلت یک هاي به این شیوه ساخت، تیرآهن

 

ها و کالف سقف) از بتون آرمه (بتون همراه با آرماتور و میلگرد) ساخته  بنایی است که اسکلت آن (ستون ي بتنی(بتون آرمه): سازه
 شده است و این اسکلت، بار ساختمان را تحمل می کند. 

 

آجر، بلـوك  بنایی است که با آجر یا بلوك و آهن ساخته شده است، سقف از تیرآهن و آجر و دیوارها ازي بنایی (دیوار باربر):  سازه
 کند. یا سنگ است و دیوارها بار ساختمان را تحمل می

 

رود  اي در اسکلت و اعضاي باربر آن ( تیر، ستون و غیره) به کار مـی بنایی است که چوب به عنوان یکی از مصالح سازه چوبی: ي سازه
 .شودی مها به پی و زمین منتقل  از طریق تیرها و ستونو بارهاي وارده به آن  و وزن بنا

 

آیـد.  هاي سازه اي فوق بـه دسـت می بنایی است که از ترکیب حداقل دو نوع از نظام : هاي فوق) (ترکیبی از سازه مختلط ي سازه
 .باشد هاي فوق می سازه آن ترکیبی از سازهمثالً فلزي و بنایی یا بتنی و بنایی که 

 
که براي یکپارچه کردن سـاختمان و اتصـال دیوارهـا بـه یکـدیگر و  منظور از کالف، یک پروفیل فلزي یا یک قطعه بتنی است کالف:

 شود تا بتواند بارهاي افقی را تحمل کنند.دیوارها به کف و سقف در نظر گرفته می
 

 عهده دارد.  ي انتقال بار واحد مسکونی به زمین را به بخشی از بنا است که در زمین قرار گرفته و وظیفه پی:
 

که بین زمین یا پی و دیوار قرار دارد و معموالً بخشی از آن در مجاور سطح زمین و بخشی بـاالتر از است بخشی از بنا  کرسی چینی:
 سطح زمین قرار دارد.

 

منظور حفاظـت روي آن را بـا مصـالح  بـهسـقف، ي  زهسـا اجـرايبعد از  ي ساخت، در آخرین مرحلهپوشش سقف واحد مسکونی: 
   .کنند پوششی تکمیل می

 

 شود. صورت کامالً افقی و موازي با سطح زمین باشد به آن سقف مسطح اطالق می چه پوشش سطح به چنان مسطح:سقف 
 

هاي سقف است که معموالً با استفاده از خرپاهاي چوبی یا فلزي و در مناطقی کـه بـارش جـوي زیـاد  نوعی از سازه : دار شیبسقف 
هاي  صـورت شـیب هاي شیروانی معموالً به در سقفنسبت به افق زاویه داشته و دار  بشی هاي سقفشود. سطح نهایی  است استفاده می

 شوند. طرفه و چهارطرفه اجرا می  طرفه، سه طرفه، دو یک
 

مقطـع اول شوند.  کره هستند که از خشت یا آجر ساخته می اي از نیم نوعی سقف که معموالً بخشی یا نیمه :(نیم کره) گنبديسقف 
 شود. کروي میگنبد  ومقطع مربعی شکل تبدیل به شکل دایره  که در ادامه، ترین سطح آن، مربع شکل است گنبد در پایین

 

از خشت یا آجر است. این نوع سقف از امتداد و تکرار یـک  )انحنایی( اي کمانی هپوست نوعی سقف با :اي (نیم استوانه) هگهوارسقف 
 در تمام طول خود یک انحناي مشخص دارد.است و بخشی از یک استوانه و به عنوان  شود کمان روي محور طولی ایجاد می

 

رفتـه  کـار هبـشـود. مصـالح  کاري رطوبتی استفاده می گیري از نفوذ آب باران و برف در سقف از عایق براي پیش کاري رطوبتی: عایق
 گل، قیرگونی، عایق رطوبتی آماده، نایلون و یا ورق پالستیک است. کاري رطوبتی شامل کاه براي عایق
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 ها خالصه یافته
 
 
 

 فعالیت اقتصادي غالب اهالی روستاهاي استان

روستاي داراي بیست واحد مسکونی  2192دهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصد) صـنعت  3/4روستا ( 94درصد) کشاورزي و  7/95روستا ( 2098، فعالیت غالب اهالی آذربایجان غربیتر استان معمولی و بیش

 و خدمات بوده است.
 
  1392برحسب نوع فعالیت اقتصادي غالب اهالی:  آذربایجان غربیهاي استان  روستا-1

 شرح  تعداد روستا کشاورزي صنعت و خدمات

 تعداد 2192 2098 94
 درصد 0/100 7/95 3/4

 
 نوع بافت مسکونی در روستاهاي استان  

          روســتا 752درصــد) داراي بافـت مســکونی متـراکم،  5/58( آذربایجــان غربـیروســتاي اسـتان  1282دهـد،  نتـایج طـرح نشــان می
 اند.  متراکم بوده درصد) داراي بافت مسکونی غیر 2/7روستا ( 157متراکم و  درصد) داراي بافت مسکونی نیمه 3/34(
 
     1392: بافت مسکونی نوعبرحسب  آذربایجان غربیهاي استان  روستا-2

 شرح  تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیرمتراکم

 تعداد 2192 1282 752 157
 درصد 0/100 5/58 3/34 2/7

 
 تعداد طبقات ساختمان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

در  واحد مسکونی معمولی 237287دهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  ایج طرح آمارگیري از ویژگینت
درصد)  1/10( واحد مسکونی 23858درصد) یک طبقه و  9/89( واحد مسکونی 213429، تعداد آذربایجان غربیهاي استان  روستا

تعداد طبقه   1/1 آذربایجان غربیمسکونی معمولی روستایی استان  هايواحداند، میانگین تعداد طبقات در  تر بوده دو طبقه و بیش
 بوده است.

 

 1392طبقات و میانگین آن:  تعدادبرحسب  آذربایجان غربیروستایی استان  مسکونی معمولیواحدهاي -3

  میانگین تعداد کل طبقات
 تعداد طبقات

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 
 جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش

 تعداد 237287 1/1 237287 213429 23858
 درصد 0/100 - 0/100 89/9 10/1
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 عمر واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

درصد) 6/17( واحد مسکونی 41762، آذربایجان غربیهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدراساس نتایج طرح، از مجموع ب
درصـد)  6/24( واحـد مسـکونی 58291سـال،  14تا  5درصد) داراي عمر  8/32( واحد مسکونی 77844سال،  5داراي عمر کمتر از 

 هايواحـداند، میـانگین عمـر در   تر بوده سال و بیش 25درصد) داراي عمر  0/25( واحد مسکونی 59389سال و  24تا  15داراي عمر 
 سال بوده است. 0/16 آذربایجان غربیمسکونی معمولی روستایی 

 
  1392: آن میانگینبرحسب عمر و برحسب  آذربایجان غربیروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-4

 و سال  25
 تربیش

 24 تا 15 
 سال

 14 تا   5
 سال

 5 از کمتر
 سال

  میانگین
 عمر

 واحد تعداد
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 237287 16/0 41762 77844 58291 59389
 درصد 0/100 - 17/6 32/8 24/6 25/0

 
 مساحت زمین ساختمان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

          واحــد مســکونی 78235، آذربایجــان غربــیهاي اســتان  در روســتا مســکونی معمــولی هايواحــدبراســاس نتــایج طــرح، از مجمــوع 
، مترمربع 300تا  201درصد) داراي مساحت زمین  3/19( واحدمسکونی 45893مترمربع و کمتر،  200درصد) داراي مساحت 0/33(

داراي  درصـد) 8/20( واحـد مسـکونی 49311 و مترمربـع 500تـا  301درصد) داراي مساحت زمـین  9/26( مسکونیدواح 63848
 آذربایجان غربـیمیانگین مساحت زمین در واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  ،اند مترمربع بوده 500یش از بمساحت زمین 

 مترمربع بوده است. 3/400
  1392 آن: زمین و میانگینمساحت برحسب  آذربایجان غربیروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-5 

 500 از بیش
 مترمربع

 500 تا 301
 مترمربع

 300تا  201
 مترمربع

مترمربع  200 
 و کمتر

مساحت  میانگین
 زمین (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 237287 400/3 78235 45893 63848 49311

 درصد 0/100 - 33/0 19/3 26/9 20/8

 
 وضعیت و نوع عملکرد فضاهاي واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

زیسـتی  ي با عملکردفضاهاکه همگی داراي  آذربایجان غربیهاي استان  در روستا واحد مسکونی 237287براساس نتایج طرح، از کل 
درصـد) داراي  8/5( واحـد مسـکونی 13854ي بـا عملکـرد معیشـتی، فضـاهادرصد) داراي  4/50( واحد مسکونی 119478اند،  بوده

یـا فاقـد  ریسـا ي بـا عملکـردفضـاهادرصـد) داراي  0/49( واحد مسکونی 116282ي با عملکرد مشترك زیستی و معیشتی و فضاها
 اند. ي با عملکرد غیر زیستی بودهفضاها

 
       1392وضعیت و نوع عملکرد فضاها: برحسب  آذربایجان غربیروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-6

 ي با عملکردفضاهاداراي 
ي با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ي با فضاهاداراي 
مشترك  عملکرد

  و معیشتی یستیز

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 یشتیمع

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 237287 237287 119478 13854 116282

 درصد 0/100 0/100 50/4 5/8 49/0
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 مساحت زیربناي واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استانکل 

درصـد)  1/7( واحد مسـکونی 16770،آذربایجان غربیهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
 120تـا  60درصـد) داراي مسـاحت کـل زیربنـاي  4/49( واحد مسکونی 117133مترمربع،  60داراي مساحت کل زیربناي کمتر از 

        واحــد مســکونی 46425مترمربـع و  180تــا  121درصــد) داراي مســاحت کـل زیربنــاي  0/24( واحــد مسـکونی 56959مترمربـع، 
مسکونی معمولی  هايواحداند، میانگین مساحت زیربناي کل در   مترمربع بوده 180بیش از  درصد) داراي مساحت کل زیربناي 6/19(

 مترمربع بوده است. 3/133 آذربایجان غربیروستایی استان 
 

  1392: آن و میانگینزیربنا کل مساحت برحسب  آذربایجان غربیروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی -7

  180  بیش از
 مترمربع

  180تا  121
 مترمربع

  120تا  60
 مترمربع

  60  از کمتر
 مترمربع 

مساحت  میانگین
 زیربناي کل (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 237287 133/3 16770 117133 56959 46425
 درصد 0/100 - 7/1 49/4 24/0 19/6

 
 استان  ییروستا یمعمول یمسکون يتعداد اتاق در واحدها

هاي  در روسـتا مسـکونی معمـولی هايواحددهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصـد) داراي دو  4/31( واحـد مسـکونی 74428درصد) داراي یـک اتـاق،  6/0( واحد مسکونی 1536، تعداد آذربایجان غربیاستان 
واحـد  41007اتـاق و چهـار درصد) داراي  1/17( واحد مسکونی40579 درصد) داراي سه اتاق،  6/33( واحد مسکونی 79737اتاق، 

آذربایجان مسکونی معمولی روستایی استان  هايواحداند، میانگین تعداد اتاق در  تر بوده اتاق و بیش درصد) داراي پنج 3/17( مسکونی
 اتاق بوده است. 4/3 غربی

 
 1392: آن و میانگین اتاق تعدادبرحسب  آذربایجان غربیروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-8

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
اتاق  پنج شرح

 ترو بیش
 جمع اتاق یک دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

 تعداد 237287 3/4 237287 1536 74428 79737 40579 41007

 درصد 0/100 - 0/100 0/6 31/4 33/6 17/1 17/3

 
 ي فضاهاي زیستی واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان   نوع سازه

 227839 فضاهاي زیستی، در ساخت آذربایجان غربیهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
    واحد مسکونی 1443و  ي فلزي یا بتنی سازهدرصد) از  3/3( واحد مسکونی 7906ي بنایی،  سازهدرصد) از  0/96( واحد مسکونی

 ي چوبی یا مختلط استفاده شده است.  سازه) از درصد 6/0(
 
     1392: برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستی آذربایجان غربیواحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان -9

 اظهار نشده
ي چوبی یا سازه

 مختلط
ي فلزي یا  سازه

 بتنی
 سازه بنایی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 237287 227839 7906 1443 99
 درصد 0/100 96/0 3/3 0/6 0/0





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودارها
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 1392 غالب اهالی: اقتصادي فعالیتبرحسب نوع  آذربایجان غربیاستان ي ها روستا -1نمودار 
 
 

 

 

 
 1392 :افت مسکونیب برحسب نوع آذربایجان غربیاستان روستاهاي  -2نمودار 

 
 

 
 

 
 

 صنعت یا خدمات
4/3% 

 کشاورزي
95/7% 

 بافت غیرمتراکم
7/2% 

 بافت نیمه متراکم
34/3% 

 بافت متراکم
58/5% 
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 1392 :برحسب عمر آذربایجان غربیاستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی -3مودار ن
 

 

 

 
 
 

 
   1392مساحت زمین:برحسب  آذربایجان غربیاستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی -4نمودار 

 

 

 سال و بیش تر25
25/0% 

 سال 24تا 15
24/6% 

 سال 14تا 5
32/8% 

 سال 5کمتراز 
17/6% 

 مترمربع 500بیش از 
20/8% 

 مترمربع 500تا  301
26/9% 

 مترمربع 300تا  201
19/3% 

 مترمربع یا کمتر200 
33/0% 
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                                 برحسب غربیآذربایجان استان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی -5نمودار 
 1392 مساحت زیربنا:کل 

 

 
 

 

 
 

 
                              برحسب نوع سازه  آذربایجان غربیاستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی -6نمودار 

  1392 :در فضاهاي زیستی
 
 

 

 مترمربع180بیش از 
19/6% 

 مترمربع 180تا 121
24/0% 

 مترمربع 120تا 60
49/4% 

 مترمربع60کمتراز 
7/1% 

 اظهار نشده
0/0% 

 سازه ي چوبی یا مختلط
 سازه ي فلزي یا بتنی 0/6%

3/3% 

 بنایی سازه ي 
96/0% 





 

 

 

 

 

 ها جدول
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 1392برحسب نوع فعالیت اقتصادي غالب اهالی:  آذربایجان غربیاستان  هاي  روستا -1

 شهرستان تعداد روستا کشاورزي خدمات و صنعت

ن    2192 2098 94 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  ............  

 
 1392تولید صنایع دستی: کارگاه برحسب وضعیت  آذربایجان غربیاستان  هاي  روستا -2

 شهرستان تعداد روستا دستی تولید صنایع کارگاه داراي دستی تولید صنایع فاقد کارگاه

ن    2192 240 1952 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  ............  

 
 1392برحسب نوع بافت مسکونی:  آذربایجان غربیاستان  هاي  روستا -3

 شهرستان تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیر متراکم

ن    2192 1282 752 157 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  ............  

 
    1392برحسب وضعیت و جهت گسترش:  آذربایجان غربیاستان  هاي  روستا -4

 فاقد گسترش

 داراي گسترش برحسب جهت

 شهرستان تعداد روستا
 جمع اراضی زراعی باغات سایر

ف     2192 966 642 90 235 1226  آ ن ی“ ف ر  ن ی“   ............. ٍۀ

 
 1392در احداث واحدهاي مسکونی:  کار رفته هبي  هبرحسب نوع مصالح عمد  آذربایجان غربیاستان  هاي  روستا -5

 شهرستان تعداد روستا مصالح بومی مصالح غیر بومی مصالح توام

ن    2192 640 787 765 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  ............  
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 1392آوري و دفع زباله:  برحسب وضعیت و سازمان مسئول جمع  آذربایجان غربیاستان  هاي  روستا -6

سازمان  فاقد
مسئول 

آوري و  جمع
 دفع زباله

 آوري و دفع زباله داراي سازمان مسئول جمع

 يشهردار ،ياسالمی آباد يشورا شهرستان تعداد روستا
 ریسا ایشهر نزدیک 

، يداربخش
 يیا دهیار يدهدار

 جمع

ن    2192 623 560 63 1569 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .............  

 
 1392:ي مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی وسیلهترین نوع  برحسب عمده  آذربایجان غربیاستان  هاي  روستا -7

 شهرستان تعداد روستا تاکسی سرویس بوس اتوبوس یا مینی سایریا  وانت

ن    2192 1382 605 205 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  ............  

 
 1392: قیمت یک مترمربع زمین براي احداث واحد مسکونی ي برحسب متوسط مظنه آذربایجان غربیاستان  هاي  روستا -8

 زمین فاقد هايآبادي
 شده خرید و فروش

 شده خرید و فروش زمین داراي هايآبادي
 شهرستان تعداد روستا

 زمینیک مترمربع خرید میانگین قیمت 
 (هزارریال)

 تعداد

ن    2192 688 709/5 1504 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  ..............  

 
 1392: مسکونیي احداث یک مترمربع زیربناي ي هزینه متوسط مظنهبرحسب  آذربایجان غربیاستان  هاي  روستا-9

فاقد واحد  يهايآباد
 مسکونی احداثی

 مسکونی احداثی واحد يداراي ها يآباد
زیربنا میانگین هزینه احداث یک مترمربع  شهرستان تعداد روستا

 (هزارریال)
 تعداد

ن            2192 1340 3434/8 852 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ    ....  

 
 1392: یک مترمربع زیربناي مسکونی يماهانهبهاي  ي اجاره  سط مظنهمتوبرحسب  آذربایجان غربیاستان  هاي  روستا -10

 واحد فاقد يهايآباد
 ياستیجار مسکونی

 ياستیجارمسکونی  واحد يداراي ها يآباد
یک مترمربع  يماهانه يمیانگین اجاره بها شهرستان تعداد روستا

 (هزارریال )
 تعداد

ن            2192 313 18/4 1879 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ    ....  
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 1392: شهرستانتفکیک  برحسب جهت جغرافیایی نماها به  آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -11

 هاتعداد نما شمال جنوب شرق غرب اظهار نشده
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ن           237287 443009 79022 159845 129641 74502 452 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....  

  ..................................................... ارومیه 60750 115444 21382 45110 33210 15742 80

  ................................................ پیرانشهر 10174 18427 3302 5900 4358 4867 25

  ....................................................... خوي 25425 48728 6528 19738 14913 7549 0

  ................................................. سردشت 9672 14624 2223 6105 4713 1583 6

  .................................................. سلماس 19025 36376 7089 12512 10809 5966 0

  ........................................................ ماکو 7524 20002 4959 5380 5255 4409 0

  ..................................................... مهاباد 13743 26536 4681 8392 8846 4616 168

  ............................................... میاندوآب 26067 47178 7732 16116 15140 8190 0

  ........................................................ نقده 8011 15672 3634 5013 4817 2207 0

  ...................................................... بوکان 10360 15265 3858 4816 3965 2625 128

  ............................................... دژشاهین 9252 10963 1428 4719 3003 1813 32

  ...................................................... تکاب 7359 11870 831 5365 3166 2508 0

  .................................................... اشنویه 7611 10722 1338 4253 3423 1709 0

  ................................................. چالدران 6350 12531 1659 4834 3659 2380 0

  ................................................... پلدشت 6291 18733 4646 5125 4715 4247 14

  ................................................... چایپاره 3996 8016 1564 2642 2202 1608 0

  ....................................................... شوط 5677 11920 2169 3824 3445 2483 0
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 1392: شهرستانتفکیک  به آنمیانگین و برحسب تعداد نما   آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -12

 اظهار نشده
 وچهار 
 تر بیش

 یک نما دو نما سه نما
میانگین 
 تعداد نما

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن           237287 1/9 87532 103943 33847 11512 452 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....  

  ..................................................... ارومیه 60750 1/9 25582 20622 9247 5220 80

  .................................................پیرانشهر 10174 1/8 3775 4832 1180 362 25

  ....................................................... خوي 25425 1/9 7097 13432 4817 79 0

  ................................................. سردشت 9672 1/5 5489 3480 614 84 6

  .................................................. سلماس 19025 1/9 4697 11848 1937 543 0

  ........................................................ ماکو 7524 2/7 1468 2006 1678 2372 0

  ...................................................... مهاباد 13743 2/0 1738 10768 1013 56 168

  ............................................... میاندوآب 26067 1/8 9659 11934 4243 230 0

  ........................................................ نقده 8011 2/0 2792 2821 2353 44 0

  ...................................................... بوکان 10360 1/5 5318 4796 118 0 128

  ............................................... دژشاهین 9252 1/2 7675 1347 197 0 32

  ....................................................... تکاب 7359 1/6 3243 3721 395 0 0

  .................................................... اشنویه 7611 1/4 5127 1915 512 58 0

  .................................................. چالدران 6350 2/0 1581 3473 1178 117 0

  ................................................... پلدشت 6291 3/0 248 1540 2551 1938 14

  ................................................... چایپاره 3996 2/0 951 2164 787 94 0

  ....................................................... شوط 5677 2/1 1091 3244 1026 316 0
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        تفکیـک  برحسـب نـوع بازشـو در فضـاهاي زیسـتی بـه        آذربایجـان غربـی  اسـتان   واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -13
 1392: شهرستان

 شهرستان تعداد واحد مسکونی بازشوي کوچکداراي  بازشوي متوسطداراي  بازشوي بزرگداراي 

ن           237287 124921 226089 157486 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....  

  ..................................................... ارومیه 60750 25714 60059 57705

  ................................................. پیرانشهر 10174 5303 8534 9745

  ....................................................... خوي 25425 7978 25203 1022

  ................................................. سردشت 9672 8536 9444 9483

  ................................................... سلماس 19025 11478 18856 7827

  ......................................................... ماکو 7524 3293 5111 6074

  ...................................................... مهاباد 13743 7576 12528 11248

  ................................................ میاندوآب 26067 9499 25969 3451

  ......................................................... نقده 8011 6149 8011 3515

  ...................................................... بوکان 10360 8737 10143 8947

  ................................................ دژشاهین 9252 5400 8335 9234

  ....................................................... تکاب 7359 6138 7032 7248

  ..................................................... اشنویه 7611 6363 6791 7573

  .................................................. چالدران 6350 2537 6231 1005

  ................................................... پلدشت 6291 3440 4799 6096

  .................................................... چایپاره 3996 1721 3636 3307

  ....................................................... شوط 5677 5059 5409 4004
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در فضـاهاي زیسـتی    و میانگین آنبرحسب نوع و تعداد بازشو   آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 1392شهرستان:تفکیک  به

 کل

 میانگین
 هابازشو

تعداد واحد 
 مسکونی

  5از بیش شهرستان
 بازشو

 5تا  3
  بازشو 

 3از  کمتر
 بازشو

 جمع

ن           237287 5/7 237287 10061 129431 97795 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....  

  ..................................................... ارومیه 60750 6/2 60750 1478 31114 28158

  ................................................ پیرانشهر 10174 6/8 10174 393 4373 5408

  ....................................................... خوي 25425 4/4 25425 1862 17878 5685

  ................................................. سردشت 9672 6/8 9672 86 3210 6376

  .................................................. سلماس 19025 4/7 19025 316 14237 4472

  ........................................................ ماکو 7524 4/6 7524 1161 4429 1934

  ..................................................... مهاباد 13743 5/7 13743 512 6990 6240

  ............................................... میاندوآب 26067 5/5 26067 1728 14141 10199

  ........................................................ نقده 8011 5/6 8011 61 4269 3682

  ...................................................... بوکان 10360 5/8 10360 106 4981 5274

  ............................................... دژشاهین 9252 4/9 9252 537 5488 3227

  .......................................................تکاب 7359 4/7 7359 319 5328 1712

  .................................................... اشنویه 7611 8/1 7611 31 1960 5620

  ................................................. چالدران 6350 4/0 6350 1094 4172 1084

  ................................................... پلدشت 6291 7/4 6291 117 1979 4196

  ................................................... چایپاره 3996 5/7 3996 130 2115 1751

  ....................................................... شوط 5677 5/8 5677 131 2769 2777

2 
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در فضـاهاي زیسـتی   آن  بازشـو و میـانگین  برحسب نوع تعداد   آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 (ادامه) 1392: شهرستانتفکیک  به

 کوچک يبازشو

 شهرستان
 جمع بازشو 3کمتر از   بازشو  5تا  3 بازشو 5 از بیش

ف            124921 105439 17302 2181  آ ن ی“ ف ر  ن ی“      .... ٍۀ

  ..................................................... ارومیه 25714 22130 3082 502

  ................................................ پیرانشهر 5303 4108 936 259

  .......................................................خوي 7978 7180 771 28

  .................................................سردشت 8536 6214 2179 143

  .................................................. سلماس 11478 10754 650 74

  ........................................................ ماکو 3293 2926 317 51

  ..................................................... مهاباد 7576 6472 1104 0

  ............................................... میاندوآب 9499 8274 1044 181

  ........................................................ نقده 6149 5481 668 0

  ......................................................بوکان 8737 7588 1101 48

  ............................................... دژشاهین 5400 5287 114 0

  ...................................................... تکاب 6138 5503 636 0

  .................................................... اشنویه 6363 4750 1336 277

  ................................................. چالدران 2537 2205 332 0

  ................................................... پلدشت 3440 2723 695 22

  ................................................... چایپاره 1721 1431 281 9

  .......................................................شوط 5059 2415 2057 588

2 
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در فضـاهاي  برحسب نوع، تعداد بازشـو و میـانگین آن    برحسب   آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 (ادامه) 1392: شهرستانتفکیک  زیستی به

 بازشوي متوسط بازشوي بزرگ

 شهرستان
  از بیش

 بازشو 5
 5تا  3
  بازشو 

 3از  کمتر
 بازشو

 جمع
  از بیش

 بازشو 5
 5تا  3
  بازشو 

 3از  کمتر
 بازشو

 جمع

ن           226089 72524 122607 30958 157486 122051 29429 6006 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ..................................................... ارومیه 60059 15184 32994 11882 57705 53547 3848 310

  ................................................ پیرانشهر 8534 4188 3348 998 9745 4224 4555 966

  .......................................................خوي 25203 3479 18415 3310 1022 571 259 191

  .................................................سردشت 9444 2964 5435 1045 9483 8370 1079 34

  .................................................. سلماس 18856 5590 12314 952 7827 7473 276 78

  ........................................................ ماکو 5111 3116 1809 187 6074 3075 2598 401

  ..................................................... مهاباد 12528 6882 5021 624 11248 5293 5032 923

  ............................................... میاندوآب 25969 3238 15089 7641 3451 3341 110 0

  ........................................................ نقده 8011 555 6628 829 3515 3404 111 0

  ......................................................بوکان 10143 3423 6159 560 8947 8244 704 0

  ............................................... دژشاهین 8335 5875 2423 37 9234 5894 3137 202

  ...................................................... تکاب 7032 5737 1275 19 7248 6677 572 0

  .................................................... اشنویه 6791 2408 2925 1458 7573 4162 2530 881

  ................................................. چالدران 6231 2343 3458 430 1005 797 197 11

  ................................................... پلدشت 4799 2349 1881 568 6096 1465 3054 1577

  ................................................... چایپاره 3636 1943 1473 219 3307 1621 1255 431

  .......................................................شوط 5409 3250 1960 198 4004 3892 112 0
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: شهرستانتفکیک  به آن و میانگینعداد طبقات نوع، تبرحسب ت  آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -15
1392 

 میانگین کل
تعداد 
 طبقات

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 جمع یک طبقه تر بیش دو طبقه و

ن           237287 1/1 237287 213429 23858 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....    

 ...................................................... ارومیه 60750 1/1 60750 52914 7836

 ................................................. پیرانشهر 10174 1/0 10174 9786 388

 ....................................................... خوي 25425 1/1 25425 23974 1451

 ................................................. سردشت 9672 1/6 9672 3855 5817

 ................................................... سلماس 19025 1/0 19025 18725 300

 ......................................................... ماکو 7524 1/1 7524 7207 317

 ...................................................... مهاباد 13743 1/2 13743 10950 2793

 ................................................ میاندوآب 26067 1/1 26067 24321 1746

 ......................................................... نقده 8011 1/0 8011 7985 26

 ...................................................... بوکان 10360 1/1 10360 9174 1186

 ................................................ دژشاهین 9252 1/0 9252 9172 80

 ....................................................... تکاب 7359 1/0 7359 7218 141

 ..................................................... اشنویه 7611 1/1 7611 6967 644

 .................................................. چالدران 6350 1/0 6350 6128 222

 ....................................................پلدشت 6291 1/0 6291 6204 87

 .................................................... چایپاره 3996 1/1 3996 3521 475

 ....................................................... شوط 5677 1/1 5677 5329 348

2 
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تفکیـک   بـه  نـوع، تعـداد طبقـات و میـانگین آن    برحسـب   آذربایجـان غربـی  استان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -15
 (ادامه) 1392شهرستان:

 زمین تعداد طبقات زیر تعداد طبقات روي زمین

 شهرستان
دو طبقه و 

 تر بیش
 جمع یک طبقه

دو طبقه و 
 تر بیش

 جمع یک طبقه

ن           3684 3684 0 237287 216457 20830 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ..................................................... ارومیه 705 705 0 60750 53562 7188

  ................................................. پیرانشهر 127 127 0 10174 9913 261

  ....................................................... خوي 0 0 0 25425 23974 1451

  ................................................. سردشت 394 394 0 9672 4248 5424

  .................................................. سلماس 51 51 0 19025 18776 249

  ........................................................ ماکو 50 50 0 7524 7241 283

  ...................................................... مهاباد 832 832 0 13743 11372 2371

  ................................................ میاندوآب 548 548 0 26067 24836 1231

  ......................................................... نقده 26 26 0 8011 8011 0

  ...................................................... بوکان 316 316 0 10360 9379 981

  ................................................ دژشاهین 30 30 0 9252 9202 50

  ....................................................... تکاب 0 0 0 7359 7218 141

  .................................................... اشنویه 142 142 0 7611 7109 502

  .................................................. چالدران 91 91 0 6350 6205 145

  ................................................... پلدشت 25 25 0 6291 6229 62

  ................................................... چایپاره 191 191 0 3996 3697 299

  ....................................................... شوط 156 156 0 5677 5485 192
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  1392: شهرستانتفکیک  به عمر و میانگین آنبرحسب   آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -16

سال و  25
 تربیش

 سال 5کمتر از  سال 14تا  5 سال 24تا  15
 عمر میانگین

 )سال(
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف            237287 16/0 41762 77844 58291 59389  آ ن ی“ ف ر  ن ی“      ..... ٍۀ

  ..................................................... ارومیه 60750 16/6 11318 15915 15819 17699

  ................................................ پیرانشهر 10174 13/4 1630 4204 3078 1262

  ....................................................... خوي 25425 10/5 3809 13380 6918 1318

  ................................................. سردشت 9672 18/9 1552 2256 1492 4372

  .................................................. سلماس 19025 14/3 1376 9737 4698 3213

  ........................................................ ماکو 7524 19/0 1458 2145 1692 2229

  ..................................................... مهاباد 13743 19/2 2550 3418 2393 5382

  ............................................... میاندوآب 26067 14/8 4814 7930 8593 4730

  ........................................................ نقده 8011 17/1 1030 2928 1553 2500

  ...................................................... بوکان 10360 12/3 2174 3650 3564 973

  ............................................... دژشاهین 9252 14/9 1818 2466 2764 2204

  .......................................................تکاب 7359 33/4 948 734 238 5439

  .................................................... اشنویه 7611 10/1 2509 3189 1665 247

  ................................................. چالدران 6350 15/6 1950 1660 651 2088

  ................................................... پلدشت 6291 24/0 696 1408 1445 2742

  ................................................... چایپاره 3996 17/8 950 1112 495 1439

 ....................................................... شوط 5677 16/7 1180 1712 1233 1551
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          تفکیـک   بـه  آن زمـین و میـانگین  برحسـب مسـاحت     آذربایجـان غربـی  اسـتان   واحدهاي مسکونی معمـولی روسـتایی    -17
  1392: شهرستان

 500 از بیش
 مترمربع

 500 تا 301
 مترمربع

 300 تا 201
 مترمربع

 200 
مترمربع و 

 کمتر

 میانگین
مساحت زمین 

 (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن           237287 400/3 78235 45893 63848 49311 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ..................................................... ارومیه 60750 264/0 30208 15145 11147 4250

  ................................................ پیرانشهر 10174 360/3 4144 2084 2067 1879

  .......................................................خوي 25425 359/0 10895 4598 6862 3070

  .................................................سردشت 9672 168/3 7600 1414 532 125

  .................................................. سلماس 19025 448/3 1197 1931 11352 4544

  ........................................................ ماکو 7524 641/7 1431 779 1422 3892

  ..................................................... مهاباد 13743 367/6 6045 2196 2153 3349

  ............................................... میاندوآب 26067 644/7 3102 3245 7533 12188

  ........................................................ نقده 8011 407/6 616 1999 4023 1373

  ......................................................بوکان 10360 400/7 2932 1907 3431 2090

  ............................................... دژشاهین 9252 336/9 2927 2825 2209 1290

  ...................................................... تکاب 7359 349/9 1014 2253 3356 736

  .................................................... اشنویه 7611 532/3 1590 1206 1657 3158

  ................................................. چالدران 6350 353/3 1969 1595 1926 860

  ................................................... پلدشت 6291 812/9 139 524 1847 3780

  ................................................... چایپاره 3996 613/5 713 688 1144 1450

 ....................................................... شوط 5677 413/3 1711 1503 1186 1277
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        تفکیـک   برحسـب وضـعیت و نـوع عملکـرد فضـاها بـه        آذربایجـان غربـی  اسـتان   واحدهاي مسکونی معمولی روسـتایی   -18
   1392شهرستان: 

 ي با عملکردفضاهاداراي 
ي با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ي با فضاهاداراي 
مشترك  عملکرد

 و معیشتی یستیز

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 یشتیمع

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن           237287 237287 119478 13854 116282 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ..................................................... ارومیه 60750 60750 14075 396 46544

  ................................................ پیرانشهر 10174 10174 4758 54 5398

  .......................................................خوي 25425 25425 12896 173 12529

  .................................................سردشت 9672 9672 5809 0 3863

  .................................................. سلماس 19025 19025 14675 6426 3547

  ........................................................ ماکو 7524 7524 3986 261 3484

  ..................................................... مهاباد 13743 13743 5268 13 8474

  ............................................... میاندوآب 26067 26067 22535 34 3532

  ........................................................ نقده 8011 8011 4715 116 5051

  ......................................................بوکان 10360 10360 5456 14 4904

  ............................................... دژشاهین 9252 9252 2918 627 6004

  ...................................................... تکاب 7359 7359 6265 1443 967

  .................................................... اشنویه 7611 7611 3395 3964 2533

  ................................................. چالدران 6350 6350 4096 0 2254

  ................................................... پلدشت 6291 6291 4955 321 1200

  ................................................... چایپاره 3996 3996 3044 0 952

  .......................................................شوط 5677 5677 630 12 5047
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: شهرستانتفکیک  به زیربنا و میانگین آنبرحسب کل مساحت     آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -19
1392  

 180بیش از 
 مترمربع

  180تا  121
 مترمربع

  120تا  60
 مترمربع

 60کمتر از 
 مترمربع 

 میانگین
مساحت زیربناي 

 کل (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن           237287 133/3 16770 117133 56959 46425 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ..................................................... ارومیه 60750 101/9 6958 41173 8356 4263

  ................................................. پیرانشهر 10174 188/3 547 4449 1899 3279

  ....................................................... خوي 25425 113/6 1163 15334 7154 1775

  ................................................. سردشت 9672 166/5 161 2900 3157 3454

  .................................................. سلماس 19025 146/2 576 6614 7260 4574

  ........................................................ ماکو 7524 135/1 555 3583 1783 1603

  ...................................................... مهاباد 13743 124/7 939 8052 2481 2271

  ............................................... میاندوآب 26067 158/4 655 8985 8505 7922

  ........................................................ نقده 8011 135/9 172 3722 2800 1317

  ...................................................... بوکان 10360 158/1 174 4036 2496 3655

  ............................................... دژشاهین 9252 128/1 1843 3772 1909 1728

  ....................................................... تکاب 7359 168/3 372 1121 2623 3243

  .................................................... اشنویه 7611 177/3 486 2429 1885 2811

  .................................................. چالدران 6350 123/9 553 3008 1649 1140

  ................................................... پلدشت 6291 184/6 220 1753 1673 2645

  ................................................... چایپاره 3996 129/0 279 1968 1037 711

  ....................................................... شوط 5677 74/5 1117 4233 292 35
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ي همکـف) و   میانگین سطح اشغال (زیربناي طبقـه بر برحسب    آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -20
 1392:تفکیک شهرستان متوسط نسبت سطح اشغال ساختمان به مساحت زمین آن به

 100بیش از 
 مترمربع 

  100تا  61
 مترمربع

 60 
مترمربع و 

 کمتر

متوسط نسبت سطح 
اشغال ساختمان به 
 مساحت زمین آن 

میانگین سطح 
اشغال 

 )مترمربع(

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن           237287 128/6 0/4 18033 90367 128887 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ..................................................... ارومیه 60750 94/8 0/5 7592 33469 19688

  .................................................پیرانشهر 10174 188/0 0/6 529 2972 6673

  ....................................................... خوي 25425 113/5 0/4 1207 12328 11890

  ................................................. سردشت 9672 124/3 0/8 311 3571 5790

  .................................................. سلماس 19025 146/9 0/4 524 3707 14794

  ........................................................ ماکو 7524 134/7 0/3 538 2595 4390

  ...................................................... مهاباد 13743 113/8 0/5 1545 5904 6293

  ............................................... میاندوآب 26067 157/7 0/3 566 6056 19445

  ........................................................ نقده 8011 135/8 0/4 172 2369 5469

  ...................................................... بوکان 10360 148/6 0/5 215 3999 6147

  ............................................... دژشاهین 9252 128/1 0/4 1827 2687 4737

  ....................................................... تکاب 7359 168/4 0/5 355 823 6181

  .................................................... اشنویه 7611 172/3 0/4 496 1591 5524

  .................................................. چالدران 6350 123/2 0/4 553 2238 3559

  ................................................... پلدشت 6291 185/0 0/3 220 1076 4995

  ................................................... چایپاره 3996 129/5 0/3 287 1256 2452

  ....................................................... شوط 5677 77/6 0/3 1093 3725 859
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برحسب مسـاحت زیربنـاي فضـاهاي زیسـتی و میـانگین آن         آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -21
  1392: تفکیک شهرستان به

مترمربع و  100
 تر بیش

 99تا  40
 مترمربع

 40کمتر از 
 مترمربع

مساحت  میانگین
 يفضاهازیربناي 
 (مترمربع)زیستی 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن           237287 89/6 3719 148784 84784 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ..................................................... ارومیه 60750 88/9 1751 39467 19532

  ................................................ پیرانشهر 10174 109/5 58 4177 5938

  ....................................................... خوي 25425 81/3 44 18174 7207

  ................................................. سردشت 9672 123/1 0 2264 7408

  .................................................. سلماس 19025 73/0 28 15680 3317

  ........................................................ ماکو 7524 93/7 65 4177 3282

  ......................................................مهاباد 13743 92/0 52 8238 5453

  ............................................... میاندوآب 26067 87/3 313 16335 9419

  ........................................................ نقده 8011 97/4 138 4192 3682

  ...................................................... بوکان 10360 103/9 0 4954 5406

  ............................................... دژشاهین 9252 86/1 637 5303 3313

  ....................................................... تکاب 7359 77/4 68 6091 1200

  .................................................... اشنویه 7611 107/1 77 3581 3953

  ................................................. چالدران 6350 70/3 234 5327 789

  ................................................... پلدشت 6291 104/9 58 3078 3155

  ................................................... چایپاره 3996 82/2 91 2795 1110

  ....................................................... شوط 5677 69/7 105 4951 621
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تفکیـک   بـه  معیشـتی برحسـب مسـاحت زیربنـاي فضـاهاي       آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -22
  1392شهرستان: 

 شهرستان تعداد واحد مسکونی مترمربع 40کمتراز  مترمربع 99تا  40 تر مترمربع و بیش 100

ن           119478 19137 62815 37526 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ..................................................... ارومیه 14075 5843 6064 2167

  ................................................ پیرانشهر 4758 636 1206 2916

  ....................................................... خوي 12896 1126 10016 1754

  ................................................. سردشت 5809 767 3571 1471

  .................................................. سلماس 14675 151 12249 2275

  ........................................................ ماکو 3986 799 2204 983

  ..................................................... مهاباد 5268 828 2122 2318

  ............................................... میاندوآب 22535 3605 9956 8974

  ........................................................ نقده 4715 2019 2146 550

  ...................................................... بوکان 5456 0 2767 2689

  ............................................... دژشاهین 2918 219 896 1803

  .......................................................تکاب 6265 190 2044 4031

  .................................................... اشنویه 3395 224 1549 1622

  ................................................. چالدران 4096 311 2558 1226

  ................................................... پلدشت 4955 999 1880 2076

  ................................................... چایپاره 3044 1045 1368 631

  ....................................................... شوط 630 373 218 39



 1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج                                                                                       48

 

تفکیـک   نوع عملکرد، تعداد اتـاق و میـانگین آن بـه   برحسب   آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23
 1392شهرستان:

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

41007 40579 79737 74428 1536 237287 3 ف            237287 4/  آ ن ی“ ف ر  ن ی“      ..... ٍۀ

  ..................................................... ارومیه 60750 3/0 60750 539 19995 27571 7510 5135

  ................................................ پیرانشهر 10174 4/7 10174 38 1751 2397 1871 4117

  ....................................................... خوي 25425 3/1 25425 0 8141 10396 4604 2284

  ................................................. سردشت 9672 4/8 9672 0 358 1231 2803 5280

  .................................................. سلماس 19025 2/9 19025 28 10539 3349 3321 1788

  ........................................................ ماکو 7524 3/0 7524 35 2740 3095 1111 544

  ..................................................... مهاباد 13743 4/0 13743 17 2551 4656 1567 4952

  ............................................... میاندوآب 26067 3/3 26067 168 8946 7608 5319 4027

  ........................................................ نقده 8011 3/6 8011 0 245 3509 3871 385

  ...................................................... بوکان 10360 5/2 10360 0 267 2364 1582 6147

  ............................................... دژشاهین 9252 3/0 9252 344 2656 3858 1871 523

  .......................................................تکاب 7359 3/0 7359 35 2360 3207 1103 655

  .................................................... اشنویه 7611 4/7 7611 20 1087 1384 1523 3596

  ................................................. چالدران 6350 2/4 6350 98 4534 1324 221 174

  ................................................... پلدشت 6291 3/4 6291 58 1639 2039 1515 1040

  ................................................... چایپاره 3996 2/8 3996 52 2115 1005 536 288

  ....................................................... شوط 5677 2/3 5677 105 4506 744 251 71

2 
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تفکیـک   برحسب نـوع عملکـرد تعـداد اتـاق و میـانگین آن بـه        آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23
 (ادامه) 1392شهرستان: 

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

19945 34457 86044 95218 1624 237287 3 ن           0/ ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ..................................................... ارومیه 3/0 60750 539 20553 27664 7215 4779

  .................................................پیرانشهر 3/5 10174 38 2372 3433 2455 1876

  ....................................................... خوي 2/5 25425 0 15139 8406 1200 681

  ................................................. سردشت 4/1 9672 0 560 2558 3888 2666

  .................................................. سلماس 2/3 19025 28 15165 2753 645 434

  ........................................................ ماکو 2/9 7524 35 2757 3123 1065 544

  ...................................................... مهاباد 3/1 13743 17 3241 7020 2255 1209

  ............................................... میاندوآب 2/7 26067 240 13063 9054 2198 1512

  ........................................................ نقده 3/5 8011 0 245 3552 3891 322

  ...................................................... بوکان 4/0 10360 0 428 3695 3433 2804

  ............................................... دژشاهین 2/9 9252 344 2904 3959 1648 398

  ....................................................... تکاب 2/7 7359 35 3445 3029 621 229

  .................................................... اشنویه 3/2 7611 35 2381 2652 1479 1063

  .................................................. چالدران 2/4 6350 98 4558 1299 234 160

  ................................................... پلدشت 3/3 6291 58 1719 2071 1507 935

  ................................................... چایپاره 2/8 3996 52 2125 1005 525 288

  ....................................................... شوط 2/2 5677 105 4560 771 196 45
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تفکیـک   برحسب نوع عملکـرد، تعـداد اتـاق و میـانگین آن بـه       آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  - 23
 (ادامه) 1392شهرستان: 

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترك زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
 شهرستان

 فاقد اتاق
پنچ اتاق 

 ترو بیش
 جمع یک اتاق اتاقدو  سه اتاق چهار اتاق

66071 1118 2463 6715 17293 30241 123901 1/8 ن            ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ..................................................... ارومیه 2/0 14252 441 378 0 89 89 13255

  ................................................. پیرانشهر 2/5 4776 1450 1319 898 415 571 123

  ....................................................... خوي 1/2 12896 11108 1180 512 0 44 52

  ................................................. سردشت 1/2 5809 5246 256 187 89 31 0

  ................................................... سلماس 1/8 15478 2066 3256 429 149 84 9493

  ......................................................... ماکو 1/0 4040 63 0 0 0 0 3977

  ...................................................... مهاباد 2/3 5528 1257 2229 1488 420 134 0

  ................................................ میاندوآب 1/7 22535 3750 3868 392 315 27 14182

  ......................................................... نقده 1/1 5535 92 14 0 0 0 5429

  ...................................................... بوکان 2/3 5456 717 2894 1461 352 0 33

  ................................................ دژشاهین 1/1 3248 569 87 0 0 0 2592

  ....................................................... تکاب 1/4 6408 1512 128 168 101 0 4498

  ..................................................... اشنویه 2/2 5078 1596 1623 1168 519 136 36

  .................................................. چالدران 2/1 4096 25 13 0 14 0 4044

  ................................................... پلدشت 1/1 5091 223 37 0 0 0 4831

  .................................................... چایپاره 2/0 3044 0 10 0 0 0 3034

  ....................................................... شوط 1/2 630 127 0 12 0 0 491
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هاي مورد استفاده، تعداد  برحسب نوع عملکرد اتاق  آذربایجان غربیواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24
 1392تفکیک شهرستان:  اتاق و میانگین آن به

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

40300 40287 79846 74679 2175 237287 3 ن           237287 4/ ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....    

  ..................................................... ارومیه 60750 3/0 60750 539 19995 27797 7599 4820

  ................................................ پیرانشهر 10174 4/7 10174 38 1776 2391 1871 4098

  ....................................................... خوي 25425 3/1 25425 22 8141 10374 4604 2284

  ................................................. سردشت 9672 4/8 9672 0 358 1231 2803 5280

  .................................................. سلماس 19025 2/9 19025 110 10457 3349 3340 1770

  ........................................................ ماکو 7524 2/9 7524 35 2770 3159 1065 496

  ..................................................... مهاباد 13743 4/0 13743 17 2569 4651 1567 4938

  ............................................... میاندوآب 26067 3/3 26067 168 8946 7635 5292 4027

  ........................................................ نقده 8011 3/6 8011 0 245 3509 3871 385

  ...................................................... بوکان 10360 5/1 10360 0 345 2437 1594 5984

  ............................................... دژشاهین 9252 3/0 9252 344 2678 3836 1871 523

  .......................................................تکاب 7359 3/0 7359 35 2468 3194 1023 639

  .................................................... اشنویه 7611 4/7 7611 20 1115 1414 1519 3543

  ................................................. چالدران 6350 2/4 6350 98 4545 1327 207 174

  ................................................... پلدشت 6291 3/4 6291 88 1641 2076 1460 1025

  ................................................... چایپاره 3996 2/8 3996 52 2115 1005 536 288

  ....................................................... شوط 5677 2/0 5677 609 4516 461 64 26
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هاي مورد استفاده، تعداد  عملکرد اتاق برحسب نوع آذربایجان غربیواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24
 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان:  به اتاق و میانگین آن

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ن           2/9 237287 2315 95644 86059 34009 19260 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ .....     

 ...................................................... ارومیه 3/0 60750 539 20553 27889 7215 4554

 ................................................. پیرانشهر 3/5 10174 38 2397 3446 2492 1801

 ....................................................... خوي 2/5 25425 22 15139 8384 1200 681

 ................................................. سردشت 4/1 9672 0 560 2558 3888 2666

 ................................................... سلماس 2/3 19025 129 15064 2753 645 434

 ......................................................... ماکو 2/9 7524 35 2788 3186 1020 496

 ...................................................... مهاباد 3/1 13743 17 3259 7015 2255 1196

 ................................................ میاندوآب 2/7 26067 240 13063 9081 2171 1512

 ......................................................... نقده 3/5 8011 0 245 3552 3891 322

 ...................................................... بوکان 3/9 10360 0 628 3861 3276 2594

 ................................................ دژشاهین 2/9 9252 344 2925 3937 1648 398

 ....................................................... تکاب 2/6 7359 35 3649 2841 606 229

 ..................................................... اشنویه 3/2 7611 50 2394 2693 1464 1010

 .................................................. چالدران 2/4 6350 98 4569 1302 220 160

 ....................................................پلدشت 3/3 6291 88 1722 2108 1452 921

 .................................................... چایپاره 2/8 3996 52 2125 1005 525 288

 ....................................................... شوط 2/0 5677 628 4564 445 40 0

2 
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هاي مورد استفاده، تعداد  نوع عملکرد اتاقبرحسب  آذربایجان غربیواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24
 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان:  به میانگین آناتاق و 

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترك زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ن           1/7 57830 30347 17558 6699 2209 1017 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

 ...................................................... ارومیه 1/7 997 441 467 89 0 0

 ................................................. پیرانشهر 2/5 4653 1450 1319 898 415 571

 ....................................................... خوي 1/2 12844 11108 1180 512 0 44

 ................................................. سردشت 1/2 5809 5246 256 187 89 31

 ................................................... سلماس 1/8 5984 2066 3256 429 149 84

 ......................................................... ماکو 1/0 63 63 0 0 0 0

 ...................................................... مهاباد 2/3 5528 1257 2229 1488 420 134

 ................................................ میاندوآب 1/7 8352 3750 3868 392 315 27

 ......................................................... نقده 1/1 106 92 14 0 0 0

 ...................................................... بوکان 2/2 5423 790 3080 1310 243 0

 ................................................ دژشاهین 1/1 656 569 87 0 0 0

 ....................................................... تکاب 1/4 1910 1512 128 191 79 0

 ..................................................... اشنویه 2/2 5042 1629 1612 1191 486 125

 .................................................. چالدران 2/1 52 25 13 0 14 0

 ....................................................پلدشت 1/1 260 223 37 0 0 0

 .................................................... چایپاره 2/0 10 0 10 0 0 0

 ....................................................... شوط 1/2 139 127 0 12 0 0
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  1392تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع سند به  آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -25

 سایر بدون سند اظهار نشده
داراي برگه واگذاري، 
 سندخطی یا قولنامه

داراي سند 
 ثبتی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن           237287 103520 93477 277 39621 392 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ .....     

 ...................................................... ارومیه 60750 20421 37096 162 2980 91

 ................................................. پیرانشهر 10174 6809 619 0 2746 0

 ....................................................... خوي 25425 14171 10206 91 877 80

 ................................................. سردشت 9672 3579 3153 15 2925 0

 ................................................... سلماس 19025 9946 109 0 8969 0

 ......................................................... ماکو 7524 2905 2256 0 2363 0

 ...................................................... مهاباد 13743 7210 1659 0 4859 15

 ................................................ میاندوآب 26067 14017 11239 0 765 46

 ......................................................... نقده 8011 3159 4852 0 0 0

 ...................................................... بوکان 10360 6744 3155 0 316 145

 ................................................ دژشاهین 9252 5198 2007 0 2047 0

 ....................................................... تکاب 7359 1806 1483 0 4070 0

 ..................................................... اشنویه 7611 1419 2261 0 3931 0

 .................................................. چالدران 6350 31 4880 0 1439 0

 ....................................................پلدشت 6291 1823 3187 0 1266 15

 .................................................... چایپاره 3996 1879 2062 0 56 0

 ....................................................... شوط 5677 2402 3254 8 12 0
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         تفکیـک  تـرین منبـع تـامین سـرمایش بـه      برحسـب عمـده    آذربایجـان غربـی  استان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -26
 1392شهرستان: 

اظهار 
 نشده

بدون منبع 
 تامین سرمایش

 پنکه کولر آبی کولر گازي سایر
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ن           237287 72972 50353 385 82 113308 187 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ..................................................... ارومیه 60750 23725 6739 228 0 30058 0

  ................................................. پیرانشهر 10174 3070 5733 0 0 1371 0

  ....................................................... خوي 25425 11055 2235 30 0 12105 0

  ................................................. سردشت 9672 2837 4821 59 0 1955 0

  ................................................... سلماس 19025 7019 1381 0 0 10625 0

  ......................................................... ماکو 7524 693 707 0 0 6125 0

  ...................................................... مهاباد 13743 931 3663 13 0 9102 35

  ................................................ میاندوآب 26067 10922 6644 0 82 8335 83

  ......................................................... نقده 8011 3444 3141 0 0 1410 16

  ...................................................... بوکان 10360 718 1333 0 0 8277 31

  ................................................ دژشاهین 9252 1827 3001 16 0 4408 0

  ....................................................... تکاب 7359 968 151 0 0 6240 0

  .....................................................اشنویه 7611 2266 2836 14 0 2495 0

  .................................................. چالدران 6350 265 14 0 0 6071 0

  ................................................... پلدشت 6291 577 4471 0 0 1221 22

  ....................................................چایپاره 3996 1611 1227 0 0 1158 0

  ....................................................... شوط 5677 1044 2257 24 0 2352 0
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تفکیـک   برحسب وضعیت فضاي باز براي نگهداري حیوانـات  بـه    آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -27
   1392شهرستان:

 اظهار نشده
فاقد فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
داراي فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
 شهرستان تعداد واحد مسکونی

ن           237287 40682 196362 243 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ..................................................... ارومیه 60750 3023 57727 0

  ................................................. پیرانشهر 10174 2089 8085 0

  ....................................................... خوي 25425 8919 16324 183

  ................................................. سردشت 9672 460 9212 0

  ................................................... سلماس 19025 26 18999 0

  ......................................................... ماکو 7524 3499 4025 0

  ...................................................... مهاباد 13743 524 13219 0

  ................................................ میاندوآب 26067 8104 17917 46

  ......................................................... نقده 8011 173 7838 0

  ...................................................... بوکان 10360 4877 5469 14

  ................................................ دژشاهین 9252 877 8375 0

  ....................................................... تکاب 7359 570 6789 0

  .....................................................اشنویه 7611 1886 5725 0

  .................................................. چالدران 6350 436 5914 0

  ................................................... پلدشت 6291 3369 2922 0

  ....................................................چایپاره 3996 277 3719 0

  ....................................................... شوط 5677 1575 4102 0
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تفکیـک   برحسـب وضـعیت و نـوع عملکـرد حیـاط بـه        آذربایجـان غربـی  اسـتان   واحدهاي مسکونی معمولی روسـتایی   -28
 1392:شهرستان

 فاقد حیاط

 عملکرد برحسبداراي حیاط 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 نشده اظهار
و  یستیز

  یشتیمع
 جمع زیستی

ن           237287 228467 140477 77907 10083 8820 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ .....     

  ..................................................... ارومیه 60750 57712 43855 13153 705 3038

  ................................................ پیرانشهر 10174 9725 4954 4255 516 449

  ....................................................... خوي 25425 25392 12550 12099 743 33

  ................................................. سردشت 9672 5677 2247 1950 1480 3996

  .................................................. سلماس 19025 19025 4633 12533 1859 0

  ........................................................ ماکو 7524 7508 6153 1201 154 16

  ..................................................... مهاباد 13743 13418 8549 3773 1097 325

  ............................................... میاندوآب 26067 25889 11948 13544 397 178

  ........................................................ نقده 8011 8002 7839 110 53 9

  ...................................................... بوکان 10360 9723 3981 4520 1222 637

  ............................................... دژشاهین 9252 9252 7446 1699 107 0

  .......................................................تکاب 7359 7359 6941 368 50 0

  .................................................... اشنویه 7611 7540 2704 4762 74 71

  ................................................. چالدران 6350 6334 4760 336 1238 16

  ................................................... پلدشت 6291 6291 3690 2579 23 0

  ................................................... چایپاره 3996 3987 3549 318 120 9

  ....................................................... شوط 5677 5633 4680 707 246 44
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 1392شهرستان:تفکیک  برحسب وضعیت و نوع عملکرد ایوان به  آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -29

 فاقد ایوان نشدهاظهار 

 عملکردبرحسب  ایوانداراي 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
زیستی و 
 معیشتی

 جمع زیستی

ن           237287 90501 87554 2796 151 146521 265 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  ....     

  ..................................................... ارومیه 60750 13372 13201 171 0 47378 0

  ................................................ پیرانشهر 10174 7176 7088 88 0 2998 0

  ....................................................... خوي 25425 5342 5107 235 0 20083 0

  ................................................. سردشت 9672 1126 1062 64 0 8546 0

  .................................................. سلماس 19025 335 117 218 0 18626 63

  ........................................................ ماکو 7524 4295 4244 51 0 3200 29

  ..................................................... مهاباد 13743 8452 8261 149 42 5189 101

  ............................................... میاندوآب 26067 21239 20083 1094 61 4794 34

  ........................................................ نقده 8011 6607 6463 144 0 1404 0

  ...................................................... بوکان 10360 136 87 49 0 10187 37

  ............................................... دژشاهین 9252 5701 5535 166 0 3551 0

  .......................................................تکاب 7359 5479 5456 24 0 1880 0

  .................................................... اشنویه 7611 3757 3661 96 0 3854 0

  ................................................. چالدران 6350 853 793 61 0 5497 0

  ................................................... پلدشت 6291 3805 3640 126 39 2486 0

  ................................................... چایپاره 3996 931 901 21 9 3065 0

  ....................................................... شوط 5677 1895 1856 38 0 3782 0



                                                                                       1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج 

 

59 

تفکیـک   ي اسـتقرار آن بـه   نحـوه  و برحسب وضـعیت مسـتراح   آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -30
 1392 :شهرستان

 مستراح فاقد اظهارنشده

 ي استقرار برحسب نحوه داراي مستراح
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 جمع چسبیده به بنا مجزا از بنا اظهارنشده

ن           237287 236644 61830 174784 30 643 0 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....    

  ..................................................... ارومیه 60750 60750 18988 41762 0 0 0

  ................................................ پیرانشهر 10174 10154 7281 2873 0 20 0

  ....................................................... خوي 25425 25329 2796 22533 0 96 0

  ................................................. سردشت 9672 9565 8381 1184 0 107 0

  .................................................. سلماس 19025 18995 1440 17555 0 30 0

  ........................................................ ماکو 7524 7462 1025 6436 0 62 0

  ..................................................... مهاباد 13743 13743 3612 10131 0 0 0

  ............................................... میاندوآب 26067 25980 2058 23921 0 87 0

  ........................................................ نقده 8011 8011 7999 12 0 0 0

  ...................................................... بوکان 10360 10360 2076 8284 0 0 0

  ............................................... دژشاهین 9252 9238 1209 8029 0 14 0

  .......................................................تکاب 7359 7359 804 6555 0 0 0

  .................................................... اشنویه 7611 7576 1866 5709 0 35 0

  ................................................. چالدران 6350 6312 331 5981 0 38 0

  ................................................... پلدشت 6291 6198 791 5377 30 93 0

  ................................................... چایپاره 3996 3936 382 3554 0 60 0

  ....................................................... شوط 5677 5677 791 4886 0 0 0
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 1392تفکیک شهرستان:  آن بهي برحسب وضعیت ساخت بنا   آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -31

 شهرستان تعداد واحد مسکونی ساخت تدریجی  باره ساخت یک اظهار نشده

ن           237287 58205 179082 0 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

 ...................................................... ارومیه 60750 5977 54773 0

 ................................................. پیرانشهر 10174 4127 6047 0

 ....................................................... خوي 25425 1456 23969 0

 ................................................. سردشت 9672 1762 7910 0

 ................................................... سلماس 19025 15216 3809 0

 ......................................................... ماکو 7524 1265 6259 0

 ...................................................... مهاباد 13743 2624 11119 0

 ................................................ میاندوآب 26067 3180 22887 0

 ......................................................... نقده 8011 0 8011 0

 ...................................................... بوکان 10360 7118 3242 0

 ................................................ دژشاهین 9252 0 9252 0

 ....................................................... تکاب 7359 2539 4820 0

 ..................................................... اشنویه 7611 2937 4674 0

 .................................................. چالدران 6350 4160 2190 0

 ....................................................پلدشت 6291 2572 3719 0

 .................................................... چایپاره 3996 2696 1300 0

 ....................................................... شوط 5677 577 5100 0
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تفکیـک   برحسب نوع سازه در فضاهاي زیسـتی و معیشـتی بـه     آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -32
 1392شهرستان:

 زیستی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
ي چوبی سازه

 یا مختلط
ي فلزي یا سازه

 بتنی
 جمع ي بناییسازه

ن           237287 237287 227839 7906 1443 99 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ..................................................... ارومیه 60750 60750 59823 793 135 0

  ................................................. پیرانشهر 10174 10174 9907 141 108 18

  ....................................................... خوي 25425 25425 22542 2883 0 0

  ................................................. سردشت 9672 9672 8927 339 407 0

  .................................................. سلماس 19025 19025 18840 105 0 81

  ........................................................ ماکو 7524 7524 7172 313 39 0

  ...................................................... مهاباد 13743 13743 13687 56 0 0

  ............................................... میاندوآب 26067 26067 25142 847 78 0

  ........................................................ نقده 8011 8011 7436 0 575 0

  ...................................................... بوکان 10360 10360 9784 576 0 0

  ............................................... دژشاهین 9252 9252 9218 34 0 0

  ....................................................... تکاب 7359 7359 6882 477 0 0

  .................................................... اشنویه 7611 7611 7475 49 88 0

  .................................................. چالدران 6350 6350 6303 34 14 0

  ................................................... پلدشت 6291 6291 6155 136 0 0

  ................................................... چایپاره 3996 3996 3278 718 0 0

  ....................................................... شوط 5677 5677 5269 408 0 0

2 
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تفکیـک   برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستی و معیشـتی بـه    آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی -32
 (ادامه) 1392شهرستان:

 معیشتی

 شهرستان
 اظهار نشده

ي چوبی یا سازه
 مختلط

ي فلزي یا سازه
 بتنی

 جمع ي بناییسازه

ن           119478 112133 546 4767 2031 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

 ...................................................... ارومیه 14075 13387 0 358 331

 ................................................. پیرانشهر 4758 4639 0 18 102

 ....................................................... خوي 12896 12754 52 0 90

 ................................................. سردشت 5809 5377 161 225 47

 ................................................... سلماس 14675 14623 0 0 52

 ......................................................... ماکو 3986 3845 0 0 141

 ...................................................... مهاباد 5268 4851 0 0 418

 ................................................ میاندوآب 22535 18395 156 3727 257

 ......................................................... نقده 4715 4192 0 322 201

 ...................................................... بوکان 5456 5277 100 0 79

 ................................................ دژشاهین 2918 2900 0 0 18

 ....................................................... تکاب 6265 6230 0 0 35

 ..................................................... اشنویه 3395 3262 20 93 20

 .................................................. چالدران 4096 4031 0 14 52

 ....................................................پلدشت 4955 4778 0 11 166

 .................................................... چایپاره 3044 3020 16 0 9

 ....................................................... شوط 630 574 42 0 14
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      یسـت یز يکالف در فضاها وضعیتبرحسب   آذربایجان غربیاستان بنایی روستایی  ي سازهواحدهاي مسکونی معمولی داراي  -33
    1392: شهرستان تفکیک  به

واحد مسکونی  تعداد
 سازه بنایی فاقد کالف

واحد مسکونی  تعداد
 سازه بنایی داراي کالف

مسکونی تعداد واحد 
 سازه بناییي دارا

 شهرستان تعداد واحد مسکونی

ن           237287 227839 34446 193393 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ......................................................ارومیه 60750 59823 8867 50956

  ................................................. پیرانشهر 10174 9907 1039 8868

  ....................................................... خوي 25425 22542 2333 20209

  ................................................. سردشت 9672 8927 461 8466

  ................................................... سلماس 19025 18840 3024 15816

  ......................................................... ماکو 7524 7172 1293 5880

  ...................................................... مهاباد 13743 13687 2644 11043

  ................................................ میاندوآب 26067 25142 5300 19842

  ......................................................... نقده 8011 7436 824 6612

  ...................................................... بوکان 10360 9784 1040 8744

  ................................................ دژشاهین 9252 9218 1038 8180

  ....................................................... تکاب 7359 6882 365 6517

  ..................................................... اشنویه 7611 7475 1309 6166

  .................................................. چالدران 6350 6303 1797 4505

  ................................................... پلدشت 6291 6155 1330 4826

  .................................................... چایپاره 3996 3278 658 2619

  ....................................................... شوط 5677 5269 1126 4143
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ریـزي   کار رفتـه در پـی   ي به هعمد برحسب وضعیت و نوع مصالح  آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -34
 1392: شهرستانتفکیک  فضاهاي زیستی به

اظهار 
 نشده

 فاقد
 يریز پی

 کار رفته هبي  هي برحسب نوع مصالح عمدریزپیداراي 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

اظهار 
 نشده

بلوك سیمانی 
 یا سایر 

 جمع شفته سنگ بتن

ن           237287 227031 26363 156773 40472 3219 204 10223 33 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ..................................................... ارومیه 60750 60006 1117 44811 13616 461 0 744 0

  ................................................. پیرانشهر 10174 9898 10 8201 1688 0 0 276 0

  ....................................................... خوي 25425 25425 0 21751 3674 0 0 0 0

  ................................................. سردشت 9672 9635 26 8451 1131 26 0 37 0

  ................................................... سلماس 19025 18999 367 15122 3510 0 0 26 0

  ......................................................... ماکو 7524 7484 76 5990 1418 0 0 40 0

  ...................................................... مهاباد 13743 13151 538 9847 2692 33 41 575 17

0 2153 163 416 1914 5182 
1623

8 
  ................................................ میاندوآب 26067 23914

  ......................................................... نقده 8011 3214 3090 84 20 20 0 4781 16

  ...................................................... بوکان 10360 10335 616 8491 1114 113 0 25 0

  ................................................ دژشاهین 9252 8507 31 5387 1219 1870 0 745 0

  ....................................................... تکاب 7359 7296 16 6627 653 0 0 63 0

  .....................................................اشنویه 7611 7611 32 5220 2104 255 0 0 0

  .................................................. چالدران 6350 5681 0 3986 1695 0 0 669 0

  ................................................... پلدشت 6291 6249 308 4758 1169 14 0 42 0

  ....................................................چایپاره 3996 3987 0 2617 1360 10 0 9 0

  ....................................................... شوط 5677 5639 3897 248 1494 0 0 38 0
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چینی  کار رفته در کرسی به ي هعمدبرحسب وضعیت و نوع مصالح   آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -35
 1392: شهرستانتفکیک  فضاهاي زیستی به

اظهار 
 نشده

فاقد
 چینی  کرسی

 کار رفته هبي  هچینی برحسب نوع مصالح عمد داراي کرسی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
خشت، بلوك 

 سیمانی یا سایر 
 جمع آجر سنگ

ن           237287 215753 60598 128638 26164 353 21500 34 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

 ...................................................... ارومیه 60750 55875 24103 28041 3731 0 4875 0

 ................................................. پیرانشهر 10174 9910 2391 4614 2905 0 264 0

 ....................................................... خوي 25425 25392 106 25286 0 0 33 0

 ................................................. سردشت 9672 9552 1507 7323 721 0 120 0

 ................................................... سلماس 19025 16396 12461 3779 38 118 2629 0

 ......................................................... ماکو 7524 6815 279 6451 85 0 709 0

 ...................................................... مهاباد 13743 9638 2314 6898 333 93 4105 0

 ................................................ میاندوآب 26067 25520 3779 11581 10087 73 514 34

 ......................................................... نقده 8011 7260 4658 2187 415 0 751 0

 ...................................................... بوکان 10360 10195 2600 4908 2687 0 165 0

 ................................................ دژشاهین 9252 7867 2015 2918 2934 0 1385 0

 ....................................................... تکاب 7359 3875 469 3406 0 0 3484 0

 ..................................................... اشنویه 7611 6686 2235 3123 1328 0 925 0

 .................................................. چالدران 6350 6043 316 5710 17 0 307 0

 ....................................................پلدشت 6291 5748 446 4583 719 0 543 0

 .................................................... چایپاره 3996 3427 854 2347 165 61 569 0

 ....................................................... شوط 5677 5555 65 5482 0 8 122 0
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کـار رفتـه در دیـوار فضـاهاي زیسـتی       برحسب نوع مصالح بـه   آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -36
 1392تفکیک شهرستان: به

 اظهار نشده
 خشت، چینه

 سایر یا
 آجر سنگ بلوك سیمانی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن           237287 174595 34536 34026 16415 392 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

 ...................................................... ارومیه 60750 54072 1218 4956 2179 0

 ................................................. پیرانشهر 10174 4658 657 5973 140 0

 ....................................................... خوي 25425 24436 1178 709 2729 0

 ................................................. سردشت 9672 2430 7299 3185 181 0

 ................................................... سلماس 19025 16506 297 52 2191 0

 ......................................................... ماکو 7524 3865 3830 255 1148 36

 ...................................................... مهاباد 13743 8318 3790 3341 557 93

 ................................................ میاندوآب 26067 22479 565 3483 1407 126

 ......................................................... نقده 8011 6923 281 791 0 16

 ...................................................... بوکان 10360 5621 2109 2099 742 0

 ................................................ دژشاهین 9252 3980 1295 3874 1640 0

 ....................................................... تکاب 7359 1438 5939 204 359 14

 ..................................................... اشنویه 7611 5652 112 2302 36 56

 .................................................. چالدران 6350 3348 2656 641 376 0

 ....................................................پلدشت 6291 3749 1864 1583 1858 51

 .................................................... چایپاره 3996 2706 1056 111 235 0

 ....................................................... شوط 5677 4413 388 466 638 0



                                                                                       1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج 

 

67 

تفکیـک   کـار رفتـه در نمـا بـه     ي بـه  هبرحسب نوع مصالح عمـد   آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -37
 1392شهرستان:

 آجرگري آجر ماشینی سنگ سیمان
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ن           237287 115926 27102 22426 34079 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ..................................................... ارومیه 60750 39178 7406 1860 8069

  ................................................ پیرانشهر 10174 2069 1744 161 3290

  ....................................................... خوي 25425 12761 5765 4413 1637

  ................................................. سردشت 9672 1139 639 4297 3172

  .................................................. سلماس 19025 15330 446 845 28

  ........................................................ ماکو 7524 1913 374 2373 2133

  ..................................................... مهاباد 13743 5089 995 1053 2609

  ............................................... میاندوآب 26067 12689 4600 1304 4450

  ........................................................ نقده 8011 5644 1063 49 287

  ...................................................... بوکان 10360 4360 914 1550 572

  ............................................... دژشاهین 9252 1280 693 193 3389

  .......................................................تکاب 7359 954 0 330 423

  .................................................... اشنویه 7611 4568 1199 197 156

  ................................................. چالدران 6350 2689 64 1887 651

  ................................................... پلدشت 6291 2680 111 1052 1016

  ................................................... چایپاره 3996 1665 495 369 251

  ....................................................... شوط 5677 1919 593 494 1946

2 
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تفکیک  کار رفته در نما به بهي  هبرحسب نوع مصالح عمد  آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -37
 (ادامه)  1392شهرستان: 

 سرامیک سایر اظهار نشده
کاهگل، گچ یا گچ و 

 خاك
 شهرستان چوب

ن           112 20970 1929 14148 595 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ..................................................... ارومیه 0 1239 151 2847 0

  ................................................ پیرانشهر 0 1030 53 1827 0

  ....................................................... خوي 0 518 33 240 59

  ................................................. سردشت 0 410 0 15 0

  .................................................. سلماس 35 2166 0 52 123

  ........................................................ ماکو 0 540 11 162 18

  ..................................................... مهاباد 0 1169 140 2539 149

  ............................................... میاندوآب 46 1211 296 1444 27

  ........................................................ نقده 0 425 0 525 19

  ...................................................... بوکان 0 1419 49 1480 17

  ............................................... دژشاهین 16 2341 525 763 51

  .......................................................تکاب 0 5551 0 85 16

  .................................................... اشنویه 0 156 11 1324 0

  ................................................. چالدران 0 654 346 45 13

  ................................................... پلدشت 15 822 11 480 104

  ................................................... چایپاره 0 895 257 64 0

  ....................................................... شوط 0 425 45 256 0
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تفکیک  کار رفته در سقف فضاهاي زیستی به برحسب نوع مصالح به  آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی -38
   1392: شهرستان

 آجر آهن گل وگچ چوب
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ن           237287 102337 105940 109372 105938 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

 ...................................................... ارومیه 60750 28823 31185 28577 19172

 ................................................. پیرانشهر 10174 3705 3721 3705 5636

 ....................................................... خوي 25425 19597 19496 19529 6001

 ................................................. سردشت 9672 1627 1820 1685 7153

 ................................................... سلماس 19025 9395 9466 9343 8001

 ......................................................... ماکو 7524 2973 2987 2960 4583

 ...................................................... مهاباد 13743 4515 4577 4619 7521

 ................................................ میاندوآب 26067 7436 7588 7613 13429

 ......................................................... نقده 8011 3936 4261 4006 2963

 ...................................................... بوکان 10360 2945 2961 3001 5553

 ................................................ دژشاهین 9252 2660 2823 2719 5406

 ....................................................... تکاب 7359 761 761 6805 6039

 ..................................................... اشنویه 7611 2535 2605 3357 3668

 .................................................. چالدران 6350 2703 2766 2717 3601

 ....................................................پلدشت 6291 3631 3634 3644 3360

 .................................................... چایپاره 3996 2095 2166 2104 1663

 ....................................................... شوط 5677 3001 3122 2988 2189
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2 
 زیسـتی کـار رفتـه در سـقف فضـاهاي      نوع مصالح بـه برحسب   آذربایجان غربی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -38

 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان: به

 اظهار نشده
خشت، حصیر یا 

 سایر
سفال، شیروانی یا 

 ایرانیت
 شهرستان سیمان یا بتن تیرچه و بلوك

ن           6110 30183 2358 57650 60 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ..................................................... ارومیه 821 8855 2205 10407 0

  .................................................پیرانشهر 0 1679 0 2109 0

  ....................................................... خوي 183 822 0 3933 0

  ................................................. سردشت 15 1032 0 2236 0

  .................................................. سلماس 0 1676 0 4268 0

  ........................................................ ماکو 172 297 0 1985 0

  ...................................................... مهاباد 0 2557 0 8244 20

  ............................................... میاندوآب 3686 6101 0 4409 0

  ........................................................ نقده 0 823 0 2270 0

  ...................................................... بوکان 14 1812 0 1094 31

  ............................................... دژشاهین 0 1405 0 6245 0

  ....................................................... تکاب 30 515 24 95 0

  .................................................... اشنویه 1086 1439 0 3514 0

  .................................................. چالدران 13 39 0 1684 0

  ................................................... پلدشت 72 473 33 1811 0

  ................................................... چایپاره 17 192 82 1811 9
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  ....................................................... شوط 0 467 15 1534 0

تفکیـک   ي سقف فضاهاي زیسـتی بـه   هبرحسب نوع پوشش عمد  آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی -39
 1392شهرستان:

 اظهار نشده 
موزاییک، 
 ایآسفالت، بتن 

 سایر 

حلب یا سفال
 (شیروانی)

عایق رطوبتی 
 کاهگل قیرگونی  آماده

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن           237287 63795 5531 132391 2604 32908 59 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ..................................................... ارومیه 60750 6311 751 38294 2263 13131 0

  ................................................ پیرانشهر 10174 1576 18 44 0 8536 0

  ....................................................... خوي 25425 2913 1612 19180 0 1721 0

  ................................................. سردشت 9672 4746 278 4591 26 32 0

  .................................................. سلماس 19025 4984 638 8866 38 4499 0

  ........................................................ ماکو 7524 3704 88 3440 29 262 0

  ..................................................... مهاباد 13743 4528 141 9073 0 0 0

  ............................................... میاندوآب 26067 13509 811 7718 113 3870 46

  ........................................................ نقده 8011 2637 25 5194 0 155 0

  ...................................................... بوکان 10360 3396 96 6868 0 0 0

  ............................................... دژشاهین 9252 2474 468 6219 0 91 0

  .......................................................تکاب 7359 5125 148 2027 21 38 0

  .................................................... اشنویه 7611 1621 52 5851 0 87 0

  ................................................. چالدران 6350 2559 55 3592 0 131 13

  ................................................... پلدشت 6291 1739 51 4437 28 37 0
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  ................................................... چایپاره 3996 870 215 2579 73 261 0

  ....................................................... شوط 5677 1103 85 4417 15 58 0

تفکیـک   برحسـب شـکل ظـاهري سـقف فضـاهاي زیسـتی بـه         آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -40
 1392شهرستان:

 مسطح دارشیب گنبدي ايگهواره اظهار نشده 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ن           237287 234057 2782 183 107 158 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ..................................................... ارومیه 60750 58247 2341 162 0 0

  .................................................پیرانشهر 10174 10130 0 0 44 0

  ....................................................... خوي 25425 25379 46 0 0 0

  ................................................. سردشت 9672 9625 26 21 0 0

  .................................................. سلماس 19025 18987 38 0 0 0

  ........................................................ ماکو 7524 7495 29 0 0 0

  ...................................................... مهاباد 13743 13657 0 0 0 86

  ............................................... میاندوآب 26067 25835 113 0 46 73

  ........................................................ نقده 8011 8011 0 0 0 0

  ...................................................... بوکان 10360 10360 0 0 0 0

  ............................................... دژشاهین 9252 9198 54 0 0 0

  ....................................................... تکاب 7359 7322 21 0 16 0

  .................................................... اشنویه 7611 7611 0 0 0 0

  .................................................. چالدران 6350 6350 0 0 0 0

  ................................................... پلدشت 6291 6263 28 0 0 0
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  ................................................... چایپاره 3996 3923 73 0 0 0

  ....................................................... شوط 5677 5662 15 0 0 0

رطـوبتی سـقف   کـاري   نـوع عـایق  ترین  هعمدوضعیت و برحسب   آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -41
 1392: شهرستانتفکیک  فضاهاي زیستی به

اظهار 
 نشده

 فاقد
کاري عایق

 رطوبتی

 نوعترین  هرطوبتی برحسب عمد کاري عایقداراي 

تعداد واحد 
 مسکونی

اظهار  شهرستان
 نشده

قیرگونی، 
پالستیک 
 یا سایر 

سفال، شیروانی 
یا ایرانیت(سقف 

 شیبدار)

عایق 
رطوبتی 

 آماده
 جمع کاهگل

ن           237287 236964 61647 144221 2604 28378 114 323 0 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ  .....     

  ..................................................... ارومیه 60750 60494 6081 39006 2263 13099 45 256 0

  ................................................ پیرانشهر 10174 10156 1581 8483 0 92 0 18 0

  ....................................................... خوي 25425 25425 2913 19180 0 3293 40 0 0

  ................................................. سردشت 9672 9672 4716 4604 26 327 0 0 0

  .................................................. سلماس 19025 19025 4636 9129 38 5194 28 0 0

  ........................................................ ماکو 7524 7524 3692 3453 29 350 0 0 0

  ......................................................مهاباد 13743 13743 4117 9447 0 179 0 0 0

  ............................................... میاندوآب 26067 26067 12912 9166 113 3876 0 0 0

  ........................................................ نقده 8011 8011 2531 5288 0 192 0 0 0

  ...................................................... بوکان 10360 10360 3223 7041 0 96 0 0 0

  ............................................... دژشاهین 9252 9232 2421 6272 0 539 0 20 0

  ....................................................... تکاب 7359 7359 5108 2082 21 148 0 0 0

  .................................................... اشنویه 7611 7611 1551 5936 0 123 0 0 0

  ................................................. چالدران 6350 6339 2518 3633 0 188 0 11 0
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  ................................................... پلدشت 6291 6291 1720 4455 28 88 0 0 0

  ................................................... چایپاره 3996 3977 846 2587 73 473 0 19 0

  ....................................................... شوط 5677 5677 1082 4458 15 122 0 0 0

کار رفته در کف فضـاهاي زیسـتی    ي به هبرحسب نوع مصالح عمد  آذربایجان غربیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -42
 1392:شهرستانتفکیک  به

اظهار 
 نشده

فاقدکف
 سازي

چوب یا 
 سایر

آجر یا 
 سنگ

بتن یا 
سیمان و 

 ماسه

گل، گل و 
گچ یا  گل 

 و آهک
 موزاییک

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن           237287 578 151907 80940 928 2597 41 296 ی“ ف ر  ن ی“ ٍۀ ف   آ .....     

  ..................................................... ارومیه 60750 293 51570 7142 395 1350 0 0

  ................................................. پیرانشهر 10174 0 19 10136 0 19 0 0

  ....................................................... خوي 25425 0 24195 1076 33 122 0 0

  ................................................. سردشت 9672 30 361 9118 0 163 0 0

  ................................................... سلماس 19025 0 18973 0 0 22 0 31

  ......................................................... ماکو 7524 16 7397 16 16 60 0 18

  ...................................................... مهاباد 13743 0 440 13035 38 21 21 189

  ................................................ میاندوآب 26067 27 17056 8122 113 749 0 0

  ......................................................... نقده 8011 0 7364 606 12 0 0 28

  ...................................................... بوکان 10360 174 21 9979 150 22 0 14

  ................................................ دژشاهین 9252 0 637 8615 0 0 0 0

  ....................................................... تکاب 7359 24 1793 5485 38 19 0 0

  .....................................................اشنویه 7611 0 0 7591 0 0 20 0



                                                                                       1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج 

 

75 

  .................................................. چالدران 6350 14 6325 0 0 11 0 0

  ................................................... پلدشت 6291 0 6263 0 0 28 0 0

  ....................................................چایپاره 3996 0 3980 0 0 0 0 16

  ....................................................... شوط 5677 0 5514 19 132 12 0 0
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 جمهوري اسالمی ایران

 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 
 

 1392-هاي مسکن روستاییآمارگیري از ویژگی
 فهرست برداري-1فرم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

طر
 س

اره
شم

 

 ) 6ستون  1مشخصات واحد مسکونی (براي کد  مشخصات مکان

 توضیحات ضروري
شماره  نوع معبر و نام آن

 پالك

 مکانشماره 
آیا این 

مکان یک 
واحد 

مسکونی 
 ؟است
 

 1بلی   
 

 2خیر   

 نوع واحد مسکونی
 مسکونی معمولی:

 1واحد آپارتمانی            
 2واحد ویالیی               
 مسکونی  غیر معمولی :
 3چادر                        

 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن
 5کپر و آالچیق             

 6                        سایر

 7ستون  2و1براي کد 

 فرعی اصلی

وضع سکونت در واحد 
 مسکونی

 
 1مسکونی دائمی           

 2     مسکونی موسمی   
 3  خالی ازسکنه موسمی

 4خالی ازسکنه دائمی     

 8ستون 3و 2و1براي کد 

شماره 
ردیف واحد 

 مسکونی
 سرپرست خانوارنام  و نام خانوادگی 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

 نام استان: .........................................................        

                ..................................................نام شهرستان: 

                          نام بخش: ........................................................

  ............................. نام دهستان: ...................

        ..................................:آبادينام 

 

 

 

 

 

 

                                                 شماره حوزه:

                                                           :نمونه  شماره طبقه آبادي

                                             شماره ردیف آبادي نمونه:   

     از            : نمونه آباديشماره برگ در 
 

 

 

 

 

  

 

        یخ: ...............................ریخ ........................   نام و نام خانوادگی بازبین : .............................  امضا و تارامضاء و تا  یخ: .................................  نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: .................................... رامضاء و تا    نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: ...............................

 یخ: ..........................................رامضا  و تا  ...................  ................................نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرایی: ..............              ...................................یخ: ..........رامضا  و تا  ...................  : ......................................بازبیننام و نام خانوادگی کارشناس 



 

طر
 س

اره
شم

 

 ) 6ستون  1مشخصات واحد مسکونی (براي کد  مشخصات مکان

 ضروري توضیحات
شماره  نوع معبر و نام آن

 پالك

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 
واحد 

مسکونی 
 ؟است
 

 1بلی   
 

 2خیر   

 نوع احد مسکونی
 مسکونی معمولی:

 1واحد آپارتمانی           
 2واحد ویالیی              
 مسکونی  غیر معمولی :
 3چادر                        

 4      آنآلونک، زاغه و  مشابه 
 5کپر و آالچیق             
 6سایر                        

 7ستون  2و1براي کد 

 فرعی اصلی 

وضع سکونت در واحد 
 مسکونی

 
مسکونی دائمی           

1 
 2     مسکونی موسمی   

 3  خالی ازسکنه موسمی
خالی ازسکنه دائمی     

4 

 8ستون  3و 2و1براي کد 

شماره 
ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمتجهت جغرافیایی نما یا نماهاي واحد مسکونی:  -1
                    4 غرب                                            3 شرق                                      2 جنوب                               1 شمال 

  
 تعداد بازشو ها(در و پنجره و روزنه) در فضاهاي زیستی واحد مسکونی:-2
 عدد             :      (کمتر از یک مترمربع)تعداد بازشوهاي کوچک -1
 عدد              :        (یک تا دو مترمربع) عداد بازشوهاي متوسطت-2
 عدد            :           ز دو مترمربع)(بیش اتعداد بازشوهاي بزرگ -3
 

 : آن واحد مسکونی و سطح اشغالساختمان تعداد طبقات  -3
 طبقه                              تعداد طبقات روي زمین             -1 
 طبقه                                            زیر زمین   تعداد طبقات-2
 متر مربع                 سطح اشغال(مساحت زیربناي طبقه اول)       -3
 

 سال                                      :واحد مسکونیبناي عمر  -4
 

 مترمربع              واحد مسکونی: ساختمان مساحت زمین -5

 

   :آن قرار گرفتن و مورد استفاده عملکردمساحت زیر بنا و تعداد اتاق در واحد مسکونی برحسب  -6

ف
ردی

 

 )(مترمربعمساحت زیر بنا  شرح
 تعداد اتاق

 مورد  استفاده کل
1 2 3 4 5 

    کل بنا 1
    فضاهاي زیستی 2
    فضاهاي معیشتی 3
    فضاهاي مشترك زیستی و معیشتی 4
    سایر فضاها  5

 
 وضعیت سند واحد مسکونی:     -7

        3 قولنامه    داراي سند خطی یا                          2 داراي برگه واگذاري                                              1 سند ثبتی
     5 ندارد                            4   ......................................  نوعسایر با ذکر 

 

 
 

 

                             شماره ردیف آبادي در فهرست نمونه ها:                                                                                      شماره طبقه آبادي:  

                                                                                                           ):  1شماره ردیف واحد مسکونی در فرم فهرست برداري(فرم 

                                             

 جمهوري اسالمی ایران
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

  

  هايآمارگیري از ویژگی
1392-مسکن روستایی  

 
 

2فرم    پرسشنامه واحد مسکونی-

        نام استان: ..........................     

      نام شهرستان: ...................       

  نام بخش: ..........................          

  نام دهستان: ..................  
 

 

......................                          .......................نام آبادي : ..............

  نمونه:    کد آبادي

              شماره حوزه:          
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 واحد مسکونی:     عمده ترین منبع تامین سرمایش -8
           5  دندار                   4  .........................  نوعسایر با ذکر           3 کولر گازي                2 کولر آبی              1 پنکه

 

 آیا این واحد مسکونی داراي فضاي باز براي نگهداري حیوانات می باشد؟                    -9
                             2 نه                                                            1 بله 

          

 آیا این واحد مسکونی داراي حیاط می باشد؟                        -10
                             11سوال    2 نه                                                            1 بله 
      
    1-2 معیشتی  و زیستی                                                                 1-1 زیستی             عملکرد غالب   

 

 آیا این واحد مسکونی داراي ایوان می باشد؟                        -11
                            12سوال    2 نه                                                            1 بله 

      
    1-2 معیشتی  و زیستی                                          1-1 زیستی             عملکرد غالب   

 

 آیا این واحد مسکونی داراي مستراح می باشد؟                        -12
                            13سوال    2 نه                                                            1 بله 
      

                                                                        13سوال     1-2 مجزا از بنا                                             1-1 چسبیده به بنا    نحوه استقرار   
                                                  

                                            1-1-2  به حیاط واحد مسکونی                        1-1-1 به داخل واحد مسکونی    باز شدن در  نحوه      
 

 نحوه ساخت واحد مسکونی:  - 13
                                                                                                                  14سوال   2 ساخت یکباره                                     1 ساخت تدریجی

                     
                                                                                                                     1-2 تکمیل و تجهیز بنا                                             1-1 افزایش زیربنا    منجرشدن به                

   

                                             :            زیستی                                      معیشتیبر حسب فضا نوع سازه بناي واحد مسکونیترین  عمده-14
   1-2                                    1-1                      سازه فلزي                                                        

   2-2                                    2-1 نی                                                                           وسازه بت 
  3-2                                    3-1                                                                 (دیوار باربر)سازه بنایی 

   4-2                                      4-1                            سازه چوبی                                                  
   5-2                                      5-1                                                (ترکیبی از سازه هاي فوق)سازه مختلط 

    

 )14سوال  3-1(براي کد  استفاده شده است؟ از کالف واحد مسکونیدر سازه بنایی فضاهاي زیستی آیا  -15
                            16سوال    2 نه                                                            1 بله 

    

 

 1-3 فاقد کالف در سقف                   1-2 کالف فلزي                         1-1 کالف بتونی          نوع کالف سقف 
   1-6 فاقد کالف در دیوار                    1-5 کالف فلزي                         1-4 کالف بتونی              نوع کالف دیوار
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 ریزي براي فضاهاي زیستی انجام شده است؟  آیا در این واحد مسکونی عملیات پی -16
                             17سوال    2 نه                                                      1 بله 
      

 1-3  نوبت                              1-2 سنگ                         1-1  (آهک و گل)شفته    رفته کار به عمده نوع مصالح  
  1-5   .................................  نوعسایر با ذکر                                  1-4  بلوك سیمانی                                                    

                 
 آیا در این واحد مسکونی عملیات کرسی چینی براي فضاهاي زیستی انجام شده است؟  -17
                             18سوال    2 نه                                                      1 بله 
      

  1-3  خشت                                1-2 سنگ                         1-1 آجر                  رفته کار به عمده نوع مصالح  
  1-5    ................................نوع سایر با ذکر                                    1-4  سیمانی بلوك                                                 

  
 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت رفته در دیوار فضاهاي زیستی واحد مسکونی: کار بهنوع مصالح  - 18
                3 بلوك                                                                    2 سنگ                                                        1  آجر   

                    6     ................................نوع سایر با ذکر                               5 چینه                                                         4  خشت
                                                      

 کار رفته در نماي واحد مسکونی: هب عمده نوع مصالح -19
  4 سیمان                                           3  سنگ                 2  ماشینی آجر                                   1   گري آجر

                                                                             8  ........ .............................نوعسایر با ذکر       7    سرامیک             6  کاهگل، گچ یا گچ و خاك                   5        چوب
 

 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت کار رفته در سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی: هنوع مصالح ب  -20
         5  خشت                            4 چوب             3  گل وگچ                        2 هن آ                     1              آجر 

 10    ..................نوعسایر با ذکر  9 حصیر            8 سفال، شیروانی یا ایرانیت    7   تیرچه و بلوك        6 یا بتونسیمان 
 

 سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی:   عمدهنوع پوشش  -21
                               3 عایق رطوبتی آماده                                             2 قیرگونی                                                        1   کاهگل
                                     6 موزاییک                                                          5 حلب (شیروانی)                                               4     سفال

  9  .........................................................نوعسایر با ذکر            8  بتون                                                            7  آسفالت
 

 شکل ظاهري سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی:   -22
 4 (نیم استوانه) گهواره اي               3 (نیم کره) گنبدي                    2 شیب دار                                      1    مسطح

 
 ؟ کاري رطوبتی شده است آیا سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی عایق - 23

                             24سوال    2 نه                                                      1 بله  
   

     1-3 رطوبتی آماده  عایق               1-2 قیرگونی                     1-1 کاهگل               رفته کار بهعمده نوع مصالح 
        1-5  پالستیک (نایلون)                1-4 سفال، شیروانی یا ایرانیت(سقف شیبدار)                                                        
     1-6  .............................................نوعسایر با ذکر                                                       
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 رفته در کف فضاهاي زیستی واحد مسکونی: کار به عمدهنوع مصالح  -24
                                                             4     موزاییک                                3 چوب                                  2 سنگ                             1             آجر
                                           8  و ماسه سیمان یا بتون                  7 گل و آهک                            6  چگل و گ                        5             گل

 10 سازي  فاقد کف                     9  ....................................................نوع....سایر با ذکر 
 

 آیا سرپرست خانوار ساکن درواحد مسکونی از زندگی در روستا راضی می باشد؟ -25

 2 نه                                                                                 1 بله        
 

 آیا سرپرست خانوار از واحد مسکونی راضی می باشد؟   -26
 2 نه                                                                                  1 بله       

 

 شده است؟        احداثبنیاد مسکن تسهیالت دریافتی از از با استفاده آیا  این واحد مسکونی  -27
 

  پایان آمارگیري   2 نه                    28سوال   سال احداث                                     1  بله       
   

 اي که بر اساس آن پروانه دریافت شده، در مرحله احداث بنا، تغییر کرده است؟ آیا نقشه-28
  29سوال   2 نه                                                                                  1 بله        

                                     

   1-2 تغییر نقشه معماري بدون اضافه شدن زیربنا                  1-1 سطح زیربنا  افزایش  نوع تغییر ترین  عمده          
       1-3    ................................................موردسایر با ذکر                                                                                                 

 

 آیا پس از اتمام بنا و سکونت در آن، تغییراتی در بنا داده شده است؟-29

 30سوال  2 نه                                                                                 1 بله        
                        

                                                          1-3   لوله کشی آب                  1-2 در و پنجره                    1-1   (دیوار و سقف)سازه اي   نوع تغییر ترین عمده 
                    1-6   .............نوعسایر با ذکر          1-5 سیستم فاضالب               1-4       سیم کشی برق

           

 ( وام و آورده شخصی) مجموع پولی که براي احداث  فضاهاي زیستی واحد مسکونی هزینه شده است؟ -30
   

 ریال                                                                                                                      

   توضیحات:
............................................................................................................................. ...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

 
 

                                     تلفن: م خانوادگی پاسخگو: .......................................................................................                  نام و نا

 ..........................امضا و تاریخ: .................................                 .......................  نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: .......................................................

 : ............................................................ امضا و تاریخ       نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: ............................................................................            

  ..............................امضا و تاریخ: ..............................           نام و نام خانوادگی بازبین: ...........................................................................................       

 ..............................امضا و تاریخ: ..............................           نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین: ..........................................................................       

                                   

  
1 3 
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 : 1392در سال وضع سکونت در آبادي -1

 4   خالی از سکنه دائمی          3   موسمی خالی از سکنه            2   موسمی داراي سکنه           1  دائمی داراي سکنه

                    پایان آمارگیري                                                                          2سوال                                                    

   

 :1392اهالی این آبادي در سال غالب اقتصاديفعالیت  -2

  3  خدمات                                                         2 صنعت                                                           1 کشاورزي

                                                         

                 کارگاه فعال صنایع دستی وجود دارد؟آبادي  در اینآیا  -3

  2 نه                                                                       1   بله

 

 :    1392بافت مسکونی آبادي در سال -4

           3   غیر متراکم (باز)                                              2 نیمه متراکم                                                    1  متراکم 

 

 هاي اخیر داراي گسترش بوده است؟                        آیا بافت مسکونی آبادي در سال -5

                             6سوال    2 نه                                                                       1   بله

      

 1-3    .......................... موردسایر با ذکر                  1-2   باغات               1-1 اراضی زراعی    سمت گسترش      

 

 مصالح عمده بکار رفته در احداث واحدهاي مسکونی آبادي: -6

  3  مصالح توام بومی و غیر بومی                              2 مصالح غیر بومی                                           1 مصالح بومی 

 

 

         .....  ....استان: ..................نام 

          ....... ...نام شهرستان: .........

          .......  ...نام بخش: ................

  .. ....نام دهستان: ..............

 

 

 

    ............................                      .......................نام آبادي : ........

        :  کد آبادي 

             شماره حوزه:           

    

 

  

 

 

   .............................................. آبادي:نام قبلی                                                     ...............................................        نام دیگر آبادي:

                                                :     شماره ردیف آبادي در فهرست نمونه ها                                                                              شماره طبقه آبادي:

ایرانجمهوري اسالمی   
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 

 هاي آمارگیري از ویژگی
1392-مسکن روستایی  

 

3فرم    پرسشنامه آبادي-
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 در آبادي وجود دارد؟        1392آیا سازمان مسئول جمع آوري و دفع زباله در سال -7

                             8سوال    2 نه                                                                        1 بله 

             

   1-2 شوراي اسالمی آبادي                                         1-1  یا دهیاري ، دهداريبخشداري         سازمان مسئول  
                                   1-4 .....................................سایر با ذکر نام  .........                1-3 شهرداري شهر نزدیک                                                 
 

 :  1392عمده ترین نوع وسیله مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی آبادي در سال -8

             3 تاکسی سرویس                                                      2 مینی بوس                                                1 اتوبوس 
 5  .................................نوعایر با ذکر س                    4    وانت بار

 

 ؟شده است خرید و فروشمسکونی در آبادي واحد احداث براي زمین  1392 در سالآیا  -9
 

 

   10سوال   2 نه      ریال        یک مترمربع خرید و فروشمتوسط مظنه قیمت          1  بله   

                          

 ؟شده استمسکونی در آبادي احداث واحد  1392 در سالآیا  -10
 

 

   11سوال   2 نه       ریال              متوسط مظنه هزینه احداث یک مترمربع           1  بله   

                          

 ؟داده شده است  اجارهمسکونی در آبادي واحد  1392 در سالآیا  -11
 

 

                            2 نه         ریال             یک مترمربع بهاي ماهانه اجارهمتوسط مظنه            1  بله   
 

                  
 

 توضیحات:
................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 
 پاسخگویان:نام و نام خانوادگی 

                                                          تلفن:                     .....................................................................................                                       -1
                                                                                             تلفن:                     .....................................................                                         ................................ -2
                                                                                       تلفن:                   .............................................                                           ........................................ -3

 .................................................................. امضا و تاریخ:             ........................................................         ...................... نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر :

 ..................................................................  امضا و تاریخ:            .............................................................................          نام و نام خانوادگی کارشناس گروه:

 ..................................................................  امضا و تاریخ:            .............................................         ............................................... نام و نام خانوادگی بازبین :

 امضا و تاریخ: ............................................................                نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین : ....................................................................  

 .............. امضا و تاریخ:  .............................................              نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرایی: ............................................  
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 صفت مورد نظر
 استان

 آذربایجان غربی 
 چایپاره چالدران تکاب پیرانشهر پلدشت بوکان اشنویه ارومیه

 8/7 6/3 13/0 3/7 2/9 7/7 10/4 7/1 2/6  ......................................... نما تعداد میانگین

 17/5 3/9 4/1 12/3 7/5 7/0 3/7 10/4 2/9  .............. کوچک بازشوهاي تعداد میانگین

 7/2 10/5 2/9 7/9 8/2 7/1 15/5 7/4 3/0  .............. متوسط بازشوهاي تعداد میانگین

 13/9 13/1 5/4 8/9 10/6 4/9 20/2 7/5 5/2  ................. بزرگ بازشوهاي تعداد میانگین

 12/3 7/9 4/4 8/0 10/0 4/7 2/8 5/7 2/2  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین
اشغال  سطح مساحت میانگین

 13/7 6/6 9/1 12/4 14/4 7/1 6/7 5/0 2/2  ....................................................... )(مترمربع
 فضاهاي در طبقات کل تعداد میانگین
 3/5 3/0 1/0 2/2 1/5 2/7 2/3 3/0 0/9  ............................................................. زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین
 8/7 8/5 6/0 3/7 11/4 11/0 9/6 10/8 3/5  .................. آن زمین مساحت به ساختمان

 10/7 16/9 9/7 4/2 22/8 10/5 21/5 10/2 3/7  .. )مسکونی(سال واحد بناي عمر میانگین
 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 41/2 20/5 8/2 14/3 8/5 13/6 12/0 9/0 4/7  ...................................... )مسکونی (مترمربع

 13/1 7/4 9/1 12/6 14/6 7/1 5/7 5/4 2/2  .... )زیربنا (مترمربع کل مساحت میانگین

 12/2 7/5 6/0 8/1 1/9 6/2 5/3 3/3 1/6  ............................ هااتاق کل تعداد میانگین
 مورد هاياتاق کل تعداد میانگین
 12/2 7/4 5/8 8/1 2/0 6/1 5/2 2/9 1/6  ............................................................ استفاده
 فضاهاي زیربناي مساحت میانگین

 6/9 4/4 5/3 3/8 4/1 3/4 3/1 4/8 1/6  ......................................... )زیستی (مترمربع
 عملکرد داراي هاياتاق تعداد میانگین
 11/9 7/2 4/6 3/9 2/4 4/0 2/5 3/4 1/3  ............................................................. زیستی

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین
 11/9 7/1 4/9 3/6 2/6 4/6 2/4 3/0 1/2  .................................. زیستی عملکرد داراي

 سایر داراي هاياتاق تعداد میانگین
 0/0 0/0 29/7 10/0 18/6 3/6 9/3 49/2 3/4  ........................................................ عملکردها

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین 
 0/0 0/0 28/9 10/0 18/6 4/1 8/8 28/4 3/3  ................................... عملکردها سایر داراي

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین
 … … … … … … … … 2/8  .......................... )ریال (هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه يبها اجاره میانگین
 … … … … … … … … 13/3  ..................... )ریال مسکونی (هزار واحد از

 يبرا زمین مترمربع یک قیمت میانگین
 … … … … … … … … 44/4  ............ )ریال مسکونی (هزار واحد احداث
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 نقده میاندوآب مهاباد ماکو شوط دژ شاهین سلماس سردشت خوي صفت مورد نظر

 20/2 8/2 4/3 9/4 5/4 4/7 8/6 8/1 5/7  ......................................... نما تعداد میانگین

 6/7 16/9 6/0 10/9 9/6 3/3 6/8 5/8 6/8  .............. کوچک بازشوهاي تعداد میانگین

 10/5 5/3 13/2 10/2 7/1 6/5 6/2 10/9 6/4  .............. متوسط بازشوهاي تعداد میانگین

 9/1 9/7 26/7 18/0 8/7 7/7 5/1 10/0 25/6  ................. بزرگ بازشوهاي تعداد میانگین

 10/7 5/7 10/3 20/0 3/7 5/8 2/1 8/3 6/3  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین
اشغال  سطح مساحت میانگین

 7/9 3/7 7/4 13/6 3/8 8/4 3/3 8/9 10/9  ....................................................... )(مترمربع
 فضاهاي در طبقات کل تعداد میانگین
 0/3 1/8 4/0 1/8 0/8 0/4 0/4 2/9 1/4  ............................................................. زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین
 6/8 12/4 13/9 10/4 6/5 6/4 2/6 3/1 6/2  .................. آن زمین مساحت به ساختمان

 8/8 8/5 7/7 24/7 7/2 4/5 13/8 13/9 12/2  .. )مسکونی(سال واحد بناي عمر میانگین
 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 8/6 14/0 22/8 21/0 3/4 8/5 2/9 12/6 15/9  ...................................... )مسکونی (مترمربع

 8/0 3/6 7/0 13/7 3/6 8/5 3/3 4/7 11/1  .... )زیربنا (مترمربع کل مساحت میانگین

 2/6 6/1 3/3 6/1 3/7 4/5 4/0 4/6 8/5  ............................ هااتاق کل تعداد میانگین
 مورد هاياتاق کل تعداد میانگین
 2/6 6/1 3/4 5/7 2/8 4/5 4/0 4/6 8/5  ............................................................ استفاده
 فضاهاي زیربناي مساحت میانگین

 6/6 3/6 5/8 6/3 2/5 6/0 3/0 4/7 5/3  ......................................... )زیستی (مترمربع
 عملکرد داراي هاياتاق تعداد میانگین
 2/4 3/6 2/3 6/0 3/8 4/4 2/7 5/3 5/6  ............................................................. زیستی

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین
 2/4 3/6 2/4 5/6 3/0 4/4 2/7 5/3 5/6  .................................. زیستی عملکرد داراي

 سایر داراي هاياتاق تعداد میانگین
 0/0 11/4 6/2 0/0 36/8 7/2 8/1 11/2 10/3  ........................................................ عملکردها

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین 
 0/0 11/4 6/2 0/0 36/8 7/2 8/1 11/2 10/3  ................................... عملکردها سایر داراي

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین
 … … … … … … … … …  .......................... )ریال (هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه يبها اجاره میانگین
 … … … … … … … … …  ..................... )ریال مسکونی (هزار واحد از

 يبرا زمین مترمربع یک قیمت میانگین
 … … … … … … … … …  ............ )ریال مسکونی (هزار واحد احداث

 



 

 

 

 

 

 

 

 نتايج آمارگیری از

 2931-های مسکن روستايی ويژگی 

 (استان بوشهر)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتارپیش
 

بین روستاها و شهرها و ها متاثر از تغییر موازنه جمعیتی چهره روستاهای ایران به سرعت در حال تغییر است. بخشی از این دگرگونی

های دولت در ابعاد مختلف از اثرگذاری زندگی شهری بر روستایی به لحاظ فرهنگی و کالبدی است و بخش دیگر آن ناشی از سیاست

و نظارت بنیاد  ست. بر اساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت )با هدایتا جمله توسعه کالبدی در روستاها

هزار واحد مسکونی  022سازی ساالنه موظف به بهسازی و مقاوم ،های چهارم و پنجم توسعهانقالب اسالمی( طی برنامهمسکن 

توسط دولت در کنار واحدهایی که خارج از  ،ه تسهیالت کم بهره است. شناسایی و رصد این حجم تغییرات گستردهیروستایی با ارا

گذاران توسعه ریزان و سیاستشود، امری ضروری و برای برنامهروستاییان ساخته می های شخصیهای بانکی با آوردهسیستم وام

 روستایی حیاتی است.

های ویژگی ریزی در این خصوص مستلزم آگاهی از آمار و اطالعاتگذاری و برنامهتامین مسکن مناسب در روستاها و هرگونه سیاست

های کمی و کیفی مبتنی بر این آمار و اطالعات است. لذا در راستای تهیه آمار مسکن روستایی در نقاط مختلف کشور و تهیه شاخص

های مسکن روستایی از اوایل دهه هشتاد مورد توجه بنیاد مسکن تخصصی و رفع خالهای اطالعاتی موجود، آمارگیری از ویژگی

، قرار گرفت و پیشنهاد انجام چنین کاری در ستا سازی مسکن در روستاهاانقالب اسالمی که متولی اصلی تولید، بهسازی و مقاوم

تا کنون سه  ریزی وقت، وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز آمار ایران رسید.فواصل زمانی پنج ساله به تایید سازمان مدیریت و برنامه

 2930 سال کشور در های مسکن روستایی که آخرین مورد آن طرح آمارگیری از ویژگی است  رسیدهدوره از این آمارگیری به انجام 

 .باشد می

هایی که در این گیری از دادهامید است با بهرهصورت گرفته در راستای اجرای این طرح،  در پایان ضمن تقدیر از تالش های

زمینه تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مسکن در روستاها فراهم و با مقایسه روند تغییرات )مبتنی بر  ،آمارگیری استخراج شده است

 ریزی برای تامین مسکن مناسب روستایی و در نهایت توسعه پایدارگیری و برنامهدو آمارگیری گذشته( بستر الزم برای تصمیم

 مهیا گردد.  روستاها

 

 علیرضا تابش

 انقالب اسالمییس بنیاد مسکن ير





 
 

 

 

 مقدمه
 

اشتن آمار و کالبدی، دو چه از جنبه  یجمعیت تغییراتصحیح و دقیق امور مربوط به مسکن روستایی چه از جنبه الزمه پایش 

کشور و نیز آگاهی از اطالعات صحیح، دقیق، جامع و بهنگام در رابطه با خصوصیات کمی و کیفی وضع موجود مسکن روستایی 

تنها منابع آماری موجود در زمینه مسکن روستایی،  2930تا سال . استهای کشور شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر آبادی

های ساختمانی بخش های موردی از فعالیتساله و نیز آمارگیری 22های عمومی نفوس و مسکن با فواصل زمانی سرشماری

 هایویژگیمربوط به تخصصی و فنی که این اطالعات نیز بسیار کلی بوده و شامل مباحث  بودخصوصی در نقاط شهری و روستایی 

 د. بومسکن روستایی ن

در فواصل  تاکنون در سه مقطع زمانی و توسعه کالبدی روستاها برای پاسخ به نیاز فوقول ئبنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان مس

با  2930ی نموده است. این طرح برای اولین بار در سال یهای مسکن روستاگیری از ویژگیمبادرت به اجرای طرح نمونه ،پنج ساله

واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد که نتایج آن با  41429روستا و جمع آوری مشخصات فنی  0223آمارگیری از 

های از ویژگی منتشر شد. دومین اجرای طرح آمارگیری 2939استان در یک جلد برای کل کشور در سال دقتی قابل تعمیم در سطح

روستا و جمع آوری مشخصات فنی  3021با تغییر در برخی اقالم آماری و نیز حجم نمونه، در  2931مسکن روستایی در سال 

نمونه در این سال منجر شد اطالعات تا سطح شهرستان  واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد. افزایش حجم 212242

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه برای کل کشور منتشر شد. سومین  92در  2933قابل تعمیم باشد. نتایج این طرح در سال 

 023244فنی روستا و جمع آوری مشخصات  3441با تغییر اندک در برخی اقالم آماری در  2930طرح در سال این دوره اجرای 

یکی  ادی ها هم تعداد واحدهای مسکونی(عالوه بر افزایش حجم نمونه )هم به لحاظ تعداد آب واحد مسکونی نمونه انجام شده است.

شده و ست که به منظور اعتبار بخشی به داده های جمع آوریا آن 2931نسبت به سال  2930دیگر از تفاوت های نشریه سال 

اند. اطالعات نشریات حاضر که تا ها در جداول ادغام شدهتعمیم اطالعات به کل کشور برخی از ستونکاهش خطای نسبی، هنگام 

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه برای کل کشور در دسترس پژوهشگران و  92سطح شهرستان معتبر است به تفکیک 

 عالقمندان است. 

بخش تهیه  همکاری و همیاری گروه های مختلف کاری در کل فرایند طرح. رسید مگر با پشتکار،نتایج طرح حاضر به سرانجام نمی

با پشتوانه علمی اساتید دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و دیگر صاحبنظران  2930طرح فنی آمارگیری سال 

کت و همکاری کلیه شعب بنیاد مسکن مشاور طرح، شرکت آمار اندیشان فراز و با مشار مسکن روستایی و بخش اجرایی آن با هدایت

 استان کشور انجام شد.  92انقالب اسالمی در 

ها تعریف شد. کمیته های مختلفی ذیل ستاد اجرایی کل کشور در دو سطح کل کشور و استان 2930ساختار اجرایی طرح در سال 

ای را ایفا تحقیقات مسکن روستایی نقش دبیرخانه یت امور اجرایی طرح را در ابعاد مختلف به عهده داشتند. دفتر مطالعات وولئمس

یس و یها، خود در چند سطح تعریف شد. مدیران کل بنیاد مسکن و معاونین بازسازی ایشان نقش رهای اجرایی در استاننمود. رده

ها فعال بودند. نیز در استانهای مالی، اداری، روابط عمومی و تبلیغات یس ستاد اجرایی استان را به عهده داشتند. کمیتهیجانشین ر

، شامل کارشناسان بازبینی، بازبینان، کارشناسان گروه و اجراییها هدایت فنی نیروهای فنی و اجرایی در استانول ئمسکارشناسان 

اشت. آمارگیران را به عهده داشتند. نظارت بر این طرح نیز در چندین سطح صورت پذیرفت که در راس آن مرکز آمار ایران قرار د

یت نظارت بر حسن اجرای طرح را به عهده داشت. لذا الزم است از کلیه ولئمساین مرکز با اعزام ناظران فنی خود به سرتاسر کشور، 

طور همکاران واحد آموزش، روابط عمومی، حراست، اداری و پشتیبانی اندرکاران تهیه طرح فنی، اجرا، نظارت، استخراج و همیندست

 ها قدردانی و تشکر نمایم.یاد مسکن انقالب اسالمی و استاندر دفتر مرکزی بن

 

 

 محمدعلی وجدانی

 مدير کل مطالعات و تحقیقات مسکن روستايی





 

 
 

 مشاور تهیه طرح فنی

 دانشگاه شهید بهشتی

 

 مشاور اجرای طرح

 شرکت آمار اندیشان فراز

 

 مشاورين علمی طرح

 پور، حمید علوی مجد و خانم نسرین افتخاریسرتیپیآقایان محسن 

 

 ین اجرايی طرح در دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقالب اسالمیولئمس

آقایان عزیزاله مهدیان، محمدعلی وجدانی، حمید سهرابی، مجید جودی، سید محسن رشتیان، حسن رضائی، احمد زمزم، 

رضا بنکدار، محمدرضا ملکی، کشاورز، پیرهادی، سید موسی احمدی، الدین خزاعی، سید مهدی نادمی، مرتضی اورنگی، جالل

 پور. ها مریم الوی، منصوره روحی، محدثه رمضانخانم

 

 هاین اجرايی طرح در استانولئمس

 استان 92مدیران کل و معاونین بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 

 

 نظارت 

 اندیشان فراز، کارشناسان دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقالب اسالمیمرکز آمار ایران، شرکت آمار 
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 مشخصات طرح
 

 

 

 

 طرح  سابقه

در ساطح  2930و  2931 های های کشور و برای دومین و سومین یار در ساال در سطح استان 2930این طرح برای اولین بار در سال 

 های کشور توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و اجرا شد. شهرستان

 
 ضرورت اجرای طرح

طور طبیعای  ی آماری به ، اطالعات جامعه"2931های  مسکن روستایی  آمارگیری از ویژگی "سال از اجرای طرح 2با توجه به گذشت 

دچار تغییر گشته و بدین لحاظ، تامین نیازهای آماری جدید و اطالعات بهنگام از وضعیت کمی و کیفی مسکن در روساتاهای کشاور 

می در خصوص بهسازی مسکن روساتایی، ناپذیر است. همچنین با توجه به امکانات فراهم شده توسط بنیاد مسکن انقالب اسال اجتناب

آوری آمار و اطالعات دقیق و بهنگام از وضعیت مسکن در روستاهای کشور امری ضروری بوده است. این اطالعاات، آماار الزم در  جمع

ها و  عنوان معیااری بارای ارزیاابی میازان موفقیات برناماه کناد و باه ریزی برای بهسازی مسکن روستایی را فاراهم می خصوص برنامه

هاای رود. با توجه به این که اطالعاات ماورد نظار، خصوصایات و ویژگای کار می های اعمال شده در بخش مسکن روستایی به سیاست

تخصصی مسکن روستایی است و امکان جمع آوری این اطالعات از طریق سرشماری عمومی نفوس و مسکن امکان پذیر نیست، طرح 

 های کشور به اجرا گذاشته شد. در سطح شهرستان 2930یی در سال های مسکن روستا آمارگیری از ویژگی

 
 هد  طرح

 باشد:  طرح، گردآوری آمار و اطالعاتی از خصوصیات کمی و کیفی مسکن در روستاهای کشور به شرح زیر میاین  هدف

 های عمومی روستا شناخت ویژگی -

 های واحدهای مسکونی روستایی شناخت ویژگی -

 

 هد   جامعه 
در سال  ها آنی  هدارای سکن واحدهای مسکونینیز و تر دارند ای که بیست واحد مسکونی معمولی و بیش های دارای سکنه تمام روستا

 دهند. این طرح را تشکیل می ی هدف جامعه 2930

 

 واحد آماری
تار دارد و یاا واحاد معماولی و بایشای که بیست واحاد مساکونی  سکنهواحد آماری در این طرح برحسب مورد، یک روستای دارای 

 است. 2930ها در سال  گونه روستا مسکونی دارای سکنه در این

 
 زمان آماری

و روز آمارگیری است. 2932زمان آماری این طرح برحسب مورد، سال 
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 زمان آمارگیری

 است. 2930آبان  02مهر تا  02زمان آمارگیری این طرح 

 

 آوری اطالعات روش جمع

ی مستقیم با خانوار ساکن در واحد مسکونی)فرم واحاد مساکونی( و مطلعاان محلای در  آمارگیری، اطالعات از طریق مصاحبهدر این 

 شود. آوری می روستا )فرم آبادی( جمع

 

 سطح انتشار

 سطح انتشار نتایج این طرح کل کشور، استان و شهرستان است.
 

 وردآسطح ارائه بر

ها در سطح استان و کشور و برای واحدهای مسکونی در سطح شهرساتان، اساتان و  ح برای آبادیآوری شده در این طر اطالعات جمع

 کل کشور قابل ارایه است.

 

 گیری قابل پذيرش خطای نمونه

درصد و برای براوردهاای مرباوط  22ها  حداکثر میزان خطای نسبی قابل پذیرش در این طرح برای براوردهای حاصل مربوط به آبادی

 شود. بینی می درصد پیش 23ای مسکونی به واحده

 

 گیری چارچوب نمونه

 گیری به شرح زیر است: شود، چارچوب الزم برای هر یک از مراحل نمونه گیری در دو مرحله انجام می که نمونه با توجه به این
 

سکنه )دائمی یا موسمی( کاه بار های دارای  ی اول این طرح عبارت است از فهرست تمام آبادی : چارچوب مرحلهی اول مرحله -الف

واحد مساکونی یاا بیشاتر هساتند. ایان فهرسات شاامل اطالعاات  02، دارای 2932اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 جغرافیایی، تعداد واحد مسکونی و تعداد خانوار است.
 

 ی دوم به صورت زیر است: : چارچوب مرحلهی دوم مرحله -ب
 

برداری از کل  واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهای مسکونی با فهرست 232هایی که برابر یا کمتر از  بادی: در آهای معمولی آبادی

 شود. آبادی تهیه می


واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهای مسکونی در بخشی از آبادی کاه باه طاور  232هایی که بیشتر از  : در آبادیهای بزرگ آبادی

 شود.  برداری تهیه می شود با فهرست تصادفی مشخص می

 

 گیری واحد نمونه

 شرح زیر است: گیری به گیری در هر یک از مراحل نمونه واحد نمونه
 

واحاد  02دارای  2932: یک آبادی دارای سکنه )دائمی یا موسمی( که در سرشماری عماومی نفاوس و مساکن ی اول مرحله -الف

 تر است.  مسکونی یا بیش
 

ی اول است. گیری مرحله سکونی واقع در واحد نمونه: یک واحد می دوم مرحله -ب
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 گیری روش نمونه

هاای دارای  بندی شده است. در این طرح ابتدا در هار شهرساتان آبادی ای طبقه گیری در این طرح، نمونه گیری دو مرحله روش نمونه

شوند. سپس از هر طبقه تعداد آبادی نمونه مورد نظر باه  بر حسب تعداد واحد مسکونی به طبقاتی تقسیم میوس یدالینسکنه با روش 

 شوند.  شود. تعداد واحد مسکونی نمونه مربوط به هر شهرستان از داخل آبادی های نمونه انتخاب می روش تصادفی ساده استخراج می

 

 روش تعیین اندازه نمونه

 شوند: مرحله اول و دوم به روش زیر تعیین میتعداد نمونه های 

 

 ی اول )تعداد آبادی نمونه( مرحله -الف

باشند با در نظار گارفتن مفروضاات زیار،  با توجه به نتایج اجرای قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهای مورد نظر طرح از نوع نسبت می

 ین شد: تعداد آبادی نمونه در هر استان با استفاده از فرمول زیر تعی
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 ی فوق در رابطه
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z چندک :)
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 برای( 05.0ام توزیع نرمال استاندارد  31/2برابر با) 

pفرض شده است. 9/2ها در هر استان که حداقل  : نسبت صفت مورد نظر مربوط به آبادی 

r فرض شده است. 22/2: مقدار خطای نسبی نسبت مورد نظر در هر استان که حداکثر 

nی نمونه در هر استان  های دارای سکنه : تعداد آبادی

Nهای دارای سکنه در هر استان در چارچوب : تعداد آبادی 

deff برای آن در نظر گرفته شد. 2: اثر طرح که با توجه به نتایج اجرای قبلی مقدار محافظه کارانه 
 

 شود.  تعداد آبادی نمونه در هر استان به صورت متناسب بین طبقات آن استان توزیع می

 

 مرحله دوم )تعداد واحد مسکونی نمونه( -ب

باشند با در نظار گارفتن مفروضاات زیار،  با توجه به نتایج اجرای قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهای مورد نظر طرح از نوع نسبت می

 نمونه در هر شهرستان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد:تعداد واحد مسکونی 
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 برای( 05.0ام توزیع نرمال استاندارد  31/2برابر با) 
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p:  فرض شده است. 9/2نسبت صفت مورد نظر مربوط به واحدهای مسکونی در هر شهرستان که حداقل 

r فرض شده است. 23/2: مقدار خطای نسبی نسبت مورد نظر در هر شهرستان که حداکثر 

mهای دارای سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهای مسکونی نمونه در آبادی 

Mهای دارای سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهای مسکونی در آبادی 

deff شود. منظور می 0: اثر طرح که با توجه به نتایج اجرای قبلی برابر 

 گردد. ر هر شهرستان به صورت متناسب بین طبقات آن شهرستان توزیع میتعداد واحد مسکونی د
 

های نمونه در هر طبقه از هر شهرستان تعداد واحدهای مسکونی نموناه  سپس با تقسیم تعداد واحدهای مسکونی نمونه به تعداد آبادی

 شود.  در هر آبادی محاسبه می

 

 روش انتخاب واحدهای نمونه

 شود: دو مرحله و به صورت زیر انجام میها در  انتخاب نمونه
 

ها، تعداد آبادی هاای تخصایص یافتاه باه هار طبقاه باه روش تصاادفی سااده بادون  بندی آبادی پس از طبقهی اول:  مرحله -الف

 شوند.  جایگذاری انتخاب می
 

   ی دوم: مرحله -ب

ی ماورد نیااز باه  دهای مسکونی آباادی، تعاداد نموناهبرداری از کل واح های معمولی، پس از فهرست های معمولی: در آبادی آبادی .2

 شوند. ای انتخاب می روش سیستماتیک دایره

واحد مسکونی در آبادی، تعداد نموناه ی ماورد نیااز از باین  232های بزرگ، پس از فهرست برداری از  های بزرگ: در آبادی آبادی .0

 شوند. ها به روش سیستماتیک انتخاب می آن

 شود.   ماره ردیف واحدهای مسکونی نمونه در هر آبادی مشخص شده و در اختیار گروه اجرا گذاشته میبرای سهولت اجرا، ش

 

 گیری نتايج طرح خطای نمونه

 دست آمد: پس از بررسی اطالعات حاصل از اجرای طرح، نتایج زیر به

درصد باشد، ممکن است میزان خطای  92در جداول مربوط به صفات کیفی، وقتی که مقدار یک ستون بر حسب درصد، کمتر از  -

 تر شود.بینی شده بیش وردهای حاصل، از میزان پیشآنسبی بر

ها میانگین محاسبه شده است( در  وردهای حاصل از اجرای طرح برای صفات کمی )صفاتی که برای آنآمیزان خطای نسبی بر -

وارد میزان خطای نسبی محاسبه شده از میزان خطای تر مشود در بیش آمده است. همانطور که مشاهده می انتهای نشریهجدول 

بینی شده کمتر است. فقط در موارد اندکی به دلیل تعداد مشاهدات کم یا میزان پراکندگی باال، میزان خطای نسبی  نسبی پیش

 تر است.  بینی شده بیش محاسبه شده از میزان پیش
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 تعاريف و مفاهیم
 

 

ی  هم پیوسته )اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی( اسات کاه خاارج از محادوده ی یک یا چند مکان و اراضی به آبادی مجموعه آبادی: 

  ها، معاادن، خاناه نه تنهاا دهاات، بلکاه مازارع، قهوه  به این ترتیب،ی ثبتی یا عرفی مستقل باشااد.  شهرها واقع شده و دارای محدوده

یاا در  ثبتی یا عرفی مستقلی باشند ی که دارای محدودههای صنعتی و ...  ها، شهرک ای نظامی، مرغداریه ، پادگانآهن های راه ایستگاه

   د.نشو نیز آبادی محسوب میی عرفی شهر یا آبادی دیگری قرار نگرفته باشند  محدوده

 

ها،  هاای نظاامی، مرغاداری آهان، پادگان های راه ایساتگاه  ها، معادن، خانه روستا همان آبادی است با این تفاوت که مزارع، قهوه روستا:

 شوند.  ی شهرها، روستا محسوب نمی های صنعتی و ... واقع در خارج از محدوده شهرک
 

گاه خالی از سکنه نشاود،  در زمان آمارگیری دارای سکنه باشد و در طول سال هیچ روستا،چه  : چنانی دايمی دارای سکنهروستای 

 شود. نامیده می "ی دائمی دارای سکنهروستای "
 

هایی از سال خالی از سکنه شود،  در زمان آمارگیری دارای سکنه باشد و در زمان روستا،چه  : چنانی موسمی دارای سکنهروستای 

 شود. نامیده می "سمیی مو دارای سکنهروستای "
 

 . ترین افراد فعال و شاغل روستا به آن اشتغال دارند نوع فعالیت اقتصادی است که بیشفعالیت اقتصادی غالب اهالی  روستا: 
 

های تولیدی در  منظور از تولید صنایع دستی در روستا، صنایع دستی تولید شده توسط کارگاه :صنايع دستی در روستاتولید 

 باشد)روستاهای دارای کارگاه تولید صنایع دستی(. روستا می
 

بسیار کم از یکدیگر  و در کناار هام سااخته  ی هچه واحدهای مسکونی روستا، به هم پیوسته و با فاصل چنانبافت مسکونی متراکم: 

 شوند. اند، متراکم نامیده می دهش
 

اناد،  طور پراکناده سااخته شاده دیگر و باه زیااد از یاک ی هچه واحدهای مسکونی روستا، با فاصال چنانبافت مسکونی غیر متراکم: 

 شوند. غیرمتراکم نامیده می
 

ور کامل منطباق نباود، یعنای ناه ط چه واحدهای مسکونی روستا با هیچ یک از دو حالت فوق، به چنانبافت مسکونی نیمه متراکم: 

 شوند. کامالً متراکم و نه کامالً  پراکنده باشند، نیمه متراکم نامیده می
 

در سااخت بناای واحاد مساکونی ماورد  دتواننا میمصالحی هستند که در محیط طبیعی اطراف روستا وجود داشته و  مصالح بومی:

   د.ناستفاده قرار گیر
 

حمل و نقل به محل ساخت  با وسایل نیمه صنعتی ساخته می شوند و که درکارخانجات صنعتی و هر نوع مصالحی مصالح غیربومی:

 و سرامیک. جرآهن، سیمان، کاشی، آشود، مانند تیر منتقل میروستا واحدهای مسکونی 
 

برای یاک های اعالم شده  منظور میانگین قیمتقیمت يک مترمربع زمین روستا برای احداث واحد مسکونی:  ی مظنهمتوسط 

مطلعاین و معتمادین نفار از  9پرساش و تحقیاق از حاداقل روستا است که از طریاق  زمین برای احداث واحد مسکونی درمتر مربع 

 آید. می دست روستا به
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 ی ههاای اعاالم شاده بارای هزینا منظور میاانگین قیمتساخت يا احداث يک مترمربع بنا در روستا:  ی ههزين ی مظنهمتوسط 

 آید. می دست روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  9طریق پرسش و تحقیق از حداقل احداث یک مترمربع بنا در روستا است که از 
 

یک مترمربع بنا در روساتا اسات کاه از طریاق  بهای اجارهمنظور میانگین يک مترمربع بنا در روستا: بهای  اجاره ی مظنهمتوسط 

 آید. دست می روستا بهمطلعین و معتمدین از  نفر 9تحقیق از حداقل پرسش و 
 

های حمل و نقل عمومی برای دسترسی ماردم روساتا باه روساتاها و شاهرهای  سیستممنظور سیستم حمل و نقل عمومی روستا: 

 شود. که از طریق اتوبوس، مینی بوس، تاکسی سرویس، وانت بار و وسایل دیگر انجام میباشد  اطراف و بالعکس می
 

منظور از واحد مسکونی مکانی است که به منظور سکونت خانوار ساخته شده )حتی اگر افراد بومی روساتا باه طاور  :مسکونیواحد 

 شود.  موسمی در آن زندگی کنند( و یا در زمان آمارگیری به این منظور از آن استفاده می
 

آجر، آهن، سنگ، سیمان، چوب، خشات و ... باه  واحدهای مسکونی هستند که از مصالح سخت، مانند واحدهای مسکونی معمولی:

 اند. منظور سکونت ساخته شده
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیری دارای سکنه باشاد )هار چناد  چنان ی دايمی: واحد مسکونی معمولی دارای سکنه

 شود. نامیده می "ی دائمی دارای سکنهواحد مسکونی معمولی "موقتاً غایب باشند( و در طول سال هیچ گاه خالی از سکنه نشود، 
 

چه واحد مساکونی معماولی، در زماان آماارگیری دارای ساکنه باشاد و در  چنان ی موسمی: واحد مسکونی معمولی دارای سکنه

الزم به ذکار اسات واحادهای شود.  نامیده می "ی موسمی واحد مسکونی معمولی دارای سکنه"هایی از سال خالی از سکنه شود، زمان

 افراد غیر بومی و غیر ساکن در روستا مورد نظر نیست. ی موسمی دارای سکنهکونی مس
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیری خالی از سکنه باشد و در  چنان ی موسمی: واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه

الزم به ذکر است واحدهای شود.  نامیده می "ی موسمی واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه"هایی از سال دارای سکنه شود، زمان

 .موسمی افراد غیربومی و غیرساکن در روستا مورد نظر نیست ی خالی از سکنه مسکونی

ی موسمی در این طرح مورد نظر بوده  ی دایمی و موسمی و نیز خالی از سکنه هر سه گروه واحدهای مسکونی معمولی دارای سکنه

 است.

 

، تعیین جهات جغرافیاایی نماهای واحد مسکونیجهت جغرافیایی نما یا منظور از  :ی نما يا نماهای واحد مسکونیايجهت جغرافی

 قرار گرفته است. است که نما یا نماها در آن
 

. ی است که در دیوارهاا قارار دارنادهای درها، پنجره ها و روزنه منظور از بازشو، : بازشوها )در و پنجره و روزنه( در واحد مسکونی

ی داخال میازان ارتبااط فضاا ی سازند و نشان دهناده را مقدور میو دید مناظر نور و تهویه هوا  و خروج ساکنان، بازشوها امکان ورود

 .هستند خارج از ساختمانی هابا فضا ساختمان
 

 .استمترمربع  2کمتر از آن مساحت قاب بازشویی است که  کوچک: یبازشو
 

 . استمترمربع  0تا  2 آن بینمساحت قاب بازشویی است که  متوسط: یبازشو 
 

 .استمترمربع  0تر از  بیشآن مساحت قاب بازشویی است که  بزرگ: یبازشو
 

که در روی زمین یاا زیارزمین واقاع شاده  اعم از این ساختمانتعداد سطوح )سقف( یک  :واحد مسکونی ساختمان تعداد طبقات

    د.نگوی باشند، را طبقه می
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هایی است که از اتمام بنای واحد مسکونی تا زمان آمارگیری گذشته اسات. در صاورتی  منظور تعداد سال :عمر بنای واحد مسکونی

های مختلف ساخته شده، تشکیل شده باشد، عمر قسمتی کاه اول سااخته شاده در که یک واحد مسکونی از چند قسمت که در سال

 شود.       نظر گرفته می
 

واحد مسکونی در آن واقاع شاده اسات.  منظور مساحت قطعه زمینی است که ساختمان :واحد مسکونی ساختمانمساحت زمین 

 مسکونی مجاور  یا معبر عمومی است.معموالً دیوار، حصار، واحدهای مرز این محدوده 
 

زیربناای فضااهای زیساتی، فضااهای معیشاتی، فضااهای زیساتی و  ا برابر مجموع مسااحتمساحت کل زیربن :مساحت کل زيربنا

 . دارد که بنای واحد مسکونی در آن بنا شده قرارقطعه زمینی  ی که در محدودهتی و سایر فضاها است معیش
 

                 همکف است. ی منظور از سطح اشغال، مساحت زیربنای طبقه :سطح اشغال
 

که صرفاً برای استراحت،  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهایمساحت  منظور مجموع :مساحت زيربنای فضاهای زيستی

هاای  ، مطالعه، شست و شو و یا هر ناوع فعالیات دیگار مرباوط باه زنادگی بجاز فعالیتخوردن غذا، پذیراییآماده کردن یا  خوابیدن،

 . تولیدی و معیشتی از آن استفاده شود
 

بارای انجاام صارفاً  کاه استواحد مسکونی  محصور و مسقف فضاهای منظور مجموع مساحت :مساحت زيربنای فضاهای معیشتی

بافی، حصایربافی، تولیاد ماسات و  قالی واحد مسکونی )نظیر دام داری، کشاورزی، باغ داری، ساکنان و معیشتی های اقتصادی فعالیت

  استفاده شود.(  ...کره و گرفتن شیر و 
 

 واحد مساکونی اسات محصور و مسقف فضاهای منظور مجموع مساحت : معیشتی ومساحت زيربنای فضاهای مشترک زيستی 

شود و هام دار قاالی در آن  مانند اتاقی که هم در آن غذا خورده میهم به فعالیت زیستی و هم به فعالیت معیشتی اختصاص دارد.  که

   .برپاست
 

ی  سه گانههای  هیچ یک از عملکردکه  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهای : منظور مجموع مساحتمساحت ساير فضاها 

   فوق را نداشته باشد.
 

، پاذیرایی، خاواب فضاای .متر ارتفااع دارد 0متر مربع مساحت و  4است که حداقل  ی دار فضای محصور و سقف ،تاقامنظور از  :تا ا

فضااهایی  شاوند. اتااق محساوب می دنمتر ارتفاع داشته باشا 0متر مربع مساحت و  4که حداقل  به شرط آنهال، آشپزخانه و انباری 

 شوند. مین محسوبکاهدانی و ... اتاق طویله و  توالت ،آب انبار، ،حمامگاراژ، مانند 
 

تعیین نوع مالکیت واحد مسکونی از نظر رسمی و قانونی اسات. واحاد مساکونی منظور از سند واحد مسکونی،  :سند واحد مسکونی

 1د منگوله دار(، برگه واگذاری )واگذاری شاده توساط هیئات ممکن است دارای سند رسمی )سند سازمان ثبت امالک موسوم به سن

 .ای )موسوم به عادی( باشد های مسکن، بنیاد مسکن و غیره( و سند خطی)نسقی( یا قول نامه نفره سابق، تعاونی
 

دارد، ارتبااط  های روزمره زندگی که نیااز باه فضاای بااز عالوه بر انجام برخی فعالیت باز و بدون سقفی است که یحیاط فضا :حیاط

ای از  بخاش عماده ه در نقااط روساتایی،ژباه ویا حیاط یا محوطه بااز و نیماه محصاور سازد. میان عناصر واحد مسکونی را برقرار می

را درخود امکان پذیر می ساازد. در مساکن روساتایی در بسایاری از ماوارد در  )باغچه، حوض و...( عملکردهای عناصر واحد مسکونی

 است. روزمره زندگیهای  خدمت تولید، معیشت و تامین مایحتاج روزانه و دیگر فعالیت
 

اقل ایوان حاد عمل می کند. (حیاطفضای باز )واحد مسکونی و  داخلیایوان فضای مسقفی است که به عنوان رابط بین فضای  :ايوان

 باشد. از یک طرف و حد اکثر از سه طرف به فضای باز مرتبط می
 

کناد و موجاب پایاداری  ی اجزایی از ساختمان است که نیروی افقی و عمودی را به زماین منتقال می منظور از سازه، مجموعهسازه: 

 شود. ای ساختمان محسوب می شود. اسکلت از مجموعه اعضای سازه ساختمان می



 2930 های مسکن روستایی سال آمارگیری از ویژگی نتایج                                                                                       23

 

کناد. در  بنایی است که اسکلت آن با تیرآهن بنا می شود و این اسکلت باار سااختمان را تحمال می اسکلت فلزی(:ی فلزی)  سازه

 دهد.  پارچه را تشکیل می کار رفته در دیوار و سقف به یکدیگر متصل می شود و یک اسکلت یک های به این شیوه ساخت، تیرآهن
 

ها و کالف سقف( از بتون آرمه )بتون همراه با آرماتور و میلگرد( ساخته  آن )ستونبنایی است که اسکلت  ی بتنی)بتون آرمه(: سازه

 شده است و این اسکلت، بار ساختمان را تحمل می کند. 
 

بنایی است که با آجر یا بلوک و آهن ساخته شده است، سقف از تیرآهن و آجر و دیوارها از آجر، بلاوک ی بنايی )ديوار باربر(:  سازه

 کند. ت و دیوارها بار ساختمان را تحمل مییا سنگ اس
 

رود  ای در اسکلت و اعضای باربر آن ) تیر، ستون و غیره( به کار مای بنایی است که چوب به عنوان یکی از مصالح سازه چوبی: ی سازه

 .شودمی ها به پی و زمین منتقل  از طریق تیرها و ستونو بارهای وارده به آن  و وزن بنا
 

آیاد.  های سازه ای فوق باه دسات می بنایی است که از ترکیب حداقل دو نوع از نظام : های فو ( )ترکیبی از سازه مختلط ی سازه

 .باشد های فوق می سازه آن ترکیبی از سازهمثالً فلزی و بنایی یا بتنی و بنایی که 

 

ن سااختمان و اتصاال دیوارهاا باه یکادیگر و منظور از کالف، یک پروفیل فلزی یا یک قطعه بتنی است که برای یکپارچه کرد کال :

 شود تا بتواند بارهای افقی را تحمل کنند.دیوارها به کف و سقف در نظر گرفته می

 

 عهده دارد.  ی انتقال بار واحد مسکونی به زمین را به بخشی از بنا است که در زمین قرار گرفته و وظیفه پی:
 

یا پی و دیوار قرار دارد و معموالً بخشی از آن در مجاور سطح زمین و بخشی بااالتر از که بین زمین است بخشی از بنا  کرسی چینی:

 سطح زمین قرار دارد.
 

منظور حفاظات روی آن را باا مصاالح  باهساقف، ی  زهساا اجارایبعد از  ی ساخت، در آخرین مرحلهپوشش سقف واحد مسکونی: 

   .کنند پوششی تکمیل می
 

 شود. صورت کامالً افقی و موازی با سطح زمین باشد به آن سقف مسطح اطالق می هچه پوشش سطح ب چنان مسطح:سقف 
 

های سقف است که معموالً با استفاده از خرپاهای چوبی یا فلزی و در مناطقی کاه باارش جاوی زیااد  نوعی از سازه : دار شیبسقف 

های  صاورت شایب های شیروانی معموالً به در سقفه و نسبت به افق زاویه داشتدار  شیب های سقفشود. سطح نهایی  است استفاده می

 شوند. طرفه و چهارطرفه اجرا می  طرفه، سه طرفه، دو یک
 

مقطاع اول شوند.  کره هستند که از خشت یا آجر ساخته می ای از نیم نوعی سقف که معموالً بخشی یا نیمه :)نیم کره( گنبدیسقف 

 شود. کروی میگنبد  ومقطع مربعی شکل تبدیل به شکل دایره  که در ادامه، ترین سطح آن، مربع شکل است گنبد در پایین
 

از خشت یا آجر است. این نوع سقف از امتداد و تکرار یاک  (انحنایی) ای کمانی هپوست نوعی سقف با :ای )نیم استوانه( هگهوارسقف 

 ر تمام طول خود یک انحنای مشخص دارد.داست و و به عنوان بخشی از یک استوانه  شود کمان روی محور طولی ایجاد می
 

رفتاه  کاار هباشاود. مصاالح  کاری رطوبتی استفاده می گیری از نفوذ آب باران و برف در سقف از عایق برای پیش کاری رطوبتی: عايق

 گل، قیرگونی، عایق رطوبتی آماده، نایلون و یا ورق پالستیک است. کاری رطوبتی شامل کاه برای عایق
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 ها خالصه يافته

 

 
 

 

 فعالیت اقتصادی غالب اهالی روستاهای استان

بیست واحاد مساکونی دارای روستای  932دهد، از مجموع  نشان می 2930های مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیری از ویژگی

درصاد( صانعت و  2/92روساتا ) 209و  درصاد( کشااورزی 2/13روساتا ) 011، فعالیت غالب اهاالی بوشهر استانتر معمولی و بیش

 خدمات بوده است.
 

  2931برحسب نوع فعالیت اقتصادی غالب اهالی:  استان بوشهر های روستا-2

 شرح  تعداد روستا کشاورزی صنعت و خدمات

 تعداد 390 267 123

 درصد 2/222 2/13 2/92

 
 نوع بافت مسکونی در روستاهای استان  

درصاد( دارای  3/99)روساتا  290درصد( دارای بافت مسکونی متاراکم،  1/23) استان بوشهر روستای 003دهد،  نتایج طرح نشان می

 اند.  متراکم بوده درصد( دارای بافت مسکونی غیر 4/1) روستا 03متراکم و  بافت مسکونی نیمه
 

     2931: بافت مسکونی نوعبرحسب  استان بوشهر های روستا-1

 شرح  تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیرمتراکم

 تعداد 390 229 132 29

 درصد 2/222 7/ 58 8/ 33 4/ 7

 
 تعداد طبقات ساختمان واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

در  واحد مسکونی معمولی 71698دهد، از مجموع  نشان می 2930های مسکن روستایی سال  ایج طرح آمارگیری از ویژگینت

درصد( دو طبقه و  1/4) واحد مسکونی 3292درصد( یک طبقه و  4/32) واحد مسکونی 68406، تعداد بوشهرهای استان  روستا

 تعداد طبقه بوده است.  2/2 بوشهرمسکونی معمولی روستایی استان  هایواحداند، میانگین تعداد طبقات در  تر بوده بیش
 

 2931طبقات و میانگین آن:  تعدادبرحسب  استان بوشهر روستايی معمولیواحدهای مسکونی -9

 تعداد کل طبقات
  میانگین

 تعداد طبقات

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 جمع يک طبقه تر دو طبقه و بیش

 تعداد 71698 1/1 71698 68406 3292

 درصد 2/222 - 2/222 4/32 1/4



 2930 های مسکن روستایی سال آمارگیری از ویژگی نتایج                                                                                       02

 

 عمر واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

درصاد( دارای  0/23) واحد مساکونی 13790، بوشهرهای استان  در روستا مسکونی معمولی هایواحدنتایج طرح، از مجموع راساس ب

درصاد( دارای  4/02) واحاد مساکونی 15329ساال،  24تا  2درصد( دارای عمر  2/42) واحد مسکونی 28738سال،  2عمر کمتر از 

مسکونی  هایواحداند، میانگین عمر در   تر بوده سال و بیش 02درصد( دارای عمر  9/23) واحد مسکونی 13841سال و  04تا  22عمر 

 سال بوده است. 3/29 بوشهرمعمولی روستایی 
 

  2931: آن برحسب عمر و میانگینبرحسب  استان بوشهر روستايی واحدهای مسکونی معمولی-4

 و سال  25

 تربیش

 24 تا 15 

 سال

 14 تا   5

 سال

 5 از کمتر

 سال

  میانگین

 عمر

 واحد تعداد

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 71698 3/29 13790 28738 15329 13841

 درصد 2/222 - 19/2 40/1 21/4 19/3

 
 مساحت زمین ساختمان واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

درصاد( دارای 2/23) واحاد مساکونی 13267، استان بوشهر های در روستا مسکونی معمولی هایواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 

 24163 ،مترمربااع 922تااا  022درصااد( دارای مساااحت زمااین  3/01) واحدمسااکونی 19200مترمربااع و کمتاار ،  200مساااحت

مساحت زمین دارای  درصد( 2/02مسکونی )واحد  15068 و مترمربع 222تا  922درصد( دارای مساحت زمین  1/99) مسکونیدواح

مترمرباع باوده  4/441 بوشاهر،میانگین مساحت زمین در واحدهای مسکونی معمولی روستایی استان ، اند مترمربع بوده 222بیش از 

 است.
 

  2931 آن: زمین و میانگینمساحت برحسب  استان بوشهر روستايی واحدهای مسکونی معمولی-1

 500 از بیش

 مترمربع

 111 تا 912

 مترمربع

 300تا  112

 مترمربع

مترمربع  200 

 و کمتر

مساحت  میانگین

 زمین )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 71698 447/4 13267 19200 24163 15068

 درصد 2/222 - 18/5 26/8 33/7 21/0

 

 وضعیت و نوع عملکرد فضاهای واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان  

اناد،  بودهزیساتی  ی باا عملکاردفضاهاکه همگی دارای  بوشهرهای استان  در روستا واحد مسکونی 71698براساس نتایج طرح، از کل 

ی باا عملکارد فضااهادرصاد( دارای  4/2) واحد مسکونی 033ی با عملکرد معیشتی، فضاهادرصد( دارای  2/2) واحد مسکونی 3629

ی باا عملکارد غیار فضااهایا فاقاد  ریسا ی با عملکردفضاهادرصد( دارای  4/34) مسکونی واحد 13222مشترک زیستی و معیشتی و 

 .اند زیستی بوده
 
       2931وضعیت و نوع عملکرد فضاها: برحسب  استان بوشهر روستايی واحدهای مسکونی معمولی-6

 ی با عملکردفضاهادارای 

ی با فضاهايا فاقد  ريسا

 عملکرد غیر زيستی

با  یفضاهادارای 

مشترک  عملکرد

  و معیشتی یستيز

ی فضاهادارای 

با عملکرد 

 یشتیمع

ی فضاهادارای 

با عملکرد 

 زيستی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 71698 71698 3629 288 68011

 درصد 2/222 2/222 5/1 4/ 0 94/9
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 مساحت زيربنای واحدهای مسکونی معمولی روستايی استانکل 

درصاد( دارای  0/24) واحد مساکونی 22024 ،بوشهرهای استان  در روستا مسکونی معمولی هایواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 

مترمرباع،  202تاا  12درصد( دارای مساحت کال زیربناای  2/10) واحد مسکونی 44828مترمربع،  12مساحت کل زیربنای کمتر از 

درصاد( دارای  1/0) واحد مساکونی 2322مترمربع و  232تا  202درصد( دارای مساحت کل زیربنای  1/02) واحد مسکونی 14811

مساکونی معماولی روساتایی اساتان  هایواحاداند، میانگین مساحت زیربنای کل در   مترمربع بوده 232مساحت کل زیربنای بیش از 

 مترمربع بوده است. 2/222 بوشهر
 

  2931: آن زيربنا و میانگینکل مساحت برحسب  استان بوشهر روستايی واحدهای مسکونی معمولی -7

  281  بیش از

 مترمربع

  281تا  212

 مترمربع

  211تا  61

 مترمربع

  61  از کمتر

 مترمربع 

مساحت  میانگین

 زيربنای کل )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 71698 2/222 10204 44828 14811 1855

 درصد 2/222 - 2/ 14 5/ 62 7/ 20 6/ 2

 
استان  يیروستا یمعمول یمسکون یتعداد اتا  در واحدها

های  در روساتا مساکونی معماولی هایواحددهد، از مجموع  نشان می 2930های مسکن روستایی سال  طرح آمارگیری از ویژگینتایج 

 23581درصد( دارای دو اتاق،  2/23) واحد مسکونی 13657درصد( دارای یک اتاق،  3/2) واحد مسکونی 2022، تعداد بوشهراستان 

     واحاد مساکونی 13622اتااق و چهاار درصاد( دارای  9/01) واحاد مساکونی 19583درصد( دارای سه اتااق،  3/90) واحد مسکونی

اتااق  2/9 بوشاهرمسکونی معمولی روستایی اساتان  هایواحداند، میانگین تعداد اتاق در  تر بوده اتاق و بیش درصد( دارای پنج 2/23)

 بوده است.
 

 2931: و میانگین آن اتا  تعدادبرحسب  استان بوشهر روستايی واحدهای مسکونی معمولی-8

 کل
 میانگین

 تعداد اتا 

تعداد واحد 

 مسکونی
اتا   پنج شرح

 ترو بیش
 جمع اتا  يک دو اتا  سه اتا  چهار اتا 

 تعداد 71698 2/9 71698 1255 13657 23581 19583 13622

 درصد 2/222 - 2/222 8/ 1 0/ 19 9/ 32 3/ 27 0/ 19

 
 ی فضاهای زيستی واحدهای مسکونی معمولی روستايی استان   نوع سازه

واحد  70293 فضاهای زیستی، در ساخت بوشهرهای استان  در روستا مسکونی معمولی هایواحدنتایج طرح، از مجموع براساس 

درصد(  2/2) واحد مسکونی 91و  ی فلزی یا بتنی سازهدرصد( از  3/2) واحد مسکونی 2913ی بنایی،  سازهدرصد( از  2/33) مسکونی

 ی چوبی یا مختلط استفاده شده است.  سازهاز 
 
     2931: برحسب نوع سازه در فضاهای زيستی استان بوشهر واحدهای مسکونی معمولی روستايی-3

 اظهار نشده
ی چوبی يا سازه

 مختلط

ی فلزی يا  سازه

 بتنی
 سازه بنايی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 تعداد 71698 70293 1369 36 0

 درصد 2/222 98/0 1/9 0/1 0/0
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 2931 غالب اهالی: اقتصادی فعالیتبرحسب نوع  استان بوشهر یها روستا -2نمودار 

 
 

 

 

 
 

 
 2931 :افت مسکونیب برحسب نوع استان بوشهر روستاهای -1نمودار 

 
 

 

 

 

 

 
 

 صنعت یا خدمات

92/2% 

 کشاورزی

13/2% 

 بافت غیرمتراکم

1/4% 

 بافت نیمه متراکم

99/3% 

 بافت متراکم

23/1% 
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 2931 :برحسب عمر استان بوشهر روستايی واحدهای مسکونی معمولی -9مودار ن
 

 

 

 

 
 

 

   2931مساحت زمین:برحسب  استان بوشهر روستايی واحدهای مسکونی معمولی -4نمودار 

 

 

 

 

 سال و بیش تر02

23/9% 

 سال 04تا 22

02/4% 

 سال 24تا 2

42/2% 

 سال 2کمتراز 

23/0% 

 مترمربع 222بیش از 

02/2% 

 مترمربع 222تا  922

 مترمربع 922تا  022 99/1%

01/3% 

 مترمربع یا کمتر022 

23/2% 
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 2931 مساحت زيربنا:کل برحسب  استان بوشهر روستايی واحدهای مسکونی معمولی -1نمودار 
 

 
 

 
 

 

 
  2931 :برحسب نوع سازه در فضاهای زيستی بوشهراستان روستايی  واحدهای مسکونی معمولی -6نمودار 

 
 

 

 مترمربع232بیش از 

0/1% 

 مترمربع 232تا 202

02/1% 

 مترمربع 202تا 12

10/2% 

 مترمربع12کمتراز 

24/0% 

 اظهار نشده

2/2% 

 سازه ی چوبی یا مختلط

2/2% 

 سازه ی فلزی یا بتنی

2/3% 

 بنایی سازه ی 

33/2% 





 

 

 

 

 

 ها جدول
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 2931برحسب نوع فعالیت اقتصادی غالب اهالی:  بوشهر استان های  روستا -2

 شهرستان تعداد روستا کشاورزی خدمات و صنعت

  ............................ استان بوشهر    390 267 123

 
 2931تولید صنايع دستی: کارگاه برحسب وضعیت  بوشهر استان های  روستا -1

 شهرستان تعداد روستا دستی تولید صنایع کارگاه دارای دستی تولید صنایع فاقد کارگاه

  ............................ استان بوشهر    390 31 359

 
 2931برحسب نوع بافت مسکونی:  بوشهر استان های  روستا -9

 شهرستان تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیر متراکم

  ............................ استان بوشهر    390 229 132 29

 
    2931برحسب وضعیت و جهت گسترش:  بوشهر استان های  روستا -4

 گسترشفاقد 

 دارای گسترش برحسب جهت

 شهرستان تعداد روستا

 جمع اراضی زراعی باغات سایر

  ......................بوشهر استان           390 265 139 34 92 125

 
 2931در احداث واحدهای مسکونی:  کار رفته هبی  هبرحسب نوع مصالح عمد  بوشهر استان های  روستا -1

 شهرستان تعداد روستا مصالح بومی مصالح غیر بومی مصالح توام

  ............................ استان بوشهر    390 64 225 101
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 2931آوری و دفع زباله:  برحسب وضعیت و سازمان مسئول جمع  بوشهر استان های  روستا -6

سازمان  فاقد

مسئول 

آوری و  جمع

 دفع زباله

 آوری و دفع زباله دارای سازمان مسئول جمع

تعداد 

 روستا
 یشهردار ،یاسالمی آباد یشورا شهرستان

 ریسا ایشهر نزدیک 

، یداربخش

 ییا دهیار یدهدار
 جمع

  .............................. استان بوشهر    390 231 207 24 159

 
 2931:ی مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی وسیلهترين نوع  برحسب عمده  بوشهر استان های  روستا -7

 شهرستان تعداد روستا تاکسی سرویس بوس اتوبوس یا مینی سایریا  وانت

  ............................ استان بوشهر    390 296 77 17

 
 2931: قیمت يک مترمربع زمین برای احداث واحد مسکونی ی برحسب متوسط مظنه بوشهر استان های  روستا -8

 زمین فاقد هایآبادی

 شده خرید و فروش

 شده خرید و فروش زمین دارای هایآبادی

 شهرستان تعداد روستا
 زمینیک مترمربع خرید میانگین قیمت 

 )هزارریال(
 تعداد

  .............................. استان بوشهر    390 178 397/6 212

 

 2931: مسکونیی احداث يک مترمربع زيربنای ی هزينه متوسط مظنهبرحسب  بوشهر استان های  روستا-3

فاقد واحد  یهایآباد

 مسکونی احداثی

 مسکونی احداثی واحد یدارای ها یآباد

 شهرستان تعداد روستا
زیربنا میانگین هزینه احداث یک مترمربع 

 )هزارریال(
 تعداد

  ....................   استان بوشهر            390 282 3743/8 108

 

 2931: يک مترمربع زيربنای مسکونی یماهانهبهای  ی اجاره  سط مظنهمتوبرحسب  بوشهر استان های  روستا -21

 واحد فاقد یهایآباد

 یاستیجار مسکونی

 یاستیجارمسکونی  واحد یدارای ها یآباد

 شهرستان تعداد روستا
یک مترمربع  یماهانه یمیانگین اجاره بها

 )هزارریال (
 تعداد

  ....................   استان بوشهر            390 228 18/8 162
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 2931: شهرستانتفکیک  برحسب جهت جغرافیايی نماها به  بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -22

 هاتعداد نما شمال جنوب شرق غرب اظهار نشده
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................ استان بوشهر    71698 84431 22062 21712 17281 23377 195

  ...................................................... بوشهر 9843 9830 2397 2021 1755 3658 44

  ................................................. تنگستان 13257 17283 5822 3189 2848 5424 49

  ................................................ دشتستان 17631 22725 6285 6425 4810 5205 54

  ...................................................... دشتی 6808 7488 1984 2000 1633 1870 22

  ........................................................... دیر 3398 3417 660 1311 780 666 0

  ......................................................کنگان 7398 7391 995 2421 2082 1894 7

  ........................................................ گناوه 4686 6923 1605 1760 1491 2067 16

  ......................................................... دیلم 1242 1520 332 443 381 364 3

  ........................................................... جم 7435 7855 1982 2142 1502 2229 0

 
 2931: شهرستانتفکیک  به آنمیانگین و برحسب تعداد نما   بوشهراستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  - -21

 اظهار نشده
 وچهار 

 تر بیش
 یک نما دو نما سه نما

میانگین 

 تعداد نما

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 ............................. استان بوشهر    71698 1/2 61570 7683 1504 746 195

  ...................................................... بوشهر 9843 1/0 9769 31 0 0 44

  ................................................. تنگستان 13257 1/3 10252 2112 568 276 49

  ................................................دشتستان 17631 1/3 13681 2979 581 335 54

  ...................................................... دشتی 6808 1/1 6146 589 40 11 22

  ........................................................... دیر 3398 1/0 3379 19 0 0 0

  ..................................................... کنگان 7398 1/0 7391 0 0 0 7

  ........................................................گناوه 4686 1/5 2911 1379 269 112 16

  ......................................................... دیلم 1242 1/2 1028 153 46 12 3

  ........................................................... جم 7435 1/1 7015 420 0 0 0
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 2931: شهرستانتفکیک  برحسب نوع بازشو در فضاهای زيستی به  بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -29

 شهرستان تعداد واحد مسکونی بازشوی کوچکدارای  بازشوی متوسطدارای  بازشوی بزرگدارای 

  ............................. بوشهراستان     71698 24928 69486 57583

  ...................................................... بوشهر 9843 2216 9843 532

  ................................................. تنگستان 13257 3868 12554 11055

  ............................................... دشتستان 17631 7544 17110 17503

  ...................................................... دشتی 6808 1842 6596 6335

  ........................................................... دیر 3398 1548 3009 3398

  ..................................................... کنگان 7398 2596 7227 7398

  ....................................................... گناوه 4686 1021 4632 3905

  ......................................................... دیلم 1242 438 1146 963

  ........................................................... جم 7435 3856 7368 6494

 
تفکی ک   در فضاهای زيستی ب ه  و میانگین آنبرحسب نوع و تعداد بازشو   بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -24

 2931شهرستان:

 کل

 میانگین

 هابازشو

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  5از بیش

 بازشو

 2تا  9

  بازشو 

 9از  کمتر

 بازشو
 جمع

  ............................. استان بوشهر    71698 5/5 71698 2976 37947 30776

  ......................................................بوشهر 9843 4/5 9843 713 6884 2247

  ................................................. تنگستان 13257 6/1 13257 571 5693 6993

  ............................................... دشتستان 17631 5/2 17631 323 11164 6144

  ..................................................... دشتی 6808 5/3 6808 493 3341 2974

  ........................................................... دیر 3398 6/7 3398 64 1128 2205

  ..................................................... کنگان 7398 5/8 7398 453 3169 3776

  ....................................................... گناوه 4686 5/2 4686 192 2765 1728

  ........................................................ دیلم 1242 5/5 1242 30 675 536

  .......................................................... جم 7435 5/8 7435 137 3126 4172
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تفکی ک   در فضاهای زيس تی ب ه  آن  بازشو و میانگینبرحسب نوع تعداد   بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -24

 )ادامه( 2931: شهرستان

 کوچک یبازشو

 شهرستان
 جمع بازشو 9کمتر از   بازشو  2تا  9 بازشو 2 از بیش

  ............................. استان بوشهر    24928 23291 1569 68

  ...................................................... بوشهر 2216 2064 152 0

  ................................................. تنگستان 3868 3399 427 42

  ............................................... دشتستان 7544 6876 668 0

  ...................................................... دشتی 1842 1764 65 13

  ........................................................... دیر 1548 1515 33 0

  ..................................................... کنگان 2596 2589 7 0

  ....................................................... گناوه 1021 951 70 0

  ......................................................... دیلم 438 402 35 0

  ........................................................... جم 3856 3732 112 13

 

 
در فض اهای زيس تی   برحسب نوع  تعداد بازش و و می انگین آن    برحسب   بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -24

 )ادامه( 2931: شهرستانتفکیک  به

 بازشوی متوسط بازشوی بزرگ

  از بیش شهرستان

 بازشو 2

 2تا  9

  بازشو 

 9از  کمتر

 بازشو
 جمع

  از بیش

 بازشو 2

 2تا  9

  بازشو 

 9از  کمتر

 بازشو
 جمع

  .............................استان بوشهر    69486 25555 37717 6215 57583 38989 17345 1249

  ...................................................... بوشهر 9843 1004 7324 1516 532 532 0 0

  ................................................. تنگستان 12554 4300 6819 1435 11055 5094 5225 736

  ............................................... دشتستان 17110 10173 6080 857 17503 13184 4294 25

  ...................................................... دشتی 6596 2683 3819 94 6335 3953 2361 22

  ........................................................... دیر 3009 1059 1653 297 3398 1161 1968 269

  ..................................................... کنگان 7227 2113 4273 842 7398 5968 1371 59

  ....................................................... گناوه 4632 1360 2694 578 3905 3302 594 8

  ......................................................... دیلم 1146 277 721 149 963 760 148 55

  ........................................................... جم 7368 2587 4334 447 6494 5037 1384 73
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 2931: شهرستانتفکیک  به آن و میانگینعداد طبقات نوع  تبرحسب ت  بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -21

 میانگین کل

تعداد 

 طبقات

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 جمع یک طبقه تر بیش دو طبقه و

 ............................. استان بوشهر    71698 1/1 71698 68406 3292

  ...................................................... بوشهر 9843 1/0 9843 9667 176

  ................................................. تنگستان 13257 1/0 13257 12985 272

  ................................................دشتستان 17631 1/0 17631 17183 447

  ...................................................... دشتی 6808 1/1 6808 6117 691

  ........................................................... دیر 3398 1/3 3398 2483 915

  ..................................................... کنگان 7398 1/0 7398 7236 162

  ........................................................گناوه 4686 1/1 4686 4266 420

  ......................................................... دیلم 1242 1/0 1242 1203 39

  ........................................................... جم 7435 1/0 7435 7266 169

 
 

تفکی  ک  ب  ه ن  وع  تع  داد طبق  ات و می  انگین آن برحس  ب  بوش  هر اس  تان واح  دهای مس  کونی معم  ولی روس  تايی   -21

 )ادامه( 2931شهرستان:

 زمین تعداد طبقات زیر تعداد طبقات روی زمین

 شهرستان
دو طبقه و 

 تر بیش
 جمع یک طبقه

دو طبقه و 

 تر بیش
 جمع یک طبقه

  ............................ استان بوشهر    106 106 0 71698 68475 3223

  ..................................................... بوشهر 0 0 0 9843 9667 176

  .................................................تنگستان 24 24 0 13257 12985 272

  ............................................... دشتستان 36 36 0 17631 17220 411

  ..................................................... دشتی 13 13 0 6808 6117 691

  .......................................................... دیر 0 0 0 3398 2483 915

  ..................................................... کنگان 0 0 0 7398 7236 162

  ....................................................... گناوه 0 0 0 4686 4266 420

  ........................................................ دیلم 9 9 0 1242 1212 30

  .......................................................... جم 24 24 0 7435 7290 145



                                                                                       2930 های مسکن روستایی سال آمارگیری از ویژگی نتایج 

 

91 

  2931: شهرستانتفکیک  به عمر و میانگین آنبرحسب   بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -26

سال و  02

 تربیش
 سال 2کمتر از  سال 24تا  2 سال 04تا  22

  میانگین

 )سال( عمر

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................. استان بوشهر    71698 13/9 13790 28738 15329 13841

  ...................................................... بوشهر 9843 14/6 1511 4332 2256 1744

  ................................................. تنگستان 13257 14/8 2540 4771 2881 3066

  ................................................دشتستان 17631 13/9 3212 6689 4607 3123

  ...................................................... دشتی 6808 15/8 890 2652 1288 1978

  ........................................................... دیر 3398 12/5 877 1335 679 507

  ..................................................... کنگان 7398 13/9 1389 3211 1074 1724

  ........................................................گناوه 4686 12/0 1202 1890 928 667

  ......................................................... دیلم 1242 12/5 346 518 162 215

  ........................................................... جم 7435 11/7 1822 3341 1455 817

 

  2931: شهرستانتفکیک  به آن زمین و میانگینبرحسب مساحت   بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -27

 222 از بیش

 مترمربع

 222 تا 922

 مترمربع

 922 تا 022

 مترمربع

مترمربع و  022 

 کمتر

 میانگین

مساحت زمین 

 )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 ............................. استان بوشهر    71698 447/4 13267 19200 24163 15068

  ..................................................... بوشهر 9843 362/2 2287 3119 3356 1081

  ................................................ تنگستان 13257 618/8 893 2246 4565 5553

  ............................................... دشتستان 17631 427/3 3006 4719 6098 3808

  ..................................................... دشتی 6808 537/1 1305 1417 2429 1658

  .......................................................... دیر 3398 523/2 628 1154 836 780

  ..................................................... کنگان 7398 343/9 2407 2097 2103 790

  ....................................................... گناوه 4686 375/6 1246 1134 1669 637

  ........................................................ دیلم 1242 452/1 264 291 404 283

  .......................................................... جم 7435 332/7 1230 3022 2703 479
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   2931تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع عملکرد فضاها به  بوشهر استان روستايی واحدهای مسکونی معمولی  -28

 ی با عملکردفضاهادارای 

ی با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ی با فضاهادارای 

مشترک  عملکرد

 و معیشتی یستیز

ی فضاهادارای 

با عملکرد 

 یشتیمع

ی فضاهادارای 

با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................. استان بوشهر    71698 71698 3629 288 68011

  ...................................................... بوشهر 9843 9843 0 0 9843

  ................................................. تنگستان 13257 13257 2332 24 10925

  ............................................... دشتستان 17631 17631 768 164 16839

  ...................................................... دشتی 6808 6808 107 0 6714

  ........................................................... دیر 3398 3398 17 0 3381

  ..................................................... کنگان 7398 7398 15 0 7383

  ....................................................... گناوه 4686 4686 156 43 4521

  ......................................................... دیلم 1242 1242 153 57 1051

  ........................................................... جم 7435 7435 80 0 7354

 

  2931: شهرستانتفکیک  به زيربنا و میانگین آنبرحسب کل مساحت     بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -23

 232بیش از 

 مترمربع

  232تا  202

 مترمربع

  202تا  12

 مترمربع

 12کمتر از 

 مترمربع 

 میانگین

مساحت زیربنای 

 کل )مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................. استان بوشهر    71698 100/0 10204 44828 14811 1855

  ..................................................... بوشهر 9843 102/0 936 7087 1722 99

  ................................................ تنگستان 13257 105/0 2247 6790 3651 569

  ............................................... دشتستان 17631 98/8 1925 12019 3363 325

  ..................................................... دشتی 6808 90/5 1397 4163 1105 143

  .......................................................... دیر 3398 114/1 451 1398 1389 159

  ..................................................... کنگان 7398 84/1 1410 5363 618 8

  ....................................................... گناوه 4686 104/9 593 2898 957 238

  ........................................................ دیلم 1242 105/9 130 808 238 66

  .......................................................... جم 7435 104/9 1115 4304 1768 248
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ی همک ف( و متوس ط    میانگین سطح اشغال )زيربن ای طبق ه  بر برحسب    بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -11

 2931:تفکیک شهرستان نسبت سطح اشغال ساختمان به مساحت زمین آن به

 222بیش از 

 مترمربع 

  222تا  12

 مترمربع

 60 

مترمربع و 

 کمتر

متوسط نسبت سطح 

اشغال ساختمان به 

 مساحت زمین آن 

میانگین سطح 

 اشغال مترمربع

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................. استان بوشهر    71698 99/6 0/3 10123 29639 31936

  ..................................................... بوشهر 9843 102/8 0/4 919 3438 5486

  ................................................ تنگستان 13257 105/2 0/2 2232 4127 6898

  ............................................... دشتستان 17631 98/6 0/3 1875 9428 6329

  ..................................................... دشتی 6808 88/8 0/2 1397 3069 2343

  .......................................................... دیر 3398 113/4 0/4 440 798 2161

  ..................................................... کنگان 7398 83/9 0/3 1410 3906 2082

  ....................................................... گناوه 4686 101/4 0/3 605 1933 2148

  ........................................................ دیلم 1242 105/0 0/3 130 637 475

  .......................................................... جم 7435 104/6 0/4 1115 2305 4015

 

تفکی ک   برحسب مساحت زيربنای فضاهای زيس تی و می انگین آن ب ه      بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -12

  2931 :شهرستان

مترمربع و  222

 تر بیش

 33تا  42

 مترمربع

 42کمتر از 

 مترمربع

مساحت  میانگین

 یفضاهازیربنای 

 )مترمربع(زیستی 

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................. استان بوشهر    71698 97/4 2922 31580 37197

  ..................................................... بوشهر 9843 102/0 353 2895 6595

  .................................................تنگستان 13257 98/9 682 5165 7411

  ............................................... دشتستان 17631 95/1 288 10040 7302

  ..................................................... دشتی 6808 90/1 604 3405 2799

  .......................................................... دیر 3398 114/1 189 975 2235

  ..................................................... کنگان 7398 84/0 235 4415 2748

  ....................................................... گناوه 4686 101/1 297 1694 2696

  ........................................................ دیلم 1242 94/8 44 615 583

  .......................................................... جم 7435 104/7 229 2376 4830
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  2931تفکیک شهرستان:  به معیشتیبرحسب مساحت زيربنای فضاهای   بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -11

 شهرستان تعداد واحد مسکونی مترمربع 42کمتراز  مترمربع 33تا  42 تر مترمربع و بیش 222

  ............................. استان بوشهر    3629 2789 668 172

  ..................................................... بوشهر 0 0 0 0

  ................................................ تنگستان 2332 1999 319 14

  ............................................... دشتستان 768 444 192 132

  ..................................................... دشتی 107 87 20 0

  .......................................................... دیر 17 17 0 0

  ..................................................... کنگان 15 15 0 0

  ....................................................... گناوه 156 95 61 0

  ........................................................ دیلم 153 52 75 26

  .......................................................... جم 80 80 0 0

 

تفکی ک   ن وع عملک رد  تع داد ات ا  و می انگین آن ب ه      برحس ب    بوش هر  اس تان  واحدهای مسکونی معمولی روس تايی   -19

 2931شهرستان:

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق

تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ............................. استان بوشهر    71698 3/5 71698 1255 13657 23581 19583 13622

  ..................................................... بوشهر 9843 3/5 9843 14 1328 3865 3088 1547

  ................................................ تنگستان 13257 3/5 13257 495 2934 3470 3622 2735

  ............................................... دشتستان 17631 3/5 17631 100 2726 6974 5150 2682

  ..................................................... دشتی 6808 3/4 6808 212 1080 2541 1927 1050

  .......................................................... دیر 3398 3/8 3398 105 265 1010 1138 880

  ..................................................... کنگان 7398 2/6 7398 187 3447 2994 657 113

  ....................................................... گناوه 4686 4/0 4686 90 297 1371 1502 1425

  ........................................................ دیلم 1242 4/2 1242 10 92 343 347 449

  .......................................................... جم 7435 4/0 7435 42 1487 1013 2152 2741
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 2931تفکیک شهرس تان:   برحسب نوع عملکرد تعداد اتا  و میانگین آن به  بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -19

 )ادامه(

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ............................. استان بوشهر    3/4 71698 1304 14360 24624 19844 11564

  ......................................................بوشهر 3/5 9843 14 1328 3865 3088 1547

  ................................................. تنگستان 3/3 13257 519 3334 3988 3714 1703

  ............................................... دشتستان 3/4 17631 100 2902 7254 5241 2134

  ..................................................... دشتی 3/4 6808 212 1093 2586 1893 1025

  ........................................................... دیر 3/8 3398 105 265 1027 1130 871

  ..................................................... کنگان 2/6 7398 187 3447 3009 642 113

  ....................................................... گناوه 3/8 4686 110 372 1490 1595 1120

  ........................................................ دیلم 3/8 1242 15 122 404 381 320

  .......................................................... جم 4/0 7435 42 1498 1002 2162 2731

 

 

 2931تفکیک شهرستان:  برحسب نوع عملکرد  تعداد اتا  و میانگین آن به  بوشهراستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  - 19

 )ادامه(

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترک زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
 شهرستان

 فاقد اتاق
پنچ اتاق 

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ............................. استان بوشهر    1/2 5195 4262 767 87 35 24 20

  ..................................................... بوشهر 0/0 0 0 0 0 0 0 0

  .................................................تنگستان 1/2 2596 2255 219 74 24 24 0

  ............................................... دشتستان 1/2 1410 1068 322 0 0 0 20

  ..................................................... دشتی 1/4 107 83 13 0 11 0 0

  .......................................................... دیر 1/5 17 8 8 0 0 0 0

  ..................................................... کنگان 1/0 15 15 0 0 0 0 0

  ....................................................... گناوه 1/2 646 512 127 8 0 0 0

  ........................................................ دیلم 1/2 324 255 64 5 0 0 0
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  .......................................................... جم 1/2 80 66 15 0 0 0 0

های مورد استفاده  تع داد ات ا  و    برحسب نوع عملکرد اتا   بوشهرواحدهای مسکونی معمولی روستايی دارای اتا  در استان  -14

 2931تفکیک شهرستان:  میانگین آن به

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق

تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق اتاقچهار 

  ............................. استان بوشهر    71698 3/5 71698 1291 13705 23683 19543 13477

  ...................................................... بوشهر 9843 3/5 9843 14 1328 3865 3088 1547

  ................................................. تنگستان 13257 3/5 13257 519 2934 3470 3622 2711

  ............................................... دشتستان 17631 3/5 17631 100 2748 7006 5094 2682

  ...................................................... دشتی 6808 3/4 6808 212 1080 2541 1927 1050

  ........................................................... دیر 3398 3/7 3398 105 299 1039 1133 822

  ..................................................... کنگان 7398 2/6 7398 187 3447 2994 657 113

  ....................................................... گناوه 4686 3/9 4686 101 286 1394 1524 1381

  ......................................................... دیلم 1242 4/1 1242 10 95 361 346 430

  ........................................................... جم 7435 4/0 7435 42 1487 1013 2152 2741

 

 

های مورد استفاده  تع داد ات ا  و    عملکرد اتا  برحسب نوع بوشهرواحدهای مسکونی معمولی روستايی دارای اتا  در استان  -14

 )ادامه( 2931تفکیک شهرستان:  به میانگین آن

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ............................. استان بوشهر    3/4 71698 1340 14410 24731 19820 11398

  ...................................................... بوشهر 3/5 9843 14 1328 3865 3088 1547

  ................................................. تنگستان 3/3 13257 543 3334 3988 3714 1679

  ............................................... دشتستان 3/4 17631 100 2925 7287 5218 2101

  ...................................................... دشتی 3/4 6808 212 1093 2586 1893 1025

  ........................................................... دیر 3/7 3398 105 299 1056 1125 813

  ..................................................... کنگان 2/6 7398 187 3447 3009 642 113

  ....................................................... گناوه 3/8 4686 121 361 1512 1605 1086

  ......................................................... دیلم 3/8 1242 15 126 426 373 301
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  ........................................................... جم 4/0 7435 42 1498 1002 2162 2731

 
استفاده  تع داد ات ا  و   های مورد  نوع عملکرد اتا برحسب  بوشهرواحدهای مسکونی معمولی روستايی دارای اتا  در استان  -14

 )ادامه( 2931تفکیک شهرستان:  به میانگین آن

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترک زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

  ............................. استان بوشهر    1/2 5175 4304 725 111 11 24

  ......................................................بوشهر 0/0 0 0 0 0 0 0

  ................................................. تنگستان 1/2 2596 2279 195 98 0 24

  ............................................... دشتستان 1/2 1389 1068 322 0 0 0

  ..................................................... دشتی 1/4 107 83 13 0 11 0

  ........................................................... دیر 1/5 17 8 8 0 0 0

  ..................................................... کنگان 1/0 15 15 0 0 0 0

  ....................................................... گناوه 1/2 646 523 115 8 0 0

  ........................................................ دیلم 1/2 324 262 57 5 0 0

  .......................................................... جم 1/2 80 66 15 0 0 0

 

  2931تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع سند به  بوشهراستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -11

 سایر بدون سند اظهار نشده
دارای برگه واگذاری، 

 سندخطی یا قولنامه

دارای سند 

 ثبتی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................. استان بوشهر    71698 53860 15875 50 1850 63

  ......................................................بوشهر 9843 5971 3806 0 66 0

  ................................................. تنگستان 13257 11432 1750 50 0 25

  ............................................... دشتستان 17631 12589 4240 0 802 0

  ..................................................... دشتی 6808 5703 826 0 244 35

  ........................................................... دیر 3398 2588 810 0 0 0

  ..................................................... کنگان 7398 5993 1371 0 34 0

  ....................................................... گناوه 4686 2982 1470 0 235 0
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  ........................................................ دیلم 1242 799 247 0 192 3

  .......................................................... جم 7435 5803 1354 0 278 0

 2931تفکیک شهرستان:  ترين منبع تامین سرمايش به برحسب عمده  بوشهراستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -16

اظهار 

 نشده

بدون منبع 

 تامین سرمایش
 پنکه کولر آبی کولر گازی سایر

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................. استان بوشهر    71698 245 521 70819 0 111 3

  ...................................................... بوشهر 9843 0 181 9662 0 0 0

  ................................................. تنگستان 13257 0 29 13204 0 24 0

  ................................................دشتستان 17631 75 67 17489 0 0 0

  ...................................................... دشتی 6808 114 8 6686 0 0 0

  ........................................................... دیر 3398 7 0 3309 0 82 0

  ..................................................... کنگان 7398 34 65 7299 0 0 0

  ........................................................گناوه 4686 0 121 4560 0 5 0

  ......................................................... دیلم 1242 0 27 1212 0 0 3

  ........................................................... جم 7435 15 23 7397 0 0 0

 

تفکی ک   برحس ب وض عیت فض ای ب از ب رای نگه داری حیوان ات  ب ه          بوش هر  استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -17

   2931شهرستان:

 اظهار نشده
فاقد فضای باز برای 

 نگهداری حیوانات

دارای فضای باز برای 

 نگهداری حیوانات
 شهرستان تعداد واحد مسکونی

  ............................. بوشهراستان     71698 9780 61844 74

  ...................................................... بوشهر 9843 1321 8482 41

  ................................................. تنگستان 13257 1488 11746 23

  ................................................دشتستان 17631 2103 15528 0

  ...................................................... دشتی 6808 909 5899 0

  ........................................................... دیر 3398 343 3055 0

  ..................................................... کنگان 7398 1687 5703 8
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  ........................................................گناوه 4686 875 3811 0

  ......................................................... دیلم 1242 360 879 3

  ........................................................... جم 7435 694 6741 0

 2931:شهرستانتفکیک  برحسب وضعیت و نوع عملکرد حیاط به  بوشهر استان روستايی واحدهای مسکونی معمولی  -18

 فاقد حیاط

 عملکرد برحسبدارای حیاط 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 نشده اظهار
و  یستیز

  یشتیمع
 جمع زیستی

 ............................. استان بوشهر    71698 71640 66471 4633 536 58

  ...................................................... بوشهر 9843 9813 9684 86 44 30

  ................................................. تنگستان 13257 13257 12812 425 19 0

  ................................................دشتستان 17631 17631 15814 1568 249 0

  ...................................................... دشتی 6808 6808 5827 952 30 0

  ........................................................... دیر 3398 3398 3384 9 5 0

  ..................................................... کنگان 7398 7383 6999 340 44 15

  ........................................................گناوه 4686 4676 3961 611 104 10

  ......................................................... دیلم 1242 1239 1027 182 29 3

  ........................................................... جم 7435 7435 6963 460 13 0

 

 2931شهرستان:تفکیک  برحسب وضعیت و نوع عملکرد ايوان به  بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -13

 فاقد ایوان اظهار نشده

 عملکردبرحسب  ایواندارای 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
زیستی و 

 معیشتی
 جمع زیستی

  ............................ استان بوشهر    71698 28656 28328 328 0 43042 0

  ...................................................... بوشهر 9843 4583 4583 0 0 5260 0

  ................................................. تنگستان 13257 8416 8395 22 0 4841 0

  ............................................... دشتستان 17631 6142 6009 133 0 11489 0

  ...................................................... دشتی 6808 3584 3545 38 0 3224 0

  ........................................................... دیر 3398 1839 1839 0 0 1559 0
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  ..................................................... کنگان 7398 326 326 0 0 7072 0

  ....................................................... گناوه 4686 798 750 48 0 3888 0

  ......................................................... دیلم 1242 275 227 48 0 967 0

  ........................................................... جم 7435 2692 2653 39 0 4743 0

 2931 :شهرستانتفکیک  ی استقرار آن به نحوه و برحسب وضعیت مستراح بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -91

 مستراح فاقد اظهارنشده

 ی استقرار برحسب نحوه دارای مستراح

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 جمع چسبیده به بنا مجزا از بنا اظهارنشده

 ............................. استان بوشهر    71698 71164 11365 59780 19 534 0

  ...................................................... بوشهر 9843 9810 799 9012 0 33 0

  ................................................. تنگستان 13257 13155 3277 9859 19 102 0

  ............................................... دشتستان 17631 17608 3445 14163 0 23 0

  ...................................................... دشتی 6808 6808 476 6332 0 0 0

  ........................................................... دیر 3398 3325 564 2761 0 73 0

  ..................................................... کنگان 7398 7147 456 6691 0 251 0

  ....................................................... گناوه 4686 4686 243 4443 0 0 0

  ......................................................... دیلم 1242 1227 97 1130 0 15 0

  ........................................................... جم 7435 7396 2007 5389 0 39 0

 

 2931تفکیک شهرستان:  آن بهی برحسب وضعیت ساخت بنا   بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -92

 شهرستان تعداد واحد مسکونی ساخت تدریجی  باره ساخت یک اظهار نشده

  ............................. استان بوشهر    71698 21680 50018 0

  ......................................................بوشهر 9843 6465 3377 0

  ................................................. تنگستان 13257 5275 7982 0

  ............................................... دشتستان 17631 2221 15410 0

  ..................................................... دشتی 6808 1319 5490 0
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  ........................................................... دیر 3398 1360 2038 0

  ..................................................... کنگان 7398 401 6997 0

  ....................................................... گناوه 4686 2650 2036 0

  ........................................................ دیلم 1242 229 1013 0

  .......................................................... جم 7435 1759 5676 0

 2931تفکیک شهرستان: برحسب نوع سازه در فضاهای زيستی و معیشتی به  بوشهراستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -91

 زیستی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
ی چوبی سازه

 یا مختلط

یا ی فلزی سازه

 بتنی
 جمع ی بناییسازه

  ............................. استان بوشهر    71698 71698 70293 1369 36 0

  ..................................................... بوشهر 9843 9843 9696 147 0 0

  ................................................ تنگستان 13257 13257 13240 0 17 0

  ............................................... دشتستان 17631 17631 17631 0 0 0

  ..................................................... دشتی 6808 6808 6808 0 0 0

  .......................................................... دیر 3398 3398 3392 6 0 0

  ..................................................... کنگان 7398 7398 7345 38 15 0

  ....................................................... گناوه 4686 4686 4637 49 0 0

  ........................................................ دیلم 1242 1242 1211 27 4 0

  .......................................................... جم 7435 7435 6333 1102 0 0

 

    
تفکی ک   برحس ب ن وع س ازه در فض اهای زيس تی و معیش تی ب ه         بوش هر اس تان   واحدهای مسکونی معمولی روستايی -91

 )ادامه( 2931شهرستان:

 معیشتی

 شهرستان
 اظهار نشده

ی چوبی یا سازه

 مختلط

ی فلزی یا سازه

 بتنی
 جمع ی بناییسازه

  ............................. استان بوشهر    3629 3021 0 23 584

  ......................................................بوشهر 0 0 0 0 0

  ................................................. تنگستان 2332 2079 0 0 253

  ............................................... دشتستان 768 528 0 23 217
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  ..................................................... دشتی 107 90 0 0 17

  ........................................................... دیر 17 17 0 0 0

  ..................................................... کنگان 15 15 0 0 0

  ....................................................... گناوه 156 145 0 0 11

  ........................................................ دیلم 153 120 0 0 33

  .......................................................... جم 80 28 0 0 53

      یس ت يز یک ال  در فض اها   وض عیت برحس ب    اس تان بوش هر   بن ايی روس تايی   ی سازهواحدهای مسکونی معمولی دارای  -99

    2931: شهرستان تفکیک  به

واحد مسکونی  تعداد

 سازه بنایی فاقد کالف

واحد مسکونی  تعداد

 سازه بنایی دارای کالف

تعداد واحد مسکونی 

 سازه بناییی دارا
 شهرستان تعداد واحد مسکونی

  ............................. استان بوشهر    71698 70293 30754 39539

  ...................................................... بوشهر 9843 9696 2676 7020

  ................................................. تنگستان 13257 13240 3930 9310

  ................................................ دشتستان 17631 17631 7317 10314

  ...................................................... دشتی 6808 6808 2718 4091

  ........................................................... دیر 3398 3392 2005 1387

  ...................................................... کنگان 7398 7345 4835 2510

  ........................................................ گناوه 4686 4637 2271 2365

  ......................................................... دیلم 1242 1211 583 628

  ........................................................... جم 7435 6333 4420 1913

 
ري زی فض اهای    کار رفت ه در پ ی   ی به هعمد برحسب وضعیت و نوع مصالح  بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -94

 2931: شهرستانتفکیک  زيستی به

اظهار 

 نشده

 فاقد

 یریز پی

 کار رفته هبی  هبرحسب نوع مصالح عمدی ریزپیدارای 
تعداد واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده

بلوک سیمانی 

 یا سایر 
 جمع شفته سنگ بتن

  ............................. استان بوشهر    71698 61202 181 45744 12899 2378 0 10496 0

  ..................................................... بوشهر 9843 9786 0 7271 2515 0 0 57 0

  ................................................ تنگستان 13257 9438 96 7043 2227 72 0 3819 0
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  ............................................... دشتستان 17631 17496 24 14284 1483 1704 0 135 0

  ..................................................... دشتی 6808 4186 0 2174 2011 0 0 2622 0

  .......................................................... دیر 3398 3398 0 3381 17 0 0 0 0

  ..................................................... کنگان 7398 3844 14 985 2574 271 0 3554 0

  ....................................................... گناوه 4686 4540 8 4026 411 95 0 146 0

  ........................................................ دیلم 1242 1207 10 1110 58 30 0 35 0

  .......................................................... جم 7435 7307 29 5468 1603 207 0 128 0

چینی فض اهای   کار رفته در کرسی به ی هعمدبرحسب وضعیت و نوع مصالح   بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -91

 2931: شهرستانتفکیک  زيستی به

اظهار 

 نشده

فاقد

 چینی  کرسی

 کار رفته هبی  هچینی برحسب نوع مصالح عمد دارای کرسی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
خشت، بلوک 

 سیمانی یا سایر 
 جمع آجر سنگ

  ............................. استان بوشهر    71698 65265 2435 39661 23168 0 6434 0

  ......................................................بوشهر 9843 9712 0 7086 2626 0 131 0

  ................................................. تنگستان 13257 12933 0 12792 141 0 324 0

  ............................................... دشتستان 17631 15159 72 3890 11197 0 2472 0

  ..................................................... دشتی 6808 5655 0 4725 930 0 1153 0

  ........................................................... دیر 3398 3316 15 1337 1965 0 82 0

  ..................................................... کنگان 7398 6081 0 4769 1311 0 1317 0

  ....................................................... گناوه 4686 4046 1024 687 2336 0 640 0

  ........................................................ دیلم 1242 1003 238 493 272 0 239 0

  .......................................................... جم 7435 7359 1086 3883 2390 0 76 0

 

تفکی ک   کار رفت ه در دي وار فض اهای زيس تی ب ه      برحسب نوع مصالح به  بوشهر استان معمولی روستايی واحدهای مسکونی  -96

 2931شهرستان:

 اظهار نشده
 خشت، چینه

 سایر یا
 آجر سنگ بلوک سیمانی

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................. استان بوشهر    71698 3831 24178 48279 2762 35

  ......................................................بوشهر 9843 30 2340 7810 217 0
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  ................................................. تنگستان 13257 219 9444 5274 584 0

  ............................................... دشتستان 17631 503 3049 14488 257 23

  ..................................................... دشتی 6808 9 3145 4039 1258 0

  ........................................................... دیر 3398 9 1357 2332 5 0

  ..................................................... کنگان 7398 0 1963 5443 30 0

  ....................................................... گناوه 4686 1289 94 3203 268 12

  ........................................................ دیلم 1242 569 55 627 66 0

  .......................................................... جم 7435 1204 2731 5062 77 0

 2931شهرستان:تفکیک  کار رفته در نما به ی به هبرحسب نوع مصالح عمد  بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -97

 آجرگری آجر ماشینی سنگ سیمان
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................. استان بوشهر    71698 829 3200 3052 43570

  ..................................................... بوشهر 9843 15 41 446 5624

  ................................................ تنگستان 13257 0 180 604 7000

  ............................................... دشتستان 17631 187 120 231 13531

  ..................................................... دشتی 6808 0 0 290 3169

  .......................................................... دیر 3398 12 50 83 1902

  ..................................................... کنگان 7398 0 423 753 5340

  ....................................................... گناوه 4686 519 400 226 2656

  ........................................................ دیلم 1242 86 406 7 545

  .......................................................... جم 7435 10 1579 412 3804

 

 
  2931تفکیک شهرستان:  کار رفته در نما به ی به هبرحسب نوع مصالح عمد  بوشهراستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -97

 )ادامه(

 سرامیک سایر اظهار نشده
کاهگل، گچ یا گچ و 

 خاک
 شهرستان چوب

  ............................. استان بوشهر    27 5012 9852 6032 123

  ..................................................... بوشهر 0 722 1894 1060 41
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  ................................................ تنگستان 0 1447 2947 1079 0

  ............................................... دشتستان 25 965 2441 110 20

  ..................................................... دشتی 0 1237 272 1792 48

  .......................................................... دیر 0 80 258 1013 0

  ..................................................... کنگان 0 54 678 143 8

  ....................................................... گناوه 0 135 591 158 0

  ........................................................ دیلم 2 84 92 13 7

  .......................................................... جم 0 287 678 665 0

تفکی ک   کار رفت ه در س قف فض اهای زيس تی ب ه      برحسب نوع مصالح به  بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی -98

   2931: شهرستان

 آجر آهن گل وگچ چوب
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................. استان بوشهر    71698 23388 32551 31808 7734

  ......................................................بوشهر 9843 6477 6520 6265 834

  ................................................. تنگستان 13257 5310 8573 7517 1548

  ............................................... دشتستان 17631 8685 8954 8701 1266

  ..................................................... دشتی 6808 256 3068 3066 1141

  ........................................................... دیر 3398 19 1132 1132 292

  ..................................................... کنگان 7398 677 755 2140 1665

  ....................................................... گناوه 4686 1588 1597 1344 387

  ........................................................ دیلم 1242 337 503 420 94

  .......................................................... جم 7435 40 1448 1223 507

 

 
تفکی ک   ب ه  کار رفت ه در س قف فض اهای زيس تی     نوع مصالح بهبرحسب   بوشهراستان  واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -98

 )ادامه( 2931شهرستان:

 نشدهاظهار 
خشت، حصیر یا 

 سایر

سفال، شیروانی یا 

 ایرانیت
 شهرستان سیمان یا بتن تیرچه و بلوک

  ............................. استان بوشهر    35370 33189 1126 15246 0
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  ......................................................بوشهر 2737 2794 119 806 0

  ................................................. تنگستان 4074 4071 96 5436 0

  ............................................... دشتستان 8719 6994 563 462 0

  ..................................................... دشتی 3156 3176 89 3588 0

  ........................................................... دیر 2079 2079 82 1207 0

  ..................................................... کنگان 4977 4977 32 1744 0

  ....................................................... گناوه 3148 2869 102 201 0

  ........................................................ دیلم 814 669 9 66 0

  .......................................................... جم 5666 5560 35 1736 0

 تهیه می شود( و بدنه درخت نخل استاز نی که )نوعی پوشش گیاهی  سایر شامل بریو

تفکی ک   ی س قف فض اهای زيس تی ب ه     هبرحس ب ن وع پوش ش عم د      بوش هر  استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی -93

 2931شهرستان:

 اظهار نشده 

موزاییک، 

 ایآسفالت، بتن 

 سایر 

حلب یا سفال

 )شیروانی(

عایق رطوبتی 

 آماده
 کاهگل قیرگونی 

تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

  ............................. استان بوشهر    71698 22150 535 32952 6402 9647 12

  ..................................................... بوشهر 9843 2881 30 6658 86 189 0

  ................................................ تنگستان 13257 7074 161 4725 373 924 0

  ............................................... دشتستان 17631 4265 128 5707 5243 2287 0

  ..................................................... دشتی 6808 4329 0 1065 354 1060 0

  .......................................................... دیر 3398 909 22 1440 99 928 0

  ..................................................... کنگان 7398 1500 26 3731 54 2087 0

  ....................................................... گناوه 4686 573 54 3453 113 481 12

  ........................................................ دیلم 1242 238 13 593 2 395 0

  .......................................................... جم 7435 380 102 5579 77 1298 0

 
 2931شهرستان:تفکیک  برحسب شکل ظاهری سقف فضاهای زيستی به  بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -41

 مسطح دارشیب گنبدی ایگهواره اظهار نشده 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان
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  ............................. استان بوشهر    71698 64766 6874 3 21 35

  ......................................................بوشهر 9843 9686 157 0 0 0

  ................................................. تنگستان 13257 12884 373 0 0 0

  ............................................... دشتستان 17631 11985 5591 0 21 35

  ..................................................... دشتی 6808 6454 354 0 0 0

  ........................................................... دیر 3398 3299 99 0 0 0

  ..................................................... کنگان 7398 7344 54 0 0 0

  ....................................................... گناوه 4686 4525 161 0 0 0

  ........................................................ دیلم 1242 1231 8 3 0 0

  .......................................................... جم 7435 7358 77 0 0 0

رطوبتی سقف فضاهای زيستی کاری  نوع عايقترين  هعمدوضعیت و برحسب   بوشهر استان معمولی روستايی واحدهای مسکونی  -42

 2931: شهرستانتفکیک  به

اظهار 

 نشده

 فاقد

کاری عایق

 رطوبتی

 نوعترین  هرطوبتی برحسب عمد کاری عایقدارای 

تعداد واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده

قیرگونی، 

پالستیک 

 یا سایر 

سفال، شیروانی 

یا ایرانیت)سقف 

 شیبدار(

عایق 

رطوبتی 

 آماده

 جمع کاهگل

  ............................. استان بوشهر    71698 64878 21764 33664 6848 2601 0 6786 35

  ..................................................... بوشهر 9843 9768 2736 6819 157 57 0 75 0

  .................................................تنگستان 13257 12770 7027 4891 373 478 0 487 0

  ............................................... دشتستان 17631 16030 4119 5904 5591 416 0 1567 35

  ..................................................... دشتی 6808 5818 4295 1135 354 35 0 990 0

  .......................................................... دیر 3398 2489 900 1456 99 34 0 909 0

  ..................................................... کنگان 7398 5349 1500 3754 54 40 0 2050 0

  ....................................................... گناوه 4686 4423 560 3470 141 252 0 263 0

  ........................................................ دیلم 1242 920 247 600 2 71 0 322 0

  .......................................................... جم 7435 7312 380 5635 77 1220 0 123 0
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تفکی ک   کار رفته در کف فضاهای زيستی به ی به هبرحسب نوع مصالح عمد  بوشهر استان واحدهای مسکونی معمولی روستايی  -41

 2931:شهرستان

اظهار 

 نشده

فاقدکف

 سازی

چوب یا 

 سایر

آجر یا 

 سنگ

بتن یا 

سیمان و 

 ماسه

گل، گل و 

گچ یا  گل 

 و آهک

 موزاییک
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 ............................. استان بوشهر    71698 32404 449 38327 143 229 46 100

  ...................................................... بوشهر 9843 6509 0 3334 0 0 0 0

  ................................................. تنگستان 13257 4098 81 9062 0 0 17 0

  ............................................... دشتستان 17631 3545 240 13701 0 44 0 100

  ...................................................... دشتی 6808 1914 61 4817 17 0 0 0

  ........................................................... دیر 3398 2214 8 1083 0 93 0 0

  ..................................................... کنگان 7398 4793 29 2552 8 16 0 0

  ....................................................... گناوه 4686 3011 0 1576 62 37 0 0

  ......................................................... دیلم 1242 343 16 875 3 5 0 0

  ........................................................... جم 7435 5977 14 1327 53 34 29 0



 

 
 

 

 

 

 

ها پرسشنامه





 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 
 

 2930-های مسکن روستاییآمارگیری از ویژگی
 فهرست برداری-2فرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

طر
 س

ره
ما

ش
 

 ( 1ستون  2مشخصات واحد مسکونی )برای کد  مشخصات مکان

 توضیحات ضروری
 نوع معبر و نام آن

شماره 

 پالک

 مکانشماره 
آیا این 

مکان یک 

واحد 

مسکونی 

 ؟است
 

 2بلی   
 

 0خیر   

 نوع واحد مسکونی

 مسکونی معمولی:

 2واحد آپارتمانی            

 0واحد ویالیی               

 مسکونی  غیر معمولی :

 9چادر                        

 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن

 2کپر و آالچیق             

 1                        سایر

 1ستون  0و2برای کد 

 فرعی اصلی

وضع سکونت در واحد 

 مسکونی

 

 2مسکونی دائمی           

 0     مسکونی موسمی   

 9  خالی ازسکنه موسمی

 4خالی ازسکنه دائمی     

 3ستون 9و 0و2برای کد 

شماره 

ردیف واحد 

 مسکونی
 سرپرست خانوارنام  و نام خانوادگی 

2 0 9 4 2 1 1 3 3 22 22 

           

           

           

           

           

 نام استان: .........................................................        

                ..................................................نام شهرستان: 

                          نام بخش: ........................................................

  ............................. نام دهستان: ...................

        ..................................:آبادینام 

 

 

 

 

 

 

                                                 شماره حوزه:

                                                           :نمونه  شماره طبقه آبادی

                                             شماره ردیف آبادی نمونه:   

     از            : نمونه آبادیشماره برگ در 

 

 

 

 

 

  

 

        یخ: ...............................ریخ ........................   نام و نام خانوادگی بازبین : .............................  امضا و تارامضاء و تا  یخ: .................................  نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: .................................... رامضاء و تا    نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: ...............................

 یخ: ..........................................رامضا  و تا  ...................  ................................نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرایی: ..............              ...................................یخ: ..........رامضا  و تا  ...................  : ......................................بازبیننام و نام خانوادگی کارشناس 



 

طر
 س

ره
ما

ش
 

 ( 1ستون  2مشخصات واحد مسکونی )برای کد  مشخصات مکان

 ضروری توضیحات
 نوع معبر و نام آن

شماره 

 پالک

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 

واحد 

مسکونی 

 ؟است
 

 2بلی   
 

 0خیر   

 نوع احد مسکونی

 مسکونی معمولی:

 2واحد آپارتمانی           

 0واحد ویالیی              

 مسکونی  غیر معمولی :

 9چادر                        

 4      آنآلونک، زاغه و  مشابه 

 2کپر و آالچیق             

 1سایر                        

 1ستون  0و2برای کد 

 فرعی اصلی 

وضع سکونت در واحد 

 مسکونی

 

مسکونی دائمی           

2 

 0     مسکونی موسمی   

 9  خالی ازسکنه موسمی

خالی ازسکنه دائمی     

4 

 3ستون  9و 0و2برای کد 

شماره 

ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

2 0 9 4 2 1 1 3 3 22 22 
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 گذاشته شود(  x)برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمتجهت جغرافیايی نما يا نماهای واحد مسکونی:  -2

                    4 غرب                                            9 شرق                                      0 جنوب                               2 شمال 
  

 تعداد بازشو ها)در و پنجره و روزنه( در فضاهای زيستی واحد مسکونی:-1

 عدد             :      )کمتر از یک مترمربع(تعداد بازشوهای کوچک -2

 عدد              :        )یک تا دو مترمربع( عداد بازشوهای متوسطت-0

 عدد            :           ز دو مترمربع()بیش اتعداد بازشوهای بزرگ -9
 

 : آن واحد مسکونی و سطح اشغالساختمان تعداد طبقات  -9

 طبقه                              تعداد طبقات روی زمین             -2 

 طبقه                                            زیر زمین   تعداد طبقات-0

 متر مربع                 سطح اشغال)مساحت زیربنای طبقه اول(       -9
 

 سال                                      :واحد مسکونیبنای عمر  -4
 

 مترمربع              واحد مسکونی: ساختمان مساحت زمین -1

 

   :آن قرار گرفتن و مورد استفاده عملکردمساحت زير بنا و تعداد اتا  در واحد مسکونی برحسب  -6

ف
دي
ر

 

 ()مترمربعمساحت زير بنا  شرح
 تعداد اتا 

 مورد  استفاده کل
2 0 9 4 2 

    کل بنا 2

    فضاهای زیستی 0

    فضاهای معیشتی 9

    فضاهای مشترک زیستی و معیشتی 4

    سایر فضاها  2

 

 وضعیت سند واحد مسکونی:     -7

        9 قولنامه    دارای سند خطی یا                          0 دارای برگه واگذاری                                              2 سند ثبتی

     2 ندارد                            4   ......................................  نوعسایر با ذکر 
 

 
 

 

                             شماره رديف آبادی در فهرست نمونه ها:                                                                                      شماره طبقه آبادی:  

                                                                                                           (:  2شماره رديف واحد مسکونی در فرم فهرست برداری)فرم 

                                             

 جمهوری اسالمی ايران
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

  

  هایآمارگیری از ويژگی

2931-مسکن روستايی  
 

 

1فرم    پرسشنامه واحد مسکونی-

        نام استان: ..........................     

      نام شهرستان: ...................       

  نام بخش: ..........................          

  نام دهستان: ..................  
 

 

......................                          .......................نام آبادی : ..............

  نمونه:    کد آبادی

              شماره حوزه:          
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 واحد مسکونی:     عمده ترين منبع تامین سرمايش -8

           2  دندار                   4  .........................  نوعسایر با ذکر           9 کولر گازی                0 کولر آبی              2 پنکه
 

 آيا اين واحد مسکونی دارای فضای باز برای نگهداری حیوانات می باشد؟                    -3

                             0 نه                                                            2 بله 
          

 آيا اين واحد مسکونی دارای حیاط می باشد؟                        -21

                             22سوال    0 نه                                                            2 بله 

      

    2-0 معیشتی  و زیستی                                                                 2-2 زیستی             عملکرد غالب   
 

 آيا اين واحد مسکونی دارای ايوان می باشد؟                        -22

                            20سوال    0 نه                                                            2 بله 

      

    2-0 معیشتی  و زیستی                                          2-2 زیستی             عملکرد غالب   
 

 آيا اين واحد مسکونی دارای مستراح می باشد؟                        -21

                            29سوال    0 نه                                                            2 بله 

      

                                                                        29سوال     2-0 مجزا از بنا                                             2-2 چسبیده به بنا    نحوه استقرار   

                                                  

                                            2-2-0  به حیاط واحد مسکونی                        2-2-2 به داخل واحد مسکونی    باز شدن در  نحوه      
 

 نحوه ساخت واحد مسکونی:  - 29

                                                                                                                  24سوال   0 ساخت یکباره                                     2 ساخت تدریجی

                     

                                                                                                                     2-0 تکمیل و تجهیز بنا                                             2-2 افزایش زیربنا    منجرشدن به                
   

                                             :            زيستی                                      معیشتیبر حسب فضا نوع سازه بنای واحد مسکونیترين  عمده-24

   2-0                                    2-2                      سازه فلزی                                                        

   0-0                                    0-2 نی                                                                           وسازه بت 

  9-0                                    9-2                                                                 )دیوار باربر(سازه بنایی 

   4-0                                      4-2                            سازه چوبی                                                  

   2-0                                      2-2                                                )ترکیبی از سازه های فوق(سازه مختلط 
    

 (24سوال  9-2)برای کد  استفاده شده است؟ از کال  واحد مسکونیدر سازه بنايی فضاهای زيستی آيا  -21

                            21سوال    0 نه                                                            2 بله 
    

 

 2-9 فاقد کالف در سقف                   2-0 کالف فلزی                         2-2 کالف بتونی          نوع کالف سقف 

   2-1 فاقد کالف در دیوار                    2-2 کالف فلزی                         2-4 کالف بتونی              نوع کالف دیوار
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 ريزی برای فضاهای زيستی انجام شده است؟  آيا در اين واحد مسکونی عملیات پی -26

                             21سوال    0 نه                                                      2 بله 

      

 2-9  نوبت                              2-0 سنگ                         2-2  )آهک و گل(شفته    رفته کار به عمده نوع مصالح  

  2-2   .................................  نوعسایر با ذکر                                  2-4  بلوک سیمانی                                                    

                 

 آيا در اين واحد مسکونی عملیات کرسی چینی برای فضاهای زيستی انجام شده است؟  -27

                             23سوال    0 نه                                                      2 بله 

      

  2-9  خشت                                2-0 سنگ                         2-2 آجر                  رفته کار به عمده نوع مصالح  

  2-2    ................................نوع سایر با ذکر                                    2-4  سیمانی بلوک                                                 

  
 گذاشته شود(  x)برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت رفته در ديوار فضاهای زيستی واحد مسکونی: کار بهنوع مصالح  - 28

                9 بلوک                                                                    0 سنگ                                                        2  آجر   

                    1     ................................نوع سایر با ذکر                               2 چینه                                                         4  خشت

                                                      
 کار رفته در نمای واحد مسکونی: هب عمده نوع مصالح -23

  4 سیمان                                           9  سنگ                 0  ماشینی آجر                                   2   گری آجر

                                                                             3  ........ .............................نوعسایر با ذکر       1    سرامیک             1  کاهگل، گچ یا گچ و خاک                   2        چوب

 
 گذاشته شود(  x)برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت کار رفته در سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی: هنوع مصالح ب  -11

         2  خشت                            4 چوب             9  گل وگچ                        0 هن آ                     2              آجر 

 22    ..................نوعسایر با ذکر  3 حصیر            3 سفال، شیروانی یا ایرانیت    1   تیرچه و بلوک        1 یا بتونسیمان 

 

 سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی:   عمدهنوع پوشش  -12

                               9 عایق رطوبتی آماده                                             0 قیرگونی                                                        2   کاهگل

                                     1 موزاییک                                                          2 حلب )شیروانی(                                               4     سفال

  3  .........................................................نوعسایر با ذکر            3  بتون                                                            1  آسفالت

 
 شکل ظاهری سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی:   -11

 4 )نیم استوانه( گهواره ای               9 )نیم کره( گنبدی                    0 شیب دار                                      2    مسطح

 
 ؟ کاری رطوبتی شده است آيا سقف فضاهای زيستی واحد مسکونی عايق - 19

                             04سوال    0 نه                                                      2 بله  

   
     2-9 رطوبتی آماده  عایق               2-0 قیرگونی                     2-2 کاهگل               رفته کار بهعمده نوع مصالح 

        2-2  پالستیک )نایلون(                2-4 سفال، شیروانی یا ایرانیت)سقف شیبدار(                                                        

     2-1  .............................................نوعسایر با ذکر                                                       
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 رفته در کف فضاهای زيستی واحد مسکونی: کار به عمدهنوع مصالح  -14

                                                             4     موزاییک                                9 چوب                                  0 سنگ                             2             آجر

                                           3  و ماسه سیمان یا بتون                  1 گل و آهک                            1  چگل و گ                        2             گل

 22 سازی  فاقد کف                     3  ....................................................نوع....سایر با ذکر 

 

 آيا سرپرست خانوار ساکن درواحد مسکونی از زندگی در روستا راضی می باشد؟ -11

 0 نه                                                                                 2 بله        
 

 آيا سرپرست خانوار از واحد مسکونی راضی می باشد؟   -16

 0 نه                                                                                  2 بله       
 

 شده است؟        احداثبنیاد مسکن تسهیالت دريافتی از از با استفاده آيا  اين واحد مسکونی  -17
 

  پايان آمارگیری   0 نه                    03سوال   سال احداث                                     2  بله       

   

 ای که بر اساس آن پروانه دريافت شده  در مرحله احداث بنا  تغییر کرده است؟ آيا نقشه-18
  03سوال   0 نه                                                                                  2 بله        

                                     

   2-0 تغییر نقشه معماری بدون اضافه شدن زیربنا                  2-2 سطح زیربنا  افزایش  نوع تغییر ترین  عمده          

       2-9    ................................................موردسایر با ذکر                                                                                                 
 

 آيا پس از اتمام بنا و سکونت در آن  تغییراتی در بنا داده شده است؟-13

 92سوال  0 نه                                                                                 2 بله        
                        

                                                          2-9   لوله کشی آب                  2-0 در و پنجره                    2-2   )دیوار و سقف(سازه ای   نوع تغییر ترین عمده 

                    2-1   .............نوعسایر با ذکر          2-2 سیستم فاضالب               2-4       سیم کشی برق

           

 ) وام و آورده شخصی( مجموع پولی که برای احداث  فضاهای زيستی واحد مسکونی هزينه شده است؟ -91

   

 ریال                                                                                                                      

   توضیحات:

............................................................................................................................. ...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.... 
 

                                     تلفن: م خانوادگی پاسخگو: .......................................................................................                  نام و نا

 ..........................امضا و تاريخ: .................................                 .......................  نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: .......................................................

 : ............................................................ امضا و تاريخ       نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: ............................................................................            

  ..............................امضا و تاريخ: ..............................           نام و نام خانوادگی بازبین: ...........................................................................................       

 ..............................امضا و تاريخ: ..............................           نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین: ..........................................................................       

 ................................................................  يخ: رو تا امضا        ...............................            ................ :فنی و اجرايیمسئول نام و نام خانوادگی کارشناس 

  
2 9 
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 : 2931در سال وضع سکونت در آبادی -2

 4   خالی از سکنه دائمی          9   موسمی خالی از سکنه            0   موسمی دارای سکنه           2  دائمی دارای سکنه

                    پايان آمارگیری                                                                          0سوال                                                    

   

 :2931اهالی اين آبادی در سال غالب اقتصادیفعالیت  -1

  9  خدمات                                                         0 صنعت                                                           2 کشاورزی

                                                         

                 کارگاه فعال صنايع دستی وجود دارد؟آبادی  در اينآيا  -9

  0 نه                                                                       2   بله

 

 :    2931بافت مسکونی آبادی در سال -4

           9   غیر متراکم )باز(                                              0 نیمه متراکم                                                    2  متراکم 

 

 های اخیر دارای گسترش بوده است؟                        آيا بافت مسکونی آبادی در سال -1

                             1سوال    0 نه                                                                       2   بله

      

 2-9    .......................... موردسایر با ذکر                  2-0   باغات               2-2 اراضی زراعی    سمت گسترش      

 

 مصالح عمده بکار رفته در احداث واحدهای مسکونی آبادی: -6

  9  مصالح توام بومی و غیر بومی                              0 مصالح غیر بومی                                           2 مصالح بومی 

 

 

         .....  ....استان: ..................نام 

          ....... ...نام شهرستان: .........

          .......  ...نام بخش: ................

  .. ....نام دهستان: ..............

 

 

 

    ............................                      .......................نام آبادی : ........

        :  کد آبادی 

             شماره حوزه:           

    

 

  

 

 

   .............................................. آبادی:نام قبلی                                                     ...............................................        نام ديگر آبادی:

                                                :     شماره رديف آبادی در فهرست نمونه ها                                                                              شماره طبقه آبادی:

ايرانجمهوری اسالمی   
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 

 های آمارگیری از ويژگی

2931-مسکن روستايی  
 

9فرم    پرسشنامه آبادی-
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 در آبادی وجود دارد؟        2931آيا سازمان مسئول جمع آوری و دفع زباله در سال -7

                             3سوال    0 نه                                                                        2 بله 

             

   2-0 شورای اسالمی آبادی                                         2-2  یا دهیاری ، دهداریبخشداری         سازمان مسئول  

                                   2-4 .....................................سایر با ذکر نام  .........                2-9 شهرداری شهر نزدیک                                                 

 

 :  2931عمده ترين نوع وسیله مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی آبادی در سال -8

             9 تاکسی سرویس                                                      0 مینی بوس                                                2 اتوبوس 

 2  .................................نوعایر با ذکر س                    4    وانت بار

 

 ؟شده است خريد و فروشمسکونی در آبادی واحد احداث برای زمین  2931 در سالآيا  -3
 

 

   22سوال   0 نه      ریال        یک مترمربع خرید و فروشمتوسط مظنه قیمت          2  بله   

                          

 ؟شده استمسکونی در آبادی احداث واحد  2931 در سالآيا  -21
 

 

   22سوال   0 نه       ریال              متوسط مظنه هزینه احداث یک مترمربع           2  بله   

                          

 ؟داده شده است  اجارهمسکونی در آبادی واحد  2931 در سالآيا  -22
 

 

                            0 نه         ریال             یک مترمربع بهای ماهانه اجارهمتوسط مظنه            2  بله   

 

                  
 

 توضیحات:
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 .................................................................. امضا و تاريخ:             ........................................................         ...................... نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر :
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 2931 تفکیک شهرستان: بهبوشهر  خطای نسبی اقالم مورد آمارگیری در سطح استاندرصد 

 صفت مورد نظر
استان 

 بوشهر
 گناوه کنگان دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر

 7/9 0/0 7/1 0/3 3/5 7/9 2/7 19/1 0/4 4/8  ......................................... نما تعداد میانگین

 8/8 8/4 8/9 7/2 9/5 6/3 11/4 7/0 6/1 3/5  .............. کوچک بازشوهای تعداد میانگین

 15/4 10/5 7/6 2/4 4/0 11/9 6/2 5/4 7/3 3/7  ............. متوسط بازشوهای تعداد میانگین

 11/6 8/0 9/6 3/5 6/7 9/6 6/6 8/3 5/8 3/9  ................. بزرگ بازشوهای تعداد میانگین

 6/0 9/1 3/4 2/0 4/2 5/5 6/0 8/4 3/6 2/7  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین

اشغال  سطح مساحت میانگین

 9/4 1/6 3/7 3/3 3/9 6/3 3/7 4/3 3/1 2/2  ....................................................... ))مترمربع

 فضاهای در طبقات کل تعداد میانگین

 7/0 2/0 1/7 2/9 1/2 0/2 1/4 1/3 2/2 0/8  .............................................................زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین

 22/1 5/8 10/0 7/6 9/6 6/5 4/0 6/2 2/9 3/0  .................. آن زمین مساحت به ساختمان

مسکونی  واحد بنای عمر میانگین

 13/8 9/7 3/7 5/4 7/6 8/8 14/9 8/4 13/4 4/0  .............................................................. ))سال

 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 14/0 6/4 11/8 24/8 17/4 14/3 6/5 6/2 5/4 5/0  ...................................... )مسکونی )مترمربع

 12/3 1/6 3/5 3/5 4/4 6/3 3/8 4/4 4/6 2/3  .... )زیربنا )مترمربع کل مساحت میانگین

 7/2 3/5 5/0 3/4 3/3 5/6 3/1 6/4 5/9 2/5  ............................ هااتاق کل تعداد میانگین

 مورد هایاتاق کل تعداد میانگین

 7/3 3/5 5/0 3/3 3/3 5/5 3/1 6/0 5/9 2/5  ........................................................... استفاده

 فضاهای زیربنای مساحت میانگین

 12/8 1/6 3/8 3/4 4/3 5/5 3/8 3/7 4/6 2/1  ......................................... ))مترمربعزیستی 

 عملکرد دارای هایاتاق تعداد میانگین

 7/6 3/5 3/3 3/2 3/1 4/9 3/2 4/8 5/9 2/2  .............................................................زیستی

 استفاده مورد هایاتاق تعداد میانگین

 7/8 3/5 3/9 3/1 3/1 4/9 3/2 4/7 5/9 2/2  .................................. زیستی عملکرد دارای

 سایر دارای هایاتاق تعداد میانگین

 8/5 0/0 2/1 0/0 45/0 10/6 28/8 2/8 0/0 3/5  ........................................................ عملکردها

 استفاده مورد هایاتاق تعداد میانگین 

 7/9 0/0 2/7 0/0 45/0 10/6 28/8 2/6 0/0 3/4  ...................................عملکردها سایر دارای

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین

 … … … … … … … … … 3/9  ..........................)ریال )هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه یبها اجاره میانگین

 … … … … … … … … … 16/3  ..................... )ریال مسکونی )هزار واحد از

 یبرا زمین مترمربع یک قیمت میانگین

 … … … … … … … … … 22/1  ............ )ریال مسکونی )هزار واحد احداث
 



 

 

 

 
 

 

 
 نتایج آمارگیري از

 1392-هاي مسکن روستایی ویژگی 

 )استان تهران(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفتارپیش
 

بین روستاها و شهرها و ها متاثر از تغییر موازنه جمعیتی چهره روستاهاي ایران به سرعت در حال تغییر است. بخشی از این دگرگونی
هاي دولت در ابعاد مختلف از اثرگذاري زندگی شهري بر روستایی به لحاظ فرهنگی و کالبدي است و بخش دیگر آن ناشی از سیاست

و نظارت بنیاد  ست. بر اساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت (با هدایتا جمله توسعه کالبدي در روستاها
هزار واحد مسکونی  200سازي ساالنه موظف به بهسازي و مقاوم ،هاي چهارم و پنجم توسعهمسکن انقالب اسالمی) طی برنامه

توسط دولت در کنار واحدهایی که خارج از  ،ه تسهیالت کم بهره است. شناسایی و رصد این حجم تغییرات گستردهیروستایی با ارا
گذاران توسعه ریزان و سیاستشود، امري ضروري و براي برنامههاي شخصی روستاییان ساخته میکی با آوردههاي بانسیستم وام

 روستایی حیاتی است.
هاي ویژگی ریزي در این خصوص مستلزم آگاهی از آمار و اطالعاتگذاري و برنامهتامین مسکن مناسب در روستاها و هرگونه سیاست

هاي کمی و کیفی مبتنی بر این آمار و اطالعات است. لذا در راستاي تهیه آمار لف کشور و تهیه شاخصمسکن روستایی در نقاط مخت
هاي مسکن روستایی از اوایل دهه هشتاد مورد توجه بنیاد مسکن تخصصی و رفع خالهاي اطالعاتی موجود، آمارگیري از ویژگی

ست، قرار گرفت و پیشنهاد انجام چنین کاري در ا مسکن در روستاها سازيانقالب اسالمی که متولی اصلی تولید، بهسازي و مقاوم
تا کنون سه  ریزي وقت، وزارت مسکن و شهرسازي و مرکز آمار ایران رسید.فواصل زمانی پنج ساله به تایید سازمان مدیریت و برنامه

 1392 سال هاي مسکن روستایی کشور در ژگیکه آخرین مورد آن طرح آمارگیري از وی است  رسیدهدوره از این آمارگیري به انجام 
 .باشد می

هایی که در این گیري از دادهامید است با بهرهصورت گرفته در راستاي اجراي این طرح،  در پایان ضمن تقدیر از تالش هاي
زمینه تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مسکن در روستاها فراهم و با مقایسه روند تغییرات (مبتنی بر  ،آمارگیري استخراج شده است

 ریزي براي تامین مسکن مناسب روستایی و در نهایت توسعه پایدارگیري و برنامهدو آمارگیري گذشته) بستر الزم براي تصمیم
 مهیا گردد.  روستاها

 

 علیرضا تابش

یس بنیاد مسکن انقالب اسالمییر





 
 
 
 
 

 مقدمه
 

اشتن آمار و کالبدي، دو چه از جنبه  یجمعیت تغییراتصحیح و دقیق امور مربوط به مسکن روستایی چه از جنبه الزمه پایش 
مسکن روستایی کشور و نیز آگاهی از  اطالعات صحیح، دقیق، جامع و بهنگام در رابطه با خصوصیات کمی و کیفی وضع موجود

تنها منابع آماري موجود در زمینه مسکن روستایی،  1382تا سال . استهاي کشور شرایط اجتماعی و اقتصادي حاکم بر آبادي
هاي ساختمانی بخش هاي موردي از فعالیتساله و نیز آمارگیري 10هاي عمومی نفوس و مسکن با فواصل زمانی سرشماري

 هايویژگیمربوط به تخصصی و فنی که این اطالعات نیز بسیار کلی بوده و شامل مباحث  بودخصوصی در نقاط شهري و روستایی 
 د. بومسکن روستایی ن

در فواصل  تاکنون در سه مقطع زمانی و توسعه کالبدي روستاها براي پاسخ به نیاز فوقول ئبنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان مس
با  1382ی نموده است. این طرح براي اولین بار در سال یهاي مسکن روستاگیري از ویژگیمبادرت به اجراي طرح نمونه ،پنج ساله

واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد که نتایج آن با  46413روستا و جمع آوري مشخصات فنی  2118آمارگیري از 
هاي از ویژگی منتشر شد. دومین اجراي طرح آمارگیري 1383استان در یک جلد براي کل کشور در سال دقتی قابل تعمیم در سطح
روستا و جمع آوري مشخصات فنی  8257با تغییر در برخی اقالم آماري و نیز حجم نمونه، در  1387مسکن روستایی در سال 

نمونه در این سال منجر شد اطالعات تا سطح شهرستان  واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد. افزایش حجم 165140
جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه براي کل کشور منتشر شد. سومین  30در  1388قابل تعمیم باشد. نتایج این طرح در سال 

 209044فنی روستا و جمع آوري مشخصات  8446با تغییر اندك در برخی اقالم آماري در  1392طرح در سال این دوره اجراي 
یکی  ادي ها هم تعداد واحدهاي مسکونی)عالوه بر افزایش حجم نمونه (هم به لحاظ تعداد آب واحد مسکونی نمونه انجام شده است.

شده و ست که به منظور اعتبار بخشی به داده هاي جمع آوريا آن 1387نسبت به سال  1392دیگر از تفاوت هاي نشریه سال 
اند. اطالعات نشریات حاضر که تا ها در جداول ادغام شدهتعمیم اطالعات به کل کشور برخی از ستونکاهش خطاي نسبی، هنگام 

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه براي کل کشور در دسترس پژوهشگران و  31سطح شهرستان معتبر است به تفکیک 
 عالقمندان است. 

بخش تهیه  همکاري و همیاري گروه هاي مختلف کاري در کل فرایند طرح. رسید مگر با پشتکار،نتایج طرح حاضر به سرانجام نمی
با پشتوانه علمی اساتید دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی و دیگر صاحبنظران  1392طرح فنی آمارگیري سال 

کت و همکاري کلیه شعب بنیاد مسکن مشاور طرح، شرکت آمار اندیشان فراز و با مشار مسکن روستایی و بخش اجرایی آن با هدایت
 استان کشور انجام شد.  31انقالب اسالمی در 

ها تعریف شد. کمیته هاي مختلفی ذیل ستاد اجرایی کل کشور در دو سطح کل کشور و استان 1392ساختار اجرایی طرح در سال 
اي را ایفا تحقیقات مسکن روستایی نقش دبیرخانه یت امور اجرایی طرح را در ابعاد مختلف به عهده داشتند. دفتر مطالعات وولئمس

یس و یها، خود در چند سطح تعریف شد. مدیران کل بنیاد مسکن و معاونین بازسازي ایشان نقش رهاي اجرایی در استاننمود. رده
ها فعال بودند. نیز در استانهاي مالی، اداري، روابط عمومی و تبلیغات یس ستاد اجرایی استان را به عهده داشتند. کمیتهیجانشین ر

، شامل کارشناسان بازبینی، بازبینان، کارشناسان گروه و اجراییها هدایت فنی نیروهاي فنی و اجرایی در استانول ئمسکارشناسان 
اشت. آمارگیران را به عهده داشتند. نظارت بر این طرح نیز در چندین سطح صورت پذیرفت که در راس آن مرکز آمار ایران قرار د

یت نظارت بر حسن اجراي طرح را به عهده داشت. لذا الزم است از کلیه ولئمساین مرکز با اعزام ناظران فنی خود به سرتاسر کشور، 
طور همکاران واحد آموزش، روابط عمومی، حراست، اداري و پشتیبانی اندرکاران تهیه طرح فنی، اجرا، نظارت، استخراج و همیندست

 ها قدردانی و تشکر نمایم.یاد مسکن انقالب اسالمی و استاندر دفتر مرکزي بن
 

 
 محمدعلی وجدانی

 مدیر کل مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی





 
 

 

 مشاور تهیه طرح فنی

 دانشگاه شهید بهشتی

 
 مشاور اجراي طرح

 شرکت آمار اندیشان فراز

 
 مشاورین علمی طرح

 پور، حمید علوي مجد و خانم نسرین افتخاريسرتیپیآقایان محسن 

 

 ین اجرایی طرح در دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمیولئمس

آقایان عزیزاله مهدیان، محمدعلی وجدانی، حمید سهرابی، مجید جودي، سید محسن رشتیان، حسن رضائی، احمد زمزم، 
رضا بنکدار، محمدرضا ملکی، کشاورز، پیرهادي، سید موسی احمدي، الدین خزاعی، سید مهدي نادمی، مرتضی اورنگی، جالل
 پور. ها مریم الوي، منصوره روحی، محدثه رمضانخانم

 

 هاین اجرایی طرح در استانولئمس

 استان 31مدیران کل و معاونین بازسازي و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 

 

 نظارت 

 اندیشان فراز، کارشناسان دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمیمرکز آمار ایران، شرکت آمار 
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 مشخصات طرح
 
 
 
 

 طرح  سابقه
در سـطح  1392و  1387 هاي هاي کشور و براي دومین و سومین یار در سـال در سطح استان 1382این طرح براي اولین بار در سال 

 هاي کشور توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و اجرا شد. شهرستان

 
 ضرورت اجراي طرح

طور طبیعـی  ي آماري به ، اطالعات جامعه"1387هاي  مسکن روستایی  آمارگیري از ویژگی "سال از اجراي طرح 5به گذشت  با توجه
دچار تغییر گشته و بدین لحاظ، تامین نیازهاي آماري جدید و اطالعات بهنگام از وضعیت کمی و کیفی مسکن در روسـتاهاي کشـور 

امکانات فراهم شده توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی در خصوص بهسازي مسکن روسـتایی،  ناپذیر است. همچنین با توجه به اجتناب
آوري آمار و اطالعات دقیق و بهنگام از وضعیت مسکن در روستاهاي کشور امري ضروري بوده است. این اطالعـات، آمـار الزم در  جمع

ها و  عنوان معیـاري بـراي ارزیـابی میـزان موفقیـت برنامـه کنـد و بـه ریزي براي بهسازي مسکن روستایی را فـراهم می خصوص برنامه
هـاي رود. با توجه به این که اطالعـات مـورد نظـر، خصوصـیات و ویژگـی کار می هاي اعمال شده در بخش مسکن روستایی به سیاست

ذیر نیست، طرح تخصصی مسکن روستایی است و امکان جمع آوري این اطالعات از طریق سرشماري عمومی نفوس و مسکن امکان پ
 هاي کشور به اجرا گذاشته شد. در سطح شهرستان 1392هاي مسکن روستایی در سال  آمارگیري از ویژگی

 
 هدف طرح

 باشد:  طرح، گردآوري آمار و اطالعاتی از خصوصیات کمی و کیفی مسکن در روستاهاي کشور به شرح زیر میاین  هدف
 هاي عمومی روستا شناخت ویژگی -
 هاي واحدهاي مسکونی روستایی گیشناخت ویژ -
 
 هدف  جامعه 

در سال  ها آني  هداراي سکن واحدهاي مسکونینیز و تر دارند اي که بیست واحد مسکونی معمولی و بیش هاي داراي سکنه تمام روستا
 دهند. این طرح را تشکیل می ي هدف جامعه 1392

 
 واحد آماري

تـر دارد و یـا واحـد اي که بیست واحـد مسـکونی معمـولی و بـیش سکنهواحد آماري در این طرح برحسب مورد، یک روستاي داراي 
 است. 1392ها در سال  گونه روستا مسکونی داراي سکنه در این

 
 زمان آماري

 و روز آمارگیري است. 1391زمان آماري این طرح برحسب مورد، سال 
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 زمان آمارگیري
 است. 1392آبان  20مهر تا  20آمارگیري این طرح زمان 

 
 آوري اطالعات روش جمع

ي مستقیم با خانوار ساکن در واحد مسکونی(فرم واحـد مسـکونی) و مطلعـان محلـی در  در این آمارگیري، اطالعات از طریق مصاحبه
 شود. آوري می روستا (فرم آبادي) جمع

 
 سطح انتشار

 کشور، استان و شهرستان است.سطح انتشار نتایج این طرح کل 
 

 وردآسطح ارائه بر
ها در سطح استان و کشور و براي واحدهاي مسکونی در سطح شهرسـتان، اسـتان و  آوري شده در این طرح براي آبادي اطالعات جمع

 کل کشور قابل ارایه است.
 

 گیري قابل پذیرش خطاي نمونه
درصد و براي براوردهـاي مربـوط  15ها  اي براوردهاي حاصل مربوط به آباديحداکثر میزان خطاي نسبی قابل پذیرش در این طرح بر

 شود. بینی می درصد پیش 18به واحدهاي مسکونی 
 

 گیري چارچوب نمونه
 گیري به شرح زیر است: شود، چارچوب الزم براي هر یک از مراحل نمونه گیري در دو مرحله انجام می که نمونه با توجه به این

 

هاي داراي سکنه (دائمی یا موسمی) کـه بـر  ي اول این طرح عبارت است از فهرست تمام آبادي : چارچوب مرحلهاول ي مرحله -الف
واحد مسـکونی یـا بیشـتر هسـتند. ایـن فهرسـت شـامل اطالعـات  20، داراي 1390اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

 جغرافیایی، تعداد واحد مسکونی و تعداد خانوار است.
 

 ي دوم به صورت زیر است: : چارچوب مرحلهي دوم مرحله -ب
 

برداري از کل  واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهاي مسکونی با فهرست 180هایی که برابر یا کمتر از  : در آباديهاي معمولی آبادي
 شود. آبادي تهیه می

 

واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهاي مسکونی در بخشی از آبادي کـه بـه طـور  180هایی که بیشتر از  : در آباديهاي بزرگ آبادي
 شود.  برداري تهیه می شود با فهرست تصادفی مشخص می

 
 گیري واحد نمونه
 شرح زیر است: گیري به گیري در هر یک از مراحل نمونه واحد نمونه

 

واحـد  20داراي  1390راي سکنه (دائمی یا موسمی) که در سرشماري عمـومی نفـوس و مسـکن : یک آبادي داي اول مرحله -الف
 تر است.  مسکونی یا بیش

 

 ي اول است. گیري مرحله : یک واحد مسکونی واقع در واحد نمونهي دوم مرحله -ب
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 گیري روش نمونه
هـاي داراي  ست. در این طرح ابتدا در هـر شهرسـتان آباديبندي شده ا اي طبقه گیري در این طرح، نمونه گیري دو مرحله روش نمونه

شوند. سپس از هر طبقه تعداد آبادي نمونه مورد نظر بـه  بر حسب تعداد واحد مسکونی به طبقاتی تقسیم میوس یدالینسکنه با روش 
 شوند.  هاي نمونه انتخاب می شود. تعداد واحد مسکونی نمونه مربوط به هر شهرستان از داخل آبادي روش تصادفی ساده استخراج می

 
 روش تعیین اندازه نمونه

 شوند: تعداد نمونه هاي مرحله اول و دوم به روش زیر تعیین می
 

 ي اول (تعداد آبادي نمونه) مرحله -الف
باشند با در نظـر گـرفتن مفروضـات زیـر،  با توجه به نتایج اجراي قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهاي مورد نظر طرح از نوع نسبت می

 تعداد آبادي نمونه در هر استان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد: 
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pفرض شده است. 3/0هر استان که حداقل  ها در : نسبت صفت مورد نظر مربوط به آبادي 
r فرض شده است. 15/0: مقدار خطاي نسبی نسبت مورد نظر در هر استان که حداکثر 
nي نمونه در هر استان  هاي داراي سکنه : تعداد آبادي 

Nهر استان در چارچوبهاي داراي سکنه در  : تعداد آبادي 
deff براي آن در نظر گرفته شد. 1: اثر طرح که با توجه به نتایج اجراي قبلی مقدار محافظه کارانه 

 

 شود.  تعداد آبادي نمونه در هر استان به صورت متناسب بین طبقات آن استان توزیع می
 

 مرحله دوم (تعداد واحد مسکونی نمونه) -ب
باشند با در نظـر گـرفتن مفروضـات زیـر،  به نتایج اجراي قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهاي مورد نظر طرح از نوع نسبت می با توجه

 تعداد واحد مسکونی نمونه در هر شهرستان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد:
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p فرض شده است. 3/0: نسبت صفت مورد نظر مربوط به واحدهاي مسکونی در هر شهرستان که حداقل 
r فرض شده است. 18/0خطاي نسبی نسبت مورد نظر در هر شهرستان که حداکثر : مقدار 

mهاي داراي سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهاي مسکونی نمونه در آبادي 
Mهاي داراي سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهاي مسکونی در آبادي 

deff شود. منظور می 2: اثر طرح که با توجه به نتایج اجراي قبلی برابر 
 گردد. تعداد واحد مسکونی در هر شهرستان به صورت متناسب بین طبقات آن شهرستان توزیع می

 

ن تعداد واحدهاي مسکونی نمونـه هاي نمونه در هر طبقه از هر شهرستا سپس با تقسیم تعداد واحدهاي مسکونی نمونه به تعداد آبادي
 شود.  در هر آبادي محاسبه می

 
 روش انتخاب واحدهاي نمونه

 شود: ها در دو مرحله و به صورت زیر انجام می انتخاب نمونه
 

ها، تعداد آبادي هـاي تخصـیص یافتـه بـه هـر طبقـه بـه روش تصـادفی سـاده بـدون  بندي آبادي پس از طبقهي اول:  مرحله -الف
 شوند.  جایگذاري انتخاب می

 

   ي دوم: مرحله -ب
ي مـورد نیـاز بـه  برداري از کل واحدهاي مسکونی آبـادي، تعـداد نمونـه هاي معمولی، پس از فهرست هاي معمولی: در آبادي آبادي .1

 شوند. اي انتخاب می تیک دایرهروش سیستما
واحد مسکونی در آبادي، تعداد نمونـه ي مـورد نیـاز از بـین  180هاي بزرگ، پس از فهرست برداري از  هاي بزرگ: در آبادي آبادي .2

 شوند. ها به روش سیستماتیک انتخاب می آن
 شود.   اختیار گروه اجرا گذاشته می براي سهولت اجرا، شماره ردیف واحدهاي مسکونی نمونه در هر آبادي مشخص شده و در

 
 گیري نتایج طرح خطاي نمونه

 دست آمد: پس از بررسی اطالعات حاصل از اجراي طرح، نتایج زیر به
درصد باشد، ممکن است میزان خطاي  30در جداول مربوط به صفات کیفی، وقتی که مقدار یک ستون بر حسب درصد، کمتر از  -

 تر شود.بینی شده بیش میزان پیشوردهاي حاصل، از آنسبی بر

ها میانگین محاسبه شده است) در  وردهاي حاصل از اجراي طرح براي صفات کمی (صفاتی که براي آنآمیزان خطاي نسبی بر -
تر موارد میزان خطاي نسبی محاسبه شده از میزان خطاي شود در بیش آمده است. همانطور که مشاهده می انتهاي نشریهجدول 

بینی شده کمتر است. فقط در موارد اندکی به دلیل تعداد مشاهدات کم یا میزان پراکندگی باال، میزان خطاي نسبی  نسبی پیش
 تر است.  بینی شده بیش محاسبه شده از میزان پیش
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 تعاریف و مفاهیم
 
 
ي  هم پیوسته (اعم از کشاورزي و غیرکشاورزي) اسـت کـه خـارج از محـدوده ي یک یا چند مکان و اراضی به آبادي مجموعه آبادي: 

  ها، معـادن، خانـه نه تنهـا دهـات، بلکـه مـزارع، قهوه  به این ترتیب،ي ثبتی یا عرفی مستقل باشــد.  شهرها واقع شده و داراي محدوده
یـا در  ثبتی یا عرفی مستقلی باشند ي که داراي محدودههاي صنعتی و ...  ها، شهرك اي نظامی، مرغداريه ، پادگانآهن هاي راه ایستگاه
   د.نشو نیز آبادي محسوب میي عرفی شهر یا آبادي دیگري قرار نگرفته باشند  محدوده

 

ها،  هـاي نظـامی، مرغـداري آهـن، پادگان هاي راه ایسـتگاه  ها، معادن، خانه روستا همان آبادي است با این تفاوت که مزارع، قهوه روستا:
 شوند.  ي شهرها، روستا محسوب نمی هاي صنعتی و ... واقع در خارج از محدوده شهرك

 

گاه خالی از سکنه نشـود،  در زمان آمارگیري داراي سکنه باشد و در طول سال هیچ روستا،چه  : چناني دایمی داراي سکنهروستاي 
 شود. نامیده می "ي دائمی داراي سکنهروستاي "
 

هایی از سال خالی از سکنه شود،  در زمان آمارگیري داراي سکنه باشد و در زمان روستا،چه  : چناني موسمی داراي سکنهروستاي 
 شود. نامیده می "سمیي مو داراي سکنهروستاي "
 

 . ترین افراد فعال و شاغل روستا به آن اشتغال دارند نوع فعالیت اقتصادي است که بیشفعالیت اقتصادي غالب اهالی  روستا: 
 

هاي تولیدي در  منظور از تولید صنایع دستی در روستا، صنایع دستی تولید شده توسط کارگاه :صنایع دستی در روستاتولید 
 باشد(روستاهاي داراي کارگاه تولید صنایع دستی). روستا می

 

بسیار کم از یکدیگر  و در کنـار هـم سـاخته  ي هچه واحدهاي مسکونی روستا، به هم پیوسته و با فاصل چنانبافت مسکونی متراکم: 
 شوند. اند، متراکم نامیده می دهش

 

انـد،  طور پراکنـده سـاخته شـده دیگر و بـه زیـاد از یـک ي هچه واحدهاي مسکونی روستا، با فاصـل چنانبافت مسکونی غیر متراکم: 
 شوند. غیرمتراکم نامیده می

 

ور کامل منطبـق نبـود، یعنـی نـه ط چه واحدهاي مسکونی روستا با هیچ یک از دو حالت فوق، به چنانبافت مسکونی نیمه متراکم: 
 شوند. کامالً متراکم و نه کامالً  پراکنده باشند، نیمه متراکم نامیده می

 

در سـاخت بنـاي واحـد مسـکونی مـورد  دتواننـ میمصالحی هستند که در محیط طبیعی اطراف روستا وجود داشته و  مصالح بومی:
   د.ناستفاده قرار گیر

 

حمل و نقل به محل ساخت  با وسایل نیمه صنعتی ساخته می شوند و که درکارخانجات صنعتی و هر نوع مصالحی مصالح غیربومی:
 و سرامیک. جرآهن، سیمان، کاشی، آشود، مانند تیر منتقل میروستا واحدهاي مسکونی 

 

براي یـک هاي اعالم شده  منظور میانگین قیمتقیمت یک مترمربع زمین روستا براي احداث واحد مسکونی:  ي مظنهمتوسط 
مطلعـین و معتمـدین نفـر از  3پرسـش و تحقیـق از حـداقل روستا است که از طریـق  زمین براي احداث واحد مسکونی درمتر مربع 
 آید. می دست روستا به
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 ي ههـاي اعـالم شـده بـراي هزینـ منظور میـانگین قیمتساخت یا احداث یک مترمربع بنا در روستا:  ي ههزین ي مظنهمتوسط 
 آید. می دست روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  3طریق پرسش و تحقیق از حداقل احداث یک مترمربع بنا در روستا است که از 

 

یک مترمربع بنا در روسـتا اسـت کـه از طریـق  بهاي اجارهمنظور میانگین یک مترمربع بنا در روستا: بهاي  اجاره ي مظنهمتوسط 
 آید. دست می روستا بهمطلعین و معتمدین از  نفر 3تحقیق از حداقل پرسش و 

 

هاي حمل و نقل عمومی براي دسترسی مـردم روسـتا بـه روسـتاها و شـهرهاي  سیستممنظور سیستم حمل و نقل عمومی روستا: 
 شود. که از طریق اتوبوس، مینی بوس، تاکسی سرویس، وانت بار و وسایل دیگر انجام میباشد  اطراف و بالعکس می

 

منظور از واحد مسکونی مکانی است که به منظور سکونت خانوار ساخته شده (حتی اگر افراد بومی روسـتا بـه طـور  :مسکونیواحد 
 شود.  موسمی در آن زندگی کنند) و یا در زمان آمارگیري به این منظور از آن استفاده می

 

آجر، آهن، سنگ، سیمان، چوب، خشـت و ... بـه  واحدهاي مسکونی هستند که از مصالح سخت، مانند واحدهاي مسکونی معمولی:
 اند. منظور سکونت ساخته شده

 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیري داراي سکنه باشـد (هـر چنـد  چنان ي دایمی: واحد مسکونی معمولی داراي سکنه
 شود. نامیده می "ي دائمی داراي سکنهواحد مسکونی معمولی "موقتاً غایب باشند) و در طول سال هیچ گاه خالی از سکنه نشود، 

 

چه واحد مسـکونی معمـولی، در زمـان آمـارگیري داراي سـکنه باشـد و در  چنان ي موسمی: واحد مسکونی معمولی داراي سکنه
الزم به ذکـر اسـت واحـدهاي شود.  نامیده می "ي موسمی واحد مسکونی معمولی داراي سکنه"هایی از سال خالی از سکنه شود، زمان

 افراد غیر بومی و غیر ساکن در روستا مورد نظر نیست. ي موسمی داراي سکنهکونی مس
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیري خالی از سکنه باشد و در  چنان ي موسمی: واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه
الزم به ذکر است واحدهاي شود.  نامیده می "ي موسمی واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه"هایی از سال داراي سکنه شود، زمان

 .موسمی افراد غیربومی و غیرساکن در روستا مورد نظر نیست ي خالی از سکنه مسکونی
ي موسمی در این طرح مورد نظر بوده  ي دایمی و موسمی و نیز خالی از سکنه هر سه گروه واحدهاي مسکونی معمولی داراي سکنه

 است.
 

، تعیین جهـت جغرافیـایی نماهاي واحد مسکونیجهت جغرافیایی نما یا منظور از  :ی نما یا نماهاي واحد مسکونیایجهت جغرافی
 قرار گرفته است. است که نما یا نماها در آن

 

. ی است که در دیوارهـا قـرار دارنـدهای درها، پنجره ها و روزنه منظور از بازشو، : بازشوها (در و پنجره و روزنه) در واحد مسکونی
ي داخـل میـزان ارتبـاط فضـا ي سازند و نشان دهنـده را مقدور میو دید مناظر نور و تهویه هوا  و خروج ساکنان، بازشوها امکان ورود

 .هستند خارج از ساختماني هابا فضا ساختمان
 

 .استمترمربع  1کمتر از آن مساحت قاب بازشویی است که  کوچک: يبازشو
 

 . استمترمربع  2تا  1 آن بینمساحت قاب بازشویی است که  متوسط: يبازشو 
 

 .استمترمربع  2تر از  بیشآن مساحت قاب بازشویی است که  بزرگ: يبازشو
 

که در روي زمین یـا زیـرزمین واقـع شـده  اعم از این ساختمانتعداد سطوح (سقف) یک  :واحد مسکونی ساختمان تعداد طبقات
    د.نگوی باشند، را طبقه می
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هایی است که از اتمام بناي واحد مسکونی تا زمان آمارگیري گذشته اسـت. در صـورتی  منظور تعداد سال :عمر بناي واحد مسکونی
هاي مختلف ساخته شده، تشکیل شده باشد، عمر قسمتی کـه اول سـاخته شـده در که یک واحد مسکونی از چند قسمت که در سال

 شود.       نظر گرفته می
 

واحد مسکونی در آن واقـع شـده اسـت.  منظور مساحت قطعه زمینی است که ساختمان :واحد مسکونی ساختمانمساحت زمین 
 مسکونی مجاور  یا معبر عمومی است.معموالً دیوار، حصار، واحدهاي مرز این محدوده 

 

زیربنـاي فضـاهاي زیسـتی، فضـاهاي معیشـتی، فضـاهاي زیسـتی و  ا برابر مجموع مسـاحتمساحت کل زیربن :مساحت کل زیربنا
 . دارد که بناي واحد مسکونی در آن بنا شده قرارقطعه زمینی  ي که در محدودهتی و سایر فضاها است معیش

 

                 همکف است. ي منظور از سطح اشغال، مساحت زیربناي طبقه :سطح اشغال
 

که صرفاً براي استراحت،  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهايمساحت  منظور مجموع :مساحت زیربناي فضاهاي زیستی
هـاي  ، مطالعه، شست و شو و یا هر نـوع فعالیـت دیگـر مربـوط بـه زنـدگی بجـز فعالیتخوردن غذا، پذیراییآماده کردن یا  خوابیدن،

 . تولیدي و معیشتی از آن استفاده شود
 

بـراي انجـام صـرفاً  کـه استواحد مسکونی  محصور و مسقف فضاهاي منظور مجموع مساحت :مساحت زیربناي فضاهاي معیشتی
بافی، حصـیربافی، تولیـد ماسـت و  قالی واحد مسکونی (نظیر دام داري، کشاورزي، باغ داري، ساکنان و معیشتی هاي اقتصادي فعالیت

  استفاده شود.)  ...کره و گرفتن شیر و 
 

 واحد مسـکونی اسـت محصور و مسقف فضاهاي منظور مجموع مساحت : معیشتی ومساحت زیربناي فضاهاي مشترك زیستی 
شود و هـم دار قـالی در آن  مانند اتاقی که هم در آن غذا خورده میهم به فعالیت زیستی و هم به فعالیت معیشتی اختصاص دارد.  که

   .برپاست
 

ي  سه گانههاي  هیچ یک از عملکردکه  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهاي : منظور مجموع مساحتمساحت سایر فضاها 
   فوق را نداشته باشد.

 

، پـذیرایی، خـواب فضـاي .متر ارتفـاع دارد 2متر مربع مساحت و  4است که حداقل  ي دار فضاي محصور و سقف ،تاقامنظور از  :تاقا
فضـاهایی  شـوند. اتـاق محسـوب می دنمتر ارتفاع داشته باشـ 2متر مربع مساحت و  4که حداقل  به شرط آنهال، آشپزخانه و انباري 

 شوند. مین محسوبکاهدانی و ... اتاق طویله و  توالت ،آب انبار، ،حمامگاراژ، مانند 
 

تعیین نوع مالکیت واحد مسکونی از نظر رسمی و قانونی اسـت. واحـد مسـکونی منظور از سند واحد مسکونی،  :سند واحد مسکونی
 7د منگوله دار)، برگه واگذاري (واگذاري شـده توسـط هیئـت ممکن است داراي سند رسمی (سند سازمان ثبت امالك موسوم به سن

 .اي (موسوم به عادي) باشد هاي مسکن، بنیاد مسکن و غیره) و سند خطی(نسقی) یا قول نامه نفره سابق، تعاونی
 

دارد، ارتبـاط  هاي روزمره زندگی که نیـاز بـه فضـاي بـاز عالوه بر انجام برخی فعالیت باز و بدون سقفی است که يحیاط فضا :حیاط
اي از  بخـش عمـده ه در نقـاط روسـتایی،ژبـه ویـ حیاط یا محوطه بـاز و نیمـه محصـور سازد. میان عناصر واحد مسکونی را برقرار می

را درخود امکان پذیر می سـازد. در مسـکن روسـتایی در بسـیاري از مـوارد در  (باغچه، حوض و...) عملکردهاي عناصر واحد مسکونی
 است. روزمره زندگیهاي  خدمت تولید، معیشت و تامین مایحتاج روزانه و دیگر فعالیت

 

اقل ایوان حـد عمل می کند. )حیاطفضاي باز (واحد مسکونی و  داخلیایوان فضاي مسقفی است که به عنوان رابط بین فضاي  :ایوان
 باشد. از یک طرف و حد اکثر از سه طرف به فضاي باز مرتبط می

 

کنـد و موجـب پایـداري  ي اجزایی از ساختمان است که نیروي افقی و عمودي را به زمـین منتقـل می منظور از سازه، مجموعهسازه: 
 شود. اي ساختمان محسوب می شود. اسکلت از مجموعه اعضاي سازه ساختمان می
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کنـد. در  بنایی است که اسکلت آن با تیرآهن بنا می شود و این اسکلت بـار سـاختمان را تحمـل می اسکلت فلزي):ي فلزي(  سازه
 دهد.  پارچه را تشکیل می کار رفته در دیوار و سقف به یکدیگر متصل می شود و یک اسکلت یک هاي به این شیوه ساخت، تیرآهن

 

ها و کالف سقف) از بتون آرمه (بتون همراه با آرماتور و میلگرد) ساخته  آن (ستونبنایی است که اسکلت  ي بتنی(بتون آرمه): سازه
 شده است و این اسکلت، بار ساختمان را تحمل می کند. 

 

بنایی است که با آجر یا بلوك و آهن ساخته شده است، سقف از تیرآهن و آجر و دیوارها از آجر، بلـوك ي بنایی (دیوار باربر):  سازه
 کند. ت و دیوارها بار ساختمان را تحمل مییا سنگ اس

 

رود  اي در اسکلت و اعضاي باربر آن ( تیر، ستون و غیره) به کار مـی بنایی است که چوب به عنوان یکی از مصالح سازه چوبی: ي سازه
 .شودمی ها به پی و زمین منتقل  از طریق تیرها و ستونو بارهاي وارده به آن  و وزن بنا

 

آیـد.  هاي سازه اي فوق بـه دسـت می بنایی است که از ترکیب حداقل دو نوع از نظام : هاي فوق) (ترکیبی از سازه مختلط ي سازه
 .باشد هاي فوق می سازه آن ترکیبی از سازهمثالً فلزي و بنایی یا بتنی و بنایی که 

 
ن سـاختمان و اتصـال دیوارهـا بـه یکـدیگر و منظور از کالف، یک پروفیل فلزي یا یک قطعه بتنی است که براي یکپارچه کرد کالف:

 شود تا بتواند بارهاي افقی را تحمل کنند.دیوارها به کف و سقف در نظر گرفته می
 

 عهده دارد.  ي انتقال بار واحد مسکونی به زمین را به بخشی از بنا است که در زمین قرار گرفته و وظیفه پی:
 

یا پی و دیوار قرار دارد و معموالً بخشی از آن در مجاور سطح زمین و بخشی بـاالتر از که بین زمین است بخشی از بنا  کرسی چینی:
 سطح زمین قرار دارد.

 

منظور حفاظـت روي آن را بـا مصـالح  بـهسـقف، ي  زهسـا اجـرايبعد از  ي ساخت، در آخرین مرحلهپوشش سقف واحد مسکونی: 
   .کنند پوششی تکمیل می

 

 شود. صورت کامالً افقی و موازي با سطح زمین باشد به آن سقف مسطح اطالق می هچه پوشش سطح ب چنان مسطح:سقف 
 

هاي سقف است که معموالً با استفاده از خرپاهاي چوبی یا فلزي و در مناطقی کـه بـارش جـوي زیـاد  نوعی از سازه : دار شیبسقف 
هاي  صـورت شـیب هاي شیروانی معموالً به در سقفه و نسبت به افق زاویه داشتدار  شیب هاي سقفشود. سطح نهایی  است استفاده می

 شوند. طرفه و چهارطرفه اجرا می  طرفه، سه طرفه، دو یک
 

مقطـع اول شوند.  کره هستند که از خشت یا آجر ساخته می اي از نیم نوعی سقف که معموالً بخشی یا نیمه :(نیم کره) گنبديسقف 
 شود. کروي میگنبد  ومقطع مربعی شکل تبدیل به شکل دایره  که در ادامه، ترین سطح آن، مربع شکل است گنبد در پایین

 

از خشت یا آجر است. این نوع سقف از امتداد و تکرار یـک  )انحنایی( اي کمانی هپوست نوعی سقف با :اي (نیم استوانه) هگهوارسقف 
 ر تمام طول خود یک انحناي مشخص دارد.داست و و به عنوان بخشی از یک استوانه  شود کمان روي محور طولی ایجاد می

 

رفتـه  کـار هبـشـود. مصـالح  کاري رطوبتی استفاده می گیري از نفوذ آب باران و برف در سقف از عایق براي پیش کاري رطوبتی: عایق
 گل، قیرگونی، عایق رطوبتی آماده، نایلون و یا ورق پالستیک است. کاري رطوبتی شامل کاه براي عایق
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 ها خالصه یافته
 
 
 
 

 فعالیت اقتصادي غالب اهالی روستاهاي استان

بیست واحـد مسـکونی داراي روستاي  515دهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصـد) صـنعت و  7/31روسـتا ( 163 و درصـد) کشـاورزي 3/68روسـتا ( 352، فعالیت غالـب اهـالی تهراناستان تر معمولی و بیش

 خدمات بوده است.
 
  1392برحسب نوع فعالیت اقتصادي غالب اهالی:  تهرانهاي استان  روستا-1

 شرح  تعداد روستا کشاورزي صنعت و خدمات

 تعداد 515 352 163
 درصد 0/100 3/68 7/31

 
 نوع بافت مسکونی در روستاهاي استان  

درصـد) داراي  6/32(روسـتا  168درصد) داراي بافت مسـکونی متـراکم،  4/66( تهرانروستاي استان  342دهد،  نتایج طرح نشان می
 اند.  متراکم بوده درصد) داراي بافت مسکونی غیر 0/1( روستا 5متراکم و  بافت مسکونی نیمه

 
     1392: بافت مسکونی نوعبرحسب  تهرانهاي استان  روستا-2

 شرح  تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیرمتراکم

 تعداد 515 342 168 5
 درصد 0/100 4/66 6/32 0/1

 
 تعداد طبقات ساختمان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

در  مسکونی معمولیواحد  226918دهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  ایج طرح آمارگیري از ویژگینت
درصد) دو طبقه و  2/45( واحد مسکونی 102484درصد) یک طبقه و  8/54( واحد مسکونی 124434، تعداد تهرانهاي استان  روستا
 .تعداد طبقه بوده است  7/1 تهرانمسکونی معمولی روستایی استان  هايواحداند، میانگین تعداد طبقات در  تر بوده بیش

 
 1392طبقات و میانگین آن:  تعدادبرحسب  تهرانروستایی استان  معمولیواحدهاي مسکونی -3

  میانگین تعداد کل طبقات
 تعداد طبقات

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 
 جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش

 تعداد 226918 7/1 226918 124434 102484
 درصد 0/100 - 0/100 54/8 45/2
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 عمر واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

درصـد) داراي  9/12( واحد مسـکونی 29289،  تهرانهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدراساس نتایج طرح، از مجموع ب
درصد) داراي عمر  0/28( واحد مسکونی 63564سال،  14تا  5درصد) داراي عمر  4/27( واحد مسکونی 62147سال،  5عمر کمتر از 

مسـکونی  هايواحـدانـد، میـانگین عمـر در   تر بوده سال و بیش 25درصد) داراي عمر  7/31( واحد مسکونی 71918سال و  24تا  15
 سال بوده است. 2/18 تهرانمعمولی روستایی 

 
  1392: و میانگین آنبرحسب عمر برحسب  تهرانروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-4

 و سال  25
 تربیش

 24 تا 15 
 سال

 14 تا   5
 سال

 5 از کمتر
 سال

  میانگین
 )سال( عمر

 واحد تعداد
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 226918 2/18 29289 62147 63564 71918
 درصد 0/100 - 12/9 27/4 28/0 31/7

 
 مساحت زمین ساختمان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

درصـد) داراي  9/80( واحد مسکونی 183620، تهرانهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
 10939 ،مترمربـع 300تـا  201درصـد) داراي مسـاحت زمـین  4/11( واحدمسـکونی 25776مترمربع و کمتر، 200  زمین مساحت

بیش مساحت زمین داراي  درصد) 9/2واحد مسکونی ( 6583 و مترمربع 500تا 301درصد) داراي مساحت زمین  8/4( مسکونیدواح
 مترمربع بوده است. 170/7 تهران،مسکونی معمولی روستایی استان  هايواحدمیانگین مساحت زمین در . اند مترمربع بوده 500از 

 
  1392 آن: زمین و میانگینمساحت برحسب  تهرانروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-5

 500 از بیش
 مترمربع

 500 تا 301
 مترمربع

 300تا  201
 مترمربع

مترمربع  200 
 و کمتر

مساحت  میانگین
 زمین (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 226918 170/7 183620 25776 10939 6583
 درصد 0/100 - 80/9 11/4 4/8 2/9

 
 وضعیت و نوع عملکرد فضاهاي واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

انـد،  بودهزیسـتی  ي با عملکـردفضاهاکه همگی داراي  تهرانهاي استان  در روستا واحد مسکونی 226918طرح، از کل نتایج براساس 
ي بـا عملکـرد فضـاهادرصـد) داراي  3/0( واحد مسکونی 571ي با عملکرد معیشتی، فضاهادرصد) داراي  7/1( واحد مسکونی 3834

ي بـا عملکـرد غیـر فضاهایا فاقد  ریسا ي با عملکردفضاهادرصد) داراي  1/98( واحد مسکونی 222640مشترك زیستی و معیشتی و 
 .اند زیستی بوده

 
       1392وضعیت و نوع عملکرد فضاها: برحسب  تهرانروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-6

 ي با عملکردفضاهاداراي 
ي با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ي با فضاهاداراي 
مشترك  عملکرد

  و معیشتی یستیز

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 یشتیمع

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 226918 226918 3834 571 222640

 درصد 0/100 0/100 1/7 0/3 98/1
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 مساحت زیربناي واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استانکل 

درصـد) داراي  5/27( واحـد مسـکونی 62347 ،تهرانهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
مترمربـع،  120تا  60درصد) داراي مساحت کل زیربناي   3/62( واحد مسکونی 141346مترمربع،  60مساحت کل زیربناي کمتر از 

درصـد) داراي  2/2( واحـد مسـکونی 4980مترمربـع و  180تا  121درصد) داراي مساحت کل زیربناي  0/8( واحد مسکونی 18244
ایی اسـتان مسـکونی معمـولی روسـت هايواحـداند، میانگین مساحت زیربناي کل در   مترمربع بوده 180مساحت کل زیربناي بیش از 

 مترمربع بوده است. 1/81 تهران
 

  1392: و میانگین آنزیربنا کل مساحت برحسب  تهرانروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی -7

  180  بیش از
 مترمربع

  180تا  121
 مترمربع

  120تا  60
 مترمربع

  60  از کمتر
 مترمربع 

مساحت  میانگین
 زیربناي کل (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 226918 81/1 62347 141346 18244 4980
 درصد 0/100 - 27/5 62/3 8/0 2/2

 
 استان  ییروستا یمعمول یمسکون يتعداد اتاق در واحدها

هاي  در روسـتا مسـکونی معمـولی هايواحددهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصـد) داراي دو اتـاق،  1/50( واحـد مسـکونی 113693درصـد) داراي یـک اتـاق،  1/1( واحد مسـکونی 2396، تعداد تهراناستان 

واحـد  14189اتـاق و چهـار درصـد) داراي  4/10( واحـد مسـکونی 23514درصد) داراي سـه اتـاق،  2/32( واحد مسکونی 73126
 8/2 تهـرانمسکونی معمولی روستایی استان  هايواحداند، میانگین تعداد اتاق در  تر بوده اتاق و بیش درصد) داراي پنج 3/6( مسکونی

 .اتاق بوده است
 

 1392: و میانگین آن اتاق تعدادبرحسب  تهرانروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-8

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
اتاق  پنج شرح

 ترو بیش
 جمع اتاق یک دو اتاق سه اتاق اتاقچهار 

 تعداد 226918 8/2 226918 2396 113693 73126 23514 14189
 درصد 0/100 - 0/100 1/1 50/1 32/2 10/4 6/3

 
 ي فضاهاي زیستی واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان   نوع سازه

واحد  153751 فضاهاي زیستی، در ساخت تهرانهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدنتایج طرح، از مجموع براساس 
        واحد مسکونی 885 و ي فلزي یا بتنی سازهدرصد) از  9/31( واحدمسکونی 72282ي بنایی،  سازهدرصد) از  8/67( مسکونی

 ي چوبی یا مختلط استفاده شده است.  سازه) از درصد 4/0(
 
     1392: برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستی تهرانواحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان -9

 اظهار نشده
ي چوبی یا سازه

 مختلط
ي فلزي یا  سازه

 بتنی
 سازه بنایی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 226918 153751 72282 885 0
 درصد 0/100 67/8 31/9 0/4 0/0





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودارها
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 1392 غالب اهالی: اقتصادي فعالیتبرحسب نوع  تهراناستان ي ها روستا -1نمودار 
 
 
 
 

 

 
 

 

 1392 :افت مسکونیب برحسب نوع تهراناستان روستاهاي  -2نمودار 
 

 
 
 

 
 
 

 صنعت یا خدمات
31/7% 

 کشاورزي
68/3% 

 بافت غیرمتراکم
 بافت نیمه متراکم 1/0%

32/6% 

 بافت متراکم
66/4% 
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 1392 :برحسب عمر تهراناستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی -3مودار ن
 

 

 

 
 

 
 
 

 
   1392مساحت زمین:برحسب  تهراناستان روستایی  معمولیواحدهاي مسکونی  -4نمودار 

 

 

 سال و بیش تر25
31/7% 

 سال 24تا 15
28/0% 

 سال 14تا 5
27/4% 

 سال 5کمتراز 
12/9% 

 مترمربع 500بیش از 
2/9% 

 مترمربع 500تا  301
4/8% 

 مترمربع 300تا  201
11/4% 

 مترمربع یا کمتر200 
80/9% 
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 1392 مساحت زیربنا:کل برحسب  تهراناستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی -5نمودار 
 

 
 

 
 

 
 

  1392 :برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستی تهراناستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی -6نمودار 
 
 

 

 مترمربع180بیش از 
2/2% 

 مترمربع 180تا 121
8/0% 

 مترمربع 120تا 60
62/3% 

 مترمربع60کمتراز 
27/5% 

 اظهار نشده
0/0% 

 سازه ي چوبی یا مختلط
 سازه ي فلزي یا بتنی 0/4%

31/9% 

 بنایی سازه ي 
67/8% 





 

 

 

 

 

 ها جدول
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 1392برحسب نوع فعالیت اقتصادي غالب اهالی:  تهراناستان  هاي  روستا -1

 شهرستان تعداد روستا کشاورزي خدمات و صنعت

ف    515 352 163 ی م ف   آ  .............................  

 
 1392تولید صنایع دستی: کارگاه برحسب وضعیت  تهراناستان  هاي  روستا -2

 شهرستان تعداد روستا دستی تولید صنایع کارگاه داراي دستی تولید صنایع فاقد کارگاه

ف    515 54 461 ی م ف   آ  .............................  

 
 1392برحسب نوع بافت مسکونی:  تهراناستان  هاي  روستا -3

 شهرستان تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیر متراکم

ف    515 342 168 5 ی م ف   آ  .............................  

 
    1392برحسب وضعیت و جهت گسترش:  تهراناستان  هاي  روستا -4

 فاقد گسترش

 داراي گسترش برحسب جهت

 شهرستان تعداد روستا
 جمع اراضی زراعی باغات سایر

ف           515 294 121 82 91 222  آ  ف ی   ...................... م

 
 1392در احداث واحدهاي مسکونی:  کار رفته هبي  هبرحسب نوع مصالح عمد  تهراناستان  هاي  روستا -5

 شهرستان تعداد روستا مصالح بومی مصالح غیر بومی مصالح توام

ف    515 4 427 83 ی م ف   آ  .............................  
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 1392آوري و دفع زباله:  برحسب وضعیت و سازمان مسئول جمع  تهراناستان  هاي  روستا -6

سازمان  فاقد
مسئول 

آوري و  جمع
 دفع زباله

 آوري و دفع زباله داراي سازمان مسئول جمع

 يشهردار ،ياسالمی آباد يشورا شهرستان تعداد روستا
 ریسا ایشهر نزدیک 

، يداربخش
 يیا دهیار يدهدار

 جمع

ف    515 466 268 197 49 ی م ف   آ  ...............................  

 
 1392:ي مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی وسیلهترین نوع  برحسب عمده  تهراناستان  هاي  روستا -7

 شهرستان تعداد روستا تاکسی سرویس بوس اتوبوس یا مینی سایریا  وانت

ف    515 422 68 26 ی م ف   آ  .............................  

 
 1392: قیمت یک مترمربع زمین براي احداث واحد مسکونی ي برحسب متوسط مظنه تهراناستان  هاي  روستا -8

 زمین فاقد هايآبادي
 شده خرید و فروش

 شده خرید و فروش زمین داراي هايآبادي
 شهرستان تعداد روستا

 زمینیک مترمربع خرید میانگین قیمت 
 (هزارریال)

 تعداد

ف    515 407 4130/0 108 ی م ف   آ  ...............................  

 
 1392: مسکونیي احداث یک مترمربع زیربناي ي هزینه متوسط مظنهبرحسب  تهراناستان  هاي  روستا-9

فاقد واحد  يهايآباد
 مسکونی احداثی

 مسکونی احداثی واحد يداراي ها يآباد
زیربنا میانگین هزینه احداث یک مترمربع  شهرستان تعداد روستا

 (هزارریال)
 تعداد

ف            515 428 6020/8 88 ی م ف   آ    .....................  

 
 1392: یک مترمربع زیربناي مسکونی يماهانهبهاي  ي اجاره  سط مظنهمتوبرحسب  تهراناستان  هاي  روستا -10

 واحد فاقد يهايآباد
 ياستیجار مسکونی

 ياستیجارمسکونی  واحد يداراي ها يآباد
یک مترمربع  يماهانه يمیانگین اجاره بها شهرستان تعداد روستا

 (هزارریال )
 تعداد

ف             515 337 34/5 178  آ ف ی   .....................   م
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 1392: شهرستانتفکیک  برحسب جهت جغرافیایی نماها به  تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -11

 هاتعداد نما شمال جنوب شرق غرب اظهار نشده
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف    226918 311804 79137 105504 69538 57625 36 ی م ف   آ  .............................  

  .................................................... تهران  13401 16727 5008 7627 2402 1690 0

  .................................................... دماوند 7548 17848 3811 4449 5241 4348 0

  .......................................................... ري 56237 79348 25586 31985 12181 9595 0

  ............................................... شمیرانات 6465 10695 2392 4085 2676 1542 0

  .................................................... ورامین 22549 27723 5356 8414 8499 5454 0

  .................................................... شهریار 22575 26032 6121 8184 6495 5233 0

  .............................................. اسالمشهر 12985 19851 6496 9519 2298 1539 0

  ............................................. رباط کریم 24742 27537 5521 7525 6095 8396 0

  ................................................ پاکدشت 15439 24455 6054 8144 5447 4810 0

  ................................................ فیروزکوه 5855 12260 2252 4366 3215 2427 0

  ...................................................... قدس 2036 2159 255 437 1050 416 0

  ...................................................... مالرد 16989 19159 4802 4749 5407 4201 36

  ...................................................... پیشوا 6723 9900 2196 3250 2503 1951 0

  ................................................ بهارستان 13374 18111 3289 2770 6029 6023 0

 
 1392: شهرستانتفکیک  به آنمیانگین و برحسب تعداد نما   تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی   -12

 اظهار نشده
 وچهار 
 تر بیش

 یک نما دو نما سه نما
میانگین 
 تعداد نما

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف    226918 1/4 156158 59008 9235 2481 36 ی م ف   آ  .............................. 

  .................................................... تهران  13401 1/3 10171 3134 96 0 0

  .................................................... دماوند 7548 2/4 325 4737 1893 592 0

  .......................................................... ري 56237 1/4 35926 17512 2799 0 0

  ...............................................شمیرانات 6465 1/7 3404 2284 384 392 0

  .................................................... ورامین 22549 1/2 18086 3881 453 129 0

  ....................................................شهریار 22575 1/2 19364 2993 189 29 0

  .............................................. اسالمشهر 12985 1/5 6429 6271 259 26 0

  ............................................. رباط کریم 24742 1/1 22011 2668 63 0 0

  ................................................ پاکدشت 15439 1/6 8422 5194 1645 177 0

  ................................................ فیروزکوه 5855 2/1 2147 1957 804 947 0

  ...................................................... قدس 2036 1/1 1918 114 4 0 0

  ...................................................... مالرد 16989 1/1 15115 1589 131 118 36

  ...................................................... پیشوا 6723 1/5 4166 2008 478 71 0

  ................................................بهارستان 13374 1/4 8673 4665 36 0 0
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 1392: شهرستانتفکیک  برحسب نوع بازشو در فضاهاي زیستی به  تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -13

 شهرستان مسکونیتعداد واحد  بازشوي کوچکداراي  بازشوي متوسطداراي  بازشوي بزرگداراي 

ف    226918 56895 181720 214052 ی م ف   آ ..............................  
  ..................................................... تهران  13401 3817 12442 10871
  ..................................................... دماوند 7548 3065 7339 7451

  .......................................................... ري 56237 18064 42997 50269
  ............................................... شمیرانات 6465 4184 6354 6335

  .................................................... ورامین 22549 4172 14457 22003
  .................................................... شهریار 22575 4510 19315 21908
  ............................................... اسالمشهر 12985 1502 5873 11990
  ..............................................رباط کریم 24742 3782 23614 24402
  ................................................. پاکدشت 15439 4631 10575 15231
  ................................................ فیروزکوه 5855 1714 5720 5498
  ....................................................... قدس 2036 802 1897 2034

  ....................................................... مالرد 16989 4200 16772 16626
  ...................................................... پیشوا 6723 1321 4839 6632

  ................................................ بهارستان 13374 1131 9527 12799

 
تفکیـک   در فضاهاي زیستی بـه  و میانگین آنبرحسب نوع و تعداد بازشو   تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14

 1392شهرستان:

 کل
 میانگین

 هابازشو
تعداد واحد 

 مسکونی
  5از بیش شهرستان

 بازشو
 5تا  3
  بازشو 

 3از  کمتر
 بازشو

 جمع

ف    226918 4/1 226918 45806 138682 42431 ی م ف   آ  ..............................  
  ..................................................... تهران  13401 4/0 13401 1392 10474 1535
  ..................................................... دماوند 7548 5/4 7548 84 4379 3085

  ........................................................... ري 56237 4/3 56237 11415 32135 12687
  ............................................... شمیرانات 6465 5/3 6465 120 4263 2082
  .................................................... ورامین 22549 3/6 22549 6642 13189 2718
  .................................................... شهریار 22575 3/8 22575 3905 16360 2310
  ............................................... اسالمشهر 12985 3/2 12985 4590 7548 847

  .............................................. رباط کریم 24742 3/1 24742 9863 13186 1692
  ................................................. پاکدشت 15439 5/2 15439 1232 7820 6387
  ................................................ فیروزکوه 5855 5/5 5855 142 3139 2573

  ....................................................... قدس 2036 3/7 2036 130 1825 81
  ....................................................... مالرد 16989 4/3 16989 1658 12022 3309
  ....................................................... پیشوا 6723 4/7 6723 549 4182 1992
  ................................................ بهارستان 13374 3/4 13374 4083 8160 1131

2 
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تفکیـک   در فضـاهاي زیسـتی بـه   آن  بازشو و میانگینبرحسب نوع تعداد   تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 (ادامه) 1392: شهرستان

 کوچک يبازشو
 شهرستان

 جمع بازشو 3کمتر از   بازشو  5تا  3 بازشو 5از  بیش

ف    56895 51775 4920 199 ی م ف   آ  ..............................  
  ..................................................... تهران  3817 3180 513 124

  ..................................................... دماوند 3065 2917 148 0
  ........................................................... ري 18064 16670 1394 0
  ............................................... شمیرانات 4184 3945 239 0
  .................................................... ورامین 4172 3779 393 0
  .................................................... شهریار 4510 4024 487 0

  ............................................... اسالمشهر 1502 1440 36 26
  .............................................. رباط کریم 3782 3719 63 0
  ................................................. پاکدشت 4631 4164 467 0

  ................................................ فیروزکوه 1714 1532 167 14
  ....................................................... قدس 802 791 11 0

  ....................................................... مالرد 4200 3402 762 36
  .......................................................پیشوا 1321 1179 141 0
  ................................................ بهارستان 1131 1031 100 0

2 
 

در فضـاهاي زیسـتی   برحسب نوع، تعداد بازشـو و میـانگین آن    برحسب   تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 (ادامه) 1392: شهرستانتفکیک  به

 بازشوي متوسط بازشوي بزرگ
از   بیش شهرستان

 بازشو 5
 5تا  3
  بازشو 

 3کمتر از 
 بازشو

 جمع
از   بیش

 بازشو 5
 5تا  3
  بازشو 

 3کمتر از 
 بازشو

 جمع

ف    181720 122452 54412 4855 214052 163900 44797 5355 ی م ف   آ  ..............................  
  .................................................... تهران  12442 7078 5052 311 10871 10194 425 253

  .................................................... دماوند 7339 1126 5859 354 7451 7117 334 0
  .......................................................... ري 42997 30591 11460 946 50269 30595 18139 1534

  ............................................... شمیرانات 6354 2982 3014 358 6335 5673 649 13
  .................................................... ورامین 14457 11005 3177 274 22003 16617 4896 491

  .................................................... شهریار 19315 14368 4584 363 21908 19318 2591 0
  .............................................. اسالمشهر 5873 5059 814 0 11990 7499 4208 284

  ............................................. رباط کریم 23614 19508 3978 127 24402 23404 998 0
  ................................................ پاکدشت 10575 6959 3234 382 15231 6580 6615 2035

  ................................................ فیروزکوه 5720 1882 3051 787 5498 4658 756 85
  ...................................................... قدس 1897 1652 244 0 2034 1984 50 0
  ...................................................... مالرد 16772 11397 4819 556 16626 15384 1243 0

  ...................................................... پیشوا 4839 3114 1669 57 6632 3349 2628 655
  ................................................ بهارستان 9527 5731 3457 339 12799 11529 1266 4
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 1392: شهرستانتفکیک  به آن و میانگینعداد طبقات نوع، تبرحسب ت  تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -15

 میانگین کل
تعداد 
 طبقات

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 جمع یک طبقه تر بیش دو طبقه و

ف    226918 1/7 226918 124434 102484 ی م ف   آ  .............................. 
  .................................................... تهران  13401 2/0 13401 5349 8052
  .................................................... دماوند 7548 1/4 7548 5338 2210

  .......................................................... ري 56237 1/8 56237 25379 30858
  ...............................................شمیرانات 6465 1/8 6465 2467 3998
  .................................................... ورامین 22549 1/3 22549 16741 5808
  ....................................................شهریار 22575 1/5 22575 14607 7968
  .............................................. اسالمشهر 12985 1/8 12985 6059 6926

  ............................................. رباط کریم 24742 1/7 24742 12195 12546
  ................................................ پاکدشت 15439 1/6 15439 8662 6777

  ................................................ فیروزکوه 5855 1/2 5855 4598 1257

  ...................................................... قدس 2036 2/3 2036 302 1734

  ...................................................... مالرد 16989 1/3 16989 12492 4497

  ...................................................... پیشوا 6723 1/2 6723 5587 1137

  ................................................بهارستان 13374 2/3 13374 4658 8716

2 
 

   تفکیــک بــه نــوع، تعــداد طبقــات و میــانگین آنبرحســب  تهــراناســتان  واحــدهاي مســکونی معمــولی روســتایی  -15
 (ادامه) 1392شهرستان:

 زمین طبقات زیرتعداد  تعداد طبقات روي زمین
دو طبقه و  شهرستان

 تر بیش
 جمع یک طبقه

دو طبقه و 
 تر بیش

 جمع یک طبقه

ف    25519 25519 0 226918 141697 85222 ی م ف   آ  ..............................  
  .................................................... تهران  933 933 0 13401 5802 7599
  .................................................... دماوند 74 74 0 7548 5338 2210

  .......................................................... ري 8336 8336 0 56237 30715 25522
  ............................................... شمیرانات 51 51 0 6465 2518 3947
  .................................................... ورامین 2169 2169 0 22549 18570 3979
  .................................................... شهریار 3481 3481 0 22575 17195 5381
  .............................................. اسالمشهر 2531 2531 0 12985 7579 5406

  ............................................. رباط کریم 3332 3332 0 24742 14474 10268
  ................................................ پاکدشت 3141 3141 0 15439 10609 4830
  ................................................ فیروزکوه 17 17 0 5855 4615 1240
  ...................................................... قدس 0 0 0 2036 302 1734
  ...................................................... مالرد 901 901 0 16989 13277 3712
  ...................................................... پیشوا 437 437 0 6723 6004 719



                                                                                       1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج 

 

37 

  ................................................ بهارستان 115 115 0 13374 4700 8674
  1392: شهرستانتفکیک  به عمر و میانگین آنبرحسب   تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -16

سال و  25
 تربیش

 سال 5کمتر از  سال 14تا  5 سال 24تا  15
  میانگین

 عمر (سال)
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف    226918 18/2 29289 62147 63564 71918 ی م ف   آ  ..............................  

  ..................................................... تهران  13401 16/0 3304 3717 2406 3974

  ..................................................... دماوند 7548 21/0 577 1756 2178 3036

  ........................................................... ري 56237 20/0 6358 10418 13870 25591

  ............................................... شمیرانات 6465 23/8 409 1402 1628 3025

  .................................................... ورامین 22549 17/1 2069 7252 7629 5599

  .................................................... شهریار 22575 19/9 1440 5069 8550 7516

  ............................................... اسالمشهر 12985 21/2 1977 2515 1888 6605

  .............................................. رباط کریم 24742 14/9 4151 9150 7463 3978

  ................................................. پاکدشت 15439 17/7 1858 5657 4066 3858

  ................................................ فیروزکوه 5855 29/4 647 1334 839 3035

  ....................................................... قدس 2036 13/2 198 1152 483 204

  ....................................................... مالرد 16989 15/1 1266 6651 6473 2599

  ....................................................... پیشوا 6723 19/2 798 1901 1535 2490

 ................................................ بهارستان 13374 10/2 4237 4172 4557 408
 

  1392: شهرستانتفکیک  به آن زمین و میانگینبرحسب مساحت   تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -17

 500 از بیش
 مترمربع

 500 تا 301
 مترمربع

 300 تا 201
 مترمربع

مترمربع و  200 
 کمتر

 میانگین
مساحت زمین 

 (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف    226918 170/7 183620 25776 10939 6583 ی م ف   آ  .............................. 

  .................................................... تهران  13401 177/8 10678 1422 1088 214

  .................................................... دماوند 7548 282/5 3463 2456 1052 576

  .......................................................... ري 56237 125/0 51809 3981 447 0

  ...............................................شمیرانات 6465 297/0 3760 978 893 833

  .................................................... ورامین 22549 169/5 18120 2285 1266 879

  ....................................................شهریار 22575 158/5 18505 2950 888 232

  .............................................. اسالمشهر 12985 141/9 10979 1520 120 366

  ............................................. رباط کریم 24742 129/3 22267 2024 356 95

  ................................................ پاکدشت 15439 247/9 9129 3197 2067 1046

  ................................................ فیروزکوه 5855 454/4 2605 1181 932 1136

  ...................................................... قدس 2036 115/2 1925 100 6 4

  ...................................................... مالرد 16989 160/9 13773 2038 700 478

  ...................................................... پیشوا 6723 300/3 3509 1518 1066 630
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 ................................................ بهارستان 13374 100/6 13097 125 58 94

   1392تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع عملکرد فضاها به  تهراناستان  روستایی واحدهاي مسکونی معمولی  -18

 ي با عملکردفضاهاداراي 
ي با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ي با فضاهاداراي 
مشترك  عملکرد

 و معیشتی یستیز

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 یشتیمع

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف    226918 226918 3834 571 222640 ی م ف   آ  ..............................  
  .................................................... تهران  13401 13401 384 28 13017
  .................................................... دماوند 7548 7548 77 150 7333

  .......................................................... ري 56237 56237 215 0 56023
  .............................................. شمیرانات 6465 6465 24 0 6441

  ................................................... ورامین 22549 22549 407 0 22142
  ................................................... شهریار 22575 22575 129 0 22446
  .............................................. اسالمشهر 12985 12985 53 0 12932
  ............................................. رباط کریم 24742 24742 261 0 24481
  ................................................ پاکدشت 15439 15439 1160 75 14239

  ................................................ فیروزکوه 5855 5855 420 319 5161
  ...................................................... قدس 2036 2036 0 0 2036

  ...................................................... مالرد 16989 16989 253 0 16736
  ...................................................... پیشوا 6723 6723 451 0 6280

  ............................................... بهارستان 13374 13374 0 0 13374

 

  1392: شهرستانتفکیک  به زیربنا و میانگین آنبرحسب کل مساحت     تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -19

 180بیش از 
 مترمربع

  180تا  121
 مترمربع

  120تا  60
 مترمربع

 60کمتر از 
 مترمربع 

 میانگین
مساحت زیربناي 

 کل (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف    226918 81/1 62347 141346 18244 4980 ی م ف   آ  .............................  
  ..................................................... تهران  13401 81/2 2636 9789 710 267
  ..................................................... دماوند 7548 98/4 701 5744 999 103

  ........................................................... ري 56237 76/2 20945 28910 5269 1114
  ............................................... شمیرانات 6465 94/8 1040 4202 901 323
  .................................................... ورامین 22549 69/6 8922 12615 860 152
  .................................................... شهریار 22575 89/6 4161 15948 1826 640
  ............................................... اسالمشهر 12985 75/4 3675 8464 746 101
  .............................................. رباط کریم 24742 79/5 5385 17566 1529 261
  ................................................. پاکدشت 15439 87/8 2937 10277 1866 360
  ................................................ فیروزکوه 5855 98/0 821 3765 925 344

  ....................................................... قدس 2036 77/8 151 1831 54 0
  ....................................................... مالرد 16989 95/2 3320 10667 1827 1175
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  ....................................................... پیشوا 6723 85/6 1329 4730 581 83
  ................................................ بهارستان 13374 63/3 6325 6839 152 58

ي همکف) و متوسط نسبت  میانگین سطح اشغال (زیربناي طبقهبر برحسب    تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -20
 1392:تفکیک شهرستان سطح اشغال ساختمان به مساحت زمین آن به

 100بیش از 
 مترمربع 

  100تا  61
 مترمربع

 60 
مترمربع و 

 کمتر

متوسط نسبت سطح 
اشغال ساختمان به 
 مساحت زمین آن 

میانگین سطح 
اشغال 

 )مترمربع(

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف    226918 84/2 0/7 48625 124291 54003 ی م ف   آ  ..............................  
  .....................................................تهران  13401 85/3 0/6 1904 8445 3052
  ..................................................... دماوند 7548 100/5 0/5 554 3518 3476

  .......................................................... ري 56237 85/1 0/7 13384 26811 16043
  ............................................... شمیرانات 6465 95/6 0/5 935 3602 1928
  .................................................... ورامین 22549 71/9 0/7 8579 10925 3045
  .................................................... شهریار 22575 88/2 0/7 3457 13009 6110
  ...............................................اسالمشهر 12985 80/6 0/7 3130 7597 2258
  ............................................. رباط کریم 24742 81/3 0/7 3804 17240 3699
  ................................................. پاکدشت 15439 99/3 0/5 1900 7212 6326
  ................................................ فیروزکوه 5855 90/7 0/4 892 3187 1777

  ...................................................... قدس 2036 84/9 0/8 80 1880 76
  ...................................................... مالرد 16989 80/9 0/6 3894 9958 3138
  ...................................................... پیشوا 6723 87/5 0/4 1269 3628 1826
  ................................................ بهارستان 13374 69/5 0/8 4844 7282 1249

 

تفکیـک   برحسب مساحت زیربناي فضـاهاي زیسـتی و میـانگین آن بـه       تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -21
  1392: شهرستان

مترمربع و  100
 تر بیش

 99تا  40
 مترمربع

 40کمتر از 
 مترمربع

مساحت  میانگین
 يفضاهازیربناي 
 (مترمربع)زیستی 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف    226918 80/2 6303 161236 59380 ی م ف   آ  ..............................  
  ..................................................... تهران  13401 79/6 31 10482 2888
  ..................................................... دماوند 7548 97/4 97 3531 3919

  .......................................................... ري 56237 76/1 2513 41460 12263
  ............................................... شمیرانات 6465 94/3 114 3671 2680
  .................................................... ورامین 22549 69/2 1306 17588 3655
  .................................................... شهریار 22575 89/1 176 13974 8425
  ............................................... اسالمشهر 12985 75/3 504 10101 2380
  ..............................................رباط کریم 24742 79/1 0 18810 5932
  ................................................. پاکدشت 15439 84/2 692 10057 4690
  ................................................ فیروزکوه 5855 94/4 158 3392 2305
  ....................................................... قدس 2036 77/8 20 1858 158
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  ....................................................... مالرد 16989 93/5 110 9868 7011
  ...................................................... پیشوا 6723 82/0 95 4495 2133
  ................................................ بهارستان 13374 63/3 488 11946 940

  1392تفکیک شهرستان:  به معیشتیبرحسب مساحت زیربناي فضاهاي   تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -22

 شهرستان تعداد واحد مسکونی مترمربع 40کمتراز  مترمربع 99تا  40 تر مترمربع و بیش 100

ف    3834 2468 990 377 ی م ف   آ  .............................. 
  .....................................................تهران  384 319 46 20
  ..................................................... دماوند 77 62 0 15
  .......................................................... ري 215 49 166 0
  ............................................... شمیرانات 24 12 12 0
  .................................................... ورامین 407 302 105 0
  .................................................... شهریار 129 129 0 0
  ...............................................اسالمشهر 53 53 0 0
  ............................................. رباط کریم 261 71 190 0

  ................................................. پاکدشت 1160 742 323 96
  ................................................ فیروزکوه 420 348 56 17
  ...................................................... قدس 0 0 0 0

  ...................................................... مالرد 253 41 21 191
  ...................................................... پیشوا 451 339 72 39
  ................................................ بهارستان 0 0 0 0

 

 1392تفکیک شهرستان: نوع عملکرد، تعداد اتاق و میانگین آن بهبرحسب   تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

14189 23514 73126 113693 2396 226918 2/8 ف    226918  ی م ف   آ  .............................  
  ..................................................... تهران  13401 2/8 13401 0 6171 5478 1002 749
  ..................................................... دماوند 7548 3/2 7548 0 1218 4430 1539 361

  ........................................................... ري 56237 2/7 56237 1243 30330 14856 5319 4490
  ............................................... شمیرانات 6465 3/2 6465 66 2353 2196 1028 821
  .................................................... ورامین 22549 2/3 22549 431 16153 4733 889 342

  .................................................... شهریار 22575 2/9 22575 0 9468 9558 2021 1528
  ............................................... اسالمشهر 12985 2/6 12985 80 7104 4014 1442 345
  .............................................. رباط کریم 24742 2/7 24742 0 11489 10202 2347 704

  ................................................. پاکدشت 15439 3/0 15439 163 5950 5195 2771 1360
  ................................................ فیروزکوه 5855 3/6 5855 78 1198 1994 1442 1143

  ....................................................... قدس 2036 2/5 2036 0 1181 779 51 24
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  ....................................................... مالرد 16989 3/0 16989 17 7974 5017 2278 1703
  ....................................................... پیشوا 6723 2/9 6723 61 2648 2416 1080 517
  ................................................ بهارستان 13374 2/2 13374 256 10455 2258 304 101

2 
                تفکیــک  برحســب نــوع عملکــرد تعــداد اتــاق و میــانگین آن بــه  تهــراناســتان  واحــدهاي مســکونی معمــولی روســتایی  -23

 (ادامه) 1392شهرستان: 

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ف    2/7 226918 2433 115129 74215 22549 12593 ی م ف   آ  ..............................  
  .....................................................تهران  2/8 13401 0 6342 5543 837 679
  ..................................................... دماوند 3/1 7548 0 1243 4469 1587 249

  .......................................................... ري 2/7 56237 1243 30330 15070 5104 4490
  ............................................... شمیرانات 3/1 6465 66 2353 2241 1005 800
  .................................................... ورامین 2/3 22549 469 16325 4701 755 299

  .................................................... شهریار 2/9 22575 0 9612 9630 1896 1437
  ...............................................اسالمشهر 2/6 12985 80 7127 4022 1411 345
  ............................................. رباط کریم 2/7 24742 0 11655 10226 2252 609
  ................................................. پاکدشت 2/9 15439 163 6307 5523 2602 844
  ................................................ فیروزکوه 3/4 5855 78 1359 2077 1502 839
  ...................................................... قدس 2/5 2036 0 1181 779 51 24

  ...................................................... مالرد 2/9 16989 17 8039 5188 2200 1545
  ...................................................... پیشوا 2/8 6723 61 2801 2486 1043 331
  ................................................ بهارستان 2/2 13374 256 10455 2258 304 101

2 
 

              تفکیـک   برحسـب نـوع عملکـرد، تعـداد اتـاق و میـانگین آن بـه         تهـران اسـتان   واحدهاي مسـکونی معمـولی روسـتایی     - 23
 (ادامه) 1392شهرستان: 

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترك زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 اتاقتعداد 
 شهرستان

 فاقد اتاق
پنچ اتاق 

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ف    1/4 5342 3652 1035 246 90 65 254 ی م ف   آ  ..............................  
  ..................................................... تهران  1/4 630 381 171 0 17 0 62
  ..................................................... دماوند 1/2 215 176 39 0 0 0 0
  ........................................................... ري 1/0 215 215 0 0 0 0 0

  ............................................... شمیرانات 1/5 58 24 20 0 0 0 13
  .................................................... ورامین 1/1 532 380 43 0 0 0 109

  .................................................... شهریار 1/3 389 327 0 62 0 0 0
  ............................................... اسالمشهر 1/0 53 53 0 0 0 0 0
  .............................................. رباط کریم 1/7 261 71 190 0 0 0 0

  ................................................. پاکدشت 1/4 1440 988 316 109 0 0 28
  ................................................ فیروزکوه 1/3 694 506 159 12 17 0 0
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  ....................................................... قدس 0/0 0 0 0 0 0 0 0
  ....................................................... مالرد 3/1 253 58 37 45 49 65 0

  ....................................................... پیشوا 1/2 600 473 60 20 7 0 39
  ................................................ بهارستان 0/0 3 0 0 0 0 0 3

هاي مورد اسـتفاده، تعـداد اتـاق و     برحسب نوع عملکرد اتاق  تهرانواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24
 1392تفکیک شهرستان:  میانگین آن به

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
واحد  تعداد

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

14006 23548 73073 113896 2396 226918 2/8 ف    226918  ی م ف   آ  ..............................  
  ..................................................... تهران  13401 2/8 13401 0 6171 5478 1002 749
  ..................................................... دماوند 7548 3/2 7548 0 1218 4430 1539 361

  ...........................................................ري 56237 2/7 56237 1243 30438 14747 5319 4490
  ............................................... شمیرانات 6465 3/1 6465 66 2353 2196 1028 821
  .................................................... ورامین 22549 2/3 22549 431 16200 4733 910 275

  .................................................... شهریار 22575 2/9 22575 0 9468 9558 2021 1528
  ............................................... اسالمشهر 12985 2/6 12985 80 7104 4014 1463 324
  .............................................. رباط کریم 24742 2/7 24742 0 11489 10202 2347 704

  ................................................. پاکدشت 15439 3/0 15439 163 5977 5270 2743 1285
  ................................................ فیروزکوه 5855 3/6 5855 78 1198 1994 1442 1143

  ....................................................... قدس 2036 2/5 2036 0 1181 779 51 24
  ....................................................... مالرد 16989 3/0 16989 17 7974 5017 2278 1703
  ...................................................... پیشوا 6723 2/9 6723 61 2668 2397 1100 497
  ................................................ بهارستان 13374 2/2 13374 256 10455 2258 304 101

2 
 

هاي مورد اسـتفاده، تعـداد اتـاق و     عملکرد اتاق برحسب نوع تهرانواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24
 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان:  به میانگین آن

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ف    2/7 226918 2473 115332 74081 22583 12450 ی م ف   آ  ..............................  
  .....................................................تهران  2/8 13401 0 6342 5543 837 679
  ..................................................... دماوند 3/1 7548 0 1243 4469 1587 249

  .......................................................... ري 2/7 56237 1243 30438 14962 5104 4490
  ............................................... شمیرانات 3/1 6465 66 2353 2241 1005 800
  .................................................... ورامین 2/3 22549 469 16372 4701 776 232

  .................................................... شهریار 2/9 22575 0 9612 9630 1896 1437
  ...............................................اسالمشهر 2/6 12985 80 7127 4022 1432 324
  ............................................. رباط کریم 2/7 24742 0 11655 10226 2252 609
  ................................................. پاکدشت 2/9 15439 203 6334 5517 2574 809
  ................................................ فیروزکوه 3/4 5855 78 1359 2077 1502 839
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  ...................................................... قدس 2/5 2036 0 1181 779 51 24
  ...................................................... مالرد 2/9 16989 17 8039 5188 2200 1545
  ...................................................... پیشوا 2/8 6723 61 2821 2467 1063 311
  ................................................ بهارستان 2/2 13374 256 10455 2258 304 101

2 
مورد اسـتفاده، تعـداد اتـاق و    هاي  نوع عملکرد اتاقبرحسب  تهرانواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24

 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان:  به میانگین آن

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترك زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ف    1/4 5088 3668 1018 246 90 65 ی م ف   آ  ..............................  
  .....................................................تهران  1/4 569 381 171 0 17 0
  ..................................................... دماوند 1/2 215 176 39 0 0 0
  .......................................................... ري 1/0 215 215 0 0 0 0
  ............................................... شمیرانات 1/5 44 24 20 0 0 0
  .................................................... ورامین 1/1 423 380 43 0 0 0
  .................................................... شهریار 1/3 389 327 0 62 0 0
  ...............................................اسالمشهر 1/0 53 53 0 0 0 0
  ............................................. رباط کریم 1/7 261 71 190 0 0 0
  ................................................. پاکدشت 1/4 1412 988 316 109 0 0
  ................................................ فیروزکوه 1/3 694 506 159 12 17 0
  ...................................................... قدس 0/0 0 0 0 0 0 0

  ...................................................... مالرد 3/1 253 58 37 45 49 65
  ...................................................... پیشوا 1/2 560 490 44 20 7 0
  ................................................ بهارستان 0/0 0 0 0 0 0 0

 

  1392تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع سند به  تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -25

 سایر بدون سند اظهار نشده
داراي برگه واگذاري، 
 سندخطی یا قولنامه

داراي سند 
 ثبتی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف    226918 111718 114319 11 773 97 ی م ف   آ  ..............................  
  .....................................................تهران  13401 5555 7570 0 275 0
  ..................................................... دماوند 7548 6312 1211 0 25 0
  .......................................................... ري 56237 25997 29893 0 347 0
  ............................................... شمیرانات 6465 4273 2181 11 0 0
  .................................................... ورامین 22549 15831 6718 0 0 0
  .................................................... شهریار 22575 10806 11770 0 0 0

  ...............................................اسالمشهر 12985 9709 3204 0 50 22
  ............................................. رباط کریم 24742 9511 15231 0 0 0
  ................................................. پاکدشت 15439 8233 7206 0 0 0
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  ................................................ فیروزکوه 5855 3879 1976 0 0 0
  ...................................................... قدس 2036 458 1578 0 0 0

  ...................................................... مالرد 16989 4696 12257 0 0 36
  ...................................................... پیشوا 6723 3662 2986 0 75 0

  ................................................ بهارستان 13374 2795 10539 0 0 39

 1392تفکیک شهرستان:  ترین منبع تامین سرمایش به برحسب عمده  تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -26

اظهار 
 نشده

بدون منبع 
 تامین سرمایش

 پنکه کولر آبی کولر گازي سایر
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف    226918 2337 200292 2356 51 21882 0 ی م ف   آ  ..............................  
  ..................................................... تهران  13401 819 11440 220 0 921 0
  ..................................................... دماوند 7548 0 284 25 0 7240 0
  ........................................................... ري 56237 0 55670 567 0 0 0
  ............................................... شمیرانات 6465 69 67 0 0 6329 0
  .................................................... ورامین 22549 105 22307 137 0 0 0
  .................................................... شهریار 22575 470 21659 130 0 315 0
  ............................................... اسالمشهر 12985 56 12813 84 0 32 0
  .............................................. رباط کریم 24742 466 23556 127 0 592 0
  ................................................. پاکدشت 15439 21 14671 666 0 82 0
  ................................................ فیروزکوه 5855 0 14 0 0 5841 0
  ....................................................... قدس 2036 8 1988 18 0 22 0
  ....................................................... مالرد 16989 207 16271 98 0 414 0
  ....................................................... پیشوا 6723 59 6545 36 0 83 0
  ................................................ بهارستان 13374 57 13006 248 51 12 0

 

 

تفکیـک   برحسـب وضـعیت فضـاي بـاز بـراي نگهـداري حیوانـات  بـه          تهـران استان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -27
   1392شهرستان:

 اظهار نشده
فاقد فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
داراي فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
 شهرستان واحد مسکونیتعداد 

ف    226918 4305 222555 59 ی م ف   آ  ..............................  
  ..................................................... تهران  13401 312 13089 0
  ..................................................... دماوند 7548 45 7502 0
  ........................................................... ري 56237 327 55910 0

  ............................................... شمیرانات 6465 67 6386 12
  .................................................... ورامین 22549 373 22176 0

  .................................................... شهریار 22575 157 22371 47
  ............................................... اسالمشهر 12985 67 12918 0
  .............................................. رباط کریم 24742 458 24284 0
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  ................................................. پاکدشت 15439 1055 14384 0
  ................................................ فیروزکوه 5855 368 5487 0
  ....................................................... قدس 2036 0 2036 0
  ....................................................... مالرد 16989 425 16564 0
  ....................................................... پیشوا 6723 649 6074 0
  ................................................ بهارستان 13374 0 13374 0

 1392:شهرستانتفکیک  برحسب وضعیت و نوع عملکرد حیاط به  تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -28

 فاقد حیاط
 عملکرد برحسبداراي حیاط 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 نشده اظهار

و  یستیز
  یشتیمع

 جمع زیستی

ف    226918 207072 199271 2847 4955 19846 ی م ف   آ  .............................. 
  ..................................................... تهران  13401 12022 11542 46 435 1379
  ..................................................... دماوند 7548 7245 7148 97 0 302

  ........................................................... ري 56237 50566 49416 463 687 5672
  ............................................... شمیرانات 6465 5529 5432 0 97 936

  .................................................... ورامین 22549 20580 20012 160 408 1969
  .................................................... شهریار 22575 21342 20968 118 257 1233

  ............................................... اسالمشهر 12985 12521 12403 22 96 464
  .............................................. کریمرباط  24742 22420 21462 261 697 2322

  ................................................. پاکدشت 15439 14470 13002 1001 467 968
  ................................................ فیروزکوه 5855 5746 5408 298 40 109

  ....................................................... قدس 2036 1980 1901 0 79 56
  ....................................................... مالرد 16989 16301 16255 46 0 688
  ....................................................... پیشوا 6723 6506 6160 330 16 217

  ................................................ بهارستان 13374 9842 8163 4 1675 3532

 

 1392شهرستان:تفکیک  برحسب وضعیت و نوع عملکرد ایوان به  تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -29

 فاقد ایوان اظهار نشده

 عملکردبرحسب  ایوانداراي 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
زیستی و 
 معیشتی

 جمع زیستی

63 168013 0 393 58448 ف    226918 58842  ی م ف   آ  .............................  
  ..................................................... تهران  13401 1477 1460 17 0 11924 0
  ..................................................... دماوند 7548 5446 5446 0 0 2102 0
  ........................................................... ري 56237 10622 10552 70 0 45615 0
  ............................................... شمیرانات 6465 189 189 0 0 6276 0
  .................................................... ورامین 22549 4983 4983 0 0 17566 0
  .................................................... شهریار 22575 5969 5879 90 0 16606 0
  ............................................... اسالمشهر 12985 4540 4540 0 0 8445 0
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  .............................................. رباط کریم 24742 7586 7586 0 0 17093 63
  ................................................. پاکدشت 15439 6219 6038 180 0 9220 0
  ................................................ فیروزکوه 5855 4886 4886 0 0 969 0
  ....................................................... قدس 2036 4 4 0 0 2032 0
  ....................................................... مالرد 16989 3566 3566 0 0 13423 0
  .......................................................پیشوا 6723 2964 2928 36 0 3759 0
  ................................................ بهارستان 13374 392 392 0 0 12982 0

 1392 :شهرستانتفکیک  ي استقرار آن به نحوه و برحسب وضعیت مستراح تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -30

 مستراح فاقد اظهارنشده
 ي استقرار برحسب نحوه داراي مستراح

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 جمع چسبیده به بنا مجزا از بنا اظهارنشده

ف    226918 226788 165293 61495 0 131 0 ی م ف   آ  .............................. 
  ..................................................... تهران  13401 13401 11747 1654 0 0 0
  ..................................................... دماوند 7548 7548 6442 1106 0 0 0
  ...........................................................ري 56237 56135 45277 10858 0 102 0
  ............................................... شمیرانات 6465 6465 5667 798 0 0 0
  .................................................... ورامین 22549 22549 15093 7456 0 0 0
  .................................................... شهریار 22575 22575 14920 7655 0 0 0
  ............................................... اسالمشهر 12985 12985 8991 3994 0 0 0
  .............................................. رباط کریم 24742 24742 16303 8439 0 0 0
  ................................................. پاکدشت 15439 15439 8775 6664 0 0 0
  ................................................ فیروزکوه 5855 5855 3797 2057 0 0 0
  ....................................................... قدس 2036 2036 1932 104 0 0 0
  ....................................................... مالرد 16989 16961 11569 5392 0 28 0
  ...................................................... پیشوا 6723 6723 2380 4343 0 0 0
  ................................................ بهارستان 13374 13374 12398 976 0 0 0

 

 1392تفکیک شهرستان:  آن بهي برحسب وضعیت ساخت بنا   تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -31

 شهرستان تعداد واحد مسکونی ساخت تدریجی  باره ساخت یک اظهار نشده

ف    226918 39736 187183 0 ی م ف   آ  ..............................  
  .....................................................تهران  13401 1280 12121 0
  ..................................................... دماوند 7548 226 7322 0
  .......................................................... ري 56237 6931 49306 0
  ............................................... شمیرانات 6465 194 6271 0
  .................................................... ورامین 22549 8651 13898 0
  .................................................... شهریار 22575 3074 19501 0
  ...............................................اسالمشهر 12985 4031 8954 0
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  ............................................. رباط کریم 24742 4339 20403 0
  ................................................. پاکدشت 15439 6104 9334 0
  ................................................ فیروزکوه 5855 361 5494 0
  ...................................................... قدس 2036 66 1971 0
  ...................................................... مالرد 16989 945 16044 0
  ...................................................... پیشوا 6723 3143 3580 0
  ................................................ بهارستان 13374 390 12984 0

 1392تفکیک شهرستان: برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستی و معیشتی به  تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -32

 زیستی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
ي چوبی سازه

 یا مختلط
ي فلزي یا سازه

 بتنی
 جمع ي بناییسازه

ف    226918 226918 153751 72282 885 0 ی م ف   آ  .............................  
  .................................................... تهران  13401 13401 4737 8631 33 0
  .................................................... دماوند 7548 7548 5008 2378 162 0
  .......................................................... ري 56237 56237 35552 20585 100 0
  ...............................................شمیرانات 6465 6465 3641 2537 287 0
  .................................................... ورامین 22549 22549 19573 2920 56 0
  ....................................................شهریار 22575 22575 18799 3776 0 0
  .............................................. اسالمشهر 12985 12985 9117 3868 0 0
  ............................................. رباط کریم 24742 24742 15680 9062 0 0
  ................................................ پاکدشت 15439 15439 10666 4699 75 0
  ................................................ فیروزکوه 5855 5855 4024 1699 132 0
  ...................................................... قدس 2036 2036 809 1223 4 0
  ...................................................... مالرد 16989 16989 14906 2083 0 0
  ...................................................... پیشوا 6723 6723 5652 1035 37 0
  ................................................بهارستان 13374 13374 5587 7787 0 0

2 
 

تفکیـک   برحسـب نـوع سـازه در فضـاهاي زیسـتی و معیشـتی بـه         تهـران اسـتان   واحدهاي مسکونی معمولی روسـتایی  -32
 (ادامه) 1392شهرستان:

 معیشتی
 شهرستان

 اظهار نشده
ي چوبی یا سازه

 مختلط
ي فلزي یا سازه

 بتنی
 جمع ي بناییسازه

ف    3834 2912 637 90 196 ی م ف   آ  ..............................  
  .....................................................تهران  384 316 50 0 17
  ..................................................... دماوند 77 63 14 0 0
  .......................................................... ري 215 215 0 0 0
  ............................................... شمیرانات 24 24 0 0 0
  .................................................... ورامین 407 279 101 28 0
  .................................................... شهریار 129 62 68 0 0
  ...............................................اسالمشهر 53 53 0 0 0
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  ............................................. رباط کریم 261 190 71 0 0
  ................................................. پاکدشت 1160 754 229 62 115
  ................................................ فیروزکوه 420 355 42 0 24
  ...................................................... قدس 0 0 0 0 0

  ...................................................... مالرد 253 214 23 0 16
  ...................................................... پیشوا 451 388 39 0 24
  ................................................ بهارستان 0 0 0 0 0

تفکیک  به      یستیز يکالف در فضاها وضعیتبرحسب   تهراناستان بنایی روستایی  ي سازهواحدهاي مسکونی معمولی داراي  -33
    1392: شهرستان 

واحد مسکونی  تعداد
 سازه بنایی فاقد کالف

واحد مسکونی  تعداد
 سازه بنایی داراي کالف

تعداد واحد مسکونی 
 سازه بناییي دارا

 شهرستان تعداد واحد مسکونی

ف    226918 153751 11552 142199 ی م ف   آ  ..............................  
  ..................................................... تهران  13401 4737 447 4290
  ..................................................... دماوند 7548 5008 108 4899

  ........................................................... ري 56237 35552 1870 33682
  ............................................... شمیرانات 6465 3641 246 3395

  .................................................... ورامین 22549 19573 1084 18488
  .................................................... شهریار 22575 18799 525 18275

  ............................................... اسالمشهر 12985 9117 1354 7763
  .............................................. رباط کریم 24742 15680 2156 13524
  ................................................. پاکدشت 15439 10666 1939 8727
  ................................................. فیروزکوه 5855 4024 89 3935
  ....................................................... قدس 2036 809 30 778

  ....................................................... مالرد 16989 14906 154 14752
  ....................................................... پیشوا 6723 5652 1459 4193
  ................................................ بهارستان 13374 5587 90 5497

 
ریـزي فضـاهاي    کار رفتـه در پـی   ي به هعمد برحسب وضعیت و نوع مصالح  تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -34

 1392: شهرستانتفکیک  زیستی به

اظهار 
 نشده

 فاقد
 يریز پی

 کار رفته هبي  هي برحسب نوع مصالح عمدریزپیداراي 
تعداد واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده
بلوك سیمانی 

 یا سایر 
 جمع شفته سنگ بتن

ف    226918 159756 84400 5791 68549 209 807 67162 0 ی م ف   آ  .............................  
  .....................................................تهران  13401 11145 3121 776 7065 0 183 2256 0
  ..................................................... دماوند 7548 4354 1809 846 1554 25 121 3194 0
  .......................................................... ري 56237 26383 6090 262 19813 0 218 29855 0
  ............................................... شمیرانات 6465 5311 1262 2525 1507 0 17 1154 0
  .................................................... ورامین 22549 12051 8984 0 3067 0 0 10499 0
  .................................................... شهریار 22575 20052 16148 74 3829 0 0 2523 0
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  ...............................................اسالمشهر 12985 4768 115 0 4447 21 186 8217 0
  ............................................. رباط کریم 24742 24300 15006 127 9167 0 0 442 0
  ................................................. پاکدشت 15439 12493 7008 677 4699 109 0 2946 0
  ................................................ فیروزکوه 5855 2534 877 404 1155 55 43 3321 0
  ...................................................... قدس 2036 1794 495 4 1296 0 0 242 0
  ...................................................... مالرد 16989 16809 14619 40 2151 0 0 180 0
  ...................................................... پیشوا 6723 5205 4016 16 1173 0 0 1518 0
  ................................................ بهارستان 13374 12557 4850 39 7629 0 39 817 0

چینی فضـاهاي   کار رفته در کرسی به ي هعمدبرحسب وضعیت و نوع مصالح   تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -35
 1392: شهرستانتفکیک  زیستی به

اظهار 
 نشده

فاقد
 چینی  کرسی

 کار رفته هبي  هچینی برحسب نوع مصالح عمد داراي کرسی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
خشت، بلوك 

 سیمانی یا سایر 
 جمع آجر سنگ

ف    226918 101743 86024 14601 986 132 125156 19 ی م ف   آ  ..............................  
  .....................................................تهران  13401 7289 5986 1242 61 0 6112 0
  ..................................................... دماوند 7548 7078 1186 5859 10 23 470 0
  .......................................................... ري 56237 19057 18466 438 44 109 37181 0
  ............................................... شمیرانات 6465 3384 1062 2108 214 0 3081 0
  .................................................... ورامین 22549 11043 10881 43 119 0 11506 0
  .................................................... شهریار 22575 4239 4155 0 84 0 18336 0
  ...............................................اسالمشهر 12985 12406 12406 0 0 0 579 0
  ............................................. رباط کریم 24742 13308 13245 63 0 0 11434 0
  ................................................. پاکدشت 15439 10052 9453 485 113 0 5387 0
  ................................................ فیروزکوه 5855 5095 590 4224 281 0 759 0
  ...................................................... قدس 2036 703 659 39 4 0 1333 0
  ...................................................... مالرد 16989 2126 2126 0 0 0 14863 0
  ...................................................... پیشوا 6723 5140 4985 99 56 0 1583 0

  ................................................ بهارستان 13374 824 824 0 0 0 12531 19

 

تفکیـک   کار رفتـه در دیـوار فضـاهاي زیسـتی بـه      برحسب نوع مصالح به  تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -36
 1392شهرستان:

 اظهار نشده
 خشت، چینه

 سایر یا
 آجر سنگ بلوك سیمانی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف    226918 210106 1876 16556 9384 206 ی م ف   آ  ..............................  
  .....................................................تهران  13401 11464 488 3767 129 0
  ..................................................... دماوند 7548 6331 99 212 955 0

  .......................................................... ري 56237 55320 0 1443 403 74
  ............................................... شمیرانات 6465 5791 1030 486 830 33
  .................................................... ورامین 22549 21769 0 196 677 0
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  .................................................... شهریار 22575 21547 0 520 1388 0
  ...............................................اسالمشهر 12985 12028 0 1873 72 0

  ............................................. رباط کریم 24742 22754 0 3008 925 63
  ................................................. پاکدشت 15439 14903 28 520 300 0
  ................................................ فیروزکوه 5855 2685 209 557 2549 0
  ...................................................... قدس 2036 1897 2 180 42 0

  ...................................................... مالرد 16989 16612 0 393 538 36
  ...................................................... پیشوا 6723 6192 16 131 567 0
  ................................................ بهارستان 13374 10815 3 3270 7 0

 1392شهرستان:تفکیک  کار رفته در نما به ي به هبرحسب نوع مصالح عمد  تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -37

 آجرگري آجر ماشینی سنگ سیمان
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف    226918 32146 14238 65694 96758 ی م ف   آ  ..............................  
  .................................................... تهران  13401 2328 807 5200 3792
  .................................................... دماوند 7548 1193 234 2072 3082

  .......................................................... ري 56237 6626 5687 22169 19917
  ...............................................شمیرانات 6465 878 397 2102 2467

  .................................................... ورامین 22549 4635 483 3722 11735
  ....................................................شهریار 22575 1246 693 6788 13086
  .............................................. اسالمشهر 12985 1203 119 5258 5469

  ............................................. رباط کریم 24742 2158 3839 5095 11171
  ................................................ پاکدشت 15439 4673 416 5090 4616
  ................................................ فیروزکوه 5855 323 63 616 2313
  ...................................................... قدس 2036 640 109 877 342

  ...................................................... مالرد 16989 1045 460 2212 12506
  ...................................................... پیشوا 6723 2442 78 791 2568
  ................................................بهارستان 13374 2757 853 3704 3694

2 
 
  1392تفکیک شهرستان:  کار رفته در نما به ي به هبرحسب نوع مصالح عمد  تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -37

 (ادامه)

 سرامیک سایر اظهار نشده
کاهگل، گچ یا گچ و 

 خاك
 شهرستان چوب

ف    0 6539 4520 6652 371 ی م ف   آ  ..............................  
  ..................................................... تهران  0 33 73 1168 0
  ..................................................... دماوند 0 924 14 29 0

  ........................................................... ري 0 410 919 440 70
  ............................................... شمیرانات 0 497 0 88 36
  .................................................... ورامین 0 926 845 161 43
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  .................................................... شهریار 0 207 359 196 0
  ............................................... اسالمشهر 0 21 379 535 0

  .............................................. رباط کریم 0 221 237 1874 146
  ................................................. پاکدشت 0 155 217 272 0

  ................................................ فیروزکوه 0 2399 54 61 27
  ....................................................... قدس 0 30 37 0 0
  ....................................................... مالرد 0 73 497 197 0

  ....................................................... پیشوا 0 644 147 38 16
  ................................................ بهارستان 0 0 742 1593 32

تفکیـک   کار رفتـه در سـقف فضـاهاي زیسـتی بـه      برحسب نوع مصالح به  تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی -38
   1392: شهرستان

 آجر آهن گل وگچ چوب
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف    226918 188069 189029 181303 11192 ی م ف   آ  ..............................  
  .....................................................تهران  13401 9288 10144 8648 293

  ..................................................... دماوند 7548 5038 4991 5053 1403
  .......................................................... ري 56237 47512 47549 38555 467

  ............................................... شمیرانات 6465 3879 3996 4736 1397
  .................................................... ورامین 22549 21078 21034 21241 346
  .................................................... شهریار 22575 20745 20828 21235 866
  ...............................................اسالمشهر 12985 10276 10276 6568 85

  ............................................. رباط کریم 24742 22864 22794 23166 791
  ................................................. پاکدشت 15439 13575 13659 14358 563

  ................................................ فیروزکوه 5855 1489 1418 3904 3501
  ...................................................... قدس 2036 1906 1901 1942 44

  ...................................................... مالرد 16989 16082 16088 16199 275
  ...................................................... پیشوا 6723 5306 5269 5382 1161

  ................................................ بهارستان 13374 9031 9082 10317 0
2 

 

تفکیـک   بـه  کار رفتـه در سـقف فضـاهاي زیسـتی     نوع مصالح بهبرحسب   تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -38
 (ادامه) 1392شهرستان:

 اظهار نشده
خشت، حصیر یا 

 سایر
سفال، شیروانی یا 

 ایرانیت
 شهرستان سیمان یا بتن تیرچه و بلوك

ف    22570 25506 10587 4975 34 ی م ف   آ  .............................. 
  ..................................................... تهران  2921 2917 398 370 0
  ..................................................... دماوند 910 1095 1136 0 0
  ........................................................... ري 7893 8297 109 244 0
  ............................................... شمیرانات 446 248 2350 981 0
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  .................................................... ورامین 332 557 155 592 0
  .................................................... شهریار 500 912 47 1087 34
  ............................................... اسالمشهر 2191 2652 294 42 0
  .............................................. رباط کریم 1166 1462 478 1107 0
  ................................................. پاکدشت 1138 1347 1179 245 0
  ................................................ فیروزکوه 442 594 4219 26 0
  ....................................................... قدس 88 88 2 38 0
  ....................................................... مالرد 287 636 144 126 0
  ....................................................... پیشوا 183 435 36 106 0
  ................................................ بهارستان 4072 4268 39 8 0

تفکیـک   ي سـقف فضـاهاي زیسـتی بـه     هبرحسـب نـوع پوشـش عمـد      تهـران اسـتان   واحدهاي مسکونی معمولی روستایی -39
 1392شهرستان:

 اظهار نشده 
موزاییک، 
 ایآسفالت، بتن 

 سایر 

حلب یا سفال
 (شیروانی)

عایق رطوبتی 
 کاهگل قیرگونی  آماده

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف    226918 7244 35365 153187 10962 19974 186 ی م ف   آ  ..............................  
  .................................................... تهران  13401 88 3728 8512 485 578 11
  .................................................... دماوند 7548 118 249 5928 1217 20 16
  .......................................................... ري 56237 244 8681 36773 109 10430 0
  ...............................................شمیرانات 6465 34 918 3130 2384 0 0
  .................................................... ورامین 22549 2755 3068 15362 155 1210 0

  ....................................................شهریار 22575 378 3106 18099 47 848 97
  .............................................. اسالمشهر 12985 0 1063 9251 263 2408 0

  ............................................. رباط کریم 24742 506 6190 16289 561 1132 63
  ................................................ پاکدشت 15439 677 1968 10040 1174 1581 0
  ................................................ فیروزکوه 5855 459 176 935 4219 66 0
  ...................................................... قدس 2036 23 533 1353 4 123 0
  ...................................................... مالرد 16989 45 1311 15349 178 106 0
  ...................................................... پیشوا 6723 1863 644 3920 89 207 0
  ................................................بهارستان 13374 55 3730 8246 79 1264 0

 
 1392شهرستان:تفکیک  برحسب شکل ظاهري سقف فضاهاي زیستی به  تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -40

 مسطح دارشیب گنبدي ايگهواره اظهار نشده 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف    226918 214461 11138 745 302 273 ی م ف   آ  ..............................  
  .................................................... تهران  13401 12868 502 0 0 31
  .................................................... دماوند 7548 6291 1217 40 0 0
  .......................................................... ري 56237 56006 109 122 0 0
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  .............................................. شمیرانات 6465 4061 2404 0 0 0
  ................................................... ورامین 22549 21777 176 314 282 0

  ................................................... شهریار 22575 22116 109 171 0 179
  .............................................. اسالمشهر 12985 12722 263 0 0 0

  ............................................. رباط کریم 24742 24054 561 63 0 63
  ................................................ پاکدشت 15439 14204 1208 27 0 0
  ................................................ فیروزکوه 5855 1619 4236 0 0 0
  ...................................................... قدس 2036 2032 4 0 0 0
  ...................................................... مالرد 16989 16811 178 0 0 0
  ...................................................... پیشوا 6723 6607 89 7 20 0
  ............................................... بهارستان 13374 13292 82 0 0 0

رطوبتی سقف فضاهاي زیستی کاري  نوع عایقترین  هعمدوضعیت و برحسب   تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -41
 1392: شهرستانتفکیک  به

اظهار 
 نشده

 فاقد
کاري عایق

 رطوبتی

 نوعترین  هرطوبتی برحسب عمد کاري عایقداراي 

تعداد واحد 
 مسکونی

اظهار  شهرستان
 نشده

قیرگونی، 
پالستیک 
 یا سایر 

سفال، شیروانی 
یا ایرانیت(سقف 

 شیبدار)

عایق 
رطوبتی 

 آماده
 جمع کاهگل

ف    226918 226279 7002 159191 10962 49124 0 640 0 ی م ف   آ  ..............................  
  ..................................................... تهران  13401 13401 0 8625 485 4291 0 0 0
  ..................................................... دماوند 7548 7548 118 5944 1217 269 0 0 0
  ........................................................... ري 56237 55970 244 38524 109 17093 0 267 0
  ............................................... شمیرانات 6465 6465 34 3130 2384 918 0 0 0
  .................................................... ورامین 22549 22492 2755 15856 155 3726 0 57 0
  .................................................... شهریار 22575 22474 349 18557 47 3520 0 102 0
  ............................................... اسالمشهر 12985 12985 0 10604 263 2118 0 0 0
  .............................................. رباط کریم 24742 24679 506 16906 561 6706 0 63 0
  ................................................. پاکدشت 15439 15390 623 11048 1174 2545 0 49 0
  ................................................ فیروزکوه 5855 5831 459 952 4219 201 0 24 0
  ....................................................... قدس 2036 2001 23 1353 4 621 0 35 0
  ....................................................... مالرد 16989 16972 45 15349 178 1400 0 17 0
  .......................................................پیشوا 6723 6697 1846 3971 89 792 0 26 0
  ................................................ بهارستان 13374 13374 0 8372 79 4924 0 0 0

 

تفکیـک   کار رفته در کف فضاهاي زیستی بـه  ي به هبرحسب نوع مصالح عمد  تهراناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -42
 1392:شهرستان

اظهار 
 نشده

فاقدکف
 سازي

چوب یا 
 سایر

آجر یا 
 سنگ

بتن یا 
سیمان و 

 ماسه

گل، گل و 
گچ یا  گل 

 و آهک
 موزاییک

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف    226918 103439 4336 84125 3836 31094 72 16 ی م ف   آ  .............................. 
  ..................................................... تهران  13401 5365 31 2657 718 4630 0 0
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  ..................................................... دماوند 7548 3617 187 2776 63 889 0 16
  ...........................................................ري 56237 33190 151 14411 308 8178 0 0
  ............................................... شمیرانات 6465 3018 221 1375 1376 475 0 0
  .................................................... ورامین 22549 14213 377 7176 34 719 30 0
  .................................................... شهریار 22575 6767 347 11748 261 3452 0 0
  ............................................... اسالمشهر 12985 5649 203 3613 409 3110 0 0
  .............................................. رباط کریم 24742 7491 779 12743 127 3602 0 0
  ................................................. پاکدشت 15439 9156 116 4273 360 1534 0 0
  ................................................ فیروزکوه 5855 1901 1107 2454 12 339 42 0
  ....................................................... قدس 2036 1346 25 300 2 363 0 0
  ....................................................... مالرد 16989 6412 120 9487 69 902 0 0
  ...................................................... پیشوا 6723 3208 463 2605 20 428 0 0
  ................................................ بهارستان 13374 2106 209 8507 79 2473 0 0



 

 
 
 
 

 
 

ها پرسشنامه





 
 جمهوري اسالمی ایران

 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 
 

 1392-هاي مسکن روستاییآمارگیري از ویژگی
 فهرست برداري-1فرم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

طر
 س

اره
شم

 

 ) 6ستون  1مشخصات واحد مسکونی (براي کد  مکانمشخصات 

 توضیحات ضروري
شماره  نوع معبر و نام آن

 پالك

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 
واحد 

مسکونی 
 ؟است
 

 1بلی   
 

 2خیر   

 نوع واحد مسکونی
 مسکونی معمولی:

 1واحد آپارتمانی            
 2واحد ویالیی               
 : مسکونی  غیر معمولی

 3چادر                        
 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن

 5کپر و آالچیق             
 6سایر                        

 7ستون  2و1براي کد 

 فرعی اصلی

وضع سکونت در واحد 
 مسکونی

 
 1مسکونی دائمی           

 2     مسکونی موسمی   
 3  خالی ازسکنه موسمی

 4ازسکنه دائمی     خالی 

 8ستون 3و 2و1براي کد 

شماره 
ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

 نام استان: .........................................................        

                نام شهرستان: ..................................................

                          نام بخش: ........................................................

  ............................. دهستان: ...................نام 

        ..................................:آبادينام 

 

 

 

 

 

 

                                                 شماره حوزه:

                                                           :نمونه  شماره طبقه آبادي

                                             شماره ردیف آبادي نمونه:   

     از            : نمونه شماره برگ در آبادي
 

 

 

 

 

  

 

        یخ: ...............................رامضا و تا یخ ........................   نام و نام خانوادگی بازبین : ............................. رامضاء و تا  یخ: .................................  نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: .................................... رامضاء و تا    ...............................نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: 

 یخ: ..........................................رامضا  و تا  ...................  ................................فنی و اجرایی: .............. نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول              ...................................یخ: ..........رامضا  و تا  ...................  : ......................................بازبیننام و نام خانوادگی کارشناس 



 

طر
 س

اره
شم

 

 ) 6ستون  1مشخصات واحد مسکونی (براي کد  مشخصات مکان

 توضیحات ضروري
شماره  نوع معبر و نام آن

 پالك

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 
واحد 

مسکونی 
 ؟است
 

 1بلی   
 

 2خیر   

 نوع احد مسکونی
 مسکونی معمولی:

 1واحد آپارتمانی           
 2واحد ویالیی              
 مسکونی  غیر معمولی :

 3                       چادر 
 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن

 5کپر و آالچیق             
 6سایر                        

 7ستون  2و1براي کد 

 فرعی اصلی 

وضع سکونت در واحد 
 مسکونی

 
مسکونی دائمی           

1 
 2     مسکونی موسمی   

 3  خالی ازسکنه موسمی
دائمی     خالی ازسکنه 

4 

 8ستون  3و 2و1براي کد 

شماره 
ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمتجهت جغرافیایی نما یا نماهاي واحد مسکونی:  -1
                    4 غرب                                            3 شرق                                      2 جنوب                               1 شمال 

  
 تعداد بازشو ها(در و پنجره و روزنه) در فضاهاي زیستی واحد مسکونی:-2
 عدد             :      (کمتر از یک مترمربع)تعداد بازشوهاي کوچک -1
 عدد              :        (یک تا دو مترمربع) عداد بازشوهاي متوسطت-2
 عدد            :           (بیش از دو مترمربع)تعداد بازشوهاي بزرگ -3
 

 : آن واحد مسکونی و سطح اشغالساختمان تعداد طبقات  -3
 طبقه                              تعداد طبقات روي زمین             -1 
 طبقه                                            زیر زمین   تعداد طبقات-2
 متر مربع                 سطح اشغال(مساحت زیربناي طبقه اول)       -3
 

 سال                                      :واحد مسکونیبناي عمر  -4
 

 مترمربع              واحد مسکونی: ساختمان مساحت زمین -5

 

   :آن قرار گرفتن و مورد استفاده عملکردمساحت زیر بنا و تعداد اتاق در واحد مسکونی برحسب  -6

ف
ردی

 

 )(مترمربعمساحت زیر بنا  شرح
 تعداد اتاق

 مورد  استفاده کل
1 2 3 4 5 

    کل بنا 1
    فضاهاي زیستی 2
    فضاهاي معیشتی 3
    فضاهاي مشترك زیستی و معیشتی 4
    سایر فضاها  5

 
 وضعیت سند واحد مسکونی:     -7

        3 قولنامه    داراي سند خطی یا                          2 داراي برگه واگذاري                                              1 ثبتیسند 
     5 ندارد                            4   ......................................  نوعسایر با ذکر 

 

 
 

 

                             شماره ردیف آبادي در فهرست نمونه ها:                                                                                      شماره طبقه آبادي:  

                                                                                                           ):  1شماره ردیف واحد مسکونی در فرم فهرست برداري(فرم 

                                             

 جمهوري اسالمی ایران
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

  

  هايآمارگیري از ویژگی
1392-مسکن روستایی  

 
 

2فرم    پرسشنامه واحد مسکونی-

        نام استان: ..........................     

      نام شهرستان: ...................       

  نام بخش: ..........................          

  نام دهستان: ..................  
 

 

......................                          .......................نام آبادي : ..............

  نمونه:    کد آبادي

              شماره حوزه:          
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 واحد مسکونی:     عمده ترین منبع تامین سرمایش -8
           5  دندار                   4  .........................  نوعسایر با ذکر           3 کولر گازي                2 کولر آبی              1 پنکه

 

 آیا این واحد مسکونی داراي فضاي باز براي نگهداري حیوانات می باشد؟                    -9
                             2 نه                                                            1 بله 

          

 آیا این واحد مسکونی داراي حیاط می باشد؟                        -10
                             11سوال    2 نه                                                            1 بله 
      
    1-2 معیشتی  و زیستی                                                                 1-1 زیستی             عملکرد غالب   

 

 آیا این واحد مسکونی داراي ایوان می باشد؟                        -11
                            12سوال    2 نه                                                            1 بله 

      
    1-2 معیشتی  و زیستی                                          1-1 زیستی             عملکرد غالب   

 

 آیا این واحد مسکونی داراي مستراح می باشد؟                        -12
                            13سوال    2 نه                                                            1 بله 
      

                                                                        13سوال     1-2 مجزا از بنا                                             1-1 چسبیده به بنا    نحوه استقرار   
                                                  

                                            1-1-2  به حیاط واحد مسکونی                        1-1-1 به داخل واحد مسکونی    باز شدن در  نحوه      
 

 نحوه ساخت واحد مسکونی:  - 13
                                                                                                                  14سوال   2 ساخت یکباره                                     1 ساخت تدریجی

                     
                                                                                                                     1-2 تکمیل و تجهیز بنا                                             1-1 افزایش زیربنا    منجرشدن به                

   

                                             :            زیستی                                      معیشتیبر حسب فضا نوع سازه بناي واحد مسکونیترین  عمده-14
   1-2                                    1-1                      سازه فلزي                                                        

   2-2                                    2-1 نی                                                                           وسازه بت 
  3-2                                    3-1                                                                 (دیوار باربر)سازه بنایی 

   4-2                                      4-1                            سازه چوبی                                                  
   5-2                                      5-1                                                (ترکیبی از سازه هاي فوق)سازه مختلط 

    

 )14سوال  3-1(براي کد  استفاده شده است؟ از کالف واحد مسکونیدر سازه بنایی فضاهاي زیستی آیا  -15
                            16سوال    2 نه                                                            1 بله 

    

 

 1-3 فاقد کالف در سقف                   1-2 کالف فلزي                         1-1 کالف بتونی          نوع کالف سقف 
   1-6 فاقد کالف در دیوار                    1-5 کالف فلزي                         1-4 کالف بتونی              نوع کالف دیوار
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 ریزي براي فضاهاي زیستی انجام شده است؟  آیا در این واحد مسکونی عملیات پی -16
                             17سوال    2 نه                                                      1 بله 
      

 1-3  نوبت                              1-2 سنگ                         1-1  (آهک و گل)شفته    رفته کار به عمده نوع مصالح  
  1-5   .................................  نوعسایر با ذکر                                  1-4  بلوك سیمانی                                                    

                 
 آیا در این واحد مسکونی عملیات کرسی چینی براي فضاهاي زیستی انجام شده است؟  -17
                             18سوال    2 نه                                                      1 بله 
      

  1-3  خشت                                1-2 سنگ                         1-1 آجر                  رفته کار به عمده نوع مصالح  
  1-5    ................................نوع سایر با ذکر                                    1-4  سیمانی بلوك                                                 

  
 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت رفته در دیوار فضاهاي زیستی واحد مسکونی: کار بهنوع مصالح  - 18
                3 بلوك                                                                    2 سنگ                                                        1  آجر   

                    6     ................................نوع سایر با ذکر                               5 چینه                                                         4  خشت
                                                      

 کار رفته در نماي واحد مسکونی: هب عمده نوع مصالح -19
  4 سیمان                                           3  سنگ                 2  ماشینی آجر                                   1   گري آجر

                                                                             8  ........ .............................نوعسایر با ذکر       7    سرامیک             6  کاهگل، گچ یا گچ و خاك                   5        چوب
 

 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت کار رفته در سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی: هنوع مصالح ب  -20
         5  خشت                            4 چوب             3  گل وگچ                        2 هن آ                     1              آجر 

 10    ..................نوعسایر با ذکر  9 حصیر            8 سفال، شیروانی یا ایرانیت    7   تیرچه و بلوك        6 یا بتونسیمان 
 

 سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی:   عمدهنوع پوشش  -21
                               3 عایق رطوبتی آماده                                             2 قیرگونی                                                        1   کاهگل
                                     6 موزاییک                                                          5 حلب (شیروانی)                                               4     سفال

  9  .........................................................نوعسایر با ذکر            8  بتون                                                            7  آسفالت
 

 شکل ظاهري سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی:   -22
 4 (نیم استوانه) گهواره اي               3 (نیم کره) گنبدي                    2 شیب دار                                      1    مسطح

 
 ؟ کاري رطوبتی شده است آیا سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی عایق - 23

                             24سوال    2 نه                                                      1 بله  
   

     1-3 رطوبتی آماده  عایق               1-2 قیرگونی                     1-1 کاهگل               رفته کار بهعمده نوع مصالح 
        1-5  پالستیک (نایلون)                1-4 سفال، شیروانی یا ایرانیت(سقف شیبدار)                                                        
     1-6  .............................................نوعسایر با ذکر                                                       
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 رفته در کف فضاهاي زیستی واحد مسکونی: کار به عمدهنوع مصالح  -24
                                                             4     موزاییک                                3 چوب                                  2 سنگ                             1             آجر
                                           8  و ماسه سیمان یا بتون                  7 گل و آهک                            6  چگل و گ                        5             گل

 10 سازي  فاقد کف                     9  ....................................................نوع....سایر با ذکر 
 

 آیا سرپرست خانوار ساکن درواحد مسکونی از زندگی در روستا راضی می باشد؟ -25

 2 نه                                                                                 1 بله        
 

 آیا سرپرست خانوار از واحد مسکونی راضی می باشد؟   -26
 2 نه                                                                                  1 بله       

 

 شده است؟        احداثبنیاد مسکن تسهیالت دریافتی از از با استفاده آیا  این واحد مسکونی  -27
 

  پایان آمارگیري   2 نه                    28سوال   سال احداث                                     1  بله       
   

 اي که بر اساس آن پروانه دریافت شده، در مرحله احداث بنا، تغییر کرده است؟ آیا نقشه-28
  29سوال   2 نه                                                                                  1 بله        

                                     

   1-2 تغییر نقشه معماري بدون اضافه شدن زیربنا                  1-1 سطح زیربنا  افزایش  نوع تغییر ترین  عمده          
       1-3    ................................................موردسایر با ذکر                                                                                                 

 

 آیا پس از اتمام بنا و سکونت در آن، تغییراتی در بنا داده شده است؟-29

 30سوال  2 نه                                                                                 1 بله        
                        

                                                          1-3   لوله کشی آب                  1-2 در و پنجره                    1-1   (دیوار و سقف)سازه اي   نوع تغییر ترین عمده 
                    1-6   .............نوعسایر با ذکر          1-5 سیستم فاضالب               1-4       سیم کشی برق

           

 ( وام و آورده شخصی) مجموع پولی که براي احداث  فضاهاي زیستی واحد مسکونی هزینه شده است؟ -30
   

 ریال                                                                                                                      

   توضیحات:
............................................................................................................................. ...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

 
 

                                     تلفن: م خانوادگی پاسخگو: .......................................................................................                  نام و نا

 ..........................امضا و تاریخ: .................................                 .......................  نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: .......................................................

 : ............................................................ امضا و تاریخ       نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: ............................................................................            

  ..............................امضا و تاریخ: ..............................           نام و نام خانوادگی بازبین: ...........................................................................................       

 ..............................امضا و تاریخ: ..............................           نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین: ..........................................................................       

                                   

  
1 3 
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 : 1392در سال وضع سکونت در آبادي -1

 4   خالی از سکنه دائمی          3   موسمی خالی از سکنه            2   موسمی داراي سکنه           1  دائمی داراي سکنه

                    پایان آمارگیري                                                                          2سوال                                                    

   

 :1392اهالی این آبادي در سال غالب اقتصاديفعالیت  -2

  3  خدمات                                                         2 صنعت                                                           1 کشاورزي

                                                         

                 کارگاه فعال صنایع دستی وجود دارد؟آبادي  در اینآیا  -3

  2 نه                                                                       1   بله

 

 :    1392بافت مسکونی آبادي در سال -4

           3   غیر متراکم (باز)                                              2 نیمه متراکم                                                    1  متراکم 

 

 هاي اخیر داراي گسترش بوده است؟                        آیا بافت مسکونی آبادي در سال -5

                             6سوال    2 نه                                                                       1   بله

      

 1-3    .......................... موردسایر با ذکر                  1-2   باغات               1-1 اراضی زراعی    سمت گسترش      

 

 مصالح عمده بکار رفته در احداث واحدهاي مسکونی آبادي: -6

  3  مصالح توام بومی و غیر بومی                              2 مصالح غیر بومی                                           1 مصالح بومی 

 

 

         .....  ....استان: ..................نام 

          ....... ...نام شهرستان: .........

          .......  ...نام بخش: ................

  .. ....نام دهستان: ..............

 

 

 

    ............................                      .......................نام آبادي : ........

        :  کد آبادي 

             شماره حوزه:           

    

 

  

 

 

   .............................................. آبادي:نام قبلی                                                     ...............................................        نام دیگر آبادي:

                                                :     شماره ردیف آبادي در فهرست نمونه ها                                                                              شماره طبقه آبادي:

ایرانجمهوري اسالمی   
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 

 هاي آمارگیري از ویژگی
1392-مسکن روستایی  

 

3فرم    پرسشنامه آبادي-
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 در آبادي وجود دارد؟        1392آیا سازمان مسئول جمع آوري و دفع زباله در سال -7

                             8سوال    2 نه                                                                        1 بله 

             

   1-2 شوراي اسالمی آبادي                                         1-1  یا دهیاري ، دهداريبخشداري         سازمان مسئول  
                                   1-4 .....................................سایر با ذکر نام  .........                1-3 شهرداري شهر نزدیک                                                 
 

 :  1392عمده ترین نوع وسیله مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی آبادي در سال -8

             3 تاکسی سرویس                                                      2 مینی بوس                                                1 اتوبوس 
 5  .................................نوعایر با ذکر س                    4    وانت بار

 

 ؟شده است خرید و فروشمسکونی در آبادي واحد احداث براي زمین  1392 در سالآیا  -9
 

 

   10سوال   2 نه      ریال        یک مترمربع خرید و فروشمتوسط مظنه قیمت          1  بله   

                          

 ؟شده استمسکونی در آبادي احداث واحد  1392 در سالآیا  -10
 

 

   11سوال   2 نه       ریال              متوسط مظنه هزینه احداث یک مترمربع           1  بله   

                          

 ؟داده شده است  اجارهمسکونی در آبادي واحد  1392 در سالآیا  -11
 

 

                            2 نه         ریال             یک مترمربع بهاي ماهانه اجارهمتوسط مظنه            1  بله   
 

                  
 

 توضیحات:
................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 
 پاسخگویان:نام و نام خانوادگی 
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 1392 تفکیک شهرستان: به تهران خطاي نسبی اقالم مورد آمارگیري در سطح استاندرصد 

 رباط کریم دماوند تهران پیشوا پاکدشت بهارستان اسالمشهر تهراناستان  صفت مورد نظر

 2/5 4/5 4/4 13/4 12/5 0/0 2/0 2/5  ......................................... نما تعداد میانگین

 8/6 16/0 15/3 7/8 8/2 0/0 4/2 3/2  .............. کوچک بازشوهاي تعداد میانگین

 8/9 3/6 4/3 7/0 11/3 0/0 2/7 1/8  .............. متوسط بازشوهاي تعداد میانگین

 9/7 7/5 20/9 24/1 25/6 0/0 2/6 4/1  ................. بزرگ بازشوهاي تعداد میانگین

 4/2 2/6 6/5 8/6 11/4 0/0 2/0 3/7  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین
اشغال  سطح مساحت میانگین

 5/8 3/5 9/3 7/2 7/7 0/0 5/3 1/7  ....................................................... )(مترمربع
 فضاهاي در طبقات کل تعداد میانگین
 22/1 22/0 13/3 7/3 8/8 0/0 4/0 3/7  ............................................................. زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین
 11/1 8/9 6/0 8/5 10/9 0/0 1/0 1/8  .................. آن زمین مساحت به ساختمان

 35/3 13/1 21/9 4/3 10/6 0/0 7/2 4/2  .. )مسکونی(سال واحد بناي عمر میانگین
 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 21/6 21/8 8/6 8/7 20/9 0/0 5/3 5/0  ...................................... )مسکونی (مترمربع

 12/4 2/3 6/1 7/3 6/8 0/0 4/6 3/0  .... )زیربنا (مترمربع کل مساحت میانگین

 11/9 3/3 4/9 8/3 9/6 0/0 4/2 2/9  ............................ هااتاق کل تعداد میانگین
 مورد هاياتاق کل تعداد میانگین
 11/9 3/3 4/9 8/1 9/7 0/0 4/2 2/9  ............................................................ استفاده
 فضاهاي زیربناي مساحت میانگین

 12/3 2/1 5/6 6/1 6/6 0/0 4/6 3/0  ......................................... )زیستی (مترمربع
 عملکرد داراي هاياتاق تعداد میانگین
 11/7 2/6 3/8 7/1 9/8 0/0 4/2 2/9  ............................................................. زیستی

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین
 11/7 2/6 3/8 6/9 10/0 0/0 4/2 2/9  .................................. زیستی عملکرد داراي

 سایر داراي هاياتاق تعداد میانگین
 0/0 9/0 5/2 8/6 12/2 0/0 0/0 6/7  ........................................................ عملکردها

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین 
 0/0 9/0 5/2 6/6 12/2 0/0 0/0 6/7  ................................... عملکردها سایر داراي

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین
 … … … … … … … 4/7  .......................... )ریال (هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه يبها اجاره میانگین
 … … … … … … … 9/7  ..................... )ریال مسکونی (هزار واحد از

 يبرا زمین مترمربع یک قیمت میانگین
13  ............ )ریال مسکونی (هزار واحد احداث /1 … … … … … … … 
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 (ادامه)  1392 تفکیک شهرستان: به تهران خطاي نسبی اقالم مورد آمارگیري در سطح استاندرصد 

 ورامین مالرد قدس فیروزکوه شهریار شمیرانات ري صفت مورد نظر

 10/1 4/5 3/6 15/1 8/6 18/4 4/5  ......................................... نما تعداد میانگین

 7/3 16/8 3/0 12/7 15/8 9/9 5/0  .............. کوچک بازشوهاي تعداد میانگین

 4/2 8/8 1/5 9/7 5/6 10/1 3/8  .............. متوسط بازشوهاي تعداد میانگین

 3/4 5/5 5/9 5/8 12/8 14/6 5/8  ................. بزرگ بازشوهاي تعداد میانگین

 11/3 8/0 5/6 6/7 8/5 7/6 11/9  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین
اشغال  سطح مساحت میانگین

 2/2 7/4 1/3 5/4 2/8 14/3 3/4  ....................................................... )(مترمربع
 فضاهاي در طبقات کل تعداد میانگین
 0/9 8/2 10/9 4/3 2/9 7/9 7/9  ............................................................. زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین
 3/0 4/8 4/1 18/0 4/7 11/7 1/3  .................. آن زمین مساحت به ساختمان

 4/5 1/3 20/1 19/9 7/8 10/8 4/2  .. )مسکونی(سال واحد بناي عمر میانگین
 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 14/2 13/0 9/9 43/4 8/6 30/8 5/2  ...................................... )مسکونی (مترمربع

 3/1 17/0 3/4 4/6 6/3 10/2 6/7  .... )زیربنا (مترمربع کل مساحت میانگین

 5/9 12/1 3/6 4/6 7/2 6/7 7/3  ............................ هااتاق کل تعداد میانگین
 مورد هاياتاق کل تعداد میانگین
 5/5 12/1 3/6 4/6 7/2 6/8 7/3  ............................................................ استفاده
 فضاهاي زیربناي مساحت میانگین

 3/2 17/4 3/4 5/5 6/9 10/6 6/7  ......................................... )زیستی (مترمربع
 عملکرد داراي هاياتاق تعداد میانگین
 5/5 12/3 3/6 4/1 7/6 6/9 7/3  ............................................................. زیستی

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین
 5/1 12/3 3/6 4/1 7/6 6/9 7/3  .................................. زیستی عملکرد داراي

 سایر داراي هاياتاق تعداد میانگین
 2/9 22/4 0/0 8/5 0/0 58/5 0/0  ........................................................ عملکردها

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین 
 2/9 22/4 0/0 8/5 0/0 58/5 0/0  ................................... عملکردها سایر داراي

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین
 … … … … … … …  .......................... )ریال (هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه يبها اجاره میانگین
 … … … … … … …  ..................... )ریال مسکونی (هزار واحد از

 يبرا زمین مترمربع یک قیمت میانگین
 … … … … … … …  ............ )ریال مسکونی (هزار واحد احداث
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 گفتارپیش
 

بین روستاها و شهرها و ها متاثر از تغییر موازنه جمعیتی چهره روستاهاي ایران به سرعت در حال تغییر است. بخشی از این دگرگونی
هاي دولت در ابعاد مختلف از اثرگذاري زندگی شهري بر روستایی به لحاظ فرهنگی و کالبدي است و بخش دیگر آن ناشی از سیاست

و نظارت بنیاد  ست. بر اساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت (با هدایتا جمله توسعه کالبدي در روستاها
هزار واحد مسکونی  200سازي ساالنه موظف به بهسازي و مقاوم ،هاي چهارم و پنجم توسعهانقالب اسالمی) طی برنامهمسکن 

توسط دولت در کنار واحدهایی که خارج از  ،ه تسهیالت کم بهره است. شناسایی و رصد این حجم تغییرات گستردهیروستایی با ارا
گذاران توسعه ریزان و سیاستشود، امري ضروري و براي برنامهروستاییان ساخته می هاي شخصیهاي بانکی با آوردهسیستم وام

 روستایی حیاتی است.
هاي ویژگی ریزي در این خصوص مستلزم آگاهی از آمار و اطالعاتگذاري و برنامهتامین مسکن مناسب در روستاها و هرگونه سیاست

هاي کمی و کیفی مبتنی بر این آمار و اطالعات است. لذا در راستاي تهیه آمار مسکن روستایی در نقاط مختلف کشور و تهیه شاخص
هاي مسکن روستایی از اوایل دهه هشتاد مورد توجه بنیاد مسکن تخصصی و رفع خالهاي اطالعاتی موجود، آمارگیري از ویژگی

، قرار گرفت و پیشنهاد انجام چنین کاري در ستا سازي مسکن در روستاهاانقالب اسالمی که متولی اصلی تولید، بهسازي و مقاوم
تا کنون سه  ریزي وقت، وزارت مسکن و شهرسازي و مرکز آمار ایران رسید.فواصل زمانی پنج ساله به تایید سازمان مدیریت و برنامه

 1392 سال کشور در هاي مسکن روستایی که آخرین مورد آن طرح آمارگیري از ویژگی است  رسیدهدوره از این آمارگیري به انجام 
 .باشد می

هایی که در این گیري از دادهامید است با بهرهصورت گرفته در راستاي اجراي این طرح،  در پایان ضمن تقدیر از تالش هاي
زمینه تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مسکن در روستاها فراهم و با مقایسه روند تغییرات (مبتنی بر  ،آمارگیري استخراج شده است

 ریزي براي تامین مسکن مناسب روستایی و در نهایت توسعه پایدارگیري و برنامهدو آمارگیري گذشته) بستر الزم براي تصمیم
 مهیا گردد.  روستاها

 

 علیرضا تابش

یس بنیاد مسکن انقالب اسالمییر





 
 
 
 
 

 مقدمه
 

اشتن آمار و کالبدي، دو چه از جنبه  یجمعیت تغییراتصحیح و دقیق امور مربوط به مسکن روستایی چه از جنبه الزمه پایش 
مسکن روستایی کشور و نیز آگاهی از  اطالعات صحیح، دقیق، جامع و بهنگام در رابطه با خصوصیات کمی و کیفی وضع موجود

تنها منابع آماري موجود در زمینه مسکن روستایی،  1382تا سال . استهاي کشور شرایط اجتماعی و اقتصادي حاکم بر آبادي
هاي ساختمانی بخش هاي موردي از فعالیتساله و نیز آمارگیري 10هاي عمومی نفوس و مسکن با فواصل زمانی سرشماري

 هايویژگیمربوط به تخصصی و فنی که این اطالعات نیز بسیار کلی بوده و شامل مباحث  بودخصوصی در نقاط شهري و روستایی 
 د. بومسکن روستایی ن

در فواصل  تاکنون در سه مقطع زمانی و توسعه کالبدي روستاها براي پاسخ به نیاز فوقول ئبنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان مس
با  1382ی نموده است. این طرح براي اولین بار در سال یهاي مسکن روستاگیري از ویژگیمبادرت به اجراي طرح نمونه ،پنج ساله

واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد که نتایج آن با  46413روستا و جمع آوري مشخصات فنی  2118آمارگیري از 
هاي از ویژگی منتشر شد. دومین اجراي طرح آمارگیري 1383استان در یک جلد براي کل کشور در سال دقتی قابل تعمیم در سطح
روستا و جمع آوري مشخصات فنی  8257با تغییر در برخی اقالم آماري و نیز حجم نمونه، در  1387مسکن روستایی در سال 

نمونه در این سال منجر شد اطالعات تا سطح شهرستان  واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد. افزایش حجم 165140
جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه براي کل کشور منتشر شد. سومین  30در  1388قابل تعمیم باشد. نتایج این طرح در سال 

 209044فنی روستا و جمع آوري مشخصات  8446با تغییر اندك در برخی اقالم آماري در  1392طرح در سال این دوره اجراي 
یکی  ادي ها هم تعداد واحدهاي مسکونی)عالوه بر افزایش حجم نمونه (هم به لحاظ تعداد آب واحد مسکونی نمونه انجام شده است.

شده و ست که به منظور اعتبار بخشی به داده هاي جمع آوريا آن 1387نسبت به سال  1392دیگر از تفاوت هاي نشریه سال 
اند. اطالعات نشریات حاضر که تا ها در جداول ادغام شدهتعمیم اطالعات به کل کشور برخی از ستونکاهش خطاي نسبی، هنگام 

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه براي کل کشور در دسترس پژوهشگران و  31سطح شهرستان معتبر است به تفکیک 
 عالقمندان است. 

بخش تهیه  همکاري و همیاري گروه هاي مختلف کاري در کل فرایند طرح. رسید مگر با پشتکار،نتایج طرح حاضر به سرانجام نمی
با پشتوانه علمی اساتید دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی و دیگر صاحبنظران  1392طرح فنی آمارگیري سال 

کت و همکاري کلیه شعب بنیاد مسکن مشاور طرح، شرکت آمار اندیشان فراز و با مشار مسکن روستایی و بخش اجرایی آن با هدایت
 استان کشور انجام شد.  31انقالب اسالمی در 

ها تعریف شد. کمیته هاي مختلفی ذیل ستاد اجرایی کل کشور در دو سطح کل کشور و استان 1392ساختار اجرایی طرح در سال 
اي را ایفا تحقیقات مسکن روستایی نقش دبیرخانه یت امور اجرایی طرح را در ابعاد مختلف به عهده داشتند. دفتر مطالعات وولئمس

یس و یها، خود در چند سطح تعریف شد. مدیران کل بنیاد مسکن و معاونین بازسازي ایشان نقش رهاي اجرایی در استاننمود. رده
ها فعال بودند. نیز در استانهاي مالی، اداري، روابط عمومی و تبلیغات یس ستاد اجرایی استان را به عهده داشتند. کمیتهیجانشین ر

، شامل کارشناسان بازبینی، بازبینان، کارشناسان گروه و اجراییها هدایت فنی نیروهاي فنی و اجرایی در استانول ئمسکارشناسان 
اشت. آمارگیران را به عهده داشتند. نظارت بر این طرح نیز در چندین سطح صورت پذیرفت که در راس آن مرکز آمار ایران قرار د

یت نظارت بر حسن اجراي طرح را به عهده داشت. لذا الزم است از کلیه ولئمساین مرکز با اعزام ناظران فنی خود به سرتاسر کشور، 
طور همکاران واحد آموزش، روابط عمومی، حراست، اداري و پشتیبانی اندرکاران تهیه طرح فنی، اجرا، نظارت، استخراج و همیندست

 ها قدردانی و تشکر نمایم.یاد مسکن انقالب اسالمی و استاندر دفتر مرکزي بن
 

 
 محمدعلی وجدانی

 مدیر کل مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی





 
 

 

 مشاور تهیه طرح فنی

 دانشگاه شهید بهشتی

 
 مشاور اجراي طرح

 شرکت آمار اندیشان فراز

 
 مشاورین علمی طرح

 پور، حمید علوي مجد و خانم نسرین افتخاريسرتیپیآقایان محسن 

 

 ین اجرایی طرح در دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمیولئمس

آقایان عزیزاله مهدیان، محمدعلی وجدانی، حمید سهرابی، مجید جودي، سید محسن رشتیان، حسن رضائی، احمد زمزم، 
رضا بنکدار، محمدرضا ملکی، کشاورز، پیرهادي، سید موسی احمدي، الدین خزاعی، سید مهدي نادمی، مرتضی اورنگی، جالل
 پور. ها مریم الوي، منصوره روحی، محدثه رمضانخانم

 

 هاین اجرایی طرح در استانولئمس

 استان 31مدیران کل و معاونین بازسازي و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 

 

 نظارت 

 اندیشان فراز، کارشناسان دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمیمرکز آمار ایران، شرکت آمار 
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 مشخصات طرح
 
 
 
 

 طرح  سابقه
در سـطح  1392و  1387 هاي هاي کشور و براي دومین و سومین یار در سـال در سطح استان 1382این طرح براي اولین بار در سال 

 هاي کشور توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و اجرا شد. شهرستان

 
 اجراي طرحضرورت 

طور طبیعـی  ي آماري به ، اطالعات جامعه"1387هاي  مسکن روستایی  آمارگیري از ویژگی "سال از اجراي طرح 5با توجه به گذشت 
دچار تغییر گشته و بدین لحاظ، تامین نیازهاي آماري جدید و اطالعات بهنگام از وضعیت کمی و کیفی مسکن در روسـتاهاي کشـور 

همچنین با توجه به امکانات فراهم شده توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی در خصوص بهسازي مسکن روسـتایی، ناپذیر است.  اجتناب
آوري آمار و اطالعات دقیق و بهنگام از وضعیت مسکن در روستاهاي کشور امري ضروري بوده است. این اطالعـات، آمـار الزم در  جمع

ها و  عنوان معیـاري بـراي ارزیـابی میـزان موفقیـت برنامـه کنـد و بـه فـراهم میریزي براي بهسازي مسکن روستایی را  خصوص برنامه
هـاي رود. با توجه به این که اطالعـات مـورد نظـر، خصوصـیات و ویژگـی کار می هاي اعمال شده در بخش مسکن روستایی به سیاست

نفوس و مسکن امکان پذیر نیست، طرح تخصصی مسکن روستایی است و امکان جمع آوري این اطالعات از طریق سرشماري عمومی 
 هاي کشور به اجرا گذاشته شد. در سطح شهرستان 1392هاي مسکن روستایی در سال  آمارگیري از ویژگی

 
 هدف طرح

 باشد:  طرح، گردآوري آمار و اطالعاتی از خصوصیات کمی و کیفی مسکن در روستاهاي کشور به شرح زیر میاین  هدف
 ی روستاهاي عموم شناخت ویژگی -
 هاي واحدهاي مسکونی روستایی شناخت ویژگی -
 
 هدف  جامعه 

در سال  ها آني  هداراي سکن واحدهاي مسکونینیز و تر دارند اي که بیست واحد مسکونی معمولی و بیش هاي داراي سکنه تمام روستا
 دهند. این طرح را تشکیل می ي هدف جامعه 1392

 
 واحد آماري

تـر دارد و یـا واحـد اي که بیست واحـد مسـکونی معمـولی و بـیش سکنهواحد آماري در این طرح برحسب مورد، یک روستاي داراي 
 است. 1392ها در سال  گونه روستا مسکونی داراي سکنه در این

 
 زمان آماري

 و روز آمارگیري است. 1391زمان آماري این طرح برحسب مورد، سال 



 1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج                                                                                       12

 

 زمان آمارگیري
 است. 1392آبان  20مهر تا  20آمارگیري این طرح زمان 

 
 آوري اطالعات روش جمع

ي مستقیم با خانوار ساکن در واحد مسکونی(فرم واحـد مسـکونی) و مطلعـان محلـی در  در این آمارگیري، اطالعات از طریق مصاحبه
 شود. آوري می روستا (فرم آبادي) جمع

 
 سطح انتشار

 شور، استان و شهرستان است.سطح انتشار نتایج این طرح کل ک
 

 وردآسطح ارائه بر
ها در سطح استان و کشور و براي واحدهاي مسکونی در سطح شهرسـتان، اسـتان و  آوري شده در این طرح براي آبادي اطالعات جمع

 کل کشور قابل ارایه است.
 

 گیري قابل پذیرش خطاي نمونه
درصد و براي براوردهـاي مربـوط  15ها  براي براوردهاي حاصل مربوط به آباديحداکثر میزان خطاي نسبی قابل پذیرش در این طرح 

 شود. بینی می درصد پیش 18به واحدهاي مسکونی 
 

 گیري چارچوب نمونه
 گیري به شرح زیر است: شود، چارچوب الزم براي هر یک از مراحل نمونه گیري در دو مرحله انجام می که نمونه با توجه به این

 

هاي داراي سکنه (دائمی یا موسمی) کـه بـر  ي اول این طرح عبارت است از فهرست تمام آبادي : چارچوب مرحلهي اول مرحله -الف
واحد مسـکونی یـا بیشـتر هسـتند. ایـن فهرسـت شـامل اطالعـات  20، داراي 1390اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

 جغرافیایی، تعداد واحد مسکونی و تعداد خانوار است.
 

 ي دوم به صورت زیر است: : چارچوب مرحلهي دوم مرحله -ب
 

برداري از کل  واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهاي مسکونی با فهرست 180هایی که برابر یا کمتر از  : در آباديهاي معمولی آبادي
 شود. آبادي تهیه می

 

واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهاي مسکونی در بخشی از آبادي کـه بـه طـور  180هایی که بیشتر از  : در آباديهاي بزرگ آبادي
 شود.  برداري تهیه می شود با فهرست تصادفی مشخص می

 
 گیري واحد نمونه
 شرح زیر است: گیري به گیري در هر یک از مراحل نمونه واحد نمونه

 

واحـد  20داراي  1390راي سکنه (دائمی یا موسمی) که در سرشماري عمـومی نفـوس و مسـکن : یک آبادي داي اول مرحله -الف
 تر است.  مسکونی یا بیش

 

 ي اول است. گیري مرحله : یک واحد مسکونی واقع در واحد نمونهي دوم مرحله -ب
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 گیري روش نمونه
هـاي داراي  بندي شده است. در این طرح ابتدا در هـر شهرسـتان آبادي اي طبقه گیري در این طرح، نمونه گیري دو مرحله روش نمونه

شوند. سپس از هر طبقه تعداد آبادي نمونه مورد نظر بـه  بر حسب تعداد واحد مسکونی به طبقاتی تقسیم میوس یدالینسکنه با روش 
 شوند.  شود. تعداد واحد مسکونی نمونه مربوط به هر شهرستان از داخل آبادي هاي نمونه انتخاب می میروش تصادفی ساده استخراج 

 
 روش تعیین اندازه نمونه

 شوند: تعداد نمونه هاي مرحله اول و دوم به روش زیر تعیین می
 

 ي اول (تعداد آبادي نمونه) مرحله -الف
باشند با در نظـر گـرفتن مفروضـات زیـر،  ب پارامترهاي مورد نظر طرح از نوع نسبت میبا توجه به نتایج اجراي قبلی طرح و اینکه اغل

 تعداد آبادي نمونه در هر استان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد: 
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pفرض شده است. 3/0ها در هر استان که حداقل  : نسبت صفت مورد نظر مربوط به آبادي 
r فرض شده است. 15/0: مقدار خطاي نسبی نسبت مورد نظر در هر استان که حداکثر 
nي نمونه در هر استان  هاي داراي سکنه : تعداد آبادي 

Nهاي داراي سکنه در هر استان در چارچوب : تعداد آبادي 
deff براي آن در نظر گرفته شد. 1: اثر طرح که با توجه به نتایج اجراي قبلی مقدار محافظه کارانه 

 

 شود.  تعداد آبادي نمونه در هر استان به صورت متناسب بین طبقات آن استان توزیع می
 

 مرحله دوم (تعداد واحد مسکونی نمونه) -ب
باشند با در نظـر گـرفتن مفروضـات زیـر،  پارامترهاي مورد نظر طرح از نوع نسبت می با توجه به نتایج اجراي قبلی طرح و اینکه اغلب

 تعداد واحد مسکونی نمونه در هر شهرستان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد:
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p فرض شده است. 3/0: نسبت صفت مورد نظر مربوط به واحدهاي مسکونی در هر شهرستان که حداقل 
r فرض شده است. 18/0: مقدار خطاي نسبی نسبت مورد نظر در هر شهرستان که حداکثر 

mهاي داراي سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهاي مسکونی نمونه در آبادي 
Mهاي داراي سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهاي مسکونی در آبادي 

deff شود. منظور می 2برابر : اثر طرح که با توجه به نتایج اجراي قبلی 
 گردد. تعداد واحد مسکونی در هر شهرستان به صورت متناسب بین طبقات آن شهرستان توزیع می

 

هاي نمونه در هر طبقه از هر شهرستان تعداد واحدهاي مسکونی نمونـه  سپس با تقسیم تعداد واحدهاي مسکونی نمونه به تعداد آبادي
 شود.  در هر آبادي محاسبه می

 
 انتخاب واحدهاي نمونهروش 

 شود: ها در دو مرحله و به صورت زیر انجام می انتخاب نمونه
 

ها، تعداد آبادي هـاي تخصـیص یافتـه بـه هـر طبقـه بـه روش تصـادفی سـاده بـدون  بندي آبادي پس از طبقهي اول:  مرحله -الف
 شوند.  جایگذاري انتخاب می

 

   ي دوم: مرحله -ب
ي مـورد نیـاز بـه  برداري از کل واحدهاي مسکونی آبـادي، تعـداد نمونـه هاي معمولی، پس از فهرست هاي معمولی: در آبادي آبادي .1

 شوند. اي انتخاب می روش سیستماتیک دایره
واحد مسکونی در آبادي، تعداد نمونـه ي مـورد نیـاز از بـین  180هاي بزرگ، پس از فهرست برداري از  هاي بزرگ: در آبادي آبادي .2

 شوند. ماتیک انتخاب میها به روش سیست آن
 شود.   براي سهولت اجرا، شماره ردیف واحدهاي مسکونی نمونه در هر آبادي مشخص شده و در اختیار گروه اجرا گذاشته می

 
 گیري نتایج طرح خطاي نمونه

 دست آمد: پس از بررسی اطالعات حاصل از اجراي طرح، نتایج زیر به
درصد باشد، ممکن است میزان خطاي  30مقدار یک ستون بر حسب درصد، کمتر از در جداول مربوط به صفات کیفی، وقتی که  -

 تر شود.بینی شده بیش وردهاي حاصل، از میزان پیشآنسبی بر

ها میانگین محاسبه شده است) در  وردهاي حاصل از اجراي طرح براي صفات کمی (صفاتی که براي آنآمیزان خطاي نسبی بر -
تر موارد میزان خطاي نسبی محاسبه شده از میزان خطاي شود در بیش است. همانطور که مشاهده میآمده  انتهاي نشریهجدول 

بینی شده کمتر است. فقط در موارد اندکی به دلیل تعداد مشاهدات کم یا میزان پراکندگی باال، میزان خطاي نسبی  نسبی پیش
 تر است.  بینی شده بیش محاسبه شده از میزان پیش
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 تعاریف و مفاهیم
 
 
ي  هم پیوسته (اعم از کشاورزي و غیرکشاورزي) اسـت کـه خـارج از محـدوده ي یک یا چند مکان و اراضی به آبادي مجموعه آبادي: 

  ها، معـادن، خانـه نه تنهـا دهـات، بلکـه مـزارع، قهوه  به این ترتیب،ي ثبتی یا عرفی مستقل باشــد.  شهرها واقع شده و داراي محدوده
یـا در  ثبتی یا عرفی مستقلی باشند ي که داراي محدودههاي صنعتی و ...  ها، شهرك اي نظامی، مرغداريه ، پادگانآهن هاي راه ایستگاه
   د.نشو نیز آبادي محسوب میي عرفی شهر یا آبادي دیگري قرار نگرفته باشند  محدوده

 

ها،  هـاي نظـامی، مرغـداري آهـن، پادگان راههاي  ایسـتگاه  ها، معادن، خانه روستا همان آبادي است با این تفاوت که مزارع، قهوه روستا:
 شوند.  ي شهرها، روستا محسوب نمی هاي صنعتی و ... واقع در خارج از محدوده شهرك

 

گاه خالی از سکنه نشـود،  در زمان آمارگیري داراي سکنه باشد و در طول سال هیچ روستا،چه  : چناني دایمی داراي سکنهروستاي 
 شود. نامیده می "دائمیي  داراي سکنهروستاي "
 

هایی از سال خالی از سکنه شود،  در زمان آمارگیري داراي سکنه باشد و در زمان روستا،چه  : چناني موسمی داراي سکنهروستاي 
 شود. نامیده می "ي موسمی داراي سکنهروستاي "
 

 . فعال و شاغل روستا به آن اشتغال دارند ترین افراد نوع فعالیت اقتصادي است که بیشفعالیت اقتصادي غالب اهالی  روستا: 
 

هاي تولیدي در  منظور از تولید صنایع دستی در روستا، صنایع دستی تولید شده توسط کارگاه :صنایع دستی در روستاتولید 
 باشد(روستاهاي داراي کارگاه تولید صنایع دستی). روستا می

 

بسیار کم از یکدیگر  و در کنـار هـم سـاخته  ي هبه هم پیوسته و با فاصل چه واحدهاي مسکونی روستا، چنانبافت مسکونی متراکم: 
 شوند. اند، متراکم نامیده می شده

 

انـد،  طور پراکنـده سـاخته شـده دیگر و بـه زیـاد از یـک ي هچه واحدهاي مسکونی روستا، با فاصـل چنانبافت مسکونی غیر متراکم: 
 شوند. غیرمتراکم نامیده می

 

طور کامل منطبـق نبـود، یعنـی نـه  چه واحدهاي مسکونی روستا با هیچ یک از دو حالت فوق، به چنانمتراکم: بافت مسکونی نیمه 
 شوند. کامالً متراکم و نه کامالً  پراکنده باشند، نیمه متراکم نامیده می

 

در سـاخت بنـاي واحـد مسـکونی مـورد  دتواننـ میمصالحی هستند که در محیط طبیعی اطراف روستا وجود داشته و  مصالح بومی:
   د.ناستفاده قرار گیر

 

حمل و نقل به محل ساخت  با وسایل نیمه صنعتی ساخته می شوند و هر نوع مصالحی که درکارخانجات صنعتی و مصالح غیربومی:
 و سرامیک. جرآهن، سیمان، کاشی، آشود، مانند تیر منتقل میروستا واحدهاي مسکونی 

 

هاي اعالم شده براي یـک  منظور میانگین قیمتت یک مترمربع زمین روستا براي احداث واحد مسکونی: قیم ي مظنهمتوسط 
مطلعـین و معتمـدین نفـر از  3پرسـش و تحقیـق از حـداقل روستا است که از طریـق  زمین براي احداث واحد مسکونی درمتر مربع 
 آید. می دست روستا به
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 ي ههـاي اعـالم شـده بـراي هزینـ منظور میـانگین قیمتساخت یا احداث یک مترمربع بنا در روستا:  ي ههزین ي مظنهمتوسط 
 آید. می دست روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  3طریق پرسش و تحقیق از حداقل احداث یک مترمربع بنا در روستا است که از 

 

یک مترمربع بنا در روسـتا اسـت کـه از طریـق  بهاي اجارهمیانگین منظور یک مترمربع بنا در روستا: بهاي  اجاره ي مظنهمتوسط 
 آید. دست می روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  3تحقیق از حداقل پرسش و 

 

هاي حمل و نقل عمومی براي دسترسی مـردم روسـتا بـه روسـتاها و شـهرهاي  سیستممنظور سیستم حمل و نقل عمومی روستا: 
 شود. که از طریق اتوبوس، مینی بوس، تاکسی سرویس، وانت بار و وسایل دیگر انجام میباشد  اطراف و بالعکس می

 

منظور از واحد مسکونی مکانی است که به منظور سکونت خانوار ساخته شده (حتی اگر افراد بومی روسـتا بـه طـور  :واحد مسکونی
 شود.  موسمی در آن زندگی کنند) و یا در زمان آمارگیري به این منظور از آن استفاده می

 

هن، سنگ، سیمان، چوب، خشـت و ... بـه واحدهاي مسکونی هستند که از مصالح سخت، مانند آجر، آ واحدهاي مسکونی معمولی:
 اند. منظور سکونت ساخته شده

 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیري داراي سکنه باشـد (هـر چنـد  چنان ي دایمی: واحد مسکونی معمولی داراي سکنه
 شود. نامیده می "ي دائمی کنهواحد مسکونی معمولی داراي س"موقتاً غایب باشند) و در طول سال هیچ گاه خالی از سکنه نشود، 

 

چه واحد مسـکونی معمـولی، در زمـان آمـارگیري داراي سـکنه باشـد و در  چنان ي موسمی: واحد مسکونی معمولی داراي سکنه
الزم به ذکـر اسـت واحـدهاي شود.  نامیده می "ي موسمی واحد مسکونی معمولی داراي سکنه"هایی از سال خالی از سکنه شود، زمان

 افراد غیر بومی و غیر ساکن در روستا مورد نظر نیست. ي موسمی راي سکنهدامسکونی 
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیري خالی از سکنه باشد و در  چنان ي موسمی: واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه
الزم به ذکر است واحدهاي شود.  نامیده می "ي موسمی واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه"هایی از سال داراي سکنه شود، زمان

 .موسمی افراد غیربومی و غیرساکن در روستا مورد نظر نیست ي خالی از سکنه مسکونی
ي موسمی در این طرح مورد نظر بوده  ي دایمی و موسمی و نیز خالی از سکنه هر سه گروه واحدهاي مسکونی معمولی داراي سکنه

 است.
 

، تعیین جهـت جغرافیـایی نماهاي واحد مسکونیجهت جغرافیایی نما یا منظور از  :ی نما یا نماهاي واحد مسکونیایجهت جغرافی
 قرار گرفته است. است که نما یا نماها در آن

 

. ی است که در دیوارهـا قـرار دارنـدهای درها، پنجره ها و روزنه منظور از بازشو، : بازشوها (در و پنجره و روزنه) در واحد مسکونی
ي داخـل میـزان ارتبـاط فضـا ي سازند و نشان دهنـده را مقدور میو دید مناظر نور و تهویه هوا  و خروج ساکنان، بازشوها امکان ورود

 .هستند خارج از ساختماني هابا فضا ساختمان
 

 .استمترمربع  1کمتر از آن مساحت قاب بازشویی است که  کوچک: يبازشو
 

 . استمترمربع  2تا  1 آن بینمساحت قاب بازشویی است که  متوسط: يبازشو 
 

 .استمترمربع  2تر از  بیشآن مساحت قاب بازشویی است که  بزرگ: يبازشو
 

که در روي زمین یـا زیـرزمین واقـع شـده  اعم از این ساختمانتعداد سطوح (سقف) یک  :واحد مسکونی ساختمان تعداد طبقات
    د.نگوی باشند، را طبقه می
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هایی است که از اتمام بناي واحد مسکونی تا زمان آمارگیري گذشته اسـت. در صـورتی  منظور تعداد سال :عمر بناي واحد مسکونی
هاي مختلف ساخته شده، تشکیل شده باشد، عمر قسمتی کـه اول سـاخته شـده در که یک واحد مسکونی از چند قسمت که در سال

 شود.       نظر گرفته می
 

واحد مسکونی در آن واقـع شـده اسـت.  منظور مساحت قطعه زمینی است که ساختمان :واحد مسکونی ساختمانمساحت زمین 
 مسکونی مجاور  یا معبر عمومی است.معموالً دیوار، حصار، واحدهاي مرز این محدوده 

 

زیربنـاي فضـاهاي زیسـتی، فضـاهاي معیشـتی، فضـاهاي زیسـتی و  ا برابر مجموع مسـاحتمساحت کل زیربن :مساحت کل زیربنا
 . دارد که بناي واحد مسکونی در آن بنا شده قرارقطعه زمینی  ي که در محدودهتی و سایر فضاها است معیش

 

                 همکف است. ي منظور از سطح اشغال، مساحت زیربناي طبقه :سطح اشغال
 

که صرفاً براي استراحت،  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهايمساحت  منظور مجموع :مساحت زیربناي فضاهاي زیستی
هـاي  ، مطالعه، شست و شو و یا هر نـوع فعالیـت دیگـر مربـوط بـه زنـدگی بجـز فعالیتخوردن غذا، پذیراییآماده کردن یا  خوابیدن،

 . تولیدي و معیشتی از آن استفاده شود
 

بـراي انجـام صـرفاً  کـه استواحد مسکونی  محصور و مسقف فضاهاي منظور مجموع مساحت :مساحت زیربناي فضاهاي معیشتی
بافی، حصـیربافی، تولیـد ماسـت و  قالی واحد مسکونی (نظیر دام داري، کشاورزي، باغ داري، ساکنان و معیشتی هاي اقتصادي فعالیت

  استفاده شود.)  ...کره و گرفتن شیر و 
 

 واحد مسـکونی اسـت مسقفمحصور و  فضاهاي منظور مجموع مساحت : معیشتی ومساحت زیربناي فضاهاي مشترك زیستی 
شود و هـم دار قـالی در آن  مانند اتاقی که هم در آن غذا خورده میهم به فعالیت زیستی و هم به فعالیت معیشتی اختصاص دارد.  که

   .برپاست
 

ي  هاي سه گانه هیچ یک از عملکردکه  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهاي : منظور مجموع مساحتمساحت سایر فضاها 
   فوق را نداشته باشد.

 

، پـذیرایی، خـواب فضـاي .متر ارتفـاع دارد 2متر مربع مساحت و  4است که حداقل  ي دار فضاي محصور و سقف ،تاقامنظور از  :تاقا
فضـاهایی  شـوند. اتـاق محسـوب می دنمتر ارتفاع داشته باشـ 2متر مربع مساحت و  4که حداقل  به شرط آنهال، آشپزخانه و انباري 

 شوند. مین محسوبکاهدانی و ... اتاق طویله و  توالت ،آب انبار، ،حمامگاراژ، مانند 
 

تعیین نوع مالکیت واحد مسکونی از نظر رسمی و قانونی اسـت. واحـد مسـکونی منظور از سند واحد مسکونی،  :سند واحد مسکونی
 7د منگوله دار)، برگه واگذاري (واگذاري شـده توسـط هیئـت ممکن است داراي سند رسمی (سند سازمان ثبت امالك موسوم به سن

 .اي (موسوم به عادي) باشد هاي مسکن، بنیاد مسکن و غیره) و سند خطی(نسقی) یا قول نامه نفره سابق، تعاونی
 

دارد، ارتبـاط  هاي روزمره زندگی که نیـاز بـه فضـاي بـاز عالوه بر انجام برخی فعالیت باز و بدون سقفی است که يحیاط فضا :حیاط
اي از  بخـش عمـده ه در نقـاط روسـتایی،ژبـه ویـ حیاط یا محوطه بـاز و نیمـه محصـور سازد. میان عناصر واحد مسکونی را برقرار می

را درخود امکان پذیر می سـازد. در مسـکن روسـتایی در بسـیاري از مـوارد در  (باغچه، حوض و...) عملکردهاي عناصر واحد مسکونی
 است. روزمره زندگیهاي  خدمت تولید، معیشت و تامین مایحتاج روزانه و دیگر فعالیت

 

اقل ایوان حـد عمل می کند. )حیاطفضاي باز (واحد مسکونی و  داخلیایوان فضاي مسقفی است که به عنوان رابط بین فضاي  :ایوان
 باشد. از یک طرف و حد اکثر از سه طرف به فضاي باز مرتبط می

 

کنـد و موجـب پایـداري  ي اجزایی از ساختمان است که نیروي افقی و عمودي را به زمـین منتقـل می منظور از سازه، مجموعهسازه: 
 شود. اي ساختمان محسوب می شود. اسکلت از مجموعه اعضاي سازه ساختمان می
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کنـد. در  بنایی است که اسکلت آن با تیرآهن بنا می شود و این اسکلت بـار سـاختمان را تحمـل می اسکلت فلزي):ي فلزي(  سازه
 دهد.  پارچه را تشکیل می کار رفته در دیوار و سقف به یکدیگر متصل می شود و یک اسکلت یک هاي به این شیوه ساخت، تیرآهن

 

ها و کالف سقف) از بتون آرمه (بتون همراه با آرماتور و میلگرد) ساخته  آن (ستونبنایی است که اسکلت  ي بتنی(بتون آرمه): سازه
 شده است و این اسکلت، بار ساختمان را تحمل می کند. 

 

بنایی است که با آجر یا بلوك و آهن ساخته شده است، سقف از تیرآهن و آجر و دیوارها از آجر، بلـوك ي بنایی (دیوار باربر):  سازه
 کند. ت و دیوارها بار ساختمان را تحمل مییا سنگ اس

 

رود  اي در اسکلت و اعضاي باربر آن ( تیر، ستون و غیره) به کار مـی بنایی است که چوب به عنوان یکی از مصالح سازه چوبی: ي سازه
 .شودمی ها به پی و زمین منتقل  از طریق تیرها و ستونو بارهاي وارده به آن  و وزن بنا

 

آیـد.  هاي سازه اي فوق بـه دسـت می بنایی است که از ترکیب حداقل دو نوع از نظام : هاي فوق) (ترکیبی از سازه مختلط ي سازه
 .باشد هاي فوق می سازه آن ترکیبی از سازهمثالً فلزي و بنایی یا بتنی و بنایی که 

 
ن سـاختمان و اتصـال دیوارهـا بـه یکـدیگر و منظور از کالف، یک پروفیل فلزي یا یک قطعه بتنی است که براي یکپارچه کرد کالف:

 شود تا بتواند بارهاي افقی را تحمل کنند.دیوارها به کف و سقف در نظر گرفته می
 

 عهده دارد.  ي انتقال بار واحد مسکونی به زمین را به بخشی از بنا است که در زمین قرار گرفته و وظیفه پی:
 

یا پی و دیوار قرار دارد و معموالً بخشی از آن در مجاور سطح زمین و بخشی بـاالتر از که بین زمین است بخشی از بنا  کرسی چینی:
 سطح زمین قرار دارد.

 

منظور حفاظـت روي آن را بـا مصـالح  بـهسـقف، ي  زهسـا اجـرايبعد از  ي ساخت، در آخرین مرحلهپوشش سقف واحد مسکونی: 
   .کنند پوششی تکمیل می

 

 شود. صورت کامالً افقی و موازي با سطح زمین باشد به آن سقف مسطح اطالق می بهچه پوشش سطح  چنان مسطح:سقف 
 

هاي سقف است که معموالً با استفاده از خرپاهاي چوبی یا فلزي و در مناطقی کـه بـارش جـوي زیـاد  نوعی از سازه : دار شیبسقف 
هاي  صـورت شـیب هاي شیروانی معموالً به در سقفته و نسبت به افق زاویه داشدار  شیب هاي سقفشود. سطح نهایی  است استفاده می

 شوند. طرفه و چهارطرفه اجرا می  طرفه، سه طرفه، دو یک
 

مقطـع اول شوند.  کره هستند که از خشت یا آجر ساخته می اي از نیم نوعی سقف که معموالً بخشی یا نیمه :(نیم کره) گنبديسقف 
 شود. کروي میگنبد  ومقطع مربعی شکل تبدیل به شکل دایره  که در ادامه، ترین سطح آن، مربع شکل است گنبد در پایین

 

از خشت یا آجر است. این نوع سقف از امتداد و تکرار یـک  )انحنایی( اي کمانی هپوست نوعی سقف با :اي (نیم استوانه) هگهوارسقف 
 ر تمام طول خود یک انحناي مشخص دارد.داست و و به عنوان بخشی از یک استوانه  شود کمان روي محور طولی ایجاد می

 

رفتـه  کـار هبـشـود. مصـالح  کاري رطوبتی استفاده می گیري از نفوذ آب باران و برف در سقف از عایق براي پیش کاري رطوبتی: عایق
 گل، قیرگونی، عایق رطوبتی آماده، نایلون و یا ورق پالستیک است. کاري رطوبتی شامل کاه براي عایق
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 ها خالصه یافته
 
 

 فعالیت اقتصادي غالب اهالی روستاهاي استان

روستاي داراي بیست واحـد مسـکونی  539دهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصـد)  6/7روسـتا ( 41درصـد) کشـاورزي و  4/92روستا ( 498، فعالیت غالب اهالی چهارمحال و بختیاريتر استان معمولی و بیش

 صنعت و خدمات بوده است.
 
  1392برحسب نوع فعالیت اقتصادي غالب اهالی:  چهارمحال و بختیاريهاي استان  روستا-1

 شرح  تعداد روستا کشاورزي صنعت و خدمات

 تعداد 539 498 41
 درصد 0/100 92/4 7/6

 
 نوع بافت مسکونی در روستاهاي استان  

   روسـتا  197درصـد) داراي بافـت مسـکونی متـراکم،  6/61( چهارمحـال و بختیـاريروسـتاي اسـتان  332دهد،  نتایج طرح نشان می
 اند.  متراکم بوده درصد) داراي بافت مسکونی غیر 9/1روستا ( 10متراکم و  درصد) داراي بافت مسکونی نیمه 5/36(
 

     1392: بافت مسکونی نوعبرحسب  چهارمحال و بختیاريهاي استان  روستا-2

 شرح  تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیرمتراکم

 تعداد 539 332 197 10
 درصد 0/100 61/6 36/5 1/9

 
 تعداد طبقات ساختمان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

در  واحد مسکونی معمولی 79642دهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  ویژگیایج طرح آمارگیري از نت
 واحد مسکونی 12629درصد) یک طبقه و  1/84( واحد مسکونی 67013هاي استان چهارمحال و بختیاري، تعداد  روستا

مسکونی معمولی روستایی استان چهارمحال و بختیاري  هايواحدقات در اند، میانگین تعداد طب تر بوده درصد) دو طبقه و بیش9/15(
 تعداد طبقه بوده است.  2/1
 

 1392تعداد طبقات و میانگین آن:  برحسب چهارمحال و بختیاريروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-3

  میانگین تعداد کل طبقات
 تعداد طبقات

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 
 جمع یک طبقه تر بیشدو طبقه و 

 تعداد 79642 2/1 79642 67013 12629
 درصد 0/100 - 0/100 84/1 15/9
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 عمر واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

    واحـد مسـکونی 15482هاي اسـتان چهارمحـال و بختیـاري،   در روسـتا مسکونی معمـولی هايواحدراساس نتایج طرح، از مجموع ب
 واحـد مسـکونی 16283سـال،  14تـا  5درصد) داراي عمر  5/31( واحد مسکونی 25116سال،  5درصد) داراي عمر کمتر از  4/19(
اند، میانگین عمـر   تر بوده سال و بیش 25درصد) داراي عمر  6/28( واحد مسکونی 22761سال و  24تا  15درصد) داراي عمر  4/20(

 سال بوده است.4/17 تایی استان چهارمحال و بختیاريمسکونی معمولی روس هايواحددر 
 
  1392برحسب عمر و میانگین آن:  چهارمحال و بختیاريروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-4

 و سال  25
 تربیش

 24 تا 15 
 سال

 14 تا   5
 سال

 5 از کمتر
 سال

  میانگین
 )سال( عمر

 واحد تعداد
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 79642 17/4 15482 25116 16283 22761

 درصد 0/100 - 19/4 31/5 20/4 28/6

 
 مساحت زمین ساختمان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

    واحـد مسـکونی 19331هاي اسـتان چهارمحـال و بختیـاري،  در روسـتا مسـکونی معمـولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
 300تـا  201درصد) داراي مساحت زمـین  7/31( واحد مسکونی 25258مترمربع و کمتر،  200 درصد) داراي مساحت زمین 3/24(

درصـد)  0/13( واحد مسـکونی 10319مترمربع و  500تا  301درصد) داراي مساحت زمین  1/31( واحد مسکونی 24734مترمربع، 
مسکونی معمولی روستایی استان چهارمحال  هايواحدند، میانگین مساحت زمین در   ا مترمربع بوده 500داراي مساحت زمین بیش از 

  .مترمربع بوده است 4/366و بختیاري 
 

  1392مساحت زمین و میانگین آن: برحسب  چهارمحال و بختیاريروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-5

 500 از بیش
 مترمربع

 500 تا 301
 مترمربع

 300تا  201
 مترمربع

مترمربع  200 
 و کمتر

مساحت  میانگین
 زمین (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 79642 366/4 19331 25258 24734 10319

 درصد 0/100 - 24/3 31/7 31/1 13/0

 
 وضعیت و نوع عملکرد فضاهاي واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

 ي بـا عملکـردفضـاهاهاي استان چهارمحال و بختیاري که همگـی داراي  در روستا واحد مسکونی 79642براساس نتایج طرح، از کل 
درصـد)  8/12( واحـد مسـکونی 10228ي بـا عملکـرد معیشـتی، فضاهادرصد) داراي  4/40( واحد مسکونی 32140اند،  بودهزیستی 
یـا فاقـد  ریسـا ي با عملکردفضاهااي درصد) دار 2/51( واحد مسکونی 40794ي با عملکرد مشترك زیستی و معیشتی و فضاهاداراي 
 اند. ي با عملکرد غیر زیستی بودهفضاها

 
       1392وضعیت و نوع عملکرد فضاها: برحسب  چهارمحال و بختیاريروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-6

 ي با عملکردفضاهاداراي 
ي با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ي با فضاهاداراي 
مشترك  عملکرد

  و معیشتی یستیز

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 یشتیمع

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 79642 79642 32140 10228 40794

 درصد 0/100 0/100 40/4 12/8 51/2
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 کل مساحت زیربناي واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان

         واحـد مسـکونی  2122هاي اسـتان چهارمحـال و بختیـاري، در روسـتا مسـکونی معمـولی هايواحـدبراساس نتایج طرح، از مجمـوع 
 60درصد) داراي مساحت کل زیربنـاي  9/43( واحد مسکونی 34988مترمربع،  60درصد) داراي مساحت کل زیربناي کمتر از  7/2(

 واحـد مسـکونی 17552مترمربـع و  180تا  121زیربناي  درصد) داراي مساحت کل 4/31( واحد مسکونی 24980مترمربع،  120تا 
مسکونی معمولی  هايواحداند، میانگین مساحت زیربناي کل در   مترمربع بوده 180درصد) داراي مساحت کل زیربناي بیش از  0/22(

 مترمربع بوده است.  8/144روستایی استان چهارمحال و بختیاري 
 

  1392مساحت زیربنا و میانگین آن: برحسب کل  چهارمحال و بختیاريروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-7

بیش از  
180  

 مترمربع

  180تا  121
 مترمربع

  120تا  60
 مترمربع

  60کمتر از  
 مترمربع 

مساحت  میانگین
 زیربناي کل (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 79642 144/8 2122 34988 24980 17552

 درصد 0/100 - 2/7 43/9 31/4 22/0

 
 استان  ییروستا یمعمول یمسکون يتعداد اتاق در واحدها

هاي  در روستا مسکونی معمولی هايواحددهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصد) داراي دو  3/10( واحد مسکونی 8228درصد) داراي یک اتاق،  2/0( واحد مسکونی 138، تعداد چهارمحال و بختیارياستان 
واحد  19065اتاق و چهار درصد) داراي  2/29( واحد مسکونی 23265درصد) داراي سه اتاق،  3/36( واحد مسکونی 28947اتاق، 

مسکونی معمولی روستایی استان  هايواحداند، میانگین تعداد اتاق در  تر بوده اتاق و بیش درصد) داراي پنج 9/23( مسکونی
 اتاق بوده است. 9/3 چهارمحال و بختیاري

 
 1392تعداد اتاق و میانگین آن:  برحسب چهارمحال و بختیاريروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-8

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
اتاق  پنج شرح

 ترو بیش
 جمع اتاق یک دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

 تعداد 79642 3/9 79642 138 8228 28947 23265 19065

 درصد 0/100 - 100/0 0/2 10/3 36/3 29/2 23/9

 
 ي فضاهاي زیستی واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان   نوع سازه

     فضـاهاي زیسـتیهاي استان چهارمحال و بختیـاري، در سـاخت  در روستا مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
واحـد  2743 و ي فلـزي یـا بتنـی سـازهدرصد) از  1/6( واحد مسکونی 4822ي بنایی،  سازهدرصد) از  5/95( واحد مسکونی 72077
 ي چوبی یا مختلط استفاده شده است.  سازه) از درصد 4/3( مسکونی

     1392: برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستی چهارمحال و بختیاريواحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان -9

 اظهار نشده
ي چوبی یا سازه

 مختلط
ي فلزي یا  سازه

 بتنی
 سازه بنایی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 79642 72077 4822 2743 0

 درصد 0/100 90/5 6/1 3/4 0/0





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودارها
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 1392 فعالیت اقتصادي غالب اهالی:برحسب نوع  چهارمحال و بختیاريي استان ها روستا -1نمودار 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 1392 :افت مسکونیب برحسب نوع چهارمحال و بختیارياستان  يها روستا -2نمودار 
 

 

 
 

 صنعت یا خدمات
7/6% 

 کشاورزي
92/4% 

 بافت غیرمتراکم
1/9% 

 بافت نیمه متراکم
36/5% 

 بافت متراکم
61/6% 
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 1392 :برحسب عمر چهارمحال و بختیاريروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی -3نمودار 
 
 
 
 

 
 

 
 

                               چهارمحال و بختیاريروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی -4نمودار 
  1392 زمین: مساحتبرحسب 

 

 

 سال و بیش تر25
28/6% 

 سال 24تا 15
20/4% 

 سال 14تا 5
31/5% 

 سال 5کمتراز 
19/4% 

 مترمربع 500بیش از 
13/0% 

 مترمربع 500تا  301
31/1% 

 مترمربع 300تا  201
31/7% 

 مترمربع یا کمتر200 
24/3% 
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مساحت برحسب کل  چهارمحال و بختیاريروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی -5نمودار 
 1392 زیربنا:
 

  

 

 
 
 

                             برحسب چهارمحال و بختیاريروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی -6نمودار 
 1392 :نوع سازه در فضاهاي زیستی

 

 مترمربع180بیش از 
22/0% 

 مترمربع 180تا 121
31/4% 

 مترمربع 120تا 60
43/9% 

 مترمربع60کمتراز 
2/7% 

 اظهار نشده
0/0% 

 سازه ي چوبی یا مختلط
3/4% 

 سازه ي فلزي یا بتنی
6/1% 

 بنایی سازه ي 
90/5% 





 

 

 

 

 

 ها جدول
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 1392برحسب نوع فعالیت اقتصادي غالب اهالی:  چهارمحال و بختیاري استان هاي  روستا -1

 شهرستان تعداد روستا کشاورزي خدمات و صنعت

ف     539 498 41  آ ین  ه ق “گ ظ   ژ یغ    ...  پم

 
 1392تولید صنایع دستی: کارگاه برحسب وضعیت  چهارمحال و بختیارياستان  هاي  روستا -2

 شهرستان تعداد روستا دستی صنایعتولید  کارگاه داراي دستی تولید صنایع فاقد کارگاه

ف    539 17 522  آ  ین  ه ق “گ ظ   ژ یغ    ... پم

 
 1392برحسب نوع بافت مسکونی:  چهارمحال و بختیارياستان  هاي  روستا -3

 شهرستان تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیر متراکم

ف    539 332 197 10  آ  ین  ه ق “گ ظ   ژ یغ    ... پم

 
    1392برحسب وضعیت و جهت گسترش:  چهارمحال و بختیارياستان  هاي  روستا -4

 فاقد گسترش

 داراي گسترش برحسب جهت

 شهرستان تعداد روستا
 جمع اراضی زراعی باغات سایر

ف    539 209 164 17 29 330  آ  ین  ه ق “گ ظ   ژ یغ    .... پم

 
 1392در احداث واحدهاي مسکونی:  کار رفته هبي  هبرحسب نوع مصالح عمد  چهارمحال و بختیارياستان  هاي  روستا -5

 شهرستان تعداد روستا مصالح بومی مصالح غیر بومی مصالح توام

ف    539 121 160 257  آ  ین  ه ق “گ ظ   ژ یغ    ... پم
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 1392آوري و دفع زباله:  برحسب وضعیت و سازمان مسئول جمع  چهارمحال و بختیارياستان  هاي  روستا -6

سازمان  فاقد
مسئول 

آوري و  جمع
 دفع زباله

 آوري و دفع زباله داراي سازمان مسئول جمع

 يشهردار ،ياسالمی آباد يشورا شهرستان تعداد روستا
 ریسا ایشهر نزدیک 

، يداربخش
 يیا دهیار يدهدار

 جمع

ف    539 188 179 8 351  آ  ین  ه ق “گ ظ   ژ یغ    .... پم

 
 1392:ي مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی وسیلهترین نوع  برحسب عمده  چهارمحال و بختیارياستان  هاي  روستا -7

 شهرستان تعداد روستا تاکسی سرویس بوس اتوبوس یا مینی سایریا  وانت

ف    539 398 120 21  آ  ین  ه ق “گ ظ   ژ یغ    ... پم

 
 1392: قیمت یک مترمربع زمین براي احداث واحد مسکونی ي برحسب متوسط مظنه چهارمحال و بختیارياستان  هاي  روستا -8

 زمین فاقد هايآبادي
 شده خرید و فروش

 شده خرید و فروش زمین داراي هايآبادي
 شهرستان تعداد روستا

 زمینیک مترمربع خرید میانگین قیمت 
 (هزارریال)

 تعداد

ف    539 179 614/8 360  آ  ین  ه ق “گ ظ   ژ یغ    ..... پم

 
 1392: مسکونیي احداث یک مترمربع زیربناي ي هزینه متوسط مظنهبرحسب  چهارمحال و بختیارياستان  هاي  روستا-9

فاقد واحد  يهايآباد
 مسکونی احداثی

 مسکونی احداثی واحد يداراي ها يآباد
زیربنا میانگین هزینه احداث یک مترمربع  شهرستان تعداد روستا

 (هزارریال)
 تعداد

ف    539 440 3529/9 99  آ  ین  ه ق “گ ظ   ژ یغ    ..... پم

 
 1392: یک مترمربع زیربناي مسکونی يماهانهبهاي  ي اجاره  سط مظنهمتوبرحسب  چهارمحال و بختیارياستان  هاي  روستا -10

 واحد فاقد يهايآباد
 ياستیجار مسکونی

 ياستیجارمسکونی  واحد يداراي ها يآباد
یک مترمربع  يماهانه يمیانگین اجاره بها شهرستان تعداد روستا

 (هزارریال )
 تعداد

411 16/8 ف    539 128   آ  ین  ه ق “گ ظ   ژ یغ    ..... پم



                                                                                       1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج 

 

33 

 1392: شهرستانتفکیک  برحسب جهت جغرافیایی نماها به   چهارمحال و بختیارياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -11

 هاتعداد نما شمال جنوب شرق غرب اظهار نشده
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ین  79642 150078 27744 53903 40635 27796 637  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 4856 9959 1996 3255 3012 1696 13
  .................................................. شهرکرد 14675 22471 3229 8929 7305 3008 26
  .................................................... فارسان 6907 11126 1771 2818 4092 2446 9

  .................................................... لردگان 30708 65077 13328 22360 15682 13707 518
  ........................................................ اردل 8524 16676 3202 6580 3690 3204 17
  ................................................. کوهرنگ 5416 8722 1272 3739 2542 1169 16
  ......................................................... کیار 8556 16047 2947 6223 4313 2564 39

 
تفکیـک    بـه  آنمیـانگین  و برحسـب تعـداد نمـا       چهارمحـال و بختیـاري  اسـتان   واحدهاي مسکونی معمـولی روسـتایی    -12

 1392:شهرستان

 اظهار نشده
 وچهار 
 تر بیش

 یک نما دو نما سه نما
میانگین 
 تعداد نما

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ق   79642 1/9 29698 32389 12068 4849 637 ظ   ژ یغ  پم ف   آ ین  ه   ..... “گ
  ..................................................... بروجن 4856 2/1 1443 2036 1011 353 13
  .................................................. شهرکرد 14675 1/5 8382 4955 1070 242 26
  .................................................... فارسان 6907 1/6 3426 2785 620 67 9

  .................................................... لردگان 30708 2/2 8084 12464 6506 3137 518
  ........................................................ اردل 8524 2/0 2505 4353 1132 517 17
  ................................................. کوهرنگ 5416 1/6 3336 1191 490 383 16
  ......................................................... کیار 8556 1/9 2524 4605 1238 150 39

 

 تفکیـک   برحسـب نـوع بازشـو در فضـاهاي زیسـتی بـه         چهارمحال و بختیارياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -13
 1392: شهرستان

 شهرستان تعداد واحد مسکونی بازشوي کوچکداراي  بازشوي متوسطداراي  بازشوي بزرگداراي 

ین  79642 22841 63472 78020  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  ..................................................... بروجن 4856 2232 3407 4821

  .................................................. شهرکرد 14675 3997 13927 14659
  .................................................... فارسان 6907 2298 6456 6902

  .................................................... لردگان 30708 7722 23464 29696
  ........................................................ اردل 8524 1675 6493 8483
  ................................................. کوهرنگ 5416 1450 3748 5121
  ......................................................... کیار 8556 3467 5976 8339
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در فضـاهاي   و میـانگین آن برحسب نوع و تعداد بازشـو      چهارمحال و بختیاري استان معمولی روستایی واحدهاي مسکونی  -14
 1392شهرستان:تفکیک  زیستی به

 کل
 میانگین

 هابازشو
تعداد واحد 

 مسکونی
  5از بیش شهرستان

 بازشو
 5تا  3
  بازشو 

 3از  کمتر
 بازشو

 جمع

ین  79642 6/4 79642 2851 32089 44701  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ ...... 
  .................................................... بروجن 4856 6/7 4856 57 1795 3004
  .................................................. شهرکرد 14675 6/0 14675 378 7167 7130
  .................................................... فارسان 6907 7/3 6907 137 2211 4559

  .................................................... لردگان 30708 7/1 30708 734 8937 21037
  ........................................................ اردل 8524 4/8 8524 718 5117 2688
  ................................................. کوهرنگ 5416 4/5 5416 631 3383 1402
  ......................................................... کیار 8556 6/3 8556 196 3480 4880

2 
 

در فضاهاي زیستی آن  بازشو و میانگینبرحسب نوع تعداد     چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 (ادامه) 1392: شهرستانتفکیک  به

 کوچک يبازشو
 شهرستان

 جمع بازشو 3کمتر از   بازشو  5تا  3 بازشو 5 از بیش

ین  22841 17683 3953 1205  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  ..................................................... بروجن 2232 1516 555 162

  .................................................. شهرکرد 3997 3569 428 0
  .................................................... فارسان 2298 1861 395 42

  .................................................... لردگان 7722 4960 1917 845
  .........................................................اردل 1675 1549 105 21
  ..................................................کوهرنگ 1450 1367 84 0

  ......................................................... کیار 3467 2862 469 135
2 

 

در برحسـب نـوع، تعـداد بازشـو و میـانگین آن       برحسب     چهارمحال و بختیاري استان روستایی واحدهاي مسکونی معمولی  -14
 (ادامه) 1392: شهرستانتفکیک  فضاهاي زیستی به

 بازشوي متوسط بازشوي بزرگ

  از بیش شهرستان
 بازشو 5

 5تا  3
  بازشو 

 3از  کمتر
 بازشو

 جمع
  از بیش

 بازشو 5
 5تا  3
  بازشو 

 3از  کمتر
 بازشو

 جمع

ین  63472 33437 24988 5047 78020 27799 37718 12503  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .....................................................بروجن 3407 1914 1279 213 4821 1680 2198 943

  .................................................. شهرکرد 13927 7586 5701 640 14659 7005 6142 1511
  .................................................... فارسان 6456 3030 2614 811 6902 2560 3325 1017
  .................................................... لردگان 23464 9806 10456 3202 29696 8768 14440 6489
  ........................................................ اردل 6493 4808 1597 88 8483 3084 5071 328
  ................................................. کوهرنگ 3748 2604 1111 33 5121 2218 2687 215
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  ......................................................... کیار 5976 3688 2228 60 8339 2484 3855 2000
تفکیـک   بـه  آن میـانگین و عداد طبقـات  نوع، تبرحسب ت   چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -15

 1392: شهرستان

 میانگین کل
تعداد 
 طبقات

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 جمع یک طبقه تر بیش دو طبقه و

ین  79642 1/2 79642 67013 12629  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  ..................................................... بروجن 4856 1/1 4856 4565 291

  .................................................. شهرکرد 14675 1/3 14675 9838 4837
  .................................................... فارسان 6907 1/3 6907 4798 2109
  .................................................... لردگان 30708 1/1 30708 28561 2147
  ........................................................ اردل 8524 1/2 8524 7149 1375
  ................................................. کوهرنگ 5416 1/1 5416 4664 752

  ......................................................... کیار 8556 1/1 8556 7438 1118
2 

 

تفکیـک   بـه  نوع، تعـداد طبقـات و میـانگین آن   برحسب   چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -15
 (ادامه) 1392شهرستان:

 زمین تعداد طبقات زیر تعداد طبقات روي زمین

دو طبقه و  شهرستان
 تر بیش

 جمع یک طبقه
دو طبقه و 

 تر بیش
 جمع یک طبقه

ین  2248 2248 0 79642 69029 10613  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  ..................................................... بروجن 37 37 0 4856 4602 254

  .................................................. شهرکرد 835 835 0 14675 10642 4033
  .................................................... فارسان 145 145 0 6907 4880 2027
  .................................................... لردگان 636 636 0 30708 29154 1554
  ........................................................ اردل 166 166 0 8524 7265 1259

  ................................................. کوهرنگ 136 136 0 5416 4785 631
  ......................................................... کیار 294 294 0 8556 7701 855

 

  1392: شهرستانتفکیک  به میانگین آنعمر و برحسب   چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -16

سال و  25
 تربیش

 سال 5کمتر از  سال 14تا  5 سال 24تا  15
  میانگین

 عمر (سال)
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ین  79642 17/4 15482 25116 16283 22761  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ ...... 
  .................................................... بروجن 4856 23/8 635 1347 674 2199
  .................................................. شهرکرد 14675 21/1 2356 3780 2477 6063
  .................................................... فارسان 6907 19/6 1258 1954 1294 2401
  .................................................... لردگان 30708 13/9 7489 11085 6811 5323
  ........................................................ اردل 8524 16/6 1473 2880 1814 2357
  ................................................. کوهرنگ 5416 18/1 1046 1813 939 1618
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  ......................................................... کیار 8556 19/0 1224 2258 2274 2800

ـ چهارمحـال و بخت  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -17       تفکیـک  بـه  آن زمـین و میـانگین  برحسـب مسـاحت   ي اری
  1392: شهرستان

 500 از بیش
 مترمربع

 500 تا 301
 مترمربع

 300 تا 201
 مترمربع

مترمربع و  200 
 کمتر

 میانگین
مساحت زمین 

 (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف   79642 366/4 19331 25258 24734 10319  آ ین  ه ق “گ ظ   ژ یغ    ..... پم
  ..................................................... بروجن 4856 476/4 576 1334 1919 1027
  .................................................. شهرکرد 14675 335/7 4866 3844 4095 1870
  .................................................... فارسان 6907 366/4 2159 1916 1672 1160
  .................................................... لردگان 30708 367/5 6035 10958 10253 3462
  ........................................................ اردل 8524 344/2 2092 2887 2750 795
  ................................................. کوهرنگ 5416 338/9 1922 1300 1373 820

  ........................................................ کیار  8556 392/3 1680 3018 2672 1186

 

        تفکیـک   برحسـب وضـعیت و نـوع عملکـرد فضـاها بـه         چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -18
   1392شهرستان: 

 ي با عملکردفضاهاداراي 
ي با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ي با فضاهاداراي 
مشترك  عملکرد

 و معیشتی یستیز

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 یشتیمع

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ین  79642 79642 32140 10228 40794  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .....................................................بروجن 4856 4856 2928 69 1877
  .................................................. شهرکرد 14675 14675 2906 2831 9892
  .................................................... فارسان 6907 6907 1375 590 5175

  .................................................... لردگان 30708 30708 13260 4678 14118
  ........................................................ اردل 8524 8524 4635 416 3889
  ................................................. کوهرنگ 5416 5416 2325 1155 2209
  ......................................................... کیار 8556 8556 4712 487 3634

 

تفکیـک   بـه  زیربنـا و میـانگین آن  برحسب کل مسـاحت     چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -19
  1392: شهرستان

 180بیش از 
 مترمربع

  180تا  121
 مترمربع

  120تا  60
 مترمربع

 60کمتر از 
 مترمربع 

 میانگین
مساحت زیربناي 

 کل (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ین  79642 144/8 2122 34988 24980 17552  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ ...... 
  ..................................................... بروجن 4856 156/3 140 1944 1361 1410
  .................................................. شهرکرد 14675 141/1 616 7214 3604 3240
  .................................................... فارسان 6907 159/2 95 2671 2312 1829
  .................................................... لردگان 30708 140/7 704 13036 11231 5736
  ........................................................ اردل 8524 148/1 126 3738 2366 2293
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  ................................................. کوهرنگ 5416 130/5 313 2912 1258 933
  ......................................................... کیار 8556 154/0 127 3472 2847 2109

ي همکف)  میانگین سطح اشغال (زیربناي طبقهبر برحسب  چهارمحال و بختیاري  استان معمولی روستایی واحدهاي مسکونی  -20
 1392:تفکیک شهرستان و متوسط نسبت سطح اشغال ساختمان به مساحت زمین آن به

 100بیش از 
 مترمربع 

  100تا  61
 مترمربع

 60 
مترمربع و 

 کمتر

متوسط نسبت سطح 
اشغال ساختمان به 
 مساحت زمین آن 

میانگین سطح 
اشغال 

 )مترمربع(

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ین  79642 135/3 0/5 2268 22059 55315  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 4856 154/7 0/4 140 1179 3537
  .................................................. شهرکرد 14675 118/8 0/4 677 4984 9014
  .................................................... فارسان 6907 133/9 0/5 97 1800 5010

  .................................................... لردگان 30708 139/4 0/5 704 7804 22200
  ........................................................ اردل 8524 136/4 0/5 136 2086 6303
  ................................................. کوهرنگ 5416 121/6 0/5 387 2187 2841
  ......................................................... کیار 8556 146/3 0/4 127 2019 6410

 

فضاهاي زیستی و میـانگین آن  برحسب مساحت زیربناي   چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -21
  1392: تفکیک شهرستان به

مترمربع و  100
 تر بیش

 99تا  40
 مترمربع

 40کمتر از 
 مترمربع

مساحت  میانگین
 يفضاهازیربناي 
 (مترمربع)زیستی 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ین  79642 114/6 298 24818 54526  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 4856 112/0 0 1475 3381
  .................................................. شهرکرد 14675 116/8 75 4758 9842
  .................................................... فارسان 6907 137/8 7 1328 5571

  .................................................... لردگان 30708 111/8 0 9820 20888
  ........................................................ اردل 8524 115/0 17 2532 5975
  ................................................. کوهرنگ 5416 98/1 174 2613 2628
  ......................................................... کیار 8556 113/8 25 2292 6239

 

تفکیـک   بـه  معیشـتی برحسب مساحت زیربناي فضاهاي   چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -22
  1392شهرستان: 

 شهرستان تعداد واحد مسکونی مترمربع 40کمتراز  مترمربع 99تا  40 تر مترمربع و بیش 100

ین  32140 12076 11392 8672  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 2928 1065 827 1035
  .................................................. شهرکرد 2906 382 1399 1125

  .................................................... فارسان 1375 374 379 622
  .................................................... لردگان 13260 5955 4076 3229
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  ........................................................ اردل 4635 1688 2104 843
  ................................................. کوهرنگ 2325 985 816 523

  ......................................................... کیار 4712 1627 1790 1294

تفکیک  بهنوع عملکرد، تعداد اتاق و میانگین آن برحسب   چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23
 1392شهرستان:

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

19065 23265 28947 8228 138 79642 3 ین  79642 9/  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 4856 3/9 4856 0 586 1687 1248 1335
  .................................................. شهرکرد 14675 4/0 14675 32 1405 5472 3915 3851
  .................................................... فارسان 6907 4/7 6907 0 344 1951 1962 2649
  .................................................... لردگان 30708 3/7 30708 0 3647 11661 9100 6300
  ........................................................ اردل 8524 3/8 8524 17 847 3255 2810 1595
  ................................................. کوهرنگ 5416 3/8 5416 88 692 1889 1585 1162
  ......................................................... کیار 8556 3/9 8556 0 707 3032 2644 2172

2 
 

تفکیـک   برحسب نوع عملکرد تعداد اتاق و میـانگین آن بـه    چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23
 (ادامه) 1392شهرستان: 

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

11423 21566 34463 11990 200 79642 3 ین  5/  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 3/4 4856 0 802 2156 1272 626

  .................................................. شهرکرد 3/7 14675 32 2311 5810 3614 2907
  .................................................... فارسان 4/4 6907 0 387 2312 1936 2272
  .................................................... لردگان 3/3 30708 0 5150 14209 8393 2956
  ........................................................ اردل 3/5 8524 17 993 3903 2600 1011
  ................................................. کوهرنگ 3/2 5416 126 1392 2054 1335 510

  ......................................................... کیار 3/5 8556 25 955 4020 2416 1140
2 

 

تفکیـک   برحسب نوع عملکرد، تعداد اتاق و میـانگین آن بـه     چهارمحال و بختیارياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23
 (ادامه) 1392شهرستان: 

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترك زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
 شهرستان

 فاقد اتاق
پنچ اتاق 

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ین  1/4 39043 14905 3653 1294 470 128 18592  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 1/3 2979 1251 379 92 9 0 1248
  .................................................. شهرکرد 1/5 4818 2123 641 128 140 46 1740

  .................................................... فارسان 1/6 1826 716 293 86 28 14 689
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  .................................................... لردگان 1/4 16590 6290 1345 690 95 0 8170
  ........................................................ اردل 1/4 4635 958 249 37 72 0 3320
  ................................................. کوهرنگ 1/4 3273 1561 387 87 48 51 1140
  ......................................................... کیار 1/4 4922 2006 360 175 78 17 2286

هاي مورد اسـتفاده،   برحسب نوع عملکرد اتاق   چهارمحال و بختیاريواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24
 1392تفکیک شهرستان:  تعداد اتاق و میانگین آن به

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

18792 23278 28940 8474 158 79642 3 ین  79642 9/  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  ..................................................... بروجن 4856 3/8 4856 0 586 1735 1266 1269
  .................................................. شهرکرد 14675 3/9 14675 32 1405 5488 3949 3801
  .................................................... فارسان 6907 4/6 6907 0 344 1951 1975 2636
  .................................................... لردگان 30708 3/7 30708 0 3842 11497 9069 6300
  ........................................................ اردل 8524 3/7 8524 27 886 3304 2774 1534
  ................................................. کوهرنگ 5416 3/8 5416 99 692 1899 1590 1136
  ......................................................... کیار 8556 3/9 8556 0 718 3066 2655 2116

2 
 

هاي مورد اسـتفاده،   عملکرد اتاق برحسب نوع  چهارمحال و بختیاريواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24
 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان:  به تعداد اتاق و میانگین آن

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

11064 21585 34562 12184 247 79642 3 ین  5/  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 3/4 4856 0 802 2228 1265 560

  .................................................. شهرکرد 3/6 14675 32 2311 5870 3629 2833
  .................................................... فارسان 4/4 6907 0 387 2312 1995 2213
  .................................................... لردگان 3/3 30708 26 5293 14072 8362 2956
  ........................................................ اردل 3/5 8524 27 1032 3952 2563 950
  ................................................. کوهرنگ 3/2 5416 137 1392 2064 1355 468

  ......................................................... کیار 3/5 8556 25 966 4065 2416 1084
2 

 

هاي مورد اسـتفاده،   نوع عملکرد اتاقبرحسب   چهارمحال و بختیاريواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24
 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان:  به تعداد اتاق و میانگین آن

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترك زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
و پنچ اتاق  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ین  1/4 20451 14979 3650 1250 460 112  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  ..................................................... بروجن 1/3 1731 1251 379 92 9 0

  .................................................. شهرکرد 1/5 3078 2167 667 84 130 30
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  .................................................... فارسان 1/6 1137 716 293 86 28 14
  .................................................... لردگان 1/4 8421 6290 1345 690 95 0
  .........................................................اردل 1/4 1315 958 249 37 72 0

  ..................................................کوهرنگ 1/4 2133 1561 387 87 48 51
  ......................................................... کیار 1/4 2636 2036 330 175 78 17

  1392تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع سند به   چهارمحال و بختیارياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -25

 سایر بدون سند اظهار نشده
داراي برگه واگذاري، 
 سندخطی یا قولنامه

داراي سند 
 ثبتی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ین  79642 39457 25732 0 14439 14  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 4856 3433 908 0 501 14
  .................................................. شهرکرد 14675 7058 6007 0 1609 0
  .................................................... فارسان 6907 4875 1944 0 88 0
  .................................................... لردگان 30708 13257 11789 0 5661 0
  ........................................................ اردل 8524 3527 1797 0 3200 0
  ................................................. کوهرنگ 5416 2119 1461 0 1836 0
  ......................................................... کیار 8556 5187 1826 0 1543 0

 

تفکیـک   تـرین منبـع تـامین سـرمایش بـه      برحسب عمده   چهارمحال و بختیارياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -26
 1392شهرستان: 

اظهار 
 نشده

بدون منبع 
 تامین سرمایش

 پنکه کولر آبی کولر گازي سایر
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ین  79642 46751 20980 150 30 11731 0  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 4856 4375 64 0 0 418 0
  .................................................. شهرکرد 14675 10850 1550 76 30 2170 0
  ....................................................فارسان 6907 4720 404 0 0 1782 0
  .................................................... لردگان 30708 12419 14595 74 0 3620 0
  ........................................................ اردل 8524 5364 2214 0 0 947 0
  ................................................. کوهرنگ 5416 2802 336 0 0 2278 0
  ......................................................... کیار 8556 6221 1818 0 0 517 0

 

تفکیک  برحسب وضعیت فضاي باز براي نگهداري حیوانات  به   چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -27
   1392شهرستان:

 اظهار نشده
فاقد فضاي باز براي 

 حیواناتنگهداري 
داراي فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
 شهرستان تعداد واحد مسکونی

ین  79642 12894 66702 46  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 4856 988 3822 46
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  .................................................. شهرکرد 14675 3026 11649 0
  .................................................... فارسان 6907 738 6169 0
  .................................................... لردگان 30708 4863 25845 0
  ........................................................ اردل 8524 962 7562 0
  ................................................. کوهرنگ 5416 1691 3725 0
  ......................................................... کیار 8556 626 7929 0

تفکیـک   برحسـب وضـعیت و نـوع عملکـرد حیـاط بـه         چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -28
 1392:شهرستان

 فاقد حیاط
 عملکرد برحسبداراي حیاط 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 نشده اظهار

و  یستیز
  یشتیمع

 جمع زیستی

ین  79642 79171 40894 36748 1530 471  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ ...... 
  ..................................................... بروجن 4856 4845 845 3965 35 11

  .................................................. شهرکرد 14675 14475 10413 3895 167 200
  .................................................... فارسان 6907 6750 5733 922 95 157

  .................................................... لردگان 30708 30708 13383 16658 667 0
  .........................................................اردل 8524 8467 5468 2825 173 57
  ..................................................کوهرنگ 5416 5371 1633 3423 315 45
  ......................................................... کیار 8556 8556 3418 5059 78 0

 

تفکیـک   برحسـب وضـعیت و نـوع عملکـرد ایـوان بـه         چهارمحـال و بختیـاري   استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -29
 1392شهرستان:

 فاقد ایوان اظهار نشده
 عملکردبرحسب  ایوانداراي 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 نشدهاظهار 

زیستی و 
 معیشتی

 جمع زیستی

ین  79642 68820 49994 18827 0 10822 0  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  ..................................................... بروجن 4856 4196 2443 1753 0 660 0
  .................................................. شهرکرد 14675 12066 11072 995 0 2609 0
  .................................................... فارسان 6907 5057 5035 22 0 1850 0
  .................................................... لردگان 30708 28628 17973 10655 0 2080 0
  ........................................................ اردل 8524 7215 5293 1922 0 1309 0
  ................................................. کوهرنگ 5416 4029 2396 1633 0 1387 0
  ......................................................... کیار 8556 7630 5782 1847 0 926 0

 

تفکیـک   ي اسـتقرار آن بـه   نحوه و برحسب وضعیت مستراح  چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -30
 1392 :شهرستان

 مستراح فاقد اظهارنشده
تعداد واحد  ي استقرار برحسب نحوه مستراحداراي 

 مسکونی
 شهرستان

 جمع چسبیده به بنا مجزا از بنا اظهارنشده

ین  79642 78228 18596 59632 0 1414 0  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
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  .................................................... بروجن 4856 4832 1402 3430 0 24 0
  .................................................. شهرکرد 14675 14675 5586 9089 0 0 0
  .................................................... فارسان 6907 6904 2936 3968 0 3 0
  .................................................... لردگان 30708 29816 4256 25560 0 892 0
  ........................................................ اردل 8524 8343 1328 7015 0 181 0
  ................................................. کوهرنگ 5416 5168 806 4362 0 248 0
  ......................................................... کیار 8556 8489 2282 6207 0 67 0

 1392تفکیک شهرستان:  آن بهي برحسب وضعیت ساخت بنا   چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -31

 شهرستان تعداد واحد مسکونی ساخت تدریجی  باره ساخت یک اظهار نشده

ین  79642 32290 47352 0  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 4856 1651 3205 0
  .................................................. شهرکرد 14675 5658 9017 0
  .................................................... فارسان 6907 3045 3862 0
  .................................................... لردگان 30708 15419 15289 0
  ........................................................ اردل 8524 1718 6806 0
  ................................................. کوهرنگ 5416 2193 3223 0
  ......................................................... کیار 8556 2606 5950 0

 
تفکیـک   برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستی و معیشتی به   چهارمحال و بختیارياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -32

 1392شهرستان:

 زیستی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
ي چوبی سازه

 یا مختلط
ي فلزي یا سازه

 بتنی
 جمع ي بناییسازه

ین  79642 79642 72077 4822 2743 0  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 4856 4856 3776 1080 0 0
  .................................................. شهرکرد 14675 14675 14117 181 377 0
  .................................................... فارسان 6907 6907 6379 425 103 0
  .................................................... لردگان 30708 30708 26444 2590 1675 0
  ........................................................ اردل 8524 8524 8515 9 0 0
  ................................................. کوهرنگ 5416 5416 4463 365 588 0
  ......................................................... کیار 8556 8556 8383 173 0 0

2 
 

تفکیک  برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستی و معیشتی به   چهارمحال و بختیارياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی -32
 (ادامه) 1392شهرستان:

 معیشتی

 شهرستان
 اظهار نشده

ي چوبی یا سازه
 مختلط

ي فلزي یا سازه
 بتنی

 جمع ي بناییسازه
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ین  32140 29282 986 1003 869  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 2928 2704 188 0 35
  .................................................. شهرکرد 2906 2708 26 95 77
  .................................................... فارسان 1375 1230 38 84 23

  .................................................... لردگان 13260 11579 641 745 295
  ........................................................ اردل 4635 4521 9 0 105
  ................................................. کوهرنگ 2325 1981 70 79 195
  ......................................................... کیار 4712 4560 14 0 138

 يکـالف در فضـاها   وضـعیت برحسـب    چهارمحال و بختیاري استانبنایی روستایی  ي سازهواحدهاي مسکونی معمولی داراي  -33
    1392: شهرستان تفکیک  به یستیز

واحد مسکونی  تعداد
 سازه بنایی فاقد کالف

واحد مسکونی  تعداد
 کالفسازه بنایی داراي 

تعداد واحد مسکونی 
 سازه بناییي دارا

 شهرستان تعداد واحد مسکونی

ین  79642 72077 27237 44839  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  ..................................................... بروجن 4856 3776 2127 1650
  .................................................. شهرکرد 14675 14117 5850 8267
  .................................................... فارسان 6907 6379 3428 2951

  .................................................... لردگان 30708 26444 6495 19948
  ......................................................... اردل 8524 8515 4959 3556
  .................................................. کوهرنگ 5416 4463 1648 2815
  .......................................................... کیار 8556 8383 2730 5652

 
ریزي  کار رفته در پی ي به هعمد برحسب وضعیت و نوع مصالح   چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -34

 1392: شهرستانتفکیک  فضاهاي زیستی به

اظهار 
 نشده

 فاقد
 يریز پی

 کار رفته هبي  هي برحسب نوع مصالح عمدریزپیداراي 
تعداد واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده
بلوك سیمانی 

 یا سایر 
 جمع شفته سنگ بتن

ین  79642 63485 310 36948 26034 167 26 16157 0  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  ..................................................... بروجن 4856 3779 0 1203 2570 6 0 1077 0
  .................................................. شهرکرد 14675 14675 120 10161 4348 45 0 0 0
  .................................................... فارسان 6907 6412 58 2736 3565 26 26 495 0
  .................................................... لردگان 30708 18997 44 11228 7643 82 0 11711 0
  ........................................................ اردل 8524 8076 88 3924 4057 8 0 447 0
  ................................................. کوهرنگ 5416 4095 0 2577 1518 0 0 1321 0
  ......................................................... کیار 8556 7450 0 5119 2331 0 0 1105 0

 
کـار رفتـه در    بـه  ي هعمـد برحسب وضعیت و نوع مصـالح     چهارمحال و بختیاري استان معمولی روستایی واحدهاي مسکونی  -35

 1392: شهرستانتفکیک  چینی فضاهاي زیستی به کرسی

اظهار  فاقد تعداد واحد  کار رفته هبي  هچینی برحسب نوع مصالح عمد داراي کرسی  شهرستان
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 چینی  کرسی نشده
 اظهار نشده

خشت، بلوك 
 سیمانی یا سایر 

 جمع آجر سنگ
 مسکونی

ین  79642 59017 21444 35979 1593 0 20625 0  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 4856 4329 1770 2214 346 0 527 0
  .................................................. شهرکرد 14675 4822 2248 2420 154 0 9853 0
  .................................................... فارسان 6907 2296 1296 972 28 0 4611 0
  .................................................... لردگان 30708 29836 8735 20373 727 0 872 0
  ........................................................ اردل 8524 7356 4149 2945 262 0 1168 0
  ................................................. کوهرنگ 5416 2595 1061 1502 31 0 2821 0
  ......................................................... کیار 8556 7783 2185 5552 46 0 773 0

کار رفته در دیـوار فضـاهاي زیسـتی     برحسب نوع مصالح به   چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -36
 1392تفکیک شهرستان: به

 اظهار نشده
 خشت، چینه

 سایر یا
 آجر سنگ بلوك سیمانی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ین  79642 66129 10774 2791 9345 91  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 4856 4758 23 23 400 0
  .................................................. شهرکرد 14675 13259 76 296 3071 0
  .................................................... فارسان 6907 6380 12 140 803 1
  .................................................... لردگان 30708 24185 6279 1498 1860 0

  ........................................................ اردل 8524 6758 1058 370 1378 90
  ................................................. کوهرنگ 5416 3290 2340 197 388 0
  ......................................................... کیار 8556 7499 986 267 1445 0

 

تفکیـک   کار رفته در نمـا بـه   ي به هبرحسب نوع مصالح عمد  چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -37
 1392شهرستان:

 آجرگري آجر ماشینی سنگ سیمان
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ین  79642 16808 8299 5603 15005  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 4856 1327 455 157 1264
  .................................................. شهرکرد 14675 4876 868 828 2342
  .................................................... فارسان 6907 2068 217 1466 1450
  .................................................... لردگان 30708 5507 5180 1301 3157
  ........................................................ اردل 8524 529 576 174 2886
  ................................................. کوهرنگ 5416 854 267 1230 1813
  ......................................................... کیار 8556 1648 736 448 2094

2 
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تفکیک  کار رفته در نما به ي به هبرحسب نوع مصالح عمد   چهارمحال و بختیارياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -37
 (ادامه)  1392شهرستان: 

 سرامیک سایر اظهار نشده
کاهگل، گچ یا گچ و 

 خاك
 شهرستان چوب

ین  65 14548 19051 97 165  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 0 546 1008 0 99

  .................................................. شهرکرد 0 3278 2462 16 6
  .................................................... فارسان 0 840 853 0 13
  .................................................... لردگان 39 5211 10237 29 48
  ........................................................ اردل 0 2472 1886 0 0
  ................................................. کوهرنگ 10 762 479 0 0
  ......................................................... کیار 16 1439 2125 52 0

کار رفته در سـقف فضـاهاي زیسـتی     برحسب نوع مصالح به   چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی -38
   1392: شهرستانتفکیک  به

 آجر آهن گل وگچ چوب
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ین  79642 16309 18621 20425 26528  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 4856 523 1186 490 2490
  .................................................. شهرکرد 14675 4682 4717 8914 5149
  .................................................... فارسان 6907 2810 2795 3816 1577
  .................................................... لردگان 30708 4969 4394 4523 9212
  ........................................................ اردل 8524 35 1991 37 2899
  ................................................. کوهرنگ 5416 767 909 962 1984
  ......................................................... کیار 8556 2524 2630 1683 3218

2 
 
 کار رفته در سقف فضـاهاي زیسـتی   نوع مصالح بهبرحسب    چهارمحال و بختیارياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -38

 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان: به

 اظهار نشده
خشت، حصیر یا 

 سایر
سفال، شیروانی یا 

 ایرانیت
 شهرستان سیمان یا بتن تیرچه و بلوك

ین  2875 38098 331 2344 0  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 0 2213 18 11 0
  .................................................. شهرکرد 1783 5796 69 1689 0
  .................................................... فارسان 521 3006 56 321 0
  .................................................... لردگان 29 16320 83 0 0
  ........................................................ اردل 165 4385 40 0 0
  ................................................. کوهرنگ 377 2778 10 305 0
  ......................................................... کیار 0 3599 54 18 0
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تفکیک  ي سقف فضاهاي زیستی به هبرحسب نوع پوشش عمد   بختیاريچهارمحال و  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی -39
 1392شهرستان:

 اظهار نشده 
موزاییک، 
 ایآسفالت، بتن 

 سایر 

حلب یا سفال
 (شیروانی)

عایق رطوبتی 
 کاهگل قیرگونی  آماده

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ین  79642 6613 22718 48942 347 1022 0  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 4856 243 980 3584 24 24 0
  .................................................. شهرکرد 14675 465 5338 8516 149 207 0
  .................................................... فارسان 6907 41 1692 5153 20 0 0
  .................................................... لردگان 30708 3949 7026 19334 44 354 0
  ........................................................ اردل 8524 656 3339 4353 32 143 0
  ................................................. کوهرنگ 5416 942 2349 2022 11 92 0
  ......................................................... کیار 8556 316 1993 5979 67 202 0

تفکیـک   برحسب شکل ظاهري سقف فضـاهاي زیسـتی بـه      چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -40
 1392شهرستان:

 مسطح دارشیب گنبدي ايگهواره اظهار نشده 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ین  79642 79135 486 21 0 0  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 4856 4832 24 0 0 0
  .................................................. شهرکرد 14675 14500 175 0 0 0
  .................................................... فارسان 6907 6886 20 0 0 0
  .................................................... لردگان 30708 30664 44 0 0 0
  ........................................................ اردل 8524 8371 132 21 0 0
  ................................................. کوهرنگ 5416 5392 24 0 0 0
  ......................................................... کیار 8556 8489 67 0 0 0

 

رطوبتی سـقف  کاري  نوع عایقترین  هعمدوضعیت و برحسب    چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -41
 1392: شهرستانتفکیک  فضاهاي زیستی به

اظهار 
 نشده

 فاقد
کاري عایق

 رطوبتی

 نوعترین  هرطوبتی برحسب عمد کاري عایقداراي 
تعداد واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده

قیرگونی، 
پالستیک 
 یا سایر 

سفال، شیروانی 
یا ایرانیت(سقف 

 شیبدار)

عایق 
رطوبتی 

 آماده
 جمع کاهگل

ین  79642 78803 6439 49037 360 22957 9 839 0  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ  .....  
  .................................................... بروجن 4856 4832 231 3584 24 992 0 24 0
  .................................................. شهرکرد 14675 14607 481 8516 149 5461 0 68 0
  .................................................... فارسان 6907 6907 20 5153 20 1714 0 0 0
  .................................................... لردگان 30708 30354 3920 19334 44 7056 0 354 0
  ........................................................ اردل 8524 8390 631 4361 32 3358 9 134 0
  ................................................. کوهرنگ 5416 5337 920 2044 24 2349 0 79 0
  ......................................................... کیار 8556 8377 237 6044 67 2029 0 179 0
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کـار رفتـه در کـف فضـاهاي      ي به هبرحسب نوع مصالح عمد   چهارمحال و بختیاري استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -42
 1392:شهرستانتفکیک  زیستی به

اظهار 
 نشده

فاقدکف
 سازي

چوب یا 
 سایر

آجر یا 
 سنگ

بتن یا 
سیمان و 

 ماسه

گل، گل و 
گچ یا  گل 

 و آهک
 موزاییک

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ین  79642 10874 1542 66362 291 466 107 0  ه ق “گ ظ   ژ یغ  پم ف   آ ...... 
  ..................................................... بروجن 4856 100 0 4744 12 0 0 0
  .................................................. شهرکرد 14675 4156 86 10368 0 65 0 0
  .................................................... فارسان 6907 2403 9 4333 0 148 14 0
  .................................................... لردگان 30708 708 148 29664 123 37 29 0
  ........................................................ اردل 8524 1203 516 6686 18 101 0 0
  ................................................. کوهرنگ 5416 1234 701 3180 138 100 63 0
  ......................................................... کیار 8556 1070 83 7388 0 16 0 0





 

 
 
 
 

 
 

ها پرسشنامه





 
 جمهوري اسالمی ایران

 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 
 

 1392-هاي مسکن روستاییآمارگیري از ویژگی
 فهرست برداري-1فرم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

طر
 س

اره
شم

 

 ) 6ستون  1مشخصات واحد مسکونی (براي کد  مکانمشخصات 

 توضیحات ضروري
شماره  نوع معبر و نام آن

 پالك

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 
واحد 

مسکونی 
 ؟است
 

 1بلی   
 

 2خیر   

 نوع واحد مسکونی
 مسکونی معمولی:

 1واحد آپارتمانی            
 2واحد ویالیی               
 : مسکونی  غیر معمولی

 3چادر                        
 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن

 5کپر و آالچیق             
 6سایر                        

 7ستون  2و1براي کد 

 فرعی اصلی

وضع سکونت در واحد 
 مسکونی

 
 1مسکونی دائمی           

 2     مسکونی موسمی   
 3  خالی ازسکنه موسمی

 4ازسکنه دائمی     خالی 

 8ستون 3و 2و1براي کد 

شماره 
ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

 نام استان: .........................................................        

                نام شهرستان: ..................................................

                          نام بخش: ........................................................

  ............................. دهستان: ...................نام 

        ..................................:آبادينام 

 

 

 

 

 

 

                                                 شماره حوزه:

                                                           :نمونه  شماره طبقه آبادي

                                             شماره ردیف آبادي نمونه:   

     از            : نمونه شماره برگ در آبادي
 

 

 

 

 

  

 

        یخ: ...............................رامضا و تا یخ ........................   نام و نام خانوادگی بازبین : ............................. رامضاء و تا  یخ: .................................  نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: .................................... رامضاء و تا    ...............................نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: 

 یخ: ..........................................رامضا  و تا  ...................  ................................فنی و اجرایی: .............. نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول              ...................................یخ: ..........رامضا  و تا  ...................  : ......................................بازبیننام و نام خانوادگی کارشناس 



 

طر
 س

اره
شم

 

 ) 6ستون  1مشخصات واحد مسکونی (براي کد  مشخصات مکان

 توضیحات ضروري
شماره  نوع معبر و نام آن

 پالك

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 
واحد 

مسکونی 
 ؟است
 

 1بلی   
 

 2خیر   

 نوع احد مسکونی
 مسکونی معمولی:

 1واحد آپارتمانی           
 2واحد ویالیی              
 مسکونی  غیر معمولی :

 3                       چادر 
 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن

 5کپر و آالچیق             
 6سایر                        

 7ستون  2و1براي کد 

 فرعی اصلی 

وضع سکونت در واحد 
 مسکونی

 
مسکونی دائمی           

1 
 2     مسکونی موسمی   

 3  خالی ازسکنه موسمی
دائمی     خالی ازسکنه 

4 

 8ستون  3و 2و1براي کد 

شماره 
ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمتجهت جغرافیایی نما یا نماهاي واحد مسکونی:  -1
                    4 غرب                                            3 شرق                                      2 جنوب                               1 شمال 

  
 تعداد بازشو ها(در و پنجره و روزنه) در فضاهاي زیستی واحد مسکونی:-2
 عدد             :      (کمتر از یک مترمربع)تعداد بازشوهاي کوچک -1
 عدد              :        (یک تا دو مترمربع) عداد بازشوهاي متوسطت-2
 عدد            :           (بیش از دو مترمربع)تعداد بازشوهاي بزرگ -3
 

 : آن واحد مسکونی و سطح اشغالساختمان تعداد طبقات  -3
 طبقه                              تعداد طبقات روي زمین             -1 
 طبقه                                            زیر زمین   تعداد طبقات-2
 متر مربع                 سطح اشغال(مساحت زیربناي طبقه اول)       -3
 

 سال                                      :واحد مسکونیبناي عمر  -4
 

 مترمربع              واحد مسکونی: ساختمان مساحت زمین -5

 

   :آن قرار گرفتن و مورد استفاده عملکردمساحت زیر بنا و تعداد اتاق در واحد مسکونی برحسب  -6

ف
ردی

 

 )(مترمربعمساحت زیر بنا  شرح
 تعداد اتاق

 مورد  استفاده کل
1 2 3 4 5 

    کل بنا 1
    فضاهاي زیستی 2
    فضاهاي معیشتی 3
    فضاهاي مشترك زیستی و معیشتی 4
    سایر فضاها  5

 
 وضعیت سند واحد مسکونی:     -7

        3 قولنامه    داراي سند خطی یا                          2 داراي برگه واگذاري                                              1 ثبتیسند 
     5 ندارد                            4   ......................................  نوعسایر با ذکر 

 

 
 

 

                             شماره ردیف آبادي در فهرست نمونه ها:                                                                                      شماره طبقه آبادي:  

                                                                                                           ):  1شماره ردیف واحد مسکونی در فرم فهرست برداري(فرم 

                                             

 جمهوري اسالمی ایران
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

  

  هايآمارگیري از ویژگی
1392-مسکن روستایی  

 
 

2فرم    پرسشنامه واحد مسکونی-

        نام استان: ..........................     

      نام شهرستان: ...................       

  نام بخش: ..........................          

  نام دهستان: ..................  
 

 

......................                          .......................نام آبادي : ..............

  نمونه:    کد آبادي

              شماره حوزه:          
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 واحد مسکونی:     عمده ترین منبع تامین سرمایش -8
           5  دندار                   4  .........................  نوعسایر با ذکر           3 کولر گازي                2 کولر آبی              1 پنکه

 

 آیا این واحد مسکونی داراي فضاي باز براي نگهداري حیوانات می باشد؟                    -9
                             2 نه                                                            1 بله 

          

 آیا این واحد مسکونی داراي حیاط می باشد؟                        -10
                             11سوال    2 نه                                                            1 بله 
      
    1-2 معیشتی  و زیستی                                                                 1-1 زیستی             عملکرد غالب   

 

 آیا این واحد مسکونی داراي ایوان می باشد؟                        -11
                            12سوال    2 نه                                                            1 بله 

      
    1-2 معیشتی  و زیستی                                          1-1 زیستی             عملکرد غالب   

 

 آیا این واحد مسکونی داراي مستراح می باشد؟                        -12
                            13سوال    2 نه                                                            1 بله 
      

                                                                        13سوال     1-2 مجزا از بنا                                             1-1 چسبیده به بنا    نحوه استقرار   
                                                  

                                            1-1-2  به حیاط واحد مسکونی                        1-1-1 به داخل واحد مسکونی    باز شدن در  نحوه      
 

 نحوه ساخت واحد مسکونی:  - 13
                                                                                                                  14سوال   2 ساخت یکباره                                     1 ساخت تدریجی

                     
                                                                                                                     1-2 تکمیل و تجهیز بنا                                             1-1 افزایش زیربنا    منجرشدن به                

   

                                             :            زیستی                                      معیشتیبر حسب فضا نوع سازه بناي واحد مسکونیترین  عمده-14
   1-2                                    1-1                      سازه فلزي                                                        

   2-2                                    2-1 نی                                                                           وسازه بت 
  3-2                                    3-1                                                                 (دیوار باربر)سازه بنایی 

   4-2                                      4-1                            سازه چوبی                                                  
   5-2                                      5-1                                                (ترکیبی از سازه هاي فوق)سازه مختلط 

    

 )14سوال  3-1(براي کد  استفاده شده است؟ از کالف واحد مسکونیدر سازه بنایی فضاهاي زیستی آیا  -15
                            16سوال    2 نه                                                            1 بله 

    

 

 1-3 فاقد کالف در سقف                   1-2 کالف فلزي                         1-1 کالف بتونی          نوع کالف سقف 
   1-6 فاقد کالف در دیوار                    1-5 کالف فلزي                         1-4 کالف بتونی              نوع کالف دیوار
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 ریزي براي فضاهاي زیستی انجام شده است؟  آیا در این واحد مسکونی عملیات پی -16
                             17سوال    2 نه                                                      1 بله 
      

 1-3  نوبت                              1-2 سنگ                         1-1  (آهک و گل)شفته    رفته کار به عمده نوع مصالح  
  1-5   .................................  نوعسایر با ذکر                                  1-4  بلوك سیمانی                                                    

                 
 آیا در این واحد مسکونی عملیات کرسی چینی براي فضاهاي زیستی انجام شده است؟  -17
                             18سوال    2 نه                                                      1 بله 
      

  1-3  خشت                                1-2 سنگ                         1-1 آجر                  رفته کار به عمده نوع مصالح  
  1-5    ................................نوع سایر با ذکر                                    1-4  سیمانی بلوك                                                 

  
 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت رفته در دیوار فضاهاي زیستی واحد مسکونی: کار بهنوع مصالح  - 18
                3 بلوك                                                                    2 سنگ                                                        1  آجر   

                    6     ................................نوع سایر با ذکر                               5 چینه                                                         4  خشت
                                                      

 کار رفته در نماي واحد مسکونی: هب عمده نوع مصالح -19
  4 سیمان                                           3  سنگ                 2  ماشینی آجر                                   1   گري آجر

                                                                             8  ........ .............................نوعسایر با ذکر       7    سرامیک             6  کاهگل، گچ یا گچ و خاك                   5        چوب
 

 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت کار رفته در سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی: هنوع مصالح ب  -20
         5  خشت                            4 چوب             3  گل وگچ                        2 هن آ                     1              آجر 

 10    ..................نوعسایر با ذکر  9 حصیر            8 سفال، شیروانی یا ایرانیت    7   تیرچه و بلوك        6 یا بتونسیمان 
 

 سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی:   عمدهنوع پوشش  -21
                               3 عایق رطوبتی آماده                                             2 قیرگونی                                                        1   کاهگل
                                     6 موزاییک                                                          5 حلب (شیروانی)                                               4     سفال

  9  .........................................................نوعسایر با ذکر            8  بتون                                                            7  آسفالت
 

 شکل ظاهري سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی:   -22
 4 (نیم استوانه) گهواره اي               3 (نیم کره) گنبدي                    2 شیب دار                                      1    مسطح

 
 ؟ کاري رطوبتی شده است آیا سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی عایق - 23

                             24سوال    2 نه                                                      1 بله  
   

     1-3 رطوبتی آماده  عایق               1-2 قیرگونی                     1-1 کاهگل               رفته کار بهعمده نوع مصالح 
        1-5  پالستیک (نایلون)                1-4 سفال، شیروانی یا ایرانیت(سقف شیبدار)                                                        
     1-6  .............................................نوعسایر با ذکر                                                       
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 رفته در کف فضاهاي زیستی واحد مسکونی: کار به عمدهنوع مصالح  -24
                                                             4     موزاییک                                3 چوب                                  2 سنگ                             1             آجر
                                           8  و ماسه سیمان یا بتون                  7 گل و آهک                            6  چگل و گ                        5             گل

 10 سازي  فاقد کف                     9  ....................................................نوع....سایر با ذکر 
 

 آیا سرپرست خانوار ساکن درواحد مسکونی از زندگی در روستا راضی می باشد؟ -25

 2 نه                                                                                 1 بله        
 

 آیا سرپرست خانوار از واحد مسکونی راضی می باشد؟   -26
 2 نه                                                                                  1 بله       

 

 شده است؟        احداثبنیاد مسکن تسهیالت دریافتی از از با استفاده آیا  این واحد مسکونی  -27
 

  پایان آمارگیري   2 نه                    28سوال   سال احداث                                     1  بله       
   

 اي که بر اساس آن پروانه دریافت شده، در مرحله احداث بنا، تغییر کرده است؟ آیا نقشه-28
  29سوال   2 نه                                                                                  1 بله        

                                     

   1-2 تغییر نقشه معماري بدون اضافه شدن زیربنا                  1-1 سطح زیربنا  افزایش  نوع تغییر ترین  عمده          
       1-3    ................................................موردسایر با ذکر                                                                                                 

 

 آیا پس از اتمام بنا و سکونت در آن، تغییراتی در بنا داده شده است؟-29

 30سوال  2 نه                                                                                 1 بله        
                        

                                                          1-3   لوله کشی آب                  1-2 در و پنجره                    1-1   (دیوار و سقف)سازه اي   نوع تغییر ترین عمده 
                    1-6   .............نوعسایر با ذکر          1-5 سیستم فاضالب               1-4       سیم کشی برق

           

 ( وام و آورده شخصی) مجموع پولی که براي احداث  فضاهاي زیستی واحد مسکونی هزینه شده است؟ -30
   

 ریال                                                                                                                      

   توضیحات:
............................................................................................................................. ...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

 
 

                                     تلفن: م خانوادگی پاسخگو: .......................................................................................                  نام و نا

 ..........................امضا و تاریخ: .................................                 .......................  نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: .......................................................

 : ............................................................ امضا و تاریخ       نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: ............................................................................            

  ..............................امضا و تاریخ: ..............................           نام و نام خانوادگی بازبین: ...........................................................................................       

 ..............................امضا و تاریخ: ..............................           نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین: ..........................................................................       
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 : 1392در سال وضع سکونت در آبادي -1

 4   خالی از سکنه دائمی          3   موسمی خالی از سکنه            2   موسمی داراي سکنه           1  دائمی داراي سکنه

                    پایان آمارگیري                                                                          2سوال                                                    

   

 :1392اهالی این آبادي در سال غالب اقتصاديفعالیت  -2

  3  خدمات                                                         2 صنعت                                                           1 کشاورزي

                                                         

                 کارگاه فعال صنایع دستی وجود دارد؟آبادي  در اینآیا  -3

  2 نه                                                                       1   بله

 

 :    1392بافت مسکونی آبادي در سال -4

           3   غیر متراکم (باز)                                              2 نیمه متراکم                                                    1  متراکم 

 

 هاي اخیر داراي گسترش بوده است؟                        آیا بافت مسکونی آبادي در سال -5

                             6سوال    2 نه                                                                       1   بله

      

 1-3    .......................... موردسایر با ذکر                  1-2   باغات               1-1 اراضی زراعی    سمت گسترش      

 

 مصالح عمده بکار رفته در احداث واحدهاي مسکونی آبادي: -6

  3  مصالح توام بومی و غیر بومی                              2 مصالح غیر بومی                                           1 مصالح بومی 

 

 

         .....  ....استان: ..................نام 

          ....... ...نام شهرستان: .........

          .......  ...نام بخش: ................

  .. ....نام دهستان: ..............

 

 

 

    ............................                      .......................نام آبادي : ........

        :  کد آبادي 

             شماره حوزه:           

    

 

  

 

 

   .............................................. آبادي:نام قبلی                                                     ...............................................        نام دیگر آبادي:

                                                :     شماره ردیف آبادي در فهرست نمونه ها                                                                              شماره طبقه آبادي:

ایرانجمهوري اسالمی   
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 

 هاي آمارگیري از ویژگی
1392-مسکن روستایی  

 

3فرم    پرسشنامه آبادي-
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 در آبادي وجود دارد؟        1392آیا سازمان مسئول جمع آوري و دفع زباله در سال -7

                             8سوال    2 نه                                                                        1 بله 

             

   1-2 شوراي اسالمی آبادي                                         1-1  یا دهیاري ، دهداريبخشداري         سازمان مسئول  
                                   1-4 .....................................سایر با ذکر نام  .........                1-3 شهرداري شهر نزدیک                                                 
 

 :  1392عمده ترین نوع وسیله مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی آبادي در سال -8

             3 تاکسی سرویس                                                      2 مینی بوس                                                1 اتوبوس 
 5  .................................نوعایر با ذکر س                    4    وانت بار

 

 ؟شده است خرید و فروشمسکونی در آبادي واحد احداث براي زمین  1392 در سالآیا  -9
 

 

   10سوال   2 نه      ریال        یک مترمربع خرید و فروشمتوسط مظنه قیمت          1  بله   

                          

 ؟شده استمسکونی در آبادي احداث واحد  1392 در سالآیا  -10
 

 

   11سوال   2 نه       ریال              متوسط مظنه هزینه احداث یک مترمربع           1  بله   

                          

 ؟داده شده است  اجارهمسکونی در آبادي واحد  1392 در سالآیا  -11
 

 

                            2 نه         ریال             یک مترمربع بهاي ماهانه اجارهمتوسط مظنه            1  بله   
 

                  
 

 توضیحات:
................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 
 پاسخگویان:نام و نام خانوادگی 

                                                          تلفن:                     .....................................................................................                                       -1
                                                                                             تلفن:                     .....................................................                                         ................................ -2
                                                                                       تلفن:                   .............................................                                           ........................................ -3

 .................................................................. امضا و تاریخ:             ........................................................         ...................... نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر :

 ..................................................................  امضا و تاریخ:            .............................................................................          نام و نام خانوادگی کارشناس گروه:

 ..................................................................  امضا و تاریخ:            .............................................         ............................................... نام و نام خانوادگی بازبین :

 امضا و تاریخ: ............................................................                نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین : ....................................................................  

 .............. امضا و تاریخ:  .............................................              نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرایی: ............................................  
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 1392تفکیک شهرستان:  به  درصد خطاي نسبی اقالم مورد آمارگیري در سطح استان چهارمحال و بختیاري

 صفت مورد نظر
 چهارمحالاستان 

 بختیاري و
 لردگان کیار کوهرنگ فارسان شهرکرد بروجن اردل

 5/8 3/2 16/4 8/5 9/9 12/5 4/7 3/2  ......................................... نما تعداد میانگین

 18/0 7/8 7/7 7/4 7/0 6/5 14/0 10/9  .............. کوچک بازشوهاي تعداد میانگین

 11/1 8/3 7/2 4/4 9/5 25/2 7/1 5/9  ............. متوسط بازشوهاي تعداد میانگین

 10/3 16/0 8/9 12/7 14/1 27/6 8/3 5/7  ................. بزرگ بازشوهاي تعداد میانگین

 4/8 4/8 7/4 5/8 5/1 12/6 7/4 2/7  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین
اشغال  سطح مساحت میانگین

 3/4 5/8 9/6 4/0 4/5 9/6 3/7 2/1  ....................................................... )(مترمربع
 فضاهاي در طبقات کل تعداد میانگین
 2/3 6/1 4/6 2/2 4/2 2/0 3/3 1/4  .............................................................زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین
 5/3 3/9 15/5 3/8 6/1 3/5 5/9 2/7  .................. آن زمین مساحت به ساختمان

 8/5 3/9 18/2 20/7 11/3 14/2 10/2 4/7  .. )مسکونی(سال واحد بناي عمر میانگین
 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 7/4 11/7 18/4 4/8 9/9 14/5 8/4 4/0  ...................................... )مسکونی (مترمربع

 3/5 6/2 9/5 5/4 5/0 10/3 4/0 2/1  .... )زیربنا (مترمربع کل مساحت میانگین

 5/2 4/1 6/3 5/2 4/8 4/7 4/2 2/3  ............................ هااتاق کل تعداد میانگین
 مورد هاياتاق کل تعداد میانگین
 5/3 4/4 6/2 5/4 4/5 5/8 4/4 2/3  ........................................................... استفاده
 فضاهاي زیربناي مساحت میانگین

 2/9 2/0 8/5 5/1 5/1 5/2 4/0 1/7  ......................................... )زیستی (مترمربع
 عملکرد داراي هاياتاق تعداد میانگین
 2/8 2/2 6/3 6/0 4/1 2/7 3/2 1/6  .............................................................زیستی

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین
 2/8 2/4 6/1 6/2 4/4 2/9 3/4 1/6  .................................. زیستی عملکرد داراي

 سایر داراي هاياتاق تعداد میانگین
 14/0 7/7 17/3 8/8 10/6 7/6 18/6 6/4  ........................................................ عملکردها

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین 
 14/0 8/1 17/3 8/8 12/5 7/6 18/6 6/5  ...................................عملکردها سایر داراي

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین
 … … … … … … … 2/6  ..........................)ریال (هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه بهاي اجاره میانگین
 … … … … … … … 13/1  ..................... )ریال مسکونی (هزار واحد از

 براي زمین مترمربع یک قیمت میانگین
 … … … … … … … 17/0  ............ )ریال مسکونی (هزار واحد احداث

 



  

 

 

 
 

 

 
 نتایج آمارگیري از

 1392-هاي مسکن روستایی ویژگی 

 )استان خراسان جنوبی(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفتارپیش
 

بین روستاها و شهرها و ها متاثر از تغییر موازنه جمعیتی چهره روستاهاي ایران به سرعت در حال تغییر است. بخشی از این دگرگونی
هاي دولت در ابعاد مختلف از اثرگذاري زندگی شهري بر روستایی به لحاظ فرهنگی و کالبدي است و بخش دیگر آن ناشی از سیاست

و نظارت بنیاد  ست. بر اساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت (با هدایتا جمله توسعه کالبدي در روستاها
هزار واحد مسکونی  200سازي ساالنه موظف به بهسازي و مقاوم ،هاي چهارم و پنجم توسعهانقالب اسالمی) طی برنامهمسکن 

توسط دولت در کنار واحدهایی که خارج از  ،ه تسهیالت کم بهره است. شناسایی و رصد این حجم تغییرات گستردهیروستایی با ارا
گذاران توسعه ریزان و سیاستشود، امري ضروري و براي برنامهروستاییان ساخته می هاي شخصیهاي بانکی با آوردهسیستم وام

 روستایی حیاتی است.
هاي ویژگی ریزي در این خصوص مستلزم آگاهی از آمار و اطالعاتگذاري و برنامهتامین مسکن مناسب در روستاها و هرگونه سیاست

هاي کمی و کیفی مبتنی بر این آمار و اطالعات است. لذا در راستاي تهیه آمار مسکن روستایی در نقاط مختلف کشور و تهیه شاخص
هاي مسکن روستایی از اوایل دهه هشتاد مورد توجه بنیاد مسکن تخصصی و رفع خالهاي اطالعاتی موجود، آمارگیري از ویژگی

، قرار گرفت و پیشنهاد انجام چنین کاري در ستا سازي مسکن در روستاهاانقالب اسالمی که متولی اصلی تولید، بهسازي و مقاوم
تا کنون سه  ریزي وقت، وزارت مسکن و شهرسازي و مرکز آمار ایران رسید.فواصل زمانی پنج ساله به تایید سازمان مدیریت و برنامه

 1392 سال کشور در هاي مسکن روستایی که آخرین مورد آن طرح آمارگیري از ویژگی است  رسیدهدوره از این آمارگیري به انجام 
 .باشد می

هایی که در این گیري از دادهامید است با بهرهصورت گرفته در راستاي اجراي این طرح،  در پایان ضمن تقدیر از تالش هاي
زمینه تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مسکن در روستاها فراهم و با مقایسه روند تغییرات (مبتنی بر  ،آمارگیري استخراج شده است

 ریزي براي تامین مسکن مناسب روستایی و در نهایت توسعه پایدارگیري و برنامهدو آمارگیري گذشته) بستر الزم براي تصمیم
 مهیا گردد.  روستاها

 

 علیرضا تابش

یس بنیاد مسکن انقالب اسالمییر





  
 
 
 
 

 مقدمه
 

اشتن آمار و کالبدي، دو چه از جنبه  یجمعیت تغییراتصحیح و دقیق امور مربوط به مسکن روستایی چه از جنبه الزمه پایش 
مسکن روستایی کشور و نیز آگاهی از  اطالعات صحیح، دقیق، جامع و بهنگام در رابطه با خصوصیات کمی و کیفی وضع موجود

تنها منابع آماري موجود در زمینه مسکن روستایی،  1382تا سال . استهاي کشور شرایط اجتماعی و اقتصادي حاکم بر آبادي
هاي ساختمانی بخش هاي موردي از فعالیتساله و نیز آمارگیري 10هاي عمومی نفوس و مسکن با فواصل زمانی سرشماري

 هايویژگیمربوط به تخصصی و فنی که این اطالعات نیز بسیار کلی بوده و شامل مباحث  بودخصوصی در نقاط شهري و روستایی 
 د. بومسکن روستایی ن

در فواصل  تاکنون در سه مقطع زمانی و توسعه کالبدي روستاها براي پاسخ به نیاز فوقول ئبنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان مس
با  1382ی نموده است. این طرح براي اولین بار در سال یهاي مسکن روستاگیري از ویژگیمبادرت به اجراي طرح نمونه ،پنج ساله

واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد که نتایج آن با  46413روستا و جمع آوري مشخصات فنی  2118آمارگیري از 
هاي از ویژگی منتشر شد. دومین اجراي طرح آمارگیري 1383استان در یک جلد براي کل کشور در سال دقتی قابل تعمیم در سطح
روستا و جمع آوري مشخصات فنی  8257با تغییر در برخی اقالم آماري و نیز حجم نمونه، در  1387مسکن روستایی در سال 

نمونه در این سال منجر شد اطالعات تا سطح شهرستان  واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد. افزایش حجم 165140
جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه براي کل کشور منتشر شد. سومین  30در  1388قابل تعمیم باشد. نتایج این طرح در سال 

 209044فنی روستا و جمع آوري مشخصات  8446با تغییر اندك در برخی اقالم آماري در  1392طرح در سال این دوره اجراي 
یکی  ادي ها هم تعداد واحدهاي مسکونی)عالوه بر افزایش حجم نمونه (هم به لحاظ تعداد آب واحد مسکونی نمونه انجام شده است.

شده و ست که به منظور اعتبار بخشی به داده هاي جمع آوريا آن 1387نسبت به سال  1392دیگر از تفاوت هاي نشریه سال 
اند. اطالعات نشریات حاضر که تا ها در جداول ادغام شدهتعمیم اطالعات به کل کشور برخی از ستونکاهش خطاي نسبی، هنگام 

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه براي کل کشور در دسترس پژوهشگران و  31سطح شهرستان معتبر است به تفکیک 
 عالقمندان است. 

بخش تهیه  همکاري و همیاري گروه هاي مختلف کاري در کل فرایند طرح. رسید مگر با پشتکار،نتایج طرح حاضر به سرانجام نمی
با پشتوانه علمی اساتید دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی و دیگر صاحبنظران  1392طرح فنی آمارگیري سال 

کت و همکاري کلیه شعب بنیاد مسکن مشاور طرح، شرکت آمار اندیشان فراز و با مشار مسکن روستایی و بخش اجرایی آن با هدایت
 استان کشور انجام شد.  31انقالب اسالمی در 

ها تعریف شد. کمیته هاي مختلفی ذیل ستاد اجرایی کل کشور در دو سطح کل کشور و استان 1392ساختار اجرایی طرح در سال 
اي را ایفا تحقیقات مسکن روستایی نقش دبیرخانه یت امور اجرایی طرح را در ابعاد مختلف به عهده داشتند. دفتر مطالعات وولئمس

یس و یها، خود در چند سطح تعریف شد. مدیران کل بنیاد مسکن و معاونین بازسازي ایشان نقش رهاي اجرایی در استاننمود. رده
ها فعال بودند. نیز در استانهاي مالی، اداري، روابط عمومی و تبلیغات یس ستاد اجرایی استان را به عهده داشتند. کمیتهیجانشین ر

، شامل کارشناسان بازبینی، بازبینان، کارشناسان گروه و اجراییها هدایت فنی نیروهاي فنی و اجرایی در استانول ئمسکارشناسان 
اشت. آمارگیران را به عهده داشتند. نظارت بر این طرح نیز در چندین سطح صورت پذیرفت که در راس آن مرکز آمار ایران قرار د

یت نظارت بر حسن اجراي طرح را به عهده داشت. لذا الزم است از کلیه ولئمساین مرکز با اعزام ناظران فنی خود به سرتاسر کشور، 
طور همکاران واحد آموزش، روابط عمومی، حراست، اداري و پشتیبانی اندرکاران تهیه طرح فنی، اجرا، نظارت، استخراج و همیندست

 ها قدردانی و تشکر نمایم.یاد مسکن انقالب اسالمی و استاندر دفتر مرکزي بن
 

 
 محمدعلی وجدانی

 مدیر کل مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی





  

 
 

 مشاور تهیه طرح فنی

 دانشگاه شهید بهشتی

 
 مشاور اجراي طرح

 شرکت آمار اندیشان فراز

 
 مشاورین علمی طرح

 سرتیپی پور، حمید علوي مجد و خانم نسرین افتخاريآقایان محسن 

 

 ین اجرایی طرح در دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمیولئمس

آقایان عزیزاله مهدیان، محمدعلی وجدانی، حمید سهرابی، مجید جودي، سید محسن رشتیان، حسن رضائی، احمد زمزم، 
رضا بنکدار، محمدرضا ملکی، کشاورز، پیرهادي، سید موسی احمدي، الدین خزاعی، سید مهدي نادمی، مرتضی اورنگی، جالل
 پور. ها مریم الوي، منصوره روحی، محدثه رمضانخانم

 

 هاین اجرایی طرح در استانولئمس

 استان 31مدیران کل و معاونین بازسازي و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 

 

 نظارت 

 اندیشان فراز، کارشناسان دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمیمرکز آمار ایران، شرکت آمار 

 
 
 
 
 
 
 





  

 فهرست مندرجات
 
 

 صفحه                        عنوان                                                                                                                        
 

33T33طرح مشخصاتT ........................................................................................................................................ 11 

33T33میمفاه و فیتعارT...................................................................................................................................... 15 

33T33ها یافته خالصهT ........................................................................................................................................ 19 

33T33نمودارهاT................................................................................................................................................ 23 

33T33ها جدولT ................................................................................................................................................ 29 

33T1- 139233: اهالی غالب ياقتصاد فعالیت نوع برحسب خراسان جنوبی استان  هاي روستاT ...................................................... 31 

33T2- 139233: یدست عیصنا دیتول کارگاه تیوضع برحسب خراسان جنوبی استان  هاي روستاT ................................................... 31 

33T3- 139233: یمسکون بافت نوع برحسب خراسان جنوبی استان  هاي روستاT ........................................................................ 31 

33T4- 139233: گسترش جهت و تیوضع برحسب خراسان جنوبی استان  هاي روستاT ................................................................ 31 

33T5- 139233: یمسکون يواحدها احداث در رفته کار به ي عمده مصالح نوع برحسب  خراسان جنوبی استان  هاي روستاT .................. 31 

33T6- 139233: زباله دفع و آوري جمع مسئول سازمان و وضعیت برحسب  خراسان جنوبی استان  هاي روستاT ................................. 32 

33T7- 139233:یعموم نقل و حمل ستمیس در استفاده مورد ي لهیوس نوع نیتر عمده برحسب  خراسان جنوبی استان  هاي روستاT ...... 32 

33T8- 139233: یمسکون واحد احداث يبرا نیزم مترمربع کی متیق ي مظنه متوسط برحسب خراسان جنوبی استان  هاي روستاT ...... 32 

33T9-139233: مسکونی يربنایز مترمربع کی احداث ينهیهز ي مظنه متوسط برحسب خراسان جنوبی استان  هاي روستاT ............... 32 

33T10- 139233: مسکونی يربنایز مترمربع کی يماهانه بهاي  اجاره ي مظنه سطمتو برحسب خراسان جنوبی استان  هاي روستاT ........ 32 

33T11- ــدها ــکون يواح ــول یمس ــتایی یمعم ــتان  روس ــوبی اس ــان جن ــب  خراس ــت برحس ــجغراف جه ــا ییای ــه نماه ــتفک ب                      کی
 139233T ................................................................................................................................................ 33: شهرستان

33T12- - کیــتفک بــه آن میــانگین و نمــا تعــداد برحســب  خراســان جنــوبی اســتان  روســتایی یمعمــول یمســکون يواحــدها                
 139233T ................................................................................................................................................ 33: شهرستان

33T13- ـ تفک بـه  یسـت یز يفضـاها  در بازشـو  نـوع  برحسـب   خراسـان جنـوبی   اسـتان   روستایی یمعمول یمسکون يواحدها        کی
 139233T ................................................................................................................................................. 34: شهرستان

33T14- یسـت یز يفضـاها  در آن نیانگیم و بازشو تعداد و نوع برحسب  خراسان جنوبی استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدها 
 139233T .................................................................................................................................... 34:شهرستان کیتفک به

33T15- ـ م و طبقـات  تعـداد  تنـوع،  برحسـب   خراسان جنـوبی  استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدها ـ تفک بـه  آن نیانگی                 کی
 139233T ................................................................................................................................................. 36: شهرستان

33T16- 139233: شهرستان کیتفک به آن نیانگیم و عمر برحسب  خراسان جنوبی استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدهاT .........37 

33T17- ـ  مسـاحت  برحسـب   خراسـان جنـوبی   اسـتان   روسـتایی  یمعمـول  یمسکون يواحدها ـ م و نیزم ـ تفک بـه  آن نیانگی            کی
 139233T .................................................................................................................................................37: شهرستان

33T18- ـ تفک بـه  فضـاها  عملکـرد  نـوع  و وضـعیت  برحسـب   خراسـان جنـوبی   اسـتان   روسـتایی  یمعمول یمسکون يواحدها         کی
 139233T ................................................................................................................................................ 38: شهرستان

33T19- ـ م و ربنـا یز مسـاحت  کـل  برحسـب     خراسان جنـوبی  استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدها ـ تفک بـه  آن نیانگی                  کی
 139233T ................................................................................................................................................ 38: شهرستان

33T20- و) همکـف  ي طبقـه  زیربناي( اشغال سطح میانگین بر برحسب   خراسان جنوبی استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدها 
 139233T ...................................................... 39:شهرستان کیتفک به آن زمین مساحت به ساختمان اشغال سطح نسبت متوسط

33T21- ـ م و یسـت یز يفضـاها  ربنـاي یز مساحت برحسب   خراسان جنوبی استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدها  آن نیانگی
139233T ................................................................................................................................... 39: شهرستان کیتفک به



  

33T22- ـ تفک بـه  معیشـتی  يفضـاها  ربنـاي یز مسـاحت  برحسب  خراسان جنوبی استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدها               کی
 139233T .................................................................................................................................................. 40: شهرستان

33T23- ـ م و اتـاق  تعداد عملکرد، نوع برحسب  خراسان جنوبی استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدها ـ تفک بـه  آن نیانگی  کی
 139233T .................................................................................................................................................. 40:شهرستان

33T24- اسـتفاده،  مـورد  هـاي  اتاق عملکرد نوع برحسب  خراسان جنوبی استان در اتاق يدارا روستایی یمعمول یمسکون يواحدها 
 139233T .................................................................................................. 42: شهرستان کیتفک به آن نیانگیم و اتاق تعداد

33T25- 139233: شهرستان کیتفک به سند نوع و وضعیت برحسب  خراسان جنوبی استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدهاT ....... 43 

33T26- ـ تفک بـه  شیسـرما  نیتـام  منبـع  نیتـر  عمـده  برحسـب   خراسان جنوبی استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدها                   کی
 139233T ................................................................................................................................................. 44: شهرستان

33T27- ـ تفک به  واناتیح ينگهدار يبرا باز يفضا تیوضع برحسب  خراسان جنوبی استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدها  کی
 139233T ................................................................................................................................................. 44:شهرستان

33T28- ـ ح عملکـرد  نـوع  و تیوضـع  برحسـب   خراسـان جنـوبی   اسـتان   روسـتایی  یمعمول یمسکون يواحدها ـ تفک بـه  اطی  کی
 139233T ................................................................................................................................................. 45:شهرستان

33T29- ـ ا عملکـرد  نـوع  و تیوضـع  برحسـب   خراسـان جنـوبی   اسـتان   روسـتایی  یمعمول یمسکون يواحدها ـ تفک بـه  وانی  کی
 139233T ................................................................................................................................................. 45:شهرستان

33T30- ـ تفک بـه  آن اسـتقرار  ي نحـوه  و مستراح تیوضع برحسب خراسان جنوبی استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدها  کی
 139233T ................................................................................................................................................. 46: شهرستان

33T31- کیــتفک بــه آن يبنــا ســاخت تیوضــع برحســب   خراســان جنــوبی اســتان  روســتایی یمعمــول یمســکون يواحــدها                 
 139233T ................................................................................................................................................. 46: شهرستان

33T32- ـ تفک بـه  یشتیمع و یستیز يفضاها در سازه نوع برحسب  خراسان جنوبی استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدها  کی
 139233T ................................................................................................................................................. 47:شهرستان

33T33- یستیز يفضاها در کالف تیوضع برحسب  خراسان جنوبی استان روستایی بنایی ي سازه داراي یمعمول یمسکون يواحدها      
 139233T ................................................................................................................................... 48: شهرستان  کیتفک به

33T34- ـ ر یپ در رفته کار به ي هعمد مصالح نوع و تیوضع برحسب  خراسان جنوبی استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدها  يزی
 139233T ............................................................................................................. 48: شهرستان کیتفک به یستیز يفضاها

33T35- در رفتـه  کـار  بـه  ي هعمـد  مصـالح  نـوع  و تیوضـع  برحسب  خراسان جنوبی استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدها 
 139233T ............................................................................................ 49: شهرستان کیتفک به یستیز يفضاها ینیچ یکرس

33T36- ـ د در رفتـه  کار به مصالح نوع برحسب  خراسان جنوبی استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدها  یسـت یز يفضـاها  واری
 139233T .................................................................................................................................... 49:شهرستان کیتفک به

33T37- ـ تفک بـه  نمـا  در رفتـه  کـار  به ي عمده مصالح نوع برحسب  خراسان جنوبی استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدها  کی
 139233T ................................................................................................................................................. 50:شهرستان

33T38-یسـت یز يفضـاها  سـقف  در رفتـه  کـار  به مصالح نوع برحسب  خراسان جنوبی استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدها 
 139233T ................................................................................................................................... 51: شهرستان کیتفک به

33T39-ـ تفک به یستیز يفضاها سقف ي عمده پوشش نوع برحسب  خراسان جنوبی استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدها  کی
 139233T ................................................................................................................................................. 52:شهرستان

33T40- ـ تفک بـه  زیسـتی  فضـاهاي  سـقف  ظـاهري  شکل برحسب  خراسان جنوبی استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدها     کی
 139233T ................................................................................................................................................. 53:شهرستان

33T41- سـقف  یرطـوبت  يکـار قیعا نوع نیتر عمده و تیوضع برحسب  خراسان جنوبی استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدها 
 139233T ............................................................................................................. 53: شهرستان کیتفک به یستیز يفضاها

33T42- زیستی فضاهاي کف در رفته کار به ي عمده مصالح نوع برحسب  خراسان جنوبی استان  روستایی یمعمول یمسکون يواحدها 
 139233T .................................................................................................................................... 54:شهرستان کیتفک به

33T33ها پرسشنامهT .......................................................................................................................................... 55 



 11                                                                                     1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج

 

 
 
 

 مشخصات طرح
 
 
 
 

 طرح  سابقه
در سـطح  1392و  1387 هاي هاي کشور و براي دومین و سومین یار در سـال در سطح استان 1382این طرح براي اولین بار در سال 

 هاي کشور توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و اجرا شد. شهرستان

 
 ضرورت اجراي طرح

طور طبیعـی  ي آماري به ، اطالعات جامعه"1387هاي  مسکن روستایی  ویژگیآمارگیري از  "سال از اجراي طرح 5با توجه به گذشت 
دچار تغییر گشته و بدین لحاظ، تامین نیازهاي آماري جدید و اطالعات بهنگام از وضعیت کمی و کیفی مسکن در روسـتاهاي کشـور 

اسالمی در خصوص بهسازي مسکن روسـتایی،  ناپذیر است. همچنین با توجه به امکانات فراهم شده توسط بنیاد مسکن انقالب اجتناب
آوري آمار و اطالعات دقیق و بهنگام از وضعیت مسکن در روستاهاي کشور امري ضروري بوده است. این اطالعـات، آمـار الزم در  جمع

ها و  رنامـهعنوان معیـاري بـراي ارزیـابی میـزان موفقیـت ب کنـد و بـه ریزي براي بهسازي مسکن روستایی را فـراهم می خصوص برنامه
هـاي رود. با توجه به این که اطالعـات مـورد نظـر، خصوصـیات و ویژگـی کار می هاي اعمال شده در بخش مسکن روستایی به سیاست

تخصصی مسکن روستایی است و امکان جمع آوري این اطالعات از طریق سرشماري عمومی نفوس و مسکن امکان پذیر نیست، طرح 
 هاي کشور به اجرا گذاشته شد. در سطح شهرستان 1392روستایی در سال هاي مسکن  آمارگیري از ویژگی

 
 هدف طرح

 باشد:  طرح، گردآوري آمار و اطالعاتی از خصوصیات کمی و کیفی مسکن در روستاهاي کشور به شرح زیر میاین  هدف
 هاي عمومی روستا شناخت ویژگی -
 هاي واحدهاي مسکونی روستایی شناخت ویژگی -
 
 فهد  جامعه 

در سال  ها آني  هداراي سکن واحدهاي مسکونینیز و تر دارند اي که بیست واحد مسکونی معمولی و بیش هاي داراي سکنه تمام روستا
 دهند. این طرح را تشکیل می ي هدف جامعه 1392

 
 واحد آماري

تـر دارد و یـا واحـد معمـولی و بـیشاي که بیست واحـد مسـکونی  سکنهواحد آماري در این طرح برحسب مورد، یک روستاي داراي 
 است. 1392ها در سال  گونه روستا مسکونی داراي سکنه در این

 
 زمان آماري

 و روز آمارگیري است. 1391زمان آماري این طرح برحسب مورد، سال 



 1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج                                                                                       12

 

 زمان آمارگیري
 است. 1392آبان  20مهر تا  20زمان آمارگیري این طرح 

 
 آوري اطالعات روش جمع

ي مستقیم با خانوار ساکن در واحد مسکونی(فرم واحـد مسـکونی) و مطلعـان محلـی در  آمارگیري، اطالعات از طریق مصاحبهدر این 
 شود. آوري می روستا (فرم آبادي) جمع

 
 سطح انتشار

 سطح انتشار نتایج این طرح کل کشور، استان و شهرستان است.
 

 وردآسطح ارائه بر
ها در سطح استان و کشور و براي واحدهاي مسکونی در سطح شهرسـتان، اسـتان و  طرح براي آباديآوري شده در این  اطالعات جمع

 کل کشور قابل ارایه است.
 

 گیري قابل پذیرش خطاي نمونه
درصد و براي براوردهـاي مربـوط  15ها  حداکثر میزان خطاي نسبی قابل پذیرش در این طرح براي براوردهاي حاصل مربوط به آبادي

 شود. بینی می درصد پیش 18دهاي مسکونی به واح
 

 گیري چارچوب نمونه
 گیري به شرح زیر است: شود، چارچوب الزم براي هر یک از مراحل نمونه گیري در دو مرحله انجام می که نمونه با توجه به این

 

سکنه (دائمی یا موسمی) کـه بـر هاي داراي  ي اول این طرح عبارت است از فهرست تمام آبادي : چارچوب مرحلهي اول مرحله -الف
واحد مسـکونی یـا بیشـتر هسـتند. ایـن فهرسـت شـامل اطالعـات  20، داراي 1390اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

 جغرافیایی، تعداد واحد مسکونی و تعداد خانوار است.
 

 ي دوم به صورت زیر است: : چارچوب مرحلهي دوم مرحله -ب
 

برداري از کل  واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهاي مسکونی با فهرست 180هایی که برابر یا کمتر از  آبادي: در هاي معمولی آبادي
 شود. آبادي تهیه می

 

واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهاي مسکونی در بخشی از آبادي کـه بـه طـور  180هایی که بیشتر از  : در آباديهاي بزرگ آبادي
 شود.  برداري تهیه می شود با فهرست تصادفی مشخص می

 
 گیري واحد نمونه
 شرح زیر است: گیري به گیري در هر یک از مراحل نمونه واحد نمونه

 

واحـد  20داراي  1390راي سکنه (دائمی یا موسمی) که در سرشماري عمـومی نفـوس و مسـکن : یک آبادي داي اول مرحله -الف
 تر است.  مسکونی یا بیش

 

 ي اول است. گیري مرحله : یک واحد مسکونی واقع در واحد نمونهي دوم مرحله -ب
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 گیري روش نمونه
هـاي داراي  ست. در این طرح ابتدا در هـر شهرسـتان آباديبندي شده ا اي طبقه گیري در این طرح، نمونه گیري دو مرحله روش نمونه

شوند. سپس از هر طبقه تعداد آبادي نمونه مورد نظر بـه  بر حسب تعداد واحد مسکونی به طبقاتی تقسیم میوس یدالینسکنه با روش 
 شوند.  هاي نمونه انتخاب می شود. تعداد واحد مسکونی نمونه مربوط به هر شهرستان از داخل آبادي روش تصادفی ساده استخراج می

 
 روش تعیین اندازه نمونه

 شوند: تعداد نمونه هاي مرحله اول و دوم به روش زیر تعیین می
 

 ي اول (تعداد آبادي نمونه) مرحله -الف
روضـات زیـر، باشند با در نظـر گـرفتن مف با توجه به نتایج اجراي قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهاي مورد نظر طرح از نوع نسبت می

 تعداد آبادي نمونه در هر استان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد: 
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pفرض شده است. 3/0ها در هر استان که حداقل  : نسبت صفت مورد نظر مربوط به آبادي 
rفرض شده است. 15/0حداکثر  : مقدار خطاي نسبی نسبت مورد نظر در هر استان که 
nي نمونه در هر استان  هاي داراي سکنه : تعداد آبادي 

Nهاي داراي سکنه در هر استان در چارچوب : تعداد آبادي 
deff براي آن در نظر گرفته شد. 1: اثر طرح که با توجه به نتایج اجراي قبلی مقدار محافظه کارانه 

 

 شود.  تعداد آبادي نمونه در هر استان به صورت متناسب بین طبقات آن استان توزیع می
 

 مرحله دوم (تعداد واحد مسکونی نمونه) -ب
مفروضـات زیـر، باشند با در نظـر گـرفتن  با توجه به نتایج اجراي قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهاي مورد نظر طرح از نوع نسبت می

 تعداد واحد مسکونی نمونه در هر شهرستان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد:
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p فرض شده است. 3/0: نسبت صفت مورد نظر مربوط به واحدهاي مسکونی در هر شهرستان که حداقل 
r فرض شده است. 18/0: مقدار خطاي نسبی نسبت مورد نظر در هر شهرستان که حداکثر 

mهاي داراي سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهاي مسکونی نمونه در آبادي 
Mهاي داراي سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهاي مسکونی در آبادي 

deff شود. منظور می 2: اثر طرح که با توجه به نتایج اجراي قبلی برابر 
 گردد. ر هر شهرستان به صورت متناسب بین طبقات آن شهرستان توزیع میتعداد واحد مسکونی د

 

هاي نمونه در هر طبقه از هر شهرستان تعداد واحدهاي مسکونی نمونـه  سپس با تقسیم تعداد واحدهاي مسکونی نمونه به تعداد آبادي
 شود.  در هر آبادي محاسبه می

 
 روش انتخاب واحدهاي نمونه

 شود: دو مرحله و به صورت زیر انجام میها در  انتخاب نمونه
 

ها، تعداد آبادي هـاي تخصـیص یافتـه بـه هـر طبقـه بـه روش تصـادفی سـاده بـدون  بندي آبادي پس از طبقهي اول:  مرحله -الف
 شوند.  جایگذاري انتخاب می

 

   ي دوم: مرحله -ب
ي مـورد نیـاز بـه  دهاي مسکونی آبـادي، تعـداد نمونـهبرداري از کل واح هاي معمولی، پس از فهرست هاي معمولی: در آبادي آبادي .1

 شوند. اي انتخاب می روش سیستماتیک دایره
واحد مسکونی در آبادي، تعداد نمونـه ي مـورد نیـاز از بـین  180هاي بزرگ، پس از فهرست برداري از  هاي بزرگ: در آبادي آبادي .2

 شوند. ها به روش سیستماتیک انتخاب می آن
 شود.   ماره ردیف واحدهاي مسکونی نمونه در هر آبادي مشخص شده و در اختیار گروه اجرا گذاشته میبراي سهولت اجرا، ش

 
 گیري نتایج طرح خطاي نمونه

 دست آمد: پس از بررسی اطالعات حاصل از اجراي طرح، نتایج زیر به
درصد باشد، ممکن است میزان خطاي  30در جداول مربوط به صفات کیفی، وقتی که مقدار یک ستون بر حسب درصد، کمتر از  -

 تر شود.بینی شده بیش وردهاي حاصل، از میزان پیشآنسبی بر

ها میانگین محاسبه شده است) در  وردهاي حاصل از اجراي طرح براي صفات کمی (صفاتی که براي آنآمیزان خطاي نسبی بر -
وارد میزان خطاي نسبی محاسبه شده از میزان خطاي تر مشود در بیش آمده است. همانطور که مشاهده می انتهاي نشریهجدول 

بینی شده کمتر است. فقط در موارد اندکی به دلیل تعداد مشاهدات کم یا میزان پراکندگی باال، میزان خطاي نسبی  نسبی پیش
 تر است.  بینی شده بیش محاسبه شده از میزان پیش
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 تعاریف و مفاهیم
 
 
ي  هم پیوسته (اعم از کشاورزي و غیرکشاورزي) اسـت کـه خـارج از محـدوده ي یک یا چند مکان و اراضی به آبادي مجموعه آبادي: 

  ها، معـادن، خانـه نه تنهـا دهـات، بلکـه مـزارع، قهوه  به این ترتیب،ي ثبتی یا عرفی مستقل باشــد.  شهرها واقع شده و داراي محدوده
یـا در  ثبتی یا عرفی مستقلی باشند ي که داراي محدودههاي صنعتی و ...  ها، شهرك اي نظامی، مرغداريه ، پادگانآهن هاي راه ایستگاه
   د.نشو نیز آبادي محسوب میي عرفی شهر یا آبادي دیگري قرار نگرفته باشند  محدوده

 

ها،  هـاي نظـامی، مرغـداري آهـن، پادگان راههاي  ایسـتگاه  ها، معادن، خانه روستا همان آبادي است با این تفاوت که مزارع، قهوه روستا:
 شوند.  ي شهرها، روستا محسوب نمی هاي صنعتی و ... واقع در خارج از محدوده شهرك

 

گاه خالی از سکنه نشـود،  در زمان آمارگیري داراي سکنه باشد و در طول سال هیچ روستا،چه  : چناني دایمی داراي سکنهروستاي 
 شود. نامیده می "دائمیي  داراي سکنهروستاي "
 

هایی از سال خالی از سکنه شود،  در زمان آمارگیري داراي سکنه باشد و در زمان روستا،چه  : چناني موسمی داراي سکنهروستاي 
 شود. نامیده می "ي موسمی داراي سکنهروستاي "
 

 . فعال و شاغل روستا به آن اشتغال دارند ترین افراد نوع فعالیت اقتصادي است که بیشفعالیت اقتصادي غالب اهالی  روستا: 
 

هاي تولیدي در  منظور از تولید صنایع دستی در روستا، صنایع دستی تولید شده توسط کارگاه :صنایع دستی در روستاتولید 
 باشد(روستاهاي داراي کارگاه تولید صنایع دستی). روستا می

 

بسیار کم از یکدیگر  و در کنـار هـم سـاخته  ي هبه هم پیوسته و با فاصل چه واحدهاي مسکونی روستا، چنانبافت مسکونی متراکم: 
 شوند. اند، متراکم نامیده می شده

 

انـد،  طور پراکنـده سـاخته شـده دیگر و بـه زیـاد از یـک ي هچه واحدهاي مسکونی روستا، با فاصـل چنانبافت مسکونی غیر متراکم: 
 شوند. غیرمتراکم نامیده می

 

طور کامل منطبـق نبـود، یعنـی نـه  چه واحدهاي مسکونی روستا با هیچ یک از دو حالت فوق، به چنانمتراکم: بافت مسکونی نیمه 
 شوند. کامالً متراکم و نه کامالً  پراکنده باشند، نیمه متراکم نامیده می

 

در سـاخت بنـاي واحـد مسـکونی مـورد  دتواننـ میمصالحی هستند که در محیط طبیعی اطراف روستا وجود داشته و  مصالح بومی:
   د.ناستفاده قرار گیر

 

حمل و نقل به محل ساخت  با وسایل نیمه صنعتی ساخته می شوند و هر نوع مصالحی که درکارخانجات صنعتی و مصالح غیربومی:
 و سرامیک. جرآهن، سیمان، کاشی، آشود، مانند تیر منتقل میروستا واحدهاي مسکونی 

 

هاي اعالم شده براي یـک  منظور میانگین قیمتت یک مترمربع زمین روستا براي احداث واحد مسکونی: قیم ي مظنهمتوسط 
مطلعـین و معتمـدین نفـر از  3پرسـش و تحقیـق از حـداقل روستا است که از طریـق  زمین براي احداث واحد مسکونی درمتر مربع 
 آید. می دست روستا به
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 ي ههـاي اعـالم شـده بـراي هزینـ منظور میـانگین قیمتساخت یا احداث یک مترمربع بنا در روستا:  ي ههزین ي مظنهمتوسط 
 آید. می دست روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  3طریق پرسش و تحقیق از حداقل احداث یک مترمربع بنا در روستا است که از 

 

یک مترمربع بنا در روسـتا اسـت کـه از طریـق  بهاي اجارهمیانگین منظور یک مترمربع بنا در روستا: بهاي  اجاره ي مظنهمتوسط 
 آید. دست می روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  3تحقیق از حداقل پرسش و 

 

هاي حمل و نقل عمومی براي دسترسی مـردم روسـتا بـه روسـتاها و شـهرهاي  سیستممنظور سیستم حمل و نقل عمومی روستا: 
 شود. که از طریق اتوبوس، مینی بوس، تاکسی سرویس، وانت بار و وسایل دیگر انجام میباشد  اطراف و بالعکس می

 

منظور از واحد مسکونی مکانی است که به منظور سکونت خانوار ساخته شده (حتی اگر افراد بومی روسـتا بـه طـور  :واحد مسکونی
 شود.  استفاده میموسمی در آن زندگی کنند) و یا در زمان آمارگیري به این منظور از آن 

 

واحدهاي مسکونی هستند که از مصالح سخت، مانند آجر، آهن، سنگ، سیمان، چوب، خشـت و ... بـه  واحدهاي مسکونی معمولی:
 اند. منظور سکونت ساخته شده

 

چنـد  چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیري داراي سکنه باشـد (هـر چنان ي دایمی: واحد مسکونی معمولی داراي سکنه
 شود. نامیده می "ي دائمی واحد مسکونی معمولی داراي سکنه"موقتاً غایب باشند) و در طول سال هیچ گاه خالی از سکنه نشود، 

 

چه واحد مسـکونی معمـولی، در زمـان آمـارگیري داراي سـکنه باشـد و در  چنان ي موسمی: واحد مسکونی معمولی داراي سکنه
الزم به ذکـر اسـت واحـدهاي شود.  نامیده می "ي موسمی واحد مسکونی معمولی داراي سکنه"ود،هایی از سال خالی از سکنه ش زمان

 افراد غیر بومی و غیر ساکن در روستا مورد نظر نیست. ي موسمی داراي سکنهمسکونی 
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیري خالی از سکنه باشد و در  چنان ي موسمی: واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه
الزم به ذکر است واحدهاي شود.  نامیده می "ي موسمی واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه"هایی از سال داراي سکنه شود، زمان

 .موسمی افراد غیربومی و غیرساکن در روستا مورد نظر نیست ي خالی از سکنه مسکونی
ي موسمی در این طرح مورد نظر بوده  ي دایمی و موسمی و نیز خالی از سکنه هر سه گروه واحدهاي مسکونی معمولی داراي سکنه

 است.
 

، تعیین جهـت جغرافیـایی نماهاي واحد مسکونیجهت جغرافیایی نما یا منظور از  :ی نما یا نماهاي واحد مسکونیایجهت جغرافی
 قرار گرفته است. است که نما یا نماها در آن

 

. ی است که در دیوارهـا قـرار دارنـدهای درها، پنجره ها و روزنه منظور از بازشو، : بازشوها (در و پنجره و روزنه) در واحد مسکونی
ي داخـل میـزان ارتبـاط فضـا ي سازند و نشان دهنـده را مقدور میو دید مناظر نور و تهویه هوا  و خروج ساکنان، بازشوها امکان ورود

 .هستند خارج از ساختماني هابا فضا ساختمان
 

 .استمترمربع  1کمتر از آن مساحت قاب بازشویی است که  کوچک: يبازشو
 

 . استمترمربع  2تا  1 آن بینمساحت قاب بازشویی است که  متوسط: يبازشو 
 

 .استمترمربع  2تر از  بیشآن مساحت قاب بازشویی است که  بزرگ: يبازشو
 

که در روي زمین یـا زیـرزمین واقـع شـده  اعم از این ساختمانتعداد سطوح (سقف) یک  :واحد مسکونی ساختمان تعداد طبقات
    د.نگوی باشند، را طبقه می

 



 17                                                                                     1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج

 

هایی است که از اتمام بناي واحد مسکونی تا زمان آمارگیري گذشته اسـت. در صـورتی  منظور تعداد سال :عمر بناي واحد مسکونی
هاي مختلف ساخته شده، تشکیل شده باشد، عمر قسمتی کـه اول سـاخته شـده در که یک واحد مسکونی از چند قسمت که در سال

 شود.       نظر گرفته می
 

واحد مسکونی در آن واقـع شـده اسـت.  منظور مساحت قطعه زمینی است که ساختمان :واحد مسکونی ساختمانمساحت زمین 
 مسکونی مجاور  یا معبر عمومی است.معموالً دیوار، حصار، واحدهاي مرز این محدوده 

 

زیربنـاي فضـاهاي زیسـتی، فضـاهاي معیشـتی، فضـاهاي زیسـتی و  ا برابر مجموع مسـاحتمساحت کل زیربن :مساحت کل زیربنا
 . دارد که بناي واحد مسکونی در آن بنا شده قرارقطعه زمینی  ي که در محدودهتی و سایر فضاها است معیش

 

                 همکف است. ي منظور از سطح اشغال، مساحت زیربناي طبقه :سطح اشغال
 

که صرفاً براي استراحت،  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهايمساحت  منظور مجموع :مساحت زیربناي فضاهاي زیستی
هـاي  ، مطالعه، شست و شو و یا هر نـوع فعالیـت دیگـر مربـوط بـه زنـدگی بجـز فعالیتخوردن غذا، پذیراییآماده کردن یا  خوابیدن،

 . تولیدي و معیشتی از آن استفاده شود
 

بـراي انجـام صـرفاً  کـه استواحد مسکونی  محصور و مسقف فضاهاي منظور مجموع مساحت :مساحت زیربناي فضاهاي معیشتی
بافی، حصـیربافی، تولیـد ماسـت و  قالی واحد مسکونی (نظیر دام داري، کشاورزي، باغ داري، ساکنان و معیشتی هاي اقتصادي فعالیت

  استفاده شود.)  ...کره و گرفتن شیر و 
 

 واحد مسـکونی اسـت مسقفمحصور و  فضاهاي منظور مجموع مساحت : معیشتی ومساحت زیربناي فضاهاي مشترك زیستی 
شود و هـم دار قـالی در آن  مانند اتاقی که هم در آن غذا خورده میهم به فعالیت زیستی و هم به فعالیت معیشتی اختصاص دارد.  که

   .برپاست
 

ي  هاي سه گانه هیچ یک از عملکردکه  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهاي : منظور مجموع مساحتمساحت سایر فضاها 
   فوق را نداشته باشد.

 

، پـذیرایی، خـواب فضـاي .متر ارتفـاع دارد 2متر مربع مساحت و  4است که حداقل  ي دار فضاي محصور و سقف ،تاقامنظور از  :تاقا
فضـاهایی  شـوند. اتـاق محسـوب می دنمتر ارتفاع داشته باشـ 2متر مربع مساحت و  4که حداقل  به شرط آنهال، آشپزخانه و انباري 

 شوند. مین محسوبکاهدانی و ... اتاق طویله و  توالت ،آب انبار، ،حمامگاراژ، مانند 
 

تعیین نوع مالکیت واحد مسکونی از نظر رسمی و قانونی اسـت. واحـد مسـکونی منظور از سند واحد مسکونی،  :سند واحد مسکونی
 7سند منگوله دار)، برگه واگذاري (واگذاري شـده توسـط هیئـت ممکن است داراي سند رسمی (سند سازمان ثبت امالك موسوم به 

 .اي (موسوم به عادي) باشد هاي مسکن، بنیاد مسکن و غیره) و سند خطی(نسقی) یا قول نامه نفره سابق، تعاونی
 

از دارد، ارتبـاط هاي روزمره زندگی که نیـاز بـه فضـاي بـ عالوه بر انجام برخی فعالیت باز و بدون سقفی است که يحیاط فضا :حیاط
اي از  بخـش عمـده ه در نقـاط روسـتایی،ژبـه ویـ حیاط یا محوطه بـاز و نیمـه محصـور سازد. میان عناصر واحد مسکونی را برقرار می

را درخود امکان پذیر می سـازد. در مسـکن روسـتایی در بسـیاري از مـوارد در  (باغچه، حوض و...) عملکردهاي عناصر واحد مسکونی
 است. روزمره زندگیهاي  خدمت تولید، معیشت و تامین مایحتاج روزانه و دیگر فعالیت

 

اقل ایوان حـد عمل می کند. )حیاطفضاي باز (واحد مسکونی و  داخلیایوان فضاي مسقفی است که به عنوان رابط بین فضاي  :ایوان
 باشد. از یک طرف و حد اکثر از سه طرف به فضاي باز مرتبط می

 

کنـد و موجـب پایـداري  ي اجزایی از ساختمان است که نیروي افقی و عمودي را به زمـین منتقـل می منظور از سازه، مجموعهسازه: 
 شود. اي ساختمان محسوب می شود. اسکلت از مجموعه اعضاي سازه ساختمان می
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کنـد. در  بنایی است که اسکلت آن با تیرآهن بنا می شود و این اسکلت بـار سـاختمان را تحمـل می اسکلت فلزي):ي فلزي(  سازه
 دهد.  پارچه را تشکیل می کار رفته در دیوار و سقف به یکدیگر متصل می شود و یک اسکلت یک هاي به این شیوه ساخت، تیرآهن

 

ها و کالف سقف) از بتون آرمه (بتون همراه با آرماتور و میلگرد) ساخته  آن (ستونبنایی است که اسکلت  ي بتنی(بتون آرمه): سازه
 شده است و این اسکلت، بار ساختمان را تحمل می کند. 

 

بنایی است که با آجر یا بلوك و آهن ساخته شده است، سقف از تیرآهن و آجر و دیوارها از آجر، بلـوك ي بنایی (دیوار باربر):  سازه
 کند. ت و دیوارها بار ساختمان را تحمل مییا سنگ اس

 

رود  اي در اسکلت و اعضاي باربر آن ( تیر، ستون و غیره) به کار مـی بنایی است که چوب به عنوان یکی از مصالح سازه چوبی: ي سازه
 .شودمی ها به پی و زمین منتقل  از طریق تیرها و ستونو بارهاي وارده به آن  و وزن بنا

 

آیـد.  هاي سازه اي فوق بـه دسـت می بنایی است که از ترکیب حداقل دو نوع از نظام : هاي فوق) (ترکیبی از سازه مختلط ي سازه
 .باشد هاي فوق می سازه آن ترکیبی از سازهمثالً فلزي و بنایی یا بتنی و بنایی که 

 
ن سـاختمان و اتصـال دیوارهـا بـه یکـدیگر و منظور از کالف، یک پروفیل فلزي یا یک قطعه بتنی است که براي یکپارچه کرد کالف:

 شود تا بتواند بارهاي افقی را تحمل کنند.دیوارها به کف و سقف در نظر گرفته می
 

 عهده دارد.  ي انتقال بار واحد مسکونی به زمین را به بخشی از بنا است که در زمین قرار گرفته و وظیفه پی:
 

یا پی و دیوار قرار دارد و معموالً بخشی از آن در مجاور سطح زمین و بخشی بـاالتر از که بین زمین است بخشی از بنا  کرسی چینی:
 سطح زمین قرار دارد.

 

منظور حفاظـت روي آن را بـا مصـالح  بـهسـقف، ي  زهسـا اجـرايبعد از  ي ساخت، در آخرین مرحلهپوشش سقف واحد مسکونی: 
   .کنند پوششی تکمیل می

 

 شود. صورت کامالً افقی و موازي با سطح زمین باشد به آن سقف مسطح اطالق می بهچه پوشش سطح  چنان مسطح:سقف 
 

هاي سقف است که معموالً با استفاده از خرپاهاي چوبی یا فلزي و در مناطقی کـه بـارش جـوي زیـاد  نوعی از سازه : دار شیبسقف 
هاي  صـورت شـیب هاي شیروانی معموالً به در سقفته و نسبت به افق زاویه داشدار  شیب هاي سقفشود. سطح نهایی  است استفاده می

 شوند. طرفه و چهارطرفه اجرا می  طرفه، سه طرفه، دو یک
 

مقطـع اول شوند.  کره هستند که از خشت یا آجر ساخته می اي از نیم نوعی سقف که معموالً بخشی یا نیمه :(نیم کره) گنبديسقف 
 شود. کروي میگنبد  ومقطع مربعی شکل تبدیل به شکل دایره  که در ادامه، ترین سطح آن، مربع شکل است گنبد در پایین

 

از خشت یا آجر است. این نوع سقف از امتداد و تکرار یـک  )انحنایی( اي کمانی هپوست نوعی سقف با :اي (نیم استوانه) هگهوارسقف 
 ر تمام طول خود یک انحناي مشخص دارد.داست و و به عنوان بخشی از یک استوانه  شود کمان روي محور طولی ایجاد می

 

رفتـه  کـار هبـشـود. مصـالح  کاري رطوبتی استفاده می گیري از نفوذ آب باران و برف در سقف از عایق براي پیش کاري رطوبتی: عایق
 گل، قیرگونی، عایق رطوبتی آماده، نایلون و یا ورق پالستیک است. کاري رطوبتی شامل کاه براي عایق
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 ها خالصه یافته
 
 
 
 

 فعالیت اقتصادي غالب اهالی روستاهاي استان

بیست واحـد مسـکونی داراي روستاي  906دهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصد) صـنعت و  1/3روستا ( 28و  درصد) کشاورزي 9/96روستا ( 878، فعالیت غالب اهالی خراسان جنوبی استانتر معمولی و بیش

 خدمات بوده است.
 

  1392برحسب نوع فعالیت اقتصادي غالب اهالی:  خراسان جنوبیاستان  هاي روستا-1

 شرح  تعداد روستا کشاورزي صنعت و خدمات

 تعداد 906 878 28
 درصد 0/100 96/9 3/1

 
 نوع بافت مسکونی در روستاهاي استان  

درصد)  0/49(روستا  444درصد) داراي بافت مسکونی متراکم،  9/36( خراسان جنوبیاستان  روستاي 334دهد،  نتایج طرح نشان می
 اند.  متراکم بوده درصد) داراي بافت مسکونی غیر 0/14( روستا 127متراکم و  داراي بافت مسکونی نیمه

 

     1392: بافت مسکونی نوعبرحسب  خراسان جنوبیاستان  هاي روستا-2

 شرح  تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیرمتراکم

 تعداد 906 334 444 127
 درصد 0/100 36/9 49/0 14/0

 
 تعداد طبقات ساختمان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

در  واحد مسکونی معمولی 81198دهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  ایج طرح آمارگیري از ویژگینت
درصد) دو  9/3( واحد مسکونی 3134درصد) یک طبقه و  1/96( واحد مسکونی 78063، تعداد خراسان جنوبیهاي استان  روستا

تعداد طبقه بوده   0/1 خراسان جنوبیمسکونی معمولی روستایی استان  هايواحداند، میانگین تعداد طبقات در  تر بوده طبقه و بیش
 است.

 

 1392طبقات و میانگین آن:  تعدادبرحسب  خراسان جنوبیاستان  روستایی واحدهاي مسکونی معمولی-3

  میانگین تعداد کل طبقات
 تعداد طبقات

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 
 جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش

 تعداد 81198 0/1 81198 78063 3134
 درصد 0/100 - 0/100 96/1 3/9
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 عمر واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

درصـد)  8/11( واحد مسکونی 9546، خراسان جنوبیهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدراساس نتایج طرح، از مجموع ب
درصـد)  3/25( واحـد مسـکونی 20542سـال،  14تا  5درصد) داراي عمر  8/27( مسکونیواحد  22555سال،  5داراي عمر کمتر از 

 هايواحـداند، میـانگین عمـر در   تر بوده سال و بیش 25درصد) داراي عمر  2/35( واحد مسکونی 28555سال و  24تا  15داراي عمر 
 سال بوده است. 5/20 خراسان جنوبیمسکونی معمولی روستایی 

 
  1392: و میانگین آنبرحسب عمر برحسب  خراسان جنوبیاستان  روستایی مسکونی معمولیواحدهاي -4

 و سال  25
 تربیش

 24 تا 15 
 سال

 14 تا   5
 سال

 5 از کمتر
 سال

  میانگین
 عمر (سال)

 واحد تعداد
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 81198 20/5 9546 22555 20542 28555
 درصد 0/100 - 11/8 27/8 25/3 35/2

 
 مساحت زمین ساختمان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

           واحــد مســکونی 28510، خراســان جنــوبیاســتان  هاي در روســتا مســکونی معمــولی هايواحــدبراســاس نتــایج طــرح، از مجمــوع 
 300تـا  201درصد) داراي مسـاحت زمـین  9/29( واحدمسکونی 24276مترمربع و کمتر،  200درصد) داراي مساحت زمین  1/35(

 درصـد) 4/6واحـد مسـکونی (  5190 و مترمربـع 500تـا  301درصد) داراي مساحت زمـین  6/28( مسکونیدواح 23221 ،مترمربع
خراسـان مسکونی معمولی روسـتایی اسـتان  هايواحدمیانگین مساحت زمین در ، اند مترمربع بوده 500بیش از مساحت زمین داراي 
 مترمربع بوده است. 4/299 ،جنوبی

 
  1392 آن: زمین و میانگینمساحت برحسب  خراسان جنوبیاستان  روستایی واحدهاي مسکونی معمولی-5

 500 از بیش
 مترمربع

 500 تا 301
 مترمربع

 300تا  201
 مترمربع

مترمربع  200 
 و کمتر

مساحت  میانگین
 زمین (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 81198 299/4 28510 24276 23221 5190
 درصد 0/100 - 35/1 29/9 28/6 6/4

 
 وضعیت و نوع عملکرد فضاهاي واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

زیسـتی  ي بـا عملکـردفضاهاکه همگی داراي  خراسان جنوبیهاي استان  در روستا واحد مسکونی 81198براساس نتایج طرح، از کل 
درصـد) داراي  3/10( واحـد مسـکونی  8351ي بـا عملکـرد معیشـتی، فضـاهادرصـد) داراي  0/29( واحد مسکونی 23513اند،  بوده

ي فضاهایا فاقد  ریسا ي با عملکردفضاهادرصد) داراي  7/70( واحد مسکونی 57415ي با عملکرد مشترك زیستی و معیشتی و فضاها
 اند. با عملکرد غیر زیستی بوده

 
       1392وضعیت و نوع عملکرد فضاها: برحسب  خراسان جنوبیاستان  روستایی معمولیواحدهاي مسکونی -6

 ي با عملکردفضاهاداراي 
ي با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ي با فضاهاداراي 
مشترك  عملکرد

  و معیشتی یستیز

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 یشتیمع

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 81198 81198 23513 8351 57415

 درصد 0/100 0/100 29/0 10/3 70/7
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 مساحت زیربناي واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استانکل 

درصـد)  2/9( واحـد مسـکونی 7494 ،خراسان جنوبیهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
 120تـا  60درصـد) داراي مسـاحت کـل زیربنـاي  7/68( واحـد مسـکونی 55782مترمربع،  60داراي مساحت کل زیربناي کمتر از 

          واحــد مســکونی 2858مترمربــع و  180تــا  121درصــد) داراي مســاحت کــل زیربنــاي  6/18( واحــد مســکونی 15064مترمربــع، 
مسکونی معمـولی  هايواحداند، میانگین مساحت زیربناي کل در   مترمربع بوده 180درصد) داراي مساحت کل زیربناي بیش از  5/3(

 مترمربع بوده است. 1/101 خراسان جنوبیروستایی استان 
 

  1392: و میانگین آنزیربنا کل مساحت برحسب  خراسان جنوبیاستان  روستایی واحدهاي مسکونی معمولی -7

  180  بیش از
 مترمربع

  180تا  121
 مترمربع

  120تا  60
 مترمربع

  60  از کمتر
 مترمربع 

مساحت  میانگین
 زیربناي کل (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 81198 101/1 7494 55782 15064 2858
 درصد 0/100 - 9/2 68/7 18/6 3/5

 
 استان  ییروستا یمعمول یمسکون يتعداد اتاق در واحدها

هاي  در روسـتا مسـکونی معمـولی هايواحددهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصـد) داراي دو اتـاق،  6/5( واحـد مسـکونی 4527درصد) داراي یک اتـاق،  4/0( واحد مسکونی 294، تعداد خراسان جنوبیاستان 

واحـد  35535اتـاق و چهـار درصـد) داراي  6/28( واحـد مسـکونی 23209درصـد) داراي سـه اتـاق،  7/21( واحد مسکونی 17632
خراسـان مسکونی معمولی روستایی اسـتان  هايواحداند، میانگین تعداد اتاق در  تر بوده اتاق و بیش درصد) داراي پنج 8/43( یمسکون
 .اتاق بوده است 6/4 جنوبی

 
 1392: و میانگین آن اتاق تعدادبرحسب  خراسان جنوبیاستان  روستایی واحدهاي مسکونی معمولی-8

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
اتاق  پنج شرح

 ترو بیش
 جمع اتاق یک دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

 تعداد 81198 4/6 81198 294 4527 17632 23209 35535
 درصد 0/100 - 0/100 0/4 5/6 21/7 28/6 43/8

 
 ي فضاهاي زیستی واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان   نوع سازه

 68039 فضاهاي زیستی، در ساخت خراسان جنوبیهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
 واحد مسکونی 1916 و یا بتنیي فلزي  سازهدرصد) از  8/13( واحد مسکونی 11219ي بنایی،  سازهدرصد) از  8/83( واحد مسکونی

درصد) 0/0 ( واحد مسکونی 24در  فضاهاي زیستی ي نوع سازههمچنین ي چوبی یا مختلط استفاده شده است.  سازه) از درصد 4/2(
 .استاظهار نشده 

 
     1392: برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستی خراسان جنوبیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی-9

 نشدهاظهار 
ي چوبی یا سازه

 مختلط
ي فلزي یا  سازه

 بتنی
 سازه بنایی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 81198 68039 11219 1916 24
 درصد 0/100 83/8 13/8 2/4 0/0





  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودارها
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 1392 غالب اهالی: اقتصادي فعالیتبرحسب نوع  خراسان جنوبیاستان  يها روستا -1نمودار 
 

 
 

 
 

 
 1392 :افت مسکونیب برحسب نوع خراسان جنوبیاستان  روستاهاي -2نمودار 

 
 

 
 

 

 
 

 صنعت یا خدمات
3/1% 

 کشاورزي
96/9% 

 بافت غیرمتراکم
14/0% 

 بافت نیمه متراکم
49/0% 

 بافت متراکم
36/9% 
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 1392 :برحسب عمر خراسان جنوبیاستان  روستایی واحدهاي مسکونی معمولی -3مودار ن
 

 

 

 

 
 

 
   1392مساحت زمین:برحسب  خراسان جنوبیاستان  روستایی واحدهاي مسکونی معمولی -4نمودار 

 

 

 
 

 سال و بیش تر25
35/2% 

 سال 24تا 15
25/3% 

 سال 14تا 5
27/8% 

 سال 5کمتراز 
11/8% 

 مترمربع 500بیش از 
6/4% 

 مترمربع 500تا  301
28/6% 

 مترمربع 300تا  201
29/9% 

 مترمربع یا کمتر200 
35/1% 
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                                  برحسب خراسان جنوبیاستان  روستایی واحدهاي مسکونی معمولی -5نمودار 
 1392 مساحت زیربنا:کل 

 
 

 

 
 

 
                               برحسب نوع سازه  خراسان جنوبیاستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی -6نمودار 

  1392 :در فضاهاي زیستی
 

 

 مترمربع180بیش از 
3/5% 

 مترمربع 180تا 121
18/6% 

 مترمربع 120تا 60
68/7% 

 مترمربع60کمتراز 
9/2% 

 اظهار نشده
0/0% 

 سازه ي چوبی یا مختلط
 سازه ي فلزي یا بتنی 2/4%

13/8% 

 بنایی سازه ي 
83/8% 





  

 

 

 

 

 ها جدول
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 1392برحسب نوع فعالیت اقتصادي غالب اهالی:  خراسان جنوبی استان هاي  روستا -1

 شهرستان تعداد روستا کشاورزي خدمات و صنعت

ن    906 878 28 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  .............  

 
 1392تولید صنایع دستی: کارگاه برحسب وضعیت  جنوبیخراسان  استان هاي  روستا -2

 شهرستان تعداد روستا دستی تولید صنایع کارگاه داراي دستی تولید صنایع فاقد کارگاه

ن    906 74 832 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  .............  

 
 1392برحسب نوع بافت مسکونی:  خراسان جنوبی استان هاي  روستا -3

 شهرستان تعداد روستا بافت متراکم متراکمنیمه   بافت بافت غیر متراکم

ن    906 334 444 127 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  .............  

 
    1392برحسب وضعیت و جهت گسترش:  خراسان جنوبی استان هاي  روستا -4

 فاقد گسترش

 داراي گسترش برحسب جهت

 شهرستان تعداد روستا
 جمع اراضی زراعی باغات سایر

ن    906 502 86 28 389 404 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ........ ..... 

 
 1392در احداث واحدهاي مسکونی:  کار رفته هبي  هبرحسب نوع مصالح عمد  خراسان جنوبی استان هاي  روستا -5

 شهرستان تعداد روستا مصالح بومی مصالح غیر بومی مصالح توام

ن    906 119 313 474 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  .............  
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 1392آوري و دفع زباله:  برحسب وضعیت و سازمان مسئول جمع  جنوبیخراسان  استان هاي  روستا -6

سازمان  فاقد
مسئول 

آوري و  جمع
 دفع زباله

 آوري و دفع زباله داراي سازمان مسئول جمع

 يشهردار ،ياسالمی آباد يشورا شهرستان تعداد روستا
 ریسا ایشهر نزدیک 

، يداربخش
 يیا دهیار يدهدار

 جمع

ن    906 344 311 33 562 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ ...............  

 
 1392:ي مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی وسیلهترین نوع  برحسب عمده  خراسان جنوبی استان هاي  روستا -7

 شهرستان تعداد روستا تاکسی سرویس بوس اتوبوس یا مینی سایریا  وانت

ن    906 628 247 31 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  .............  

 
 1392: قیمت یک مترمربع زمین براي احداث واحد مسکونی ي برحسب متوسط مظنه خراسان جنوبی استان هاي  روستا -8

 زمین فاقد هايآبادي
 شده خرید و فروش

 شده خرید و فروش زمین داراي هايآبادي
 شهرستان تعداد روستا

 زمینیک مترمربع خرید میانگین قیمت 
 (هزارریال)

 تعداد

ن    906 149 608/4 757 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ...............  

 
 1392: مسکونیي احداث یک مترمربع زیربناي ي هزینه متوسط مظنهبرحسب  خراسان جنوبی استان هاي  روستا-9

فاقد واحد  يهايآباد
 مسکونی احداثی

 مسکونی احداثی واحد يداراي ها يآباد
زیربنا میانگین هزینه احداث یک مترمربع  شهرستان تعداد روستا

 (هزارریال)
 تعداد

ن    906 350 4243/2 556 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ...............  

 
 1392: یک مترمربع زیربناي مسکونی يماهانهبهاي  ي اجاره  سط مظنهمتوبرحسب  خراسان جنوبی استان هاي  روستا -10

 واحد فاقد يهايآباد
 ياستیجار مسکونی

 ياستیجارمسکونی  واحد يداراي ها يآباد
یک مترمربع  يماهانه يمیانگین اجاره بها شهرستان تعداد روستا

 (هزارریال )
 تعداد

ن    906 184 12/4 722 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  
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 1392: شهرستانتفکیک  برحسب جهت جغرافیایی نماها به  خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -11

 هاتعداد نما شمال جنوب شرق غرب اظهار نشده
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ن    81198 153018 41548 48639 35229 27602 179 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  .............  

  ................................................... بیرجند 19282 32295 7654 11694 7953 4994 59

  ................................................... درمیان 9401 10224 2235 3100 2635 2255 88

  .................................................. سربیشه 6644 13788 3713 4318 3536 2221 0

  .................................................... قاینات 23576 44273 12188 13144 10709 8231 0

  .................................................. نهبندان 7627 21960 6379 6860 4726 3996 0

  .................................................... سرایان 2961 2969 1091 1064 373 442 22

  ................................................... فردوس 3199 6253 1453 1977 1379 1444 11

  ................................................... بشرویه 1631 2026 951 506 232 336 0

  ..................................................... طبس 6877 19229 5883 5975 3688 3684 0

 
 1392: شهرستانتفکیک  به آنمیانگین و برحسب تعداد نما   خراسان جنوبیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  - -12

 اظهار نشده
 وچهار 
 تر بیش

 یک نما دو نما سه نما
میانگین 
 تعداد نما

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن    81198 1/9 32657 30308 12469 5585 179 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  .............. 

  ................................................... بیرجند 19282 1/7 8550 8643 1663 367 59

  ................................................... درمیان 9401 1/1 8423 869 21 0 88

  .................................................. سربیشه 6644 2/1 1618 3510 916 601 0

  .................................................... قاینات 23576 1/9 8470 10606 3409 1091 0

  .................................................. نهبندان 7627 2/9 333 2242 3066 1987 0

  .................................................... سرایان 2961 1/0 2908 31 0 0 22

  ...................................................فردوس 3199 2/0 658 2042 441 47 11

  ................................................... بشرویه 1631 1/2 1241 385 5 0 0

  ..................................................... طبس 6877 2/8 456 1981 2949 1492 0
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: شهرسـتان تفکیـک   برحسب نوع بازشو در فضاهاي زیستی بـه   خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -13
1392 

 شهرستان مسکونیتعداد واحد  بازشوي کوچکداراي  بازشوي متوسطداراي  بازشوي بزرگداراي 

ن    81198 43369 74372 66104 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 19282 5852 16849 19060

  ................................................... درمیان 9401 7468 8470 9270

  .................................................. سربیشه 6644 4327 6458 614

  .................................................... قاینات 23576 14852 21839 22414

  .................................................. نهبندان 7627 5645 7483 5387

  ....................................................سرایان 2961 1620 2961 961

  .................................................. فردوس 3199 1811 3199 124

  ................................................... بشرویه 1631 723 1543 1609

  ..................................................... طبس 6877 1071 5570 6665

 
در فضـاهاي زیسـتی    و میـانگین آن برحسب نوع و تعداد بازشو   خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 1392شهرستان:تفکیک  به

 کل
 میانگین

 هابازشو
تعداد واحد 

 مسکونی
  5از بیش شهرستان

 بازشو
 5تا  3
  بازشو 

 3از  کمتر
 بازشو

 جمع

ن    81198 5/6 81198 2208 42330 36660 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  .............  

  ................................................... بیرجند 19282 5/0 19282 689 12350 6242

  ................................................... درمیان 9401 5/4 9401 215 5383 3803

  .................................................. سربیشه 6644 5/3 6644 363 3713 2568

  .................................................... قاینات 23576 5/8 23576 276 11107 12193

  .................................................. نهبندان 7627 6/3 7627 327 3165 4135

  .................................................... سرایان 2961 5/3 2961 33 1831 1097

  ................................................... فردوس 3199 5/8 3199 6 1457 1736

  .................................................... بشرویه 1631 5/1 1631 85 876 670

  ...................................................... طبس 6877 5/9 6877 213 2448 4216
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2 
در فضـاهاي زیسـتی   آن  بازشـو و میـانگین  برحسب نوع تعداد   خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 (ادامه) 1392: شهرستانتفکیک  به

 کوچک يبازشو
 شهرستان

 جمع بازشو 3کمتر از   بازشو  5تا  3 بازشو 5 از بیش

ن    43369 31425 11074 870 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

 .................................................... بیرجند 5852 4533 1296 23

 .................................................... درمیان 7468 5458 1928 82

 .................................................. سربیشه 4327 3249 938 140

 ..................................................... قاینات 14852 10244 4437 171

 ...................................................نهبندان 5645 3316 1913 415

 .................................................... سرایان 1620 1465 133 22

 ................................................... فردوس 1811 1632 179 0

 .................................................... بشرویه 723 654 66 4

 ...................................................... طبس 1071 874 184 13

2 
 

در فضـاهاي  برحسب نوع، تعداد بازشـو و میـانگین آن    برحسب   خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 (ادامه) 1392: شهرستانتفکیک  زیستی به

 بازشوي متوسط بازشوي بزرگ

  از بیش شهرستان
 بازشو 5

 5تا  3
  بازشو 

 3از  کمتر
 بازشو

 جمع
  از بیش

 بازشو 5
 5تا  3
  بازشو 

 3از  کمتر
 بازشو

 جمع

ن    74372 28919 39954 5499 66104 52205 11961 1938 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 16849 7732 8406 712 19060 15117 3532 412

  ................................................... درمیان 8470 4565 3644 261 9270 8519 751 0

  .................................................. سربیشه 6458 1256 4098 1104 614 498 105 11

  .................................................... قاینات 21839 9606 11533 700 22414 17997 4039 379

  .................................................. نهبندان 7483 2633 4033 816 5387 4443 857 88

  .................................................... سرایان 2961 257 2281 423 961 915 46 0

  ................................................... فردوس 3199 53 2084 1061 124 124 0 0

  ................................................... بشرویه 1543 660 801 82 1609 1398 203 8
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  ......................................................طبس 5570 2157 3075 339 6665 3196 2428 1041

: شهرستانتفکیک  به آن و میانگینعداد طبقات نوع، تبرحسب ت  خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -15
1392 

 میانگین کل
تعداد 
 طبقات

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 جمع یک طبقه تر بیش دو طبقه و

ن    81198 1/0 81198 78063 3134 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  .............. 

  ................................................... بیرجند 19282 1/0 19282 18450 832

  ................................................... درمیان 9401 1/1 9401 8769 632

  .................................................. سربیشه 6644 1/1 6644 6164 480

  .................................................... قاینات 23576 1/1 23576 22509 1067

  .................................................. نهبندان 7627 1/0 7627 7615 12

  .................................................... سرایان 2961 1/0 2961 2912 49

  ...................................................فردوس 3199 1/0 3199 3193 6

  ................................................... بشرویه 1631 1/0 1631 1616 15

  ..................................................... طبس 6877 1/0 6877 6835 41

2 
 

تفکیـک   بـه  نـوع، تعـداد طبقـات و میـانگین آن    برحسـب   خراسـان جنـوبی   اسـتان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -15
 (ادامه) 1392شهرستان:

 زمین تعداد طبقات زیر تعداد طبقات روي زمین

 شهرستان
دو طبقه و 

 تر بیش
 جمع یک طبقه

دو طبقه و 
 تر بیش

 جمع یک طبقه

ن    310 310 0 81198 78357 2840 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  .............  

  ................................................... بیرجند 80 80 0 19282 18530 752

  .................................................... درمیان 142 142 0 9401 8911 490

  .................................................. سربیشه 15 15 0 6644 6179 465

  ..................................................... قاینات 0 0 0 23576 22509 1067

  .................................................. نهبندان 0 0 0 7627 7615 12

  .................................................... سرایان 23 23 0 2961 2920 41

  ................................................... فردوس 6 6 0 3199 3199 0

  .................................................... بشرویه 12 12 0 1631 1628 3
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  ...................................................... طبس 32 32 0 6877 6867 10

  1392: شهرستانتفکیک  به عمر و میانگین آنبرحسب   خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -16

سال و  25
 تربیش

 سال 5کمتر از  سال 14تا  5 سال 24تا  15
 میانگین

 )سال( عمر 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف     81198 20/5 9546 22555 20542 28555 آ  ی ک ف   آ ن   .............. قق“

  ................................................... بیرجند 19282 24/1 2698 4795 3618 8170

  ................................................... درمیان 9401 17/4 494 3000 3715 2192

  .................................................. سربیشه 6644 22/9 446 1632 2028 2537

  .................................................... قاینات 23576 18/6 2686 7153 6499 7237

  .................................................. نهبندان 7627 17/0 1371 2306 2227 1723

  .................................................... سرایان 2961 19/1 429 985 478 1069

  ...................................................فردوس 3199 22/6 432 613 550 1605

  ................................................... بشرویه 1631 21/7 172 416 427 616

 ...................................................... طبس 6877 22/2 816 1654 1000 3406

 

  1392: شهرستانتفکیک  به آن زمین و میانگینبرحسب مساحت   خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -17

 500 از بیش
 مترمربع

 500 تا 301
 مترمربع

 300 تا 201
 مترمربع

مترمربع و  200 
 کمتر

 میانگین
مساحت زمین 

 (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن    81198 299/4 28510 24276 23221 5190 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  .............. 

  ................................................... بیرجند 19282 239/5 10450 5164 3067 601

  ....................................................درمیان 9401 302/9 2435 3118 3418 431

  .................................................. سربیشه 6644 304/7 2430 1964 1607 644

  ..................................................... قاینات 23576 278/7 8291 8026 6584 676

  .................................................. نهبندان 7627 305/2 2618 2307 1972 729

  .................................................... سرایان 2961 341/4 383 923 1506 150

  ................................................... فردوس 3199 494/2 400 824 1352 623

  .................................................... بشرویه 1631 291/1 438 674 403 116
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  ...................................................... طبس 6877 414/9 1065 1277 3313 1221

تفکیـک شهرسـتان:    برحسب وضعیت و نوع عملکرد فضاها بـه   خراسان جنوبی استان روستایی واحدهاي مسکونی معمولی  -18
1392   

 ي با عملکردفضاهاداراي 
ي با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ي با فضاهاداراي 
مشترك  عملکرد

 و معیشتی یستیز

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 یشتیمع

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 زیستی

واحد  تعداد
 مسکونی

 شهرستان

ن    81198 81198 23513 8351 57415 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 19282 19282 5423 239 13898

  ................................................... درمیان 9401 9401 585 270 8676

  ..................................................سربیشه 6644 6644 144 599 5991

  .................................................... قاینات 23576 23576 8118 1507 15299

  .................................................. نهبندان 7627 7627 6357 4913 1256

  ................................................... سرایان 2961 2961 1086 601 1685

  .................................................. فردوس 3199 3199 1496 182 2447

  ................................................... بشرویه 1631 1631 24 40 1567

  ..................................................... طبس 6877 6877 280 0 6597

 

: شهرستانتفکیک  به زیربنا و میانگین آنبرحسب کل مساحت     خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -19
1392  

 180بیش از 
 مترمربع

  180تا  121
 مترمربع

  120تا  60
 مترمربع

 60کمتر از 
 مترمربع 

 میانگین
مساحت زیربناي 

 کل (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن    81198 101/1 7494 55782 15064 2858 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  .............  

  .................................................... بیرجند 19282 99/5 1063 14971 2620 628

  .................................................... درمیان 9401 88/4 1322 6914 1088 77

  .................................................. سربیشه 6644 103/7 887 4263 1018 477

  ..................................................... قاینات 23576 107/0 2103 14513 5980 981

  .................................................. نهبندان 7627 89/3 1195 5320 877 235

  .................................................... سرایان 2961 118/2 89 1710 1008 154

  ................................................... فردوس 3199 117/2 147 1637 1231 184
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  .................................................... بشرویه 1631 108/2 76 1125 398 32

  ...................................................... طبس 6877 96/9 611 5331 846 89

ي همکـف) و   میانگین سطح اشغال (زیربنـاي طبقـه  بر برحسب    خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -20
 1392:تفکیک شهرستان متوسط نسبت سطح اشغال ساختمان به مساحت زمین آن به

 100بیش از 
 مترمربع 

  100تا  61
 مترمربع

 60 
مترمربع و 

 کمتر

متوسط نسبت سطح 
اشغال ساختمان به 
 مساحت زمین آن 

میانگین سطح 
اشغال 

 )مترمربع(

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن    81198 99/6 0/4 7819 42582 30797 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 19282 97/5 0/5 1124 12863 5295

  ................................................... درمیان 9401 88/1 0/3 1335 5493 2572

  .................................................. سربیشه 6644 98/6 0/4 990 3268 2386

  .................................................... قاینات 23576 105/1 0/4 2241 10450 10885

  .................................................. نهبندان 7627 89/3 0/4 1195 4336 2096

  .................................................... سرایان 2961 117/3 0/4 89 1058 1814

  ................................................... فردوس 3199 117/2 0/4 147 955 2097

  ....................................................بشرویه 1631 108/1 0/5 76 612 943

  ...................................................... طبس 6877 96/6 0/3 621 3547 2709

 

برحسب مسـاحت زیربنـاي فضـاهاي زیسـتی و میـانگین آن         خراسان جنوبی استان مسکونی معمولی روستایی واحدهاي  -21
  1392: تفکیک شهرستان به

مترمربع و  100
 تر بیش

 99تا  40
 مترمربع

 40کمتر از 
 مترمربع

مساحت  میانگین
 يفضاهازیربناي 
 (مترمربع)زیستی 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن    81198 85/9 3367 50342 27489 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 19282 87/5 85 13559 5638

  ................................................... درمیان 9401 82/9 198 6830 2374

  .................................................. سربیشه 6644 79/8 330 4698 1616

  .................................................... قاینات 23576 90/4 278 13538 9759

  .................................................. نهبندان 7627 53/7 2231 4877 519

  .................................................... سرایان 2961 98/9 20 1325 1616
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  ................................................... فردوس 3199 99/1 15 1619 1565

  ................................................... بشرویه 1631 107/5 18 633 980

  ..................................................... طبس 6877 95/3 191 3264 3422

تفکیـک   بـه  معیشـتی برحسـب مسـاحت زیربنـاي فضـاهاي       خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -22
  1392شهرستان: 

 شهرستان واحد مسکونیتعداد  مترمربع 40کمتراز  مترمربع 99تا  40 تر مترمربع و بیش 100

ن    23513 19141 4029 342 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 5423 4436 806 181

  ................................................... درمیان 585 515 57 12

  .................................................. سربیشه 144 53 80 12

  .................................................... قاینات 8118 5469 2564 84

  .................................................. نهبندان 6357 6211 146 0

  .................................................... سرایان 1086 860 202 24

  ...................................................فردوس 1496 1377 120 0

  ................................................... بشرویه 24 19 5 0

  ..................................................... طبس 280 202 50 28

 

تفکیـک   نوع عملکرد، تعـداد اتـاق و میـانگین آن بـه    برحسب   خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23
 1392شهرستان:

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ن    81198 4/6 81198 294 4527 17632 23209 35535 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 19282 4/4 19282 27 408 6135 5524 7189

  ................................................... درمیان 9401 4/3 9401 24 723 1788 3070 3796

  .................................................. سربیشه 6644 4/6 6644 23 456 1732 1652 2781

  .................................................... قاینات 23576 4/7 23576 32 1713 3838 6020 11973

  .................................................. نهبندان 7627 4/5 7627 113 605 1764 2219 2925

  .................................................... سرایان 2961 5/3 2961 0 108 318 646 1889
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  ...................................................فردوس 3199 5/6 3199 0 64 249 839 2047

  ................................................... بشرویه 1631 4/7 1631 0 18 220 481 911

  ..................................................... طبس 6877 4/1 6877 76 430 1589 2758 2024

2 
تفکیک شهرستان:  برحسب نوع عملکرد تعداد اتاق و میانگین آن به  خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23

 (ادامه) 1392

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

17320 28005 25155 9167 1550 81198 3 ن    7/ قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 3/7 19282 27 847 8339 7270 2798

  ................................................... درمیان 4/0 9401 48 846 2418 3167 2923

  .................................................. سربیشه 3/5 6644 23 595 3264 1815 946

  .................................................... قاینات 3/9 23576 128 2601 5927 9176 5743

  .................................................. نهبندان 2/3 7627 1228 3617 2070 518 193

  .................................................... سرایان 4/1 2961 8 143 746 1219 844

  ................................................... فردوس 4/3 3199 0 69 546 1470 1113

  ....................................................بشرویه 4/7 1631 0 18 226 491 896

  ...................................................... طبس 4/0 6877 87 430 1619 2877 1863

2 
 

تفکیـک   برحسب نوع عملکـرد، تعـداد اتـاق و میـانگین آن بـه       خراسان جنوبیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  - 23
 (ادامه) 1392شهرستان: 

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترك زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
 شهرستان

 فاقد اتاق
پنچ اتاق 

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ن    1/9 35756 16726 11118 4633 1987 1274 17 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 2/0 6876 2576 2813 1046 281 160 0

  ................................................... درمیان 1/1 2494 2207 258 29 0 0 0

  .................................................. سربیشه 2/3 2966 965 1144 402 207 248 0

  .................................................... قاینات 1/7 11958 6592 3063 1507 551 245 0

  .................................................. نهبندان 2/2 7402 2620 2707 1027 604 444 0
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  .................................................... سرایان 1/9 1932 964 516 296 76 64 17

  ................................................... فردوس 2/4 1755 544 527 315 256 113 0

  ................................................... بشرویه 1/1 64 59 5 0 0 0 0

  ..................................................... طبس 1/5 309 199 85 12 13 0 0

هاي مورد استفاده، تعـداد   برحسب نوع عملکرد اتاق  خراسان جنوبیواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24
 1392تفکیک شهرستان:  اتاق و میانگین آن به

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق اتاقدو  سه اتاق چهار اتاق

ن    81198 4/5 81198 294 4562 17827 23575 34938 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ ..............  

  ................................................... بیرجند 19282 4/4 19282 27 408 6135 5610 7103

  ....................................................درمیان 9401 4/3 9401 24 759 1848 3111 3660

  .................................................. سربیشه 6644 4/5 6644 23 456 1732 1690 2743

  ..................................................... قاینات 23576 4/7 23576 32 1713 3879 6051 11901

  .................................................. نهبندان 7627 4/5 7627 113 605 1764 2219 2925

  .................................................... سرایان 2961 5/0 2961 0 108 413 816 1624

  ................................................... فردوس 3199 5/6 3199 0 64 249 839 2047

  .................................................... بشرویه 1631 4/7 1631 0 18 220 481 911

  ...................................................... طبس 6877 4/1 6877 76 430 1589 2758 2024

2 
 

هاي مورد استفاده، تعـداد   عملکرد اتاق برحسب نوع خراسان جنوبیواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24
 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان:  به اتاق و میانگین آن

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

16685 28033 25675 9255 1550 81198 3 ن    7/ قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 3/7 19282 27 847 8339 7301 2768

  ................................................... درمیان 4/0 9401 48 926 2475 3201 2750

  .................................................. سربیشه 3/5 6644 23 595 3408 1785 833

  .................................................... قاینات 3/8 23576 128 2601 5968 9238 5641

  .................................................. نهبندان 2/3 7627 1228 3617 2070 518 193
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  .................................................... سرایان 3/9 2961 8 149 1024 1151 628

  ................................................... فردوس 4/3 3199 0 69 546 1470 1113

  ....................................................بشرویه 4/7 1631 0 18 226 491 896

  ...................................................... طبس 4/0 6877 87 430 1619 2877 1863

2 
هاي مورد استفاده، تعـداد   اتاقنوع عملکرد برحسب  خراسان جنوبیواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24

 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان:  به اتاق و میانگین آن

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترك زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ن    1/9 35739 16959 11119 4509 1982 1170 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 1/9 6876 2632 2831 990 281 141

  ................................................... درمیان 1/1 2494 2207 258 29 0 0

  .................................................. سربیشه 2/2 2966 1019 1149 404 209 184

  .................................................... قاینات 1/7 11958 6592 3063 1507 551 245

  .................................................. نهبندان 2/2 7402 2620 2707 1027 604 444

  .................................................... سرایان 1/7 1915 1087 493 225 68 43

  ................................................... فردوس 2/4 1755 544 527 315 256 113

  ....................................................بشرویه 1/1 64 59 5 0 0 0

  ...................................................... طبس 1/5 309 199 85 12 13 0

 

  1392تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع سند به  خراسان جنوبیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -25

 سایر بدون سند اظهار نشده
داراي برگه واگذاري، 

 قولنامهسندخطی یا 
داراي سند 

 ثبتی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ن    81198 22476 22681 800 35240 0 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 19282 5533 9126 442 4182 0

  ................................................... درمیان 9401 1518 1719 0 6163 0

  .................................................. سربیشه 6644 876 637 0 5132 0

  .................................................... قاینات 23576 6307 3031 66 14173 0
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  .................................................. نهبندان 7627 2089 1580 12 3946 0

  .................................................... سرایان 2961 693 1977 0 291 0

  ................................................... فردوس 3199 1451 1716 0 32 0

  ....................................................بشرویه 1631 340 734 0 557 0

  ...................................................... طبس 6877 3670 2162 281 764 0

          تفکیـک  تـرین منبـع تـامین سـرمایش بـه      برحسـب عمـده    خراسـان جنـوبی  اسـتان   واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -26
 1392شهرستان: 

اظهار 
 نشده

بدون منبع 
 تامین سرمایش

 پنکه کولر آبی کولر گازي سایر
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ن    81198 30416 28612 106 140 21924 0 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ ..............  

  ....................................................بیرجند 19282 13872 4776 0 0 635 0

  .................................................... درمیان 9401 2323 371 0 0 6708 0

  .................................................. سربیشه 6644 3119 185 0 22 3318 0

  ..................................................... قاینات 23576 7807 8438 0 111 7219 0

  .................................................. نهبندان 7627 1582 2517 31 0 3498 0

  .................................................... سرایان 2961 200 2564 40 0 157 0

  ................................................... فردوس 3199 848 2056 5 7 283 0

  .................................................... بشرویه 1631 467 1152 0 0 12 0

  ...................................................... طبس 6877 199 6553 30 0 95 0

 

تفکیـک   برحسب وضعیت فضاي باز براي نگهـداري حیوانـات  بـه     خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -27
   1392شهرستان:

 اظهار نشده
فاقد فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
داراي فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
 شهرستان تعداد واحد مسکونی

ن    81198 12289 68909 0 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ ..............  

  ....................................................بیرجند 19282 775 18507 0

  .................................................... درمیان 9401 742 8659 0

  .................................................. سربیشه 6644 2837 3807 0
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  ..................................................... قاینات 23576 3091 20485 0

  .................................................. نهبندان 7627 2192 5435 0

  .................................................... سرایان 2961 995 1966 0

  ................................................... فردوس 3199 225 2974 0

  .................................................... بشرویه 1631 14 1617 0

  ...................................................... طبس 6877 1418 5459 0

 1392:شهرستانتفکیک  برحسب وضعیت و نوع عملکرد حیاط به  خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -28

 فاقد حیاط

 عملکرد برحسبداراي حیاط 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 نشده اظهار
و  یستیز

  یشتیمع
 جمع زیستی

ن    81198 79590 64241 14806 543 1608 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  .............. 

  ....................................................بیرجند 19282 18622 17124 1471 27 660

  .................................................... درمیان 9401 9281 8661 521 99 120

  .................................................. سربیشه 6644 6252 6095 147 9 392

  ..................................................... قاینات 23576 23372 19659 3529 185 204

  .................................................. نهبندان 7627 7529 618 6839 71 98

  .................................................... سرایان 2961 2949 1471 1449 29 12

  ................................................... فردوس 3199 3195 2616 566 13 4

  .................................................... بشرویه 1631 1603 1585 5 14 28

  ...................................................... طبس 6877 6786 6412 279 95 91

 

 1392شهرستان:تفکیک  برحسب وضعیت و نوع عملکرد ایوان به  خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -29

 فاقد ایوان اظهار نشده
 عملکردبرحسب  ایوانداراي 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 اظهار نشده

زیستی و 
 معیشتی

 جمع زیستی

ن    81198 13867 12105 1747 16 67331 0 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  .............  

  ................................................... بیرجند 19282 5180 4548 632 0 14102 0

  .................................................... درمیان 9401 958 945 14 0 8442 0
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  .................................................. سربیشه 6644 949 949 0 0 5695 0

  ..................................................... قاینات 23576 1654 1557 96 0 21922 0

  .................................................. نهبندان 7627 1030 135 880 16 6597 0

  .................................................... سرایان 2961 267 163 104 0 2694 0

  ................................................... فردوس 3199 41 21 21 0 3158 0

  .................................................... بشرویه 1631 206 206 0 0 1425 0

  ...................................................... طبس 6877 3581 3581 0 0 3296 0

تفکیـک   ي اسـتقرار آن بـه   نحـوه  و برحسـب وضـعیت مسـتراح    خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -30
 1392 :شهرستان

 مستراح فاقد اظهارنشده

 ي استقرار برحسب نحوه داراي مستراح
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 جمع چسبیده به بنا مجزا از بنا اظهارنشده

ن    81198 80514 28541 51973 0 684 0 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  .............. 

  ................................................... بیرجند 19282 19256 11818 7438 0 25 0

  ....................................................درمیان 9401 9253 3333 5919 0 148 0

  .................................................. سربیشه 6644 6618 2583 4035 0 26 0

  ..................................................... قاینات 23576 23350 4427 18923 0 226 0

  .................................................. نهبندان 7627 7509 1734 5775 0 118 0

  .................................................... سرایان 2961 2956 388 2568 0 5 0

  ................................................... فردوس 3199 3194 1281 1913 0 5 0

  .................................................... بشرویه 1631 1599 595 1004 0 32 0

  ...................................................... طبس 6877 6778 2381 4397 0 99 0

 

 1392تفکیک شهرستان:  آن بهي برحسب وضعیت ساخت بنا   خراسان جنوبی استان معمولی روستایی واحدهاي مسکونی  -31

 شهرستان تعداد واحد مسکونی ساخت تدریجی  باره ساخت یک اظهار نشده

ن    81198 25933 55265 0 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 19282 777 18505 0

  ................................................... درمیان 9401 6644 2757 0
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  .................................................. سربیشه 6644 2775 3869 0

  .................................................... قاینات 23576 6960 16616 0

  .................................................. نهبندان 7627 2248 5379 0

  .................................................... سرایان 2961 2356 605 0

  ................................................... فردوس 3199 710 2489 0

  ....................................................بشرویه 1631 983 648 0

  ...................................................... طبس 6877 2480 4397 0

تفکیـک   برحسب نوع سازه در فضـاهاي زیسـتی و معیشـتی بـه      خراسان جنوبیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -32
 1392شهرستان:

 زیستی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
ي چوبی سازه

 یا مختلط
ي فلزي یا سازه

 بتنی
 جمع ي بناییسازه

ن    81198 81198 68039 11219 1916 24 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  .............  

  ................................................... بیرجند 19282 19282 16666 2374 242 0

  ................................................... درمیان 9401 9401 8803 574 0 24

  .................................................. سربیشه 6644 6644 6169 475 0 0

  .................................................... قاینات 23576 23576 16753 5306 1517 0

  .................................................. نهبندان 7627 7627 6514 1113 0 0

  .................................................... سرایان 2961 2961 2408 520 33 0

  ...................................................فردوس 3199 3199 2750 449 0 0

  ................................................... بشرویه 1631 1631 1458 136 37 0

  ..................................................... طبس 6877 6877 6517 272 87 0

2 
 

تفکیـک   برحسب نوع سازه در فضاهاي زیسـتی و معیشـتی بـه     خراسان جنوبیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی -32
 (ادامه) 1392شهرستان:

 معیشتی
 شهرستان

 اظهار نشده
ي چوبی یا سازه

 مختلط
ي فلزي یا سازه

 بتنی
 جمع ي بناییسازه

ن    23513 21228 1476 78 731 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 5423 5091 270 36 26
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  ................................................... درمیان 585 197 0 0 388

  .................................................. سربیشه 144 107 0 0 37

  .................................................... قاینات 8118 7639 284 37 157

  .................................................. نهبندان 6357 5441 916 0 0

  .................................................... سرایان 1086 1065 0 5 16

  ................................................... فردوس 1496 1462 6 0 28

  ....................................................بشرویه 24 12 0 0 12

  ...................................................... طبس 280 213 0 0 67

      یسـت یز يکالف در فضـاها  وضعیتبرحسب   خراسان جنوبیاستان  بنایی روستایی ي سازهواحدهاي مسکونی معمولی داراي  -33
    1392: شهرستان تفکیک  به

واحد مسکونی  تعداد
 سازه بنایی فاقد کالف

واحد مسکونی  تعداد
 سازه بنایی داراي کالف

تعداد واحد مسکونی 
 بناییسازه ي دارا

 شهرستان تعداد واحد مسکونی

ن    81198 68039 11910 56128 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  .................................................... بیرجند 19282 16666 753 15913

  .................................................... درمیان 9401 8803 1479 7324

  .................................................. سربیشه 6644 6169 794 5375

  ..................................................... قاینات 23576 16753 2754 13999

  .................................................. نهبندان 7627 6514 1458 5056

  .................................................... سرایان 2961 2408 47 2361

  ................................................... فردوس 3199 2750 548 2202

  .................................................... بشرویه 1631 1458 133 1325

  ...................................................... طبس 6877 6517 3945 2573

 
ریـزي   کار رفتـه در پـی   ي به هعمد برحسب وضعیت و نوع مصالح  خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -34

 1392: شهرستانتفکیک  فضاهاي زیستی به

اظهار 
 نشده

 فاقد
 يریز پی

 کار رفته هبي  هي برحسب نوع مصالح عمدریزپیداراي 
تعداد واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده
بلوك سیمانی 

 یا سایر 
 جمع شفته سنگ بتن

ن    81198 52559 31352 5282 15824 61 40 28638 0 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  .............  
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  ................................................... بیرجند 19282 5296 1501 685 3079 0 31 13986 0

  ................................................... درمیان 9401 4608 2720 278 1610 0 0 4793 0

  .................................................. سربیشه 6644 1823 424 86 1303 0 9 4821 0

  .................................................... قاینات 23576 21276 14069 1813 5371 24 0 2300 0

  .................................................. نهبندان 7627 6227 2533 1753 1927 14 0 1400 0

  ....................................................سرایان 2961 2946 2202 369 362 12 0 15 0

  .................................................. فردوس 3199 3187 2061 8 1118 0 0 12 0

  ................................................... بشرویه 1631 912 614 70 228 0 0 719 0

  ..................................................... طبس 6877 6285 5228 221 825 11 0 592 0

چینی  کار رفته در کرسی به ي هعمدبرحسب وضعیت و نوع مصالح   خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -35
 1392: شهرستانتفکیک  فضاهاي زیستی به

اظهار 
 نشده

فاقد
 چینی  کرسی

 کار رفته هبي  هچینی برحسب نوع مصالح عمد کرسی داراي
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
خشت، بلوك 

 سیمانی یا سایر 
 جمع آجر سنگ

ن    81198 62248 29485 30695 2068 0 18949 0 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 19282 16719 1435 15109 175 0 2563 0

  ................................................... درمیان 9401 8497 2634 5724 139 0 904 0

  .................................................. سربیشه 6644 1956 195 1748 14 0 4688 0

  .................................................... قاینات 23576 22587 16654 4889 1045 0 989 0

  .................................................. نهبندان 7627 6275 4006 1589 679 0 1352 0

  .................................................... سرایان 2961 1876 1123 736 16 0 1085 0

  ................................................... فردوس 3199 1665 1661 4 0 0 1534 0

  ....................................................بشرویه 1631 156 150 7 0 0 1475 0

  ...................................................... طبس 6877 2518 1628 890 0 0 4359 0

 

تفکیک  کار رفته در دیوار فضاهاي زیستی به برحسب نوع مصالح به  خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -36
 1392شهرستان:

 اظهار نشده
 خشت، چینه

 سایر یا
 آجر سنگ بلوك سیمانی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
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ن    81198 61679 5807 430 22725 0 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 19282 13888 1303 0 6770 0

  ................................................... درمیان 9401 7323 1007 0 2312 0

  .................................................. سربیشه 6644 3033 603 15 3664 0

  .................................................... قاینات 23576 20619 647 75 4116 0

  .................................................. نهبندان 7627 4476 2096 141 3079 0

  .................................................... سرایان 2961 2526 8 8 696 0

  ................................................... فردوس 3199 2469 6 63 809 0

  ....................................................بشرویه 1631 1306 37 14 574 0

  ...................................................... طبس 6877 6038 98 114 704 0

تفکیـک   کـار رفتـه در نمـا بـه     ي بـه  هبرحسب نوع مصالح عمـد   خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -37
 1392شهرستان:

 آجرگري آجر ماشینی سنگ سیمان
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ن    81198 26628 2455 8430 23234 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 19282 4285 643 3088 4766

  ................................................... درمیان 9401 4909 357 145 1562

  .................................................. سربیشه 6644 1840 237 231 895

  .................................................... قاینات 23576 6930 325 3454 9016

  .................................................. نهبندان 7627 2925 132 888 1436

  .................................................... سرایان 2961 1106 79 406 794

  ...................................................فردوس 3199 1353 50 18 1392

  ................................................... بشرویه 1631 111 33 68 1156

  ..................................................... طبس 6877 3170 600 132 2216

2 
 
تفکیک  کار رفته در نما به ي به هبرحسب نوع مصالح عمد  خراسان جنوبیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -37

 (ادامه)  1392شهرستان: 

 سرامیک سایر اظهار نشده
کاهگل، گچ یا گچ و 

 خاك
 شهرستان چوب
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ن    70 17424 2473 390 93 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 65 5720 715 0 0

  ................................................... درمیان 0 2125 229 51 23

  .................................................. سربیشه 0 3375 14 15 36

  .................................................... قاینات 0 2437 1073 309 33

  .................................................. نهبندان 0 2246 0 0 0

  .................................................... سرایان 0 432 145 0 0

  ...................................................فردوس 5 344 30 6 0

  ................................................... بشرویه 0 230 33 0 0

  ..................................................... طبس 0 515 235 9 0

تفکیک  کار رفته در سقف فضاهاي زیستی به برحسب نوع مصالح به  خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی -38
   1392: شهرستان

 آجر آهن گل وگچ چوب
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ن    81198 46139 43121 65061 18823 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 19282 10815 10336 13646 2903

  ................................................... درمیان 9401 3580 2993 8416 5244

  .................................................. سربیشه 6644 2169 2090 5931 3577

  .................................................... قاینات 23576 15903 16128 19129 4940

  .................................................. نهبندان 7627 3251 3477 5545 2040

  .................................................... سرایان 2961 2112 1191 2452 86

  ................................................... فردوس 3199 2475 1688 2777 6

  ....................................................بشرویه 1631 1189 868 1417 0

  ...................................................... طبس 6877 4644 4351 5747 26

2 

 
تفکیک  به کار رفته در سقف فضاهاي زیستی نوع مصالح بهبرحسب   خراسان جنوبیاستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -38

 (ادامه) 1392شهرستان:



 1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج                                                                                       52

 

 اظهار نشده
خشت، حصیر یا 

 سایر
سفال، شیروانی یا 

 ایرانیت
 شهرستان سیمان یا بتن تیرچه و بلوك

ن    4966 7198 1155 15468 0 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 102 850 70 5282 0

  ................................................... درمیان 30 476 13 727 0

  .................................................. سربیشه 42 369 0 3498 0

  .................................................... قاینات 3481 1918 972 2055 0

  .................................................. نهبندان 14 1243 0 1686 0

  .................................................... سرایان 281 288 5 866 0

  ................................................... فردوس 378 378 0 350 0

  ....................................................بشرویه 145 151 16 390 0

  ...................................................... طبس 493 1525 79 615 0

تفکیـک   ي سقف فضـاهاي زیسـتی بـه    هبرحسب نوع پوشش عمد  خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی -39
 1392شهرستان:

 اظهار نشده 
موزاییک، 
 ایآسفالت، بتن 

 سایر 

حلب یا سفال
 (شیروانی)

عایق رطوبتی 
 کاهگل قیرگونی  آماده

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن    81198 49166 10876 17462 562 3068 64 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 19282 9833 3158 4818 159 1292 22

  ................................................... درمیان 9401 8388 263 648 60 42 0

  .................................................. سربیشه 6644 5497 778 322 0 47 0

  .................................................... قاینات 23576 11534 4310 6269 280 1140 42

  .................................................. نهبندان 7627 5008 1370 1222 0 27 0

  .................................................... سرایان 2961 1444 333 1163 0 22 0

  ...................................................فردوس 3199 983 453 1740 22 0 0

  ................................................... بشرویه 1631 1037 57 35 3 498 0

  ..................................................... طبس 6877 5441 154 1244 37 0 0
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تفکیـک   برحسـب شـکل ظـاهري سـقف فضـاهاي زیسـتی بـه         خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -40

 1392شهرستان:

 مسطح دارشیب گنبدي ايگهواره اظهار نشده 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ن    81198 66641 625 6913 6997 21 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  ..............  

  ................................................... بیرجند 19282 13772 159 3142 2209 0

  ................................................... درمیان 9401 8491 60 562 289 0

  .................................................. سربیشه 6644 5892 0 534 218 0

  .................................................... قاینات 23576 21829 340 301 1106 0

  .................................................. نهبندان 7627 6143 0 1290 194 0

  .................................................... سرایان 2961 1564 0 426 963 8

  ................................................... فردوس 3199 2158 22 0 1018 0

  ....................................................بشرویه 1631 983 6 0 630 12

  ...................................................... طبس 6877 5810 37 659 371 0

رطـوبتی سـقف   کـاري   نـوع عـایق  ترین  هعمدوضعیت و برحسب   خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -41
 1392: شهرستانتفکیک  فضاهاي زیستی به

اظهار 
 نشده

 فاقد
کاري عایق

 رطوبتی

 نوعترین  هرطوبتی برحسب عمد کاري عایقداراي 
تعداد واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده

قیرگونی، 
پالستیک 
 یا سایر 

سفال، شیروانی 
یا ایرانیت(سقف 

 شیبدار)

عایق 
رطوبتی 

 آماده
 جمع کاهگل

ن    81198 81120 48725 18299 566 13531 0 78 0 قق“ ف  آ  ی ک ف   آ  .............  

  ................................................... بیرجند 19282 19282 9833 4818 159 4471 0 0 0

  ................................................... درمیان 9401 9401 8183 812 60 346 0 0 0

  .................................................. سربیشه 6644 6644 5448 334 0 862 0 0 0

  .................................................... قاینات 23576 23547 11534 6349 280 5384 0 29 0

  .................................................. نهبندان 7627 7627 5008 1222 0 1396 0 0 0

  .................................................... سرایان 2961 2961 1428 1171 0 361 0 0 0

  ................................................... فردوس 3199 3199 977 1746 22 453 0 0 0

  .................................................... بشرویه 1631 1582 1037 436 6 102 0 49 0

  ...................................................... طبس 6877 6877 5276 1409 37 154 0 0 0
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کار رفته در کف فضـاهاي زیسـتی    ي به هبرحسب نوع مصالح عمد  خراسان جنوبی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -42
 1392:شهرستانتفکیک  به

اظهار 
 نشده

فاقدکف
 سازي

چوب یا 
 سایر

آجر یا 
 سنگ

بتن یا 
سیمان و 

 ماسه

گل، گل و 
گچ یا  گل 

 و آهک
 موزاییک

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف     81198 9115 4393 64818 191 1626 1055 0  آ ن قق“ ف  آ  ی  .............. ک

  ................................................... بیرجند 19282 2590 839 14401 0 1342 110 0

  ....................................................درمیان 9401 1123 560 6984 39 0 695 0

  .................................................. سربیشه 6644 248 1535 4746 35 12 69 0

  ..................................................... قاینات 23576 907 1020 21546 29 74 0 0

  .................................................. نهبندان 7627 114 0 7513 0 0 0 0

  .................................................... سرایان 2961 1896 388 481 26 0 170 0

  ................................................... فردوس 3199 791 37 2335 5 30 0 0

  .................................................... بشرویه 1631 54 14 1536 11 15 0 0

  ...................................................... طبس 6877 1392 0 5276 45 152 12 0



  

 
 
 
 

 
 

ها پرسشنامه





  
 جمهوري اسالمی ایران

 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 
 

 1392-هاي مسکن روستاییآمارگیري از ویژگی
 فهرست برداري-1فرم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

طر
 س

اره
شم

 

 ) 6ستون  1مشخصات واحد مسکونی (براي کد  مشخصات مکان

 توضیحات ضروري
شماره  نوع معبر و نام آن

 پالك

 مکانشماره 
آیا این 

مکان یک 
واحد 

مسکونی 
 ؟است
 

 1بلی   
 

 2خیر   

 نوع واحد مسکونی
 مسکونی معمولی:

 1واحد آپارتمانی            
 2واحد ویالیی               
 مسکونی  غیر معمولی :
 3چادر                        

 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن
 5کپر و آالچیق             

 6                        سایر

 7ستون  2و1براي کد 

 فرعی اصلی

وضع سکونت در واحد 
 مسکونی

 
 1مسکونی دائمی           

 2     مسکونی موسمی   
 3  خالی ازسکنه موسمی

 4خالی ازسکنه دائمی     

 8ستون 3و 2و1براي کد 

شماره 
ردیف واحد 

 مسکونی
 سرپرست خانوارنام  و نام خانوادگی 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

 نام استان: .........................................................        

                ..................................................نام شهرستان: 

                          نام بخش: ........................................................

  ............................. نام دهستان: ...................

        ..................................:آبادينام 

 

 

 

 

 

 

                                                 شماره حوزه:

                                                           :نمونه  شماره طبقه آبادي

                                             شماره ردیف آبادي نمونه:   

     از            : نمونه آباديشماره برگ در 
 

 

 

 

 

  

 

        یخ: ...............................ریخ ........................   نام و نام خانوادگی بازبین : .............................  امضا و تارامضاء و تا  یخ: .................................  نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: .................................... رامضاء و تا    نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: ...............................

 یخ: ..........................................رامضا  و تا  ...................  ................................نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرایی: ..............              ...................................یخ: ..........رامضا  و تا  ...................  : ......................................بازبیننام و نام خانوادگی کارشناس 



  

طر
 س

اره
شم

 

 ) 6ستون  1مشخصات واحد مسکونی (براي کد  مشخصات مکان

 ضروري توضیحات
شماره  نوع معبر و نام آن

 پالك

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 
واحد 

مسکونی 
 ؟است
 

 1بلی   
 

 2خیر   

 نوع احد مسکونی
 مسکونی معمولی:

 1واحد آپارتمانی           
 2واحد ویالیی              
 مسکونی  غیر معمولی :
 3چادر                        

 4      آنآلونک، زاغه و  مشابه 
 5کپر و آالچیق             
 6سایر                        

 7ستون  2و1براي کد 

 فرعی اصلی 

وضع سکونت در واحد 
 مسکونی

 
مسکونی دائمی           

1 
 2     مسکونی موسمی   

 3  خالی ازسکنه موسمی
خالی ازسکنه دائمی     

4 

 8ستون  3و 2و1براي کد 

شماره 
ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمتجهت جغرافیایی نما یا نماهاي واحد مسکونی:  -1
                    4 غرب                                            3 شرق                                      2 جنوب                               1 شمال 

  
 تعداد بازشو ها(در و پنجره و روزنه) در فضاهاي زیستی واحد مسکونی:-2
 عدد             :      (کمتر از یک مترمربع)تعداد بازشوهاي کوچک -1
 عدد              :        (یک تا دو مترمربع) عداد بازشوهاي متوسطت-2
 عدد            :           ز دو مترمربع)(بیش اتعداد بازشوهاي بزرگ -3
 

 : آن واحد مسکونی و سطح اشغالساختمان تعداد طبقات  -3
 طبقه                              تعداد طبقات روي زمین             -1 
 طبقه                                            زیر زمین   تعداد طبقات-2
 متر مربع                 سطح اشغال(مساحت زیربناي طبقه اول)       -3
 

 سال                                      :واحد مسکونیبناي عمر  -4
 

 مترمربع              واحد مسکونی: ساختمان مساحت زمین -5

 

   :آن قرار گرفتن و مورد استفاده عملکردمساحت زیر بنا و تعداد اتاق در واحد مسکونی برحسب  -6

ف
ردی

 

 )(مترمربعمساحت زیر بنا  شرح
 تعداد اتاق

 مورد  استفاده کل
1 2 3 4 5 

    کل بنا 1
    فضاهاي زیستی 2
    فضاهاي معیشتی 3
    فضاهاي مشترك زیستی و معیشتی 4
    سایر فضاها  5

 
 وضعیت سند واحد مسکونی:     -7

        3 قولنامه    داراي سند خطی یا                          2 داراي برگه واگذاري                                              1 سند ثبتی
     5 ندارد                            4   ......................................  نوعسایر با ذکر 

 

 
 

 

                             شماره ردیف آبادي در فهرست نمونه ها:                                                                                      شماره طبقه آبادي:  

                                                                                                           ):  1شماره ردیف واحد مسکونی در فرم فهرست برداري(فرم 

                                             

 جمهوري اسالمی ایران
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

  

  هايآمارگیري از ویژگی
1392-مسکن روستایی  

 
 

2فرم    پرسشنامه واحد مسکونی-

        نام استان: ..........................     

      نام شهرستان: ...................       

  نام بخش: ..........................          

  نام دهستان: ..................  
 

 

......................                          .......................نام آبادي : ..............

  نمونه:    کد آبادي

              شماره حوزه:          
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 واحد مسکونی:     عمده ترین منبع تامین سرمایش -8
           5  دندار                   4  .........................  نوعسایر با ذکر           3 کولر گازي                2 کولر آبی              1 پنکه

 

 آیا این واحد مسکونی داراي فضاي باز براي نگهداري حیوانات می باشد؟                    -9
                             2 نه                                                            1 بله 

          

 آیا این واحد مسکونی داراي حیاط می باشد؟                        -10
                             11سوال    2 نه                                                            1 بله 
      
    1-2 معیشتی  و زیستی                                                                 1-1 زیستی             عملکرد غالب   

 

 آیا این واحد مسکونی داراي ایوان می باشد؟                        -11
                            12سوال    2 نه                                                            1 بله 

      
    1-2 معیشتی  و زیستی                                          1-1 زیستی             عملکرد غالب   

 

 آیا این واحد مسکونی داراي مستراح می باشد؟                        -12
                            13سوال    2 نه                                                            1 بله 
      

                                                                        13سوال     1-2 مجزا از بنا                                             1-1 چسبیده به بنا    نحوه استقرار   
                                                  

                                            1-1-2  به حیاط واحد مسکونی                        1-1-1 به داخل واحد مسکونی    باز شدن در  نحوه      
 

 نحوه ساخت واحد مسکونی:  - 13
                                                                                                                  14سوال   2 ساخت یکباره                                     1 ساخت تدریجی

                     
                                                                                                                     1-2 تکمیل و تجهیز بنا                                             1-1 افزایش زیربنا    منجرشدن به                

   

                                             :            زیستی                                      معیشتیبر حسب فضا نوع سازه بناي واحد مسکونیترین  عمده-14
   1-2                                    1-1                      سازه فلزي                                                        

   2-2                                    2-1 نی                                                                           وسازه بت 
  3-2                                    3-1                                                                 (دیوار باربر)سازه بنایی 

   4-2                                      4-1                            سازه چوبی                                                  
   5-2                                      5-1                                                (ترکیبی از سازه هاي فوق)سازه مختلط 

    

 )14سوال  3-1(براي کد  استفاده شده است؟ از کالف واحد مسکونیدر سازه بنایی فضاهاي زیستی آیا  -15
                            16سوال    2 نه                                                            1 بله 

    

 

 1-3 فاقد کالف در سقف                   1-2 کالف فلزي                         1-1 کالف بتونی          نوع کالف سقف 
   1-6 فاقد کالف در دیوار                    1-5 کالف فلزي                         1-4 کالف بتونی              نوع کالف دیوار
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 ریزي براي فضاهاي زیستی انجام شده است؟  آیا در این واحد مسکونی عملیات پی -16
                             17سوال    2 نه                                                      1 بله 
      

 1-3  نوبت                              1-2 سنگ                         1-1  (آهک و گل)شفته    رفته کار به عمده نوع مصالح  
  1-5   .................................  نوعسایر با ذکر                                  1-4  بلوك سیمانی                                                    

                 
 آیا در این واحد مسکونی عملیات کرسی چینی براي فضاهاي زیستی انجام شده است؟  -17
                             18سوال    2 نه                                                      1 بله 
      

  1-3  خشت                                1-2 سنگ                         1-1 آجر                  رفته کار به عمده نوع مصالح  
  1-5    ................................نوع سایر با ذکر                                    1-4  سیمانی بلوك                                                 

  
 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت رفته در دیوار فضاهاي زیستی واحد مسکونی: کار بهنوع مصالح  - 18
                3 بلوك                                                                    2 سنگ                                                        1  آجر   

                    6     ................................نوع سایر با ذکر                               5 چینه                                                         4  خشت
                                                      

 کار رفته در نماي واحد مسکونی: هب عمده نوع مصالح -19
  4 سیمان                                           3  سنگ                 2  ماشینی آجر                                   1   گري آجر

                                                                             8  ........ .............................نوعسایر با ذکر       7    سرامیک             6  کاهگل، گچ یا گچ و خاك                   5        چوب
 

 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت کار رفته در سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی: هنوع مصالح ب  -20
         5  خشت                            4 چوب             3  گل وگچ                        2 هن آ                     1              آجر 

 10    ..................نوعسایر با ذکر  9 حصیر            8 سفال، شیروانی یا ایرانیت    7   تیرچه و بلوك        6 یا بتونسیمان 
 

 سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی:   عمدهنوع پوشش  -21
                               3 عایق رطوبتی آماده                                             2 قیرگونی                                                        1   کاهگل
                                     6 موزاییک                                                          5 حلب (شیروانی)                                               4     سفال

  9  .........................................................نوعسایر با ذکر            8  بتون                                                            7  آسفالت
 

 شکل ظاهري سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی:   -22
 4 (نیم استوانه) گهواره اي               3 (نیم کره) گنبدي                    2 شیب دار                                      1    مسطح

 
 ؟ کاري رطوبتی شده است آیا سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی عایق - 23

                             24سوال    2 نه                                                      1 بله  
   

     1-3 رطوبتی آماده  عایق               1-2 قیرگونی                     1-1 کاهگل               رفته کار بهعمده نوع مصالح 
        1-5  پالستیک (نایلون)                1-4 سفال، شیروانی یا ایرانیت(سقف شیبدار)                                                        
     1-6  .............................................نوعسایر با ذکر                                                       
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 رفته در کف فضاهاي زیستی واحد مسکونی: کار به عمدهنوع مصالح  -24
                                                             4     موزاییک                                3 چوب                                  2 سنگ                             1             آجر
                                           8  و ماسه سیمان یا بتون                  7 گل و آهک                            6  چگل و گ                        5             گل

 10 سازي  فاقد کف                     9  ....................................................نوع....سایر با ذکر 
 

 آیا سرپرست خانوار ساکن درواحد مسکونی از زندگی در روستا راضی می باشد؟ -25

 2 نه                                                                                 1 بله        
 

 آیا سرپرست خانوار از واحد مسکونی راضی می باشد؟   -26
 2 نه                                                                                  1 بله       

 

 شده است؟        احداثبنیاد مسکن تسهیالت دریافتی از از با استفاده آیا  این واحد مسکونی  -27
 

  پایان آمارگیري   2 نه                    28سوال   سال احداث                                     1  بله       
   

 اي که بر اساس آن پروانه دریافت شده، در مرحله احداث بنا، تغییر کرده است؟ آیا نقشه-28
  29سوال   2 نه                                                                                  1 بله        

                                     

   1-2 تغییر نقشه معماري بدون اضافه شدن زیربنا                  1-1 سطح زیربنا  افزایش  نوع تغییر ترین  عمده          
       1-3    ................................................موردسایر با ذکر                                                                                                 

 

 آیا پس از اتمام بنا و سکونت در آن، تغییراتی در بنا داده شده است؟-29

 30سوال  2 نه                                                                                 1 بله        
                        

                                                          1-3   لوله کشی آب                  1-2 در و پنجره                    1-1   (دیوار و سقف)سازه اي   نوع تغییر ترین عمده 
                    1-6   .............نوعسایر با ذکر          1-5 سیستم فاضالب               1-4       سیم کشی برق

           

 ( وام و آورده شخصی) مجموع پولی که براي احداث  فضاهاي زیستی واحد مسکونی هزینه شده است؟ -30
   

 ریال                                                                                                                      

   توضیحات:
............................................................................................................................. ...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

 
 

                                     تلفن: م خانوادگی پاسخگو: .......................................................................................                  نام و نا

 ..........................امضا و تاریخ: .................................                 .......................  نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: .......................................................

 : ............................................................ امضا و تاریخ       نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: ............................................................................            

  ..............................امضا و تاریخ: ..............................           نام و نام خانوادگی بازبین: ...........................................................................................       

 ..............................امضا و تاریخ: ..............................           نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین: ..........................................................................       

                                   

  
1 3 
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 : 1392در سال وضع سکونت در آبادي -1

 4   خالی از سکنه دائمی          3   موسمی خالی از سکنه            2   موسمی داراي سکنه           1  دائمی داراي سکنه

                    پایان آمارگیري                                                                          2سوال                                                    

   

 :1392اهالی این آبادي در سال غالب اقتصاديفعالیت  -2

  3  خدمات                                                         2 صنعت                                                           1 کشاورزي

                                                         

                 کارگاه فعال صنایع دستی وجود دارد؟آبادي  در اینآیا  -3

  2 نه                                                                       1   بله

 

 :    1392بافت مسکونی آبادي در سال -4

           3   غیر متراکم (باز)                                              2 نیمه متراکم                                                    1  متراکم 

 

 هاي اخیر داراي گسترش بوده است؟                        آیا بافت مسکونی آبادي در سال -5

                             6سوال    2 نه                                                                       1   بله

      

 1-3    .......................... موردسایر با ذکر                  1-2   باغات               1-1 اراضی زراعی    سمت گسترش      

 

 مصالح عمده بکار رفته در احداث واحدهاي مسکونی آبادي: -6

  3  مصالح توام بومی و غیر بومی                              2 مصالح غیر بومی                                           1 مصالح بومی 

 

 

         .....  ....استان: ..................نام 

          ....... ...نام شهرستان: .........

          .......  ...نام بخش: ................

  .. ....نام دهستان: ..............

 

 

 

    ............................                      .......................نام آبادي : ........

        :  کد آبادي 

             شماره حوزه:           

    

 

  

 

 

   .............................................. آبادي:نام قبلی                                                     ...............................................        نام دیگر آبادي:

                                                :     شماره ردیف آبادي در فهرست نمونه ها                                                                              شماره طبقه آبادي:

ایرانجمهوري اسالمی   
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 

 هاي آمارگیري از ویژگی
1392-مسکن روستایی  

 

3فرم    پرسشنامه آبادي-
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 در آبادي وجود دارد؟        1392آیا سازمان مسئول جمع آوري و دفع زباله در سال -7

                             8سوال    2 نه                                                                        1 بله 

             

   1-2 شوراي اسالمی آبادي                                         1-1  یا دهیاري ، دهداريبخشداري         سازمان مسئول  
                                   1-4 .....................................سایر با ذکر نام  .........                1-3 شهرداري شهر نزدیک                                                 
 

 :  1392عمده ترین نوع وسیله مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی آبادي در سال -8

             3 تاکسی سرویس                                                      2 مینی بوس                                                1 اتوبوس 
 5  .................................نوعایر با ذکر س                    4    وانت بار

 

 ؟شده است خرید و فروشمسکونی در آبادي واحد احداث براي زمین  1392 در سالآیا  -9
 

 

   10سوال   2 نه      ریال        یک مترمربع خرید و فروشمتوسط مظنه قیمت          1  بله   

                          

 ؟شده استمسکونی در آبادي احداث واحد  1392 در سالآیا  -10
 

 

   11سوال   2 نه       ریال              متوسط مظنه هزینه احداث یک مترمربع           1  بله   

                          

 ؟داده شده است  اجارهمسکونی در آبادي واحد  1392 در سالآیا  -11
 

 

                            2 نه         ریال             یک مترمربع بهاي ماهانه اجارهمتوسط مظنه            1  بله   
 

                  
 

 توضیحات:
................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 
 پاسخگویان:نام و نام خانوادگی 

                                                          تلفن:                     .....................................................................................                                       -1
                                                                                             تلفن:                     .....................................................                                         ................................ -2
                                                                                       تلفن:                   .............................................                                           ........................................ -3

 .................................................................. امضا و تاریخ:             ........................................................         ...................... نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر :

 ..................................................................  امضا و تاریخ:            .............................................................................          نام و نام خانوادگی کارشناس گروه:

 ..................................................................  امضا و تاریخ:            .............................................         ............................................... نام و نام خانوادگی بازبین :

 امضا و تاریخ: ............................................................                نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین : ....................................................................  

 .............. امضا و تاریخ:  .............................................              نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرایی: ............................................  
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 1392 تفکیک شهرستان: بهخراسان جنوبی  خطاي نسبی اقالم مورد آمارگیري در سطح استاندرصد 

 صفت مورد نظر
خراسان استان 

 جنوبی
 نهبندان قائنات فردوس سربیشه سرایان زیرکوه درمیان بیرجند بشرویه

 2/1 5/1 4/1 4/9 0/5 3/5 3/1 6/6 2/2 2/3  ......................................... نما تعداد میانگین

 5/8 6/3 2/7 7/7 15/6 11/8 12/8 9/3 14/8 3/6  .............. کوچک بازشوهاي تعداد میانگین

 7/9 3/8 5/2 6/7 13/9 3/6 7/1 4/5 16/9 2/1  ............. متوسط بازشوهاي تعداد میانگین

 11/8 6/6 0/1 17/9 2/9 8/2 4/8 10/9 6/9 4/2  ................. بزرگ بازشوهاي تعداد میانگین

 4/9 3/4 3/5 5/5 11/3 3/5 6/9 3/8 10/2 1/7  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین
اشغال  سطح مساحت میانگین

 6/0 5/0 3/3 6/9 6/4 3/2 4/2 4/4 5/4 2/1  ....................................................... )(مترمربع
 فضاهاي در طبقات کل تعداد میانگین
 0/3 2/4 0/1 4/0 1/9 0/5 2/7 1/5 0/2 0/9  .............................................................زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین
 9/3 8/0 13/6 8/8 7/3 6/4 9/1 4/4 6/5 3/2  .................. آن زمین مساحت به ساختمان

 11/8 9/1 18/6 8/2 9/0 7/3 9/0 7/6 12/3 3/7  .. )مسکونی(سال واحد بناي عمر میانگین
 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 10/8 8/8 15/2 11/2 5/4 8/3 9/8 7/3 5/8 3/5  ...................................... )مسکونی (مترمربع

 6/0 4/8 3/3 7/0 6/2 3/2 4/2 4/6 5/5 2/1  .... )زیربنا (مترمربع کل مساحت میانگین

 5/1 3/6 6/8 5/3 9/2 2/5 3/7 3/2 3/4 1/6  ............................ هااتاق کل تعداد میانگین
 مورد هاياتاق کل تعداد میانگین
 5/1 3/5 6/8 4/6 9/5 2/5 3/8 3/2 3/5 1/6  ........................................................... استفاده
 فضاهاي زیربناي مساحت میانگین

 6/2 5/4 5/1 5/3 2/8 3/2 4/5 3/7 5/7 2/1  ......................................... )زیستی (مترمربع
 عملکرد داراي هاياتاق تعداد میانگین
 4/6 3/8 2/1 4/9 4/4 2/6 3/7 2/5 3/1 1/6  .............................................................زیستی

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین
 4/6 3/6 2/1 4/7 4/3 2/6 3/8 2/5 3/2 1/5  .................................. زیستی عملکرد داراي

 سایر داراي هاياتاق تعداد میانگین
 6/7 8/8 11/0 10/1 11/2 13/3 4/0 6/5 0/7 3/9  ........................................................ عملکردها

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین 
 6/7 8/7 11/0 9/0 10/4 13/3 4/0 6/2 0/7 3/8  ...................................عملکردها سایر داراي

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین
 … … … … … … … … … 2/7  ..........................)ریال (هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه يبها اجاره میانگین
 … … … … … … … … … 8/5  ..................... )ریال مسکونی (هزار واحد از

 يبرا زمین مترمربع یک قیمت میانگین
13  ............ )ریال مسکونی (هزار واحد احداث /9 … … … … … … … … … 

 



 

 

 

 
 

 

 
 نتایج آمارگیري از

 1392-هاي مسکن روستایی ویژگی 

 )استان خراسان رضوي(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفتارپیش
 

بین روستاها و شهرها و ها متاثر از تغییر موازنه جمعیتی چهره روستاهاي ایران به سرعت در حال تغییر است. بخشی از این دگرگونی
هاي دولت در ابعاد مختلف از اثرگذاري زندگی شهري بر روستایی به لحاظ فرهنگی و کالبدي است و بخش دیگر آن ناشی از سیاست

و نظارت بنیاد  ست. بر اساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت (با هدایتا جمله توسعه کالبدي در روستاها
هزار واحد مسکونی  200سازي ساالنه موظف به بهسازي و مقاوم ،هاي چهارم و پنجم توسعهمسکن انقالب اسالمی) طی برنامه

توسط دولت در کنار واحدهایی که خارج از  ،ه تسهیالت کم بهره است. شناسایی و رصد این حجم تغییرات گستردهیروستایی با ارا
گذاران توسعه ریزان و سیاستشود، امري ضروري و براي برنامههاي شخصی روستاییان ساخته میکی با آوردههاي بانسیستم وام

 روستایی حیاتی است.
هاي ویژگی ریزي در این خصوص مستلزم آگاهی از آمار و اطالعاتگذاري و برنامهتامین مسکن مناسب در روستاها و هرگونه سیاست

هاي کمی و کیفی مبتنی بر این آمار و اطالعات است. لذا در راستاي تهیه آمار لف کشور و تهیه شاخصمسکن روستایی در نقاط مخت
هاي مسکن روستایی از اوایل دهه هشتاد مورد توجه بنیاد مسکن تخصصی و رفع خالهاي اطالعاتی موجود، آمارگیري از ویژگی

ست، قرار گرفت و پیشنهاد انجام چنین کاري در ا مسکن در روستاها سازيانقالب اسالمی که متولی اصلی تولید، بهسازي و مقاوم
تا کنون سه  ریزي وقت، وزارت مسکن و شهرسازي و مرکز آمار ایران رسید.فواصل زمانی پنج ساله به تایید سازمان مدیریت و برنامه

 1392 سال هاي مسکن روستایی کشور در ژگیکه آخرین مورد آن طرح آمارگیري از وی است  رسیدهدوره از این آمارگیري به انجام 
 .باشد می

هایی که در این گیري از دادهامید است با بهرهصورت گرفته در راستاي اجراي این طرح،  در پایان ضمن تقدیر از تالش هاي
زمینه تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مسکن در روستاها فراهم و با مقایسه روند تغییرات (مبتنی بر  ،آمارگیري استخراج شده است

 ریزي براي تامین مسکن مناسب روستایی و در نهایت توسعه پایدارگیري و برنامهدو آمارگیري گذشته) بستر الزم براي تصمیم
 مهیا گردد.  روستاها

 

 علیرضا تابش

یس بنیاد مسکن انقالب اسالمییر





 
 
 
 
 

 مقدمه
 

اشتن آمار و کالبدي، دو چه از جنبه  یجمعیت تغییراتصحیح و دقیق امور مربوط به مسکن روستایی چه از جنبه الزمه پایش 
مسکن روستایی کشور و نیز آگاهی از  اطالعات صحیح، دقیق، جامع و بهنگام در رابطه با خصوصیات کمی و کیفی وضع موجود

تنها منابع آماري موجود در زمینه مسکن روستایی،  1382تا سال . استهاي کشور شرایط اجتماعی و اقتصادي حاکم بر آبادي
هاي ساختمانی بخش هاي موردي از فعالیتساله و نیز آمارگیري 10هاي عمومی نفوس و مسکن با فواصل زمانی سرشماري

 هايویژگیمربوط به تخصصی و فنی که این اطالعات نیز بسیار کلی بوده و شامل مباحث  بودخصوصی در نقاط شهري و روستایی 
 د. بومسکن روستایی ن

در فواصل  تاکنون در سه مقطع زمانی و توسعه کالبدي روستاها براي پاسخ به نیاز فوقول ئبنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان مس
با  1382ی نموده است. این طرح براي اولین بار در سال یهاي مسکن روستاگیري از ویژگیمبادرت به اجراي طرح نمونه ،پنج ساله

واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد که نتایج آن با  46413روستا و جمع آوري مشخصات فنی  2118آمارگیري از 
هاي از ویژگی منتشر شد. دومین اجراي طرح آمارگیري 1383استان در یک جلد براي کل کشور در سال دقتی قابل تعمیم در سطح
روستا و جمع آوري مشخصات فنی  8257با تغییر در برخی اقالم آماري و نیز حجم نمونه، در  1387مسکن روستایی در سال 

نمونه در این سال منجر شد اطالعات تا سطح شهرستان  واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد. افزایش حجم 165140
جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه براي کل کشور منتشر شد. سومین  30در  1388قابل تعمیم باشد. نتایج این طرح در سال 

 209044فنی روستا و جمع آوري مشخصات  8446با تغییر اندك در برخی اقالم آماري در  1392طرح در سال این دوره اجراي 
یکی  ادي ها هم تعداد واحدهاي مسکونی)عالوه بر افزایش حجم نمونه (هم به لحاظ تعداد آب واحد مسکونی نمونه انجام شده است.

شده و ست که به منظور اعتبار بخشی به داده هاي جمع آوريا آن 1387نسبت به سال  1392دیگر از تفاوت هاي نشریه سال 
اند. اطالعات نشریات حاضر که تا ها در جداول ادغام شدهتعمیم اطالعات به کل کشور برخی از ستونکاهش خطاي نسبی، هنگام 

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه براي کل کشور در دسترس پژوهشگران و  31سطح شهرستان معتبر است به تفکیک 
 عالقمندان است. 

بخش تهیه  همکاري و همیاري گروه هاي مختلف کاري در کل فرایند طرح. رسید مگر با پشتکار،نتایج طرح حاضر به سرانجام نمی
با پشتوانه علمی اساتید دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی و دیگر صاحبنظران  1392طرح فنی آمارگیري سال 

کت و همکاري کلیه شعب بنیاد مسکن مشاور طرح، شرکت آمار اندیشان فراز و با مشار مسکن روستایی و بخش اجرایی آن با هدایت
 استان کشور انجام شد.  31انقالب اسالمی در 

ها تعریف شد. کمیته هاي مختلفی ذیل ستاد اجرایی کل کشور در دو سطح کل کشور و استان 1392ساختار اجرایی طرح در سال 
اي را ایفا تحقیقات مسکن روستایی نقش دبیرخانه یت امور اجرایی طرح را در ابعاد مختلف به عهده داشتند. دفتر مطالعات وولئمس

یس و یها، خود در چند سطح تعریف شد. مدیران کل بنیاد مسکن و معاونین بازسازي ایشان نقش رهاي اجرایی در استاننمود. رده
ها فعال بودند. نیز در استانهاي مالی، اداري، روابط عمومی و تبلیغات یس ستاد اجرایی استان را به عهده داشتند. کمیتهیجانشین ر

، شامل کارشناسان بازبینی، بازبینان، کارشناسان گروه و اجراییها هدایت فنی نیروهاي فنی و اجرایی در استانول ئمسکارشناسان 
اشت. آمارگیران را به عهده داشتند. نظارت بر این طرح نیز در چندین سطح صورت پذیرفت که در راس آن مرکز آمار ایران قرار د

یت نظارت بر حسن اجراي طرح را به عهده داشت. لذا الزم است از کلیه ولئمساین مرکز با اعزام ناظران فنی خود به سرتاسر کشور، 
طور همکاران واحد آموزش، روابط عمومی، حراست، اداري و پشتیبانی اندرکاران تهیه طرح فنی، اجرا، نظارت، استخراج و همیندست

 ها قدردانی و تشکر نمایم.یاد مسکن انقالب اسالمی و استاندر دفتر مرکزي بن
 

 محمدعلی وجدانی

 مدیر کل مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی





 

 
 

 مشاور تهیه طرح فنی

 دانشگاه شهید بهشتی

 
 مشاور اجراي طرح

 شرکت آمار اندیشان فراز

 
 مشاورین علمی طرح

 سرتیپی پور، حمید علوي مجد و خانم نسرین افتخاريآقایان محسن 

 

 ین اجرایی طرح در دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمیولئمس

آقایان عزیزاله مهدیان، محمدعلی وجدانی، حمید سهرابی، مجید جودي، سید محسن رشتیان، حسن رضائی، احمد زمزم، 
رضا بنکدار، محمدرضا ملکی، کشاورز، پیرهادي، سید موسی احمدي، الدین خزاعی، سید مهدي نادمی، مرتضی اورنگی، جالل
 پور. ها مریم الوي، منصوره روحی، محدثه رمضانخانم

 

 هاین اجرایی طرح در استانولئمس

 استان 31مدیران کل و معاونین بازسازي و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 

 

 نظارت 

 اندیشان فراز، کارشناسان دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمیمرکز آمار ایران، شرکت آمار 
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 مشخصات طرح
 
 
 
 

 طرح  سابقه
در سـطح  1392و  1387 هاي هاي کشور و براي دومین و سومین یار در سـال در سطح استان 1382این طرح براي اولین بار در سال 

 هاي کشور توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و اجرا شد. شهرستان
 

 ضرورت اجراي طرح
طور طبیعـی  ي آماري به ، اطالعات جامعه"1387هاي  مسکن روستایی  آمارگیري از ویژگی "سال از اجراي طرح 5با توجه به گذشت 

دچار تغییر گشته و بدین لحاظ، تامین نیازهاي آماري جدید و اطالعات بهنگام از وضعیت کمی و کیفی مسکن در روسـتاهاي کشـور 
می در خصوص بهسازي مسکن روسـتایی، ناپذیر است. همچنین با توجه به امکانات فراهم شده توسط بنیاد مسکن انقالب اسال اجتناب

آوري آمار و اطالعات دقیق و بهنگام از وضعیت مسکن در روستاهاي کشور امري ضروري بوده است. این اطالعـات، آمـار الزم در  جمع
ها و  عنوان معیـاري بـراي ارزیـابی میـزان موفقیـت برنامـه کنـد و بـه ریزي براي بهسازي مسکن روستایی را فـراهم می خصوص برنامه

هـاي رود. با توجه به این که اطالعـات مـورد نظـر، خصوصـیات و ویژگـی کار می هاي اعمال شده در بخش مسکن روستایی به سیاست
تخصصی مسکن روستایی است و امکان جمع آوري این اطالعات از طریق سرشماري عمومی نفوس و مسکن امکان پذیر نیست، طرح 

 هاي کشور به اجرا گذاشته شد. در سطح شهرستان 1392یی در سال هاي مسکن روستا آمارگیري از ویژگی
 

 هدف طرح
 باشد:  طرح، گردآوري آمار و اطالعاتی از خصوصیات کمی و کیفی مسکن در روستاهاي کشور به شرح زیر میاین  هدف

 هاي عمومی روستا شناخت ویژگی -
 هاي واحدهاي مسکونی روستایی شناخت ویژگی -
 
 هدف  جامعه 

در سال  ها آني  هداراي سکن واحدهاي مسکونینیز و تر دارند اي که بیست واحد مسکونی معمولی و بیش هاي داراي سکنه تمام روستا
 دهند. این طرح را تشکیل می ي هدف جامعه 1392

 
 واحد آماري

تـر دارد و یـا واحـد ی و بـیشاي که بیست واحـد مسـکونی معمـول سکنهواحد آماري در این طرح برحسب مورد، یک روستاي داراي 
 است. 1392ها در سال  گونه روستا مسکونی داراي سکنه در این

 
 زمان آماري

 و روز آمارگیري است. 1391زمان آماري این طرح برحسب مورد، سال 
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 زمان آمارگیري
 است. 1392آبان  20مهر تا  20زمان آمارگیري این طرح 

 
 آوري اطالعات روش جمع

ي مستقیم با خانوار ساکن در واحد مسکونی(فرم واحـد مسـکونی) و مطلعـان محلـی در  آمارگیري، اطالعات از طریق مصاحبهدر این 
 شود. آوري می روستا (فرم آبادي) جمع

 
 سطح انتشار

 سطح انتشار نتایج این طرح کل کشور، استان و شهرستان است.
 

 وردآسطح ارائه بر
ها در سطح استان و کشور و براي واحدهاي مسکونی در سطح شهرسـتان، اسـتان و  ح براي آباديآوري شده در این طر اطالعات جمع

 کل کشور قابل ارایه است.
 

 گیري قابل پذیرش خطاي نمونه
درصد و براي براوردهـاي مربـوط  15ها  حداکثر میزان خطاي نسبی قابل پذیرش در این طرح براي براوردهاي حاصل مربوط به آبادي

 شود. بینی می درصد پیش 18اي مسکونی به واحده
 

 گیري چارچوب نمونه
 گیري به شرح زیر است: شود، چارچوب الزم براي هر یک از مراحل نمونه گیري در دو مرحله انجام می که نمونه با توجه به این

 

سکنه (دائمی یا موسمی) کـه بـر هاي داراي  ي اول این طرح عبارت است از فهرست تمام آبادي : چارچوب مرحلهي اول مرحله -الف
واحد مسـکونی یـا بیشـتر هسـتند. ایـن فهرسـت شـامل اطالعـات  20، داراي 1390اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

 جغرافیایی، تعداد واحد مسکونی و تعداد خانوار است.
 

 ي دوم به صورت زیر است: : چارچوب مرحلهي دوم مرحله -ب
 

برداري از کل  واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهاي مسکونی با فهرست 180هایی که برابر یا کمتر از  بادي: در آهاي معمولی آبادي
 شود. آبادي تهیه می

 

واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهاي مسکونی در بخشی از آبادي کـه بـه طـور  180هایی که بیشتر از  : در آباديهاي بزرگ آبادي
 شود.  برداري تهیه می شود با فهرست تصادفی مشخص می

 
 گیري واحد نمونه
 شرح زیر است: گیري به گیري در هر یک از مراحل نمونه واحد نمونه

 

واحـد  20داراي  1390: یک آبادي داراي سکنه (دائمی یا موسمی) که در سرشماري عمـومی نفـوس و مسـکن ي اول مرحله -الف
 تر است.  مسکونی یا بیش

 

 ي اول است. گیري مرحله مسکونی واقع در واحد نمونه: یک واحد ي دوم مرحله -ب
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 گیري روش نمونه
هـاي داراي  بندي شده است. در این طرح ابتدا در هـر شهرسـتان آبادي اي طبقه گیري در این طرح، نمونه گیري دو مرحله روش نمونه

شوند. سپس از هر طبقه تعداد آبادي نمونه مورد نظر بـه  بر حسب تعداد واحد مسکونی به طبقاتی تقسیم میوس یدالینسکنه با روش 
 شوند.  شود. تعداد واحد مسکونی نمونه مربوط به هر شهرستان از داخل آبادي هاي نمونه انتخاب می روش تصادفی ساده استخراج می

 
 روش تعیین اندازه نمونه

 شوند: ه اول و دوم به روش زیر تعیین میتعداد نمونه هاي مرحل
 

 ي اول (تعداد آبادي نمونه) مرحله -الف
باشند با در نظـر گـرفتن مفروضـات زیـر،  با توجه به نتایج اجراي قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهاي مورد نظر طرح از نوع نسبت می

 د: تعداد آبادي نمونه در هر استان با استفاده از فرمول زیر تعیین ش
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 شود.  تعداد آبادي نمونه در هر استان به صورت متناسب بین طبقات آن استان توزیع می
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p:  فرض شده است. 3/0نسبت صفت مورد نظر مربوط به واحدهاي مسکونی در هر شهرستان که حداقل 
r فرض شده است. 18/0: مقدار خطاي نسبی نسبت مورد نظر در هر شهرستان که حداکثر 

mهاي داراي سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهاي مسکونی نمونه در آبادي 
Mهاي داراي سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهاي مسکونی در آبادي 

deff شود. منظور می 2: اثر طرح که با توجه به نتایج اجراي قبلی برابر 
 گردد. ر هر شهرستان به صورت متناسب بین طبقات آن شهرستان توزیع میتعداد واحد مسکونی د

 

هاي نمونه در هر طبقه از هر شهرستان تعداد واحدهاي مسکونی نمونـه  سپس با تقسیم تعداد واحدهاي مسکونی نمونه به تعداد آبادي
 شود.  در هر آبادي محاسبه می

 
 روش انتخاب واحدهاي نمونه

 شود: دو مرحله و به صورت زیر انجام میها در  انتخاب نمونه
 

ها، تعداد آبادي هـاي تخصـیص یافتـه بـه هـر طبقـه بـه روش تصـادفی سـاده بـدون  بندي آبادي پس از طبقهي اول:  مرحله -الف
 شوند.  جایگذاري انتخاب می

 

   ي دوم: مرحله -ب
ي مـورد نیـاز بـه  دهاي مسکونی آبـادي، تعـداد نمونـهبرداري از کل واح هاي معمولی، پس از فهرست هاي معمولی: در آبادي آبادي .1

 شوند. اي انتخاب می روش سیستماتیک دایره
واحد مسکونی در آبادي، تعداد نمونـه ي مـورد نیـاز از بـین  180هاي بزرگ، پس از فهرست برداري از  هاي بزرگ: در آبادي آبادي .2

 شوند. ها به روش سیستماتیک انتخاب می آن
 شود.   ماره ردیف واحدهاي مسکونی نمونه در هر آبادي مشخص شده و در اختیار گروه اجرا گذاشته میبراي سهولت اجرا، ش

 
 گیري نتایج طرح خطاي نمونه

 دست آمد: پس از بررسی اطالعات حاصل از اجراي طرح، نتایج زیر به
درصد باشد، ممکن است میزان خطاي  30در جداول مربوط به صفات کیفی، وقتی که مقدار یک ستون بر حسب درصد، کمتر از  -

 تر شود.بینی شده بیش وردهاي حاصل، از میزان پیشآنسبی بر

ها میانگین محاسبه شده است) در  وردهاي حاصل از اجراي طرح براي صفات کمی (صفاتی که براي آنآمیزان خطاي نسبی بر -
وارد میزان خطاي نسبی محاسبه شده از میزان خطاي تر مشود در بیش آمده است. همانطور که مشاهده می انتهاي نشریهجدول 

بینی شده کمتر است. فقط در موارد اندکی به دلیل تعداد مشاهدات کم یا میزان پراکندگی باال، میزان خطاي نسبی  نسبی پیش
 تر است.  بینی شده بیش محاسبه شده از میزان پیش
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 تعاریف و مفاهیم
 
 
ي  هم پیوسته (اعم از کشاورزي و غیرکشاورزي) اسـت کـه خـارج از محـدوده ي یک یا چند مکان و اراضی به آبادي مجموعه آبادي: 

  ها، معـادن، خانـه نه تنهـا دهـات، بلکـه مـزارع، قهوه  به این ترتیب،ي ثبتی یا عرفی مستقل باشــد.  شهرها واقع شده و داراي محدوده
یـا در  ثبتی یا عرفی مستقلی باشند ي که داراي محدودههاي صنعتی و ...  ها، شهرك اي نظامی، مرغداريه ، پادگانآهن هاي راه ایستگاه
   د.نشو نیز آبادي محسوب میي عرفی شهر یا آبادي دیگري قرار نگرفته باشند  محدوده

 

ها،  هـاي نظـامی، مرغـداري آهـن، پادگان راههاي  ایسـتگاه  ها، معادن، خانه روستا همان آبادي است با این تفاوت که مزارع، قهوه روستا:
 شوند.  ي شهرها، روستا محسوب نمی هاي صنعتی و ... واقع در خارج از محدوده شهرك

 

گاه خالی از سکنه نشـود،  در زمان آمارگیري داراي سکنه باشد و در طول سال هیچ روستا،چه  : چناني دایمی داراي سکنهروستاي 
 شود. نامیده می "دائمیي  داراي سکنهروستاي "
 

هایی از سال خالی از سکنه شود،  در زمان آمارگیري داراي سکنه باشد و در زمان روستا،چه  : چناني موسمی داراي سکنهروستاي 
 شود. نامیده می "ي موسمی داراي سکنهروستاي "
 

 . فعال و شاغل روستا به آن اشتغال دارند ترین افراد نوع فعالیت اقتصادي است که بیشفعالیت اقتصادي غالب اهالی  روستا: 
 

هاي تولیدي در  منظور از تولید صنایع دستی در روستا، صنایع دستی تولید شده توسط کارگاه :صنایع دستی در روستاتولید 
 باشد(روستاهاي داراي کارگاه تولید صنایع دستی). روستا می

 

بسیار کم از یکدیگر  و در کنـار هـم سـاخته  ي هبه هم پیوسته و با فاصل چه واحدهاي مسکونی روستا، چنانبافت مسکونی متراکم: 
 شوند. اند، متراکم نامیده می شده

 

انـد،  طور پراکنـده سـاخته شـده دیگر و بـه زیـاد از یـک ي هچه واحدهاي مسکونی روستا، با فاصـل چنانبافت مسکونی غیر متراکم: 
 شوند. غیرمتراکم نامیده می

 

طور کامل منطبـق نبـود، یعنـی نـه  چه واحدهاي مسکونی روستا با هیچ یک از دو حالت فوق، به چنانمتراکم: بافت مسکونی نیمه 
 شوند. کامالً متراکم و نه کامالً  پراکنده باشند، نیمه متراکم نامیده می

 

در سـاخت بنـاي واحـد مسـکونی مـورد  دتواننـ میمصالحی هستند که در محیط طبیعی اطراف روستا وجود داشته و  مصالح بومی:
   د.ناستفاده قرار گیر

 

حمل و نقل به محل ساخت  با وسایل نیمه صنعتی ساخته می شوند و هر نوع مصالحی که درکارخانجات صنعتی و مصالح غیربومی:
 و سرامیک. جرآهن، سیمان، کاشی، آشود، مانند تیر منتقل میروستا واحدهاي مسکونی 

 

هاي اعالم شده براي یـک  منظور میانگین قیمتت یک مترمربع زمین روستا براي احداث واحد مسکونی: قیم ي مظنهمتوسط 
مطلعـین و معتمـدین نفـر از  3پرسـش و تحقیـق از حـداقل روستا است که از طریـق  زمین براي احداث واحد مسکونی درمتر مربع 
 آید. می دست روستا به
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 ي ههـاي اعـالم شـده بـراي هزینـ منظور میـانگین قیمتساخت یا احداث یک مترمربع بنا در روستا:  ي ههزین ي مظنهمتوسط 
 آید. می دست روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  3طریق پرسش و تحقیق از حداقل احداث یک مترمربع بنا در روستا است که از 

 

یک مترمربع بنا در روسـتا اسـت کـه از طریـق  بهاي اجارهمیانگین منظور یک مترمربع بنا در روستا: بهاي  اجاره ي مظنهمتوسط 
 آید. دست می روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  3تحقیق از حداقل پرسش و 

 

هاي حمل و نقل عمومی براي دسترسی مـردم روسـتا بـه روسـتاها و شـهرهاي  سیستممنظور سیستم حمل و نقل عمومی روستا: 
 شود. که از طریق اتوبوس، مینی بوس، تاکسی سرویس، وانت بار و وسایل دیگر انجام میباشد  اطراف و بالعکس می

 

منظور از واحد مسکونی مکانی است که به منظور سکونت خانوار ساخته شده (حتی اگر افراد بومی روسـتا بـه طـور  :واحد مسکونی
 شود.  استفاده میموسمی در آن زندگی کنند) و یا در زمان آمارگیري به این منظور از آن 

 

واحدهاي مسکونی هستند که از مصالح سخت، مانند آجر، آهن، سنگ، سیمان، چوب، خشـت و ... بـه  واحدهاي مسکونی معمولی:
 اند. منظور سکونت ساخته شده

 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیري داراي سکنه باشـد (هـر چنـد  چنان ي دایمی: واحد مسکونی معمولی داراي سکنه
 شود. نامیده می "ي دائمی واحد مسکونی معمولی داراي سکنه"موقتاً غایب باشند) و در طول سال هیچ گاه خالی از سکنه نشود، 

 

مـان آمـارگیري داراي سـکنه باشـد و در چه واحد مسـکونی معمـولی، در ز چنان ي موسمی: واحد مسکونی معمولی داراي سکنه
الزم به ذکـر اسـت واحـدهاي شود.  نامیده می "ي موسمی واحد مسکونی معمولی داراي سکنه"هایی از سال خالی از سکنه شود، زمان

 افراد غیر بومی و غیر ساکن در روستا مورد نظر نیست. ي موسمی داراي سکنهمسکونی 
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیري خالی از سکنه باشد و در  چنان ي موسمی: سکنهواحد مسکونی معمولی خالی از 
الزم به ذکر است واحدهاي شود.  نامیده می "ي موسمی واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه"هایی از سال داراي سکنه شود، زمان

 مورد نظر نیست.موسمی افراد غیربومی و غیرساکن در روستا  ي خالی از سکنه مسکونی
ي موسمی در این طرح مورد نظر بوده  ي دایمی و موسمی و نیز خالی از سکنه هر سه گروه واحدهاي مسکونی معمولی داراي سکنه

 است.
 

، تعیین جهـت جغرافیـایی نماهاي واحد مسکونیجهت جغرافیایی نما یا منظور از  :ی نما یا نماهاي واحد مسکونیایجهت جغرافی
 یا نماها در آن قرار گرفته است.است که نما 

 

. ی است که در دیوارهـا قـرار دارنـدهای درها، پنجره ها و روزنه منظور از بازشو، : بازشوها (در و پنجره و روزنه) در واحد مسکونی
ي داخـل بـاط فضـامیـزان ارت ي سازند و نشان دهنـده را مقدور میو دید مناظر نور و تهویه هوا  و خروج ساکنان، بازشوها امکان ورود

 .هستند خارج از ساختماني هابا فضا ساختمان
 

 .استمترمربع  1کمتر از آن مساحت قاب بازشویی است که  کوچک: يبازشو
 

 . استمترمربع  2تا  1 آن بینمساحت قاب بازشویی است که  متوسط: يبازشو 
 

 .استمترمربع  2تر از  بیشآن مساحت قاب بازشویی است که  بزرگ: يبازشو
 

که در روي زمین یـا زیـرزمین واقـع شـده  اعم از این ساختمانتعداد سطوح (سقف) یک  :واحد مسکونی ساختمان تعداد طبقات
    د.نگوی باشند، را طبقه می
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هایی است که از اتمام بناي واحد مسکونی تا زمان آمارگیري گذشته اسـت. در صـورتی  منظور تعداد سال :عمر بناي واحد مسکونی
هاي مختلف ساخته شده، تشکیل شده باشد، عمر قسمتی کـه اول سـاخته شـده در که یک واحد مسکونی از چند قسمت که در سال

 شود.       نظر گرفته می
 

واحد مسکونی در آن واقـع شـده اسـت.  منظور مساحت قطعه زمینی است که ساختمان :واحد مسکونی ساختمانمساحت زمین 
 مسکونی مجاور  یا معبر عمومی است.معموالً دیوار، حصار، واحدهاي مرز این محدوده 

 

زیربنـاي فضـاهاي زیسـتی، فضـاهاي معیشـتی، فضـاهاي زیسـتی و  ا برابر مجموع مسـاحتمساحت کل زیربن :مساحت کل زیربنا
 . دارد که بناي واحد مسکونی در آن بنا شده قرارقطعه زمینی  ي که در محدودهتی و سایر فضاها است معیش

 

                 همکف است. ي منظور از سطح اشغال، مساحت زیربناي طبقه :سطح اشغال
 

که صرفاً براي استراحت،  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهايمساحت  منظور مجموع :مساحت زیربناي فضاهاي زیستی
هـاي  ، مطالعه، شست و شو و یا هر نـوع فعالیـت دیگـر مربـوط بـه زنـدگی بجـز فعالیتخوردن غذا، پذیراییآماده کردن یا  خوابیدن،

 . تولیدي و معیشتی از آن استفاده شود
 

بـراي انجـام صـرفاً  کـه استواحد مسکونی  محصور و مسقف فضاهاي منظور مجموع مساحت :مساحت زیربناي فضاهاي معیشتی
بافی، حصـیربافی، تولیـد ماسـت و  قالی واحد مسکونی (نظیر دام داري، کشاورزي، باغ داري، ساکنان و معیشتی هاي اقتصادي فعالیت

  استفاده شود.)  ...کره و گرفتن شیر و 
 

 واحد مسـکونی اسـت مسقفمحصور و  فضاهاي منظور مجموع مساحت : معیشتی ومساحت زیربناي فضاهاي مشترك زیستی 
شود و هـم دار قـالی در آن  مانند اتاقی که هم در آن غذا خورده میهم به فعالیت زیستی و هم به فعالیت معیشتی اختصاص دارد.  که

   .برپاست
 

ي  هاي سه گانه هیچ یک از عملکردکه  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهاي : منظور مجموع مساحتمساحت سایر فضاها 
   فوق را نداشته باشد.

 

، پـذیرایی، خـواب فضـاي .متر ارتفـاع دارد 2متر مربع مساحت و  4است که حداقل  ي دار فضاي محصور و سقف ،تاقامنظور از  :تاقا
فضـاهایی  شـوند. اتـاق محسـوب می دنمتر ارتفاع داشته باشـ 2متر مربع مساحت و  4که حداقل  به شرط آنهال، آشپزخانه و انباري 

 شوند. مین محسوبکاهدانی و ... اتاق طویله و  توالت ،آب انبار، ،حمامگاراژ، مانند 
 

تعیین نوع مالکیت واحد مسکونی از نظر رسمی و قانونی اسـت. واحـد مسـکونی منظور از سند واحد مسکونی،  :سند واحد مسکونی
 7د منگوله دار)، برگه واگذاري (واگذاري شـده توسـط هیئـت ممکن است داراي سند رسمی (سند سازمان ثبت امالك موسوم به سن

 .اي (موسوم به عادي) باشد هاي مسکن، بنیاد مسکن و غیره) و سند خطی(نسقی) یا قول نامه نفره سابق، تعاونی
 

دارد، ارتبـاط  هاي روزمره زندگی که نیـاز بـه فضـاي بـاز عالوه بر انجام برخی فعالیت باز و بدون سقفی است که يحیاط فضا :حیاط
اي از  بخـش عمـده ه در نقـاط روسـتایی،ژبـه ویـ حیاط یا محوطه بـاز و نیمـه محصـور سازد. میان عناصر واحد مسکونی را برقرار می

را درخود امکان پذیر می سـازد. در مسـکن روسـتایی در بسـیاري از مـوارد در  (باغچه، حوض و...) عملکردهاي عناصر واحد مسکونی
 است. روزمره زندگیهاي  خدمت تولید، معیشت و تامین مایحتاج روزانه و دیگر فعالیت

 

اقل ایوان حـد عمل می کند. )حیاطفضاي باز (واحد مسکونی و  داخلیایوان فضاي مسقفی است که به عنوان رابط بین فضاي  :ایوان
 باشد. از یک طرف و حد اکثر از سه طرف به فضاي باز مرتبط می

 

کنـد و موجـب پایـداري  ي اجزایی از ساختمان است که نیروي افقی و عمودي را به زمـین منتقـل می منظور از سازه، مجموعهسازه: 
 شود. اي ساختمان محسوب می شود. اسکلت از مجموعه اعضاي سازه ساختمان می
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کنـد. در  بنایی است که اسکلت آن با تیرآهن بنا می شود و این اسکلت بـار سـاختمان را تحمـل می اسکلت فلزي):ي فلزي(  سازه
 دهد.  پارچه را تشکیل می کار رفته در دیوار و سقف به یکدیگر متصل می شود و یک اسکلت یک هاي به این شیوه ساخت، تیرآهن

 

ها و کالف سقف) از بتون آرمه (بتون همراه با آرماتور و میلگرد) ساخته  آن (ستونبنایی است که اسکلت  ي بتنی(بتون آرمه): سازه
 شده است و این اسکلت، بار ساختمان را تحمل می کند. 

 

بنایی است که با آجر یا بلوك و آهن ساخته شده است، سقف از تیرآهن و آجر و دیوارها از آجر، بلـوك ي بنایی (دیوار باربر):  سازه
 کند. ت و دیوارها بار ساختمان را تحمل مییا سنگ اس

 

رود  اي در اسکلت و اعضاي باربر آن ( تیر، ستون و غیره) به کار مـی بنایی است که چوب به عنوان یکی از مصالح سازه چوبی: ي سازه
 .شودمی ها به پی و زمین منتقل  از طریق تیرها و ستونو بارهاي وارده به آن  و وزن بنا

 

آیـد.  هاي سازه اي فوق بـه دسـت می بنایی است که از ترکیب حداقل دو نوع از نظام : هاي فوق) (ترکیبی از سازه مختلط ي سازه
 .باشد هاي فوق می سازه آن ترکیبی از سازهمثالً فلزي و بنایی یا بتنی و بنایی که 

 
ن سـاختمان و اتصـال دیوارهـا بـه یکـدیگر و منظور از کالف، یک پروفیل فلزي یا یک قطعه بتنی است که براي یکپارچه کرد کالف:

 شود تا بتواند بارهاي افقی را تحمل کنند.دیوارها به کف و سقف در نظر گرفته می
 

 عهده دارد.  ي انتقال بار واحد مسکونی به زمین را به بخشی از بنا است که در زمین قرار گرفته و وظیفه پی:
 

یا پی و دیوار قرار دارد و معموالً بخشی از آن در مجاور سطح زمین و بخشی بـاالتر از که بین زمین است بخشی از بنا  کرسی چینی:
 سطح زمین قرار دارد.

 

منظور حفاظـت روي آن را بـا مصـالح  بـهسـقف، ي  زهسـا اجـرايبعد از  ي ساخت، در آخرین مرحلهپوشش سقف واحد مسکونی: 
   .کنند پوششی تکمیل می

 

 شود. صورت کامالً افقی و موازي با سطح زمین باشد به آن سقف مسطح اطالق می هچه پوشش سطح ب چنان مسطح:سقف 
 

هاي سقف است که معموالً با استفاده از خرپاهاي چوبی یا فلزي و در مناطقی کـه بـارش جـوي زیـاد  نوعی از سازه : دار شیبسقف 
هاي  صـورت شـیب هاي شیروانی معموالً به در سقفنسبت به افق زاویه داشته و دار  شیب هاي سقفشود. سطح نهایی  است استفاده می

 شوند. طرفه و چهارطرفه اجرا می  طرفه، سه طرفه، دو یک
 

مقطـع اول شوند.  کره هستند که از خشت یا آجر ساخته می اي از نیم نوعی سقف که معموالً بخشی یا نیمه :(نیم کره) گنبديسقف 
 شود. کروي میگنبد  ومقطع مربعی شکل تبدیل به شکل دایره  که در ادامه، سطح آن، مربع شکل استترین  گنبد در پایین

 

از خشت یا آجر است. این نوع سقف از امتداد و تکرار یـک  )انحنایی( اي کمانی هپوست نوعی سقف با :اي (نیم استوانه) هگهوارسقف 
 در تمام طول خود یک انحناي مشخص دارد.است و ز یک استوانه و به عنوان بخشی ا شود کمان روي محور طولی ایجاد می

 

رفتـه  کـار هبـشـود. مصـالح  کاري رطوبتی استفاده می گیري از نفوذ آب باران و برف در سقف از عایق براي پیش کاري رطوبتی: عایق
 تیک است.گل، قیرگونی، عایق رطوبتی آماده، نایلون و یا ورق پالس کاري رطوبتی شامل کاه براي عایق
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 ها خالصه یافته

 
 
 

 فعالیت اقتصادي غالب اهالی روستاهاي استان

روستاي داراي بیست واحد مسکونی  2523دهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصد) صنعت  7/5روستا ( 143درصد) کشاورزي و  3/94روستا ( 2380، فعالیت غالب اهالی خراسان رضويتر استان معمولی و بیش

 و خدمات بوده است.
 

  1392برحسب نوع فعالیت اقتصادي غالب اهالی:  خراسان رضويهاي استان  روستا-1

 شرح  تعداد روستا کشاورزي صنعت و خدمات

 تعداد 2523 2380 143
 درصد 0/100 3/94 7/5

 
 نوع بافت مسکونی در روستاهاي استان  

درصد)  8/51(روستا 1307درصد) داراي بافت مسکونی متراکم،  2/38( خراسان رضويروستاي استان 964 دهد،  نتایج طرح نشان می
 اند.  متراکم بوده درصد) داراي بافت مسکونی غیر 9/9( روستا 251متراکم و  داراي بافت مسکونی نیمه

 

     1392: بافت مسکونی نوعبرحسب  خراسان رضويهاي استان  روستا-2

 شرح  تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیرمتراکم

 تعداد 2523 964 1307 251
 درصد 0/100 38/2 51/8 9/9

 
 تعداد طبقات ساختمان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

در  واحد مسکونی معمولی 443229دهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  ایج طرح آمارگیري از ویژگینت
درصد) دو  9/13( واحد مسکونی 61544درصد) یک طبقه و  1/86( واحد مسکونی 381685، تعداد خراسان رضوياستان هاي  روستا

تعداد طبقه بوده   1/1 خراسان رضوياستان مسکونی معمولی روستایی  هايواحداند، میانگین تعداد طبقات در  تر بوده طبقه و بیش
 است. 

 

 139تعداد طبقات و میانگین آن:  برحسب خراسان رضوياستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی -3

  میانگین تعداد کل طبقات
 تعداد طبقات

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 
 جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش

 تعداد 443229 1/1 443229 381685 61544
 درصد 0/100 - 0/100 86/1 13/9
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 عمر واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

درصـد)  9/19( واحد مسکونی 8805،  خراسان رضويهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدراساس نتایج طرح، از مجموع ب
درصـد)  7/17( واحد مسـکونی 78274سال،  14تا  5درصد) داراي عمر  4/31( واحد مسکونی 138978سال،  5داراي عمر کمتر از 

 هايواحـداند، میانگین عمر در   تر بوده سال و بیش 25درصد) داراي عمر  1/31( واحد مسکونی 137926سال و  24تا  15داراي عمر 
 سال بوده است. 2/18 معمولی روستایی کشورمسکونی 

 

  1392برحسب عمر و میانگین آن:  خراسان رضوياستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی-4

 و سال  25
 تربیش

 24 تا 15 
 سال

 14 تا   5
 سال

 5 از کمتر
 سال

  میانگین
 عمر (سال)

 واحد تعداد
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 443229 18/2 88050 138978 78274 137926

 درصد 0/100 - 19/9 31/4 17/7 31/1

 
 مساحت زمین ساختمان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

          واحــد مســکونی 171836، خراســان رضــويهاي اســتان  در روســتا مســکونی معمــولی هايواحــدبراســاس نتــایج طــرح، از مجمــوع 
 300تا  201درصد) داراي مساحت زمین  9/25( واحد مسکونی 114728مترمربع و کمتر،  200 درصد) داراي مساحت زمین 8/38(

درصـد)  3/12( واحد مسکونی 54593مترمربع و  500تا  301) داراي مساحت زمین درصد 0/23( واحد مسکونی 102071مترمربع، 
خراسـانمسکونی معمولی روسـتایی اسـتان  هايواحدند، میانگین مساحت زمین در   ا مترمربع بوده 500داراي مساحت زمین بیش از 

 مترمربع بوده است. 5/335 رضوي
 

  1392مساحت زمین و میانگین آن: برحسب  خراسان رضوياستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی-5

 500 از بیش
 مترمربع

 500 تا 301
 مترمربع

 300تا  201
 مترمربع

مترمربع  200 
 و کمتر

مساحت  میانگین
 زمین (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 443229 335/5 171836 114728 102071 54593

 درصد 0/100 - 38/8 25/9 23/0 12/3

 
 وضعیت و نوع عملکرد فضاهاي واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

زیسـتی  ي با عملکردفضاهاکه همگی داراي  خراسان رضويهاي استان  در روستا واحد مسکونی 443229براساس نتایج طرح، از کل 
درصـد) داراي  0/12( واحـد مسـکونی 53273ي بـا عملکـرد معیشـتی، فضاهادرصد) داراي  9/29( واحد مسکونی 128741اند،  بوده

یـا فاقـد  ریسـا ي بـا عملکـردفضـاهادرصـد) داراي  6/62( واحد مسـکونی 277589ي با عملکرد مشترك زیستی و معیشتی و فضاها
 اند. ي با عملکرد غیر زیستی بودهفضاها

 
       1392وضعیت و نوع عملکرد فضاها: برحسب  خراسان رضوياستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی-6

 ي با عملکردفضاهاداراي 
ي با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ي با فضاهاداراي 
مشترك  عملکرد

  و معیشتی یستیز

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 یشتیمع

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 443229 443229 128741 53273 277589

 درصد 0/100 0/100 29/0 12/0 62/6
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 کل مساحت زیربناي واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان

درصد)  2/11( واحد مسکونی 49527 ،خراسان رضويهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
 120تـا  60درصـد) داراي مسـاحت کـل زیربنـاي  2/61( واحد مسکونی 271381مترمربع،  60داراي مساحت کل زیربناي کمتر از 

          واحـد مسـکونی 39377مترمربـع و  180تـا  121درصـد) داراي مسـاحت کـل زیربنـاي  7/18( واحـد مسـکونی 82945مترمربع، 
مسکونی معمـولی  هايواحداند، میانگین مساحت زیربناي کل در   مترمربع بوده 180درصد) داراي مساحت کل زیربناي بیش از  9/8(

 بوده است.  متر مربع 2/106 خراسان رضويروستایی استان 
 

  1392مساحت زیربنا و میانگین آن: برحسب کل  خراسان رضوياستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی-7

 180بیش از  
 مترمربع

  180تا  121
 مترمربع

  120تا  60
 مترمربع

  60کمتر از  
 مترمربع 

مساحت  میانگین
 زیربناي کل (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 443229 106/2 49527 271381 82945 39377

 درصد 0/100 - 11/2 61/2 18/7 8/9

 
 استان  ییروستا یمعمول یمسکون يتعداد اتاق در واحدها

هاي  در روستا مسکونی معمولی هايواحددهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصد) داراي دو  7/24( واحد مسکونی 109340درصد) داراي یک اتاق،  8/0( واحد مسکونی 3665، تعداد خراسان رضوياستان 
واحد  96165اتاق و چهار درصد) داراي  0/18( واحد مسکونی 79721درصد) داراي سه اتاق،  8/34( واحد مسکونی 154338اتاق، 

خراسان مسکونی معمولی روستایی استان  هايواحداند، میانگین تعداد اتاق در  تر بوده اتاق و بیش درصد) داراي پنج 7/21( مسکونی
 .اتاق بوده است 6/3 رضوي

 
 1392تعداد اتاق و میانگین آن:  برحسب خراسان رضوياستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی-8

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
اتاق  پنج شرح

 ترو بیش
 جمع اتاق یک دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

 تعداد 443229 3/6 443229 3665 109340 154338 79721 96165

 درصد 0/100 - 100/0 0/8 24/7 34/8 18/0 21/7

 
 ي فضاهاي زیستی واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان   نوع سازه

 373283 فضاهاي زیسـتی، در ساخت خراسان رضويهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
 واحـد مسـکونی 3834 و ي فلزي یا بتنی سازهدرصد) از  9/14( واحد مسکونی 66027ي بنایی،  سازهدرصد) از  2/84( واحد مسکونی

درصـد)  0/0( واحد مسکونی 85در  فضاهاي زیستی ي نوع سازهي چوبی یا مختلط استفاده شده است. همچنین  سازهدرصد) از  9/0(
 است.اظهار نشده 

 
     1392: برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستی رضوي خراساناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی -9

 اظهار نشده
ي چوبی یا سازه

 مختلط
ي فلزي یا  سازه

 بتنی
 سازه بنایی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 443229 373283 66027 3834 85

 درصد 0/100 84/2 14/9 0/9 0/0





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودارها
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 1392 غالب اهالی:اقتصادي فعالیت برحسب نوع  خراسان رضوياستان ي ها روستا -1نمودار   
 

 

 
 1392 :افت مسکونیب برحسب نوع خراسان رضوياستان روستاهاي  -2نمودار 

 
 
 
 
 

ضغ ی   رهیغ س “
9/9%

ضغ ی  ل غ غ  فه س “
51/8%

ضغ ی   غ س “
38/2%

 
 
 
 

 صنعت یا خدمات
5/7% 

 کشاورزي
94/3% 
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 1392 :برحسب عمر خراسان رضوياستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی -3مودار ن
 
 

 

 
 

 
                   برحسب خراسان رضوياستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی -4نمودار         

  1392 مساحت زمین:

 
 

 
 

 سال و بیش تر25
31/1% 

 سال 24تا 15
17/7% 

 سال 14تا 5
31/4% 

 سال 5کمتراز 
19/9% 

 مترمربع 500بیش از 
12/3% 

 مترمربع 500تا  301
23/0% 

 مترمربع 300تا  2001
25/9% 

 مترمربع یا کمتر200 
38/8% 



                                                                                       1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج 

 

27 

 مساحت کل برحسب  خراسان رضوياستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی -5نمودار 
 1392 زیربنا:
 
 

 
 

در فضاهاي  برحسب نوع سازه خراسان رضوياستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی -6نمودار 
 1392 :زیستی

 

 

 مترمربع180بیش از 
 مترمربع 180تا 121 8/9%

18/7% 

 مترمربع 120تا 60
61/2% 

 مترمربع60کمتراز 
11/2% 

 اظهار نشده
0/0% 

 سازه ي چوبی یا مختلط
0/9% 

 سازه ي فلزي یا بتنی
14/9% 

 بنایی سازه ي 
84/2% 





 

 

 

 
 

 

 ها جدول
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 1392برحسب نوع فعالیت اقتصادي غالب اهالی:  خراسان رضوياستان  هاي  روستا -1

 شهرستان تعداد روستا کشاورزي خدمات و صنعت

قن           2523 2380 143 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ ........  

 
 1392تولید صنایع دستی: کارگاه برحسب وضعیت  خراسان رضوياستان  هاي  روستا -2

 شهرستان تعداد روستا دستی تولید صنایع کارگاه داراي دستی تولید صنایع فاقد کارگاه

ف            2523 341 2182  آ قن ت ی ف  آ  ی   ........ ک

 
 1392برحسب نوع بافت مسکونی:  خراسان رضوياستان  هاي  روستا -3

 شهرستان تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیر متراکم

قن           2523 964 1307 251 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

 
    1392برحسب وضعیت و جهت گسترش:  خراسان رضوياستان  هاي  روستا -4

 فاقد گسترش

 داراي گسترش برحسب جهت

 شهرستان تعداد روستا
 جمع زراعیاراضی  باغات سایر

قن           2523 1760 906 151 702 763 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ .......  

 
 1392در احداث واحدهاي مسکونی:  کار رفته هبي  هبرحسب نوع مصالح عمد  خراسان رضوياستان  هاي  روستا -5

 شهرستان تعداد روستا مصالح بومی مصالح غیر بومی مصالح توام

قن           2523 206 905 1412 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  
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 1392آوري و دفع زباله:  برحسب وضعیت و سازمان مسئول جمع  خراسان رضوياستان  هاي  روستا -6

سازمان  فاقد
مسئول 

آوري و  جمع
 دفع زباله

 آوري و دفع زباله داراي سازمان مسئول جمع

 ي،اسالمی آباد يشورا شهرستان تعداد روستا
 یا سایر شهر نزدیک يشهردار

 

، يداربخش
 يیا دهیار يدهدار

 جمع

قن           2523 1673 1515 157 850 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

 
 1392:ي مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی وسیلهترین نوع  برحسب عمده  خراسان رضوياستان  هاي  روستا -7

 شهرستان تعداد روستا تاکسی سرویس بوس یا مینی اتوبوس یا سایر  بار وانت

قن           2523 1366 1075 81 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .........  

 
 1392: قیمت یک مترمربع زمین براي احداث واحد مسکونی ي برحسب متوسط مظنه خراسان رضوياستان  هاي  روستا  -8

 فاقد هايآبادي
 خرید و فروش زمین

 شده

 شده خرید و فروش زمین داراي هايآبادي
تعداد 
 روستا

 میانگین قیمت خرید یک مترمربع زمین شهرستان
 (هزارریال)

 تعداد

قن           2523 1354 591/4 1169 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

 
 1392: مسکونیي احداث یک مترمربع زیربناي ي هزینه برحسب متوسط مظنه خراسان رضوياستان  هاي  روستا -9

فاقد واحد  يهايآباد
 مسکونی احداثی

 مسکونی احداثی واحد يداراي ها يآباد
تعداد 
 روستا

میانگین هزینه احداث یک مترمربع زیربنا  شهرستان
 (هزارریال)

 تعداد

قن           2523 1902 3542/1 621 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

 
 1392ي یک مترمربع زیربناي مسکونی: بهاي ماهانه ي اجاره  سط مظنهمتوبرحسب  خراسان رضوياستان  هاي  روستا -10

 واحد فاقد هايآبادي
 استیجاري مسکونی

 يمسکونی استیجار واحد يداراي ها يآباد
تعداد 
 روستا

یک مترمربع  يماهانه يمیانگین اجاره بها شهرستان
 (هزارریال )

 تعداد

قن           2523 729 17/4 1794 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  
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 1392: شهرستانتفکیک  برحسب جهت جغرافیایی نماها به  رضويخراسان استان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -11

 هاتعداد نما شمال جنوب شرق غرب اظهار نشده
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

قن           443229 810191 169557 271940 220648 148046 1014 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ........................................................ تایباد 7073 15533 3908 4079 4123 3423 0

  ........................................... حیدریهتربت 19304 36904 6999 14113 8905 6888 0

  ................................................. جامتربت 30635 62289 13894 18358 17136 12901 0

  ......................................................... درگز 7562 18493 4211 5182 4844 4256 100

  ..................................................... سبزوار 23826 42722 10058 15418 9788 7459 40

  ...................................................... قوچان 19640 33988 6678 12607 8198 6505 0

  ...................................................... کاشمر 18091 26923 4476 10137 7299 5012 28

  ....................................................... گناباد 10619 20113 5378 7639 3419 3677 41

  ....................................................... مشهد 80140 103626 19020 40245 28494 15867 0

  .................................................... نیشابور 45046 96286 18546 34406 26126 17208 49

  ..................................................... چناران 16980 29789 5772 10541 8870 4606 45

  ....................................................... خواف 14111 30491 7233 8695 8542 6021 21

  ................................................... سرخس 12773 23583 5188 6495 9003 2896 212

  ..................................................... فریمان 9295 19046 4784 5460 5138 3664 12

  ................................................. بردسکن  11257 19199 4037 5345 6562 3255 0

  .................................................. رشتخوار 12231 21458 4689 5998 6408 4363 29

  ........................................................کالت 6712 14209 2975 4365 4271 2598 0

  ................................................. آبادخلیل 9609 18570 3726 5532 6121 3191 43

  .................................................... والتمه 8459 15382 2940 4123 5590 2729 0

  ................................................... بجستان 4499 9777 2496 2919 2030 2332 24

  ...................................................... بینالود 8780 11563 2228 3673 3873 1788 24

  ............................................... جلگهتخت 9516 22944 4817 7247 6440 4441 36

  ..................................................... جغتاي 10538 23685 5041 7624 6459 4561 40

  ........................................................... زاوه 15567 27609 4604 9528 6648 6829 164

  ....................................................... جوین 11177 27154 5705 8828 7143 5478 54

  ........................................................ باخرز 10869 21175 6238 7365 4154 3418 53

  ................................................... خوشاب 8920 17681 3918 6019 5062 2683 0
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 1392تفکیک شهرستان:  برحسب تعداد نما و میانگین آن به  خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -12

 اظهار نشده
چهار و 

 تر بیش
 یک نما دو نما سه نما

میانگین 
 تعداد نما

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

1014 21281 68911 166310 185712 1/8 قن           443229  ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  ........  

  ........................................................ تایباد 7073 2/2 1621 2941 2013 497 0

  ........................................... حیدریهتربت 19304 1/9 6824 8020 3800 660 0

  ................................................. جامتربت 30635 2/0 11534 10411 4825 3864 0

  ......................................................... درگز 7562 2/5 1198 2695 2372 1198 100

  ..................................................... سبزوار 23826 1/8 9386 10428 3409 564 40

  ...................................................... قوچان 19640 1/7 10072 5835 2685 1048 0

  ...................................................... کاشمر 18091 1/5 10037 7215 787 24 28

  ....................................................... گناباد 10619 1/9 2996 5861 1490 231 41

  ....................................................... مشهد 80140 1/3 59507 18253 1906 473 0

  .................................................... نیشابور 45046 2/1 11932 17970 11966 3129 49

  ..................................................... چناران 16980 1/8 7929 6289 1587 1130 45

  ....................................................... خواف 14111 2/2 3225 5997 4200 668 21

  ................................................... سرخس 12773 1/9 4612 5390 2047 512 212

  ..................................................... فریمان 9295 2/1 3136 3462 1753 931 12

  ................................................. بردسکن  11257 1/7 4296 5980 981 0 0

  .................................................. رشتخوار 12231 1/8 5347 4590 2130 136 29

  ........................................................ کالت 6712 2/1 1655 3115 1444 498 0

  ................................................. آبادخلیل 9609 1/9 2567 5129 1735 135 43

  .................................................... والتمه 8459 1/8 3111 3999 1121 227 0

  ................................................... بجستان 4499 2/2 1135 1789 1139 411 24

  ...................................................... بینالود 8780 1/3 6239 2249 245 22 24

  ............................................... جلگهتخت 9516 2/4 1562 3460 3371 1087 36

  ..................................................... جغتاي 10538 2/3 2238 4488 2618 1155 40

  ........................................................... زاوه 15567 1/8 5874 7155 2072 302 164

  ....................................................... جوین 11177 2/4 1938 4007 3511 1667 54

  ........................................................ باخرز 10869 2/0 2496 6515 1571 234 53

  ................................................... خوشاب 8920 2/0 3243 3068 2133 475 0
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          تفکیـک  برحسـب نـوع بازشـو در فضـاهاي زیسـتی بـه        خراسـان رضـوي  اسـتان   واحدهاي مسکونی معمولی روسـتایی   -13
 1392شهرستان: 

 شهرستان تعداد واحد مسکونی داراي بازشوي کوچک داراي بازشوي متوسط داراي بازشوي بزرگ

قن           443229 210469 362245 390938 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ........................................................ تایباد 7073 3367 6637 6671

  ........................................... حیدریهتربت 19304 9555 12278 16758

  ................................................. جامتربت 30635 14545 27877 29626

  .........................................................درگز 7562 5217 7289 4417

  ..................................................... سبزوار 23826 17405 23490 21865

  ...................................................... قوچان 19640 8863 18392 9299

  ......................................................کاشمر 18091 11520 16631 17532

  ....................................................... گناباد 10619 3179 8168 10436

  ....................................................... مشهد 80140 24369 59022 79251

  .................................................... نیشابور 45046 19249 41772 42925

  ..................................................... چناران 16980 6186 14771 11005

  ....................................................... خواف 14111 6141 11915 13268

  ................................................... سرخس 12773 12108 12581 4074

  ..................................................... فریمان 9295 4381 8636 8929

  ................................................. بردسکن  11257 8106 9654 10931

  .................................................. رشتخوار 12231 5564 7432 10449

  ....................................................... کالت 6712 3952 6036 5339

  ................................................. آبادخلیل 9609 3237 3706 9090

  .................................................... والتمه 8459 3876 4045 7826

  ................................................... بجستان 4499 931 2844 4499

  ...................................................... بینالود 8780 4205 8503 8731

  ............................................... جلگهتخت 9516 4198 8659 8731

  ..................................................... جغتاي 10538 3295 8222 9449

  ........................................................... زاوه 15567 9503 9003 14663

  ....................................................... جوین 11177 3822 7938 7733

  ........................................................ باخرز 10869 7014 7950 10255

  ................................................... خوشاب 8920 6680 8796 7186
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برحسب نوع، تعداد بازشـو و میـانگین آن در فضـاهاي زیسـتی       خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 1392تفکیک شهرستان:  به

 کل
 میانگین

 هابازشو
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 بازشو5از بیش
 5تا  3
  بازشو 

 جمع بازشو 3کمتر از 

136410 269122 37697 443229 4/8 قن           443229  ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

 ........................................................ تایباد 7073 5/0 7073 643 4044 2386

 ........................................... حیدریهتربت 19304 5/1 19304 1432 10824 7048

 ..................................................جامتربت 30635 4/7 30635 2091 20366 8178

 ......................................................... درگز 7562 4/8 7562 309 5251 2002

 ......................................................سبزوار 23826 6/1 23826 71 10811 12944

 ...................................................... قوچان 19640 4/4 19640 1095 14093 4452

 ...................................................... کاشمر 18091 5/7 18091 544 8709 8838

 ....................................................... گناباد 10619 5/9 10619 129 5123 5368

 ....................................................... مشهد 80140 3/5 80140 18559 55168 6413

 .....................................................نیشابور 45046 5/6 45046 1722 23566 19758

 ..................................................... چناران 16980 4/8 16980 1058 11331 4592

 ....................................................... خواف 14111 4/4 14111 1314 9340 3457

 ................................................... سرخس 12773 4/1 12773 713 10583 1477

 ..................................................... فریمان 9295 5/0 9295 311 6287 2698

 ................................................. بردسکن  11257 5/6 11257 473 5999 4784

 .................................................. رشتخوار 12231 4/3 12231 1342 8207 2682

 ........................................................ کالت 6712 5/1 6712 286 4265 2161

 ................................................. آبادخلیل 9609 5/9 9609 375 4459 4775

 .................................................... والتمه 8459 4/6 8459 907 5248 2304

 ................................................... بجستان 4499 5/2 4499 172 2380 1948

 ...................................................... بینالود 8780 3/8 8780 712 7235 833

 ............................................... جلگهتخت 9516 5/4 9516 465 5007 4044

 ..................................................... جغتاي 10538 5/1 10538 720 5654 4164

 ........................................................... زاوه 15567 4/9 15567 965 10010 4592

 ....................................................... جوین 11177 5/1 11177 865 6138 4174

 ........................................................ باخرز 10869 5/3 10869 355 5565 4950

 ....................................................خوشاب 8920 6/4 8920 69 3461 5390

2 
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برحسب نوع، تعـداد بازشـو و میـانگین آن در فضـاهاي زیسـتی         خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان:  به

 کوچک يبازشو
 شهرستان

 جمع بازشو 3کمتر از   بازشو  5تا  3 بازشو  5 از بیش

قن           210469 176626 31890 1952 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ....................................................... تایباد 3367 2549 768 50

  .......................................... حیدریهتربت 9555 7378 2089 87

  ................................................. جامتربت 14545 10158 3984 403

  ........................................................ درگز 5217 4039 1154 24

  ..................................................... سبزوار 17405 12976 4323 107

  ..................................................... قوچان 8863 6782 1989 92

  ..................................................... کاشمر 11520 10034 1394 93

  ....................................................... گناباد 3179 2779 377 24

  ...................................................... مشهد 24369 24257 112 0

  .................................................... نیشابور 19249 17064 1983 202

  .................................................... چناران 6186 5410 654 121

  .......................................................خواف 6141 4802 1301 38

  ................................................... سرخس 12108 10889 1174 45

  .................................................... فریمان 4381 3410 848 123

  ................................................ بردسکن  8106 7042 1016 48

  ..................................................رشتخوار 5564 4444 1075 46

  ....................................................... کالت 3952 2852 994 106

  ................................................. آبادخلیل 3237 2887 335 15

  ................................................... والتمه 3876 3380 474 22

  .................................................. بجستان 931 918 13 0

  ..................................................... بینالود 4205 4205 0 0

  .............................................. جلگهتخت 4198 3822 376 0

  .................................................... جغتاي 3295 2825 418 52

  .......................................................... زاوه 9503 7562 1873 67

  ...................................................... جوین 3822 3428 338 56

  ....................................................... باخرز 7014 5526 1451 36

  ................................................... خوشاب 6680 5208 1376 97

2 
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برحسب نوع، تعـداد بازشـو و میـانگین آن در فضـاهاي زیسـتی        خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان:  به

 بازشوي متوسط بازشوي بزرگ
 شهرستان

  5از بیش 
 بازشو

 5تا  3
  بازشو 

 3کمتر از 
 بازشو

 جمع
 5از بیش

 بازشو
 5تا  3
  بازشو 

کمتر از 
 بازشو 3

 جمع

قن           362245 203749 137376 21120 390938 287550 89885 13503 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  ........  
  ........................................................ تایباد 6637 3077 2830 730 6671 6370 284 17

  ...........................................حیدریهتربت 12278 6577 5101 600 16758 7009 8853 896
  ................................................. جامتربت 27877 15079 11553 1245 29626 28429 1022 175

  ........................................................ درگز 7289 3406 3515 368 4417 4086 332 0
  ..................................................... سبزوار 23490 9547 12835 1108 21865 17371 4120 374
  ...................................................... قوچان 18392 8498 8856 1037 9299 6976 2126 196
  ..................................................... کاشمر 16631 10513 5608 510 17532 9540 7375 617

  ....................................................... گناباد 8168 3511 4075 581 10436 4831 4226 1378
  .......................................................مشهد 59022 50844 7807 371 79251 67123 11522 606
  .................................................... نیشابور 41772 14167 20997 6608 42925 36633 5785 507
  ..................................................... چناران 14771 6433 7101 1237 11005 6609 3980 416

  ....................................................... خواف 11915 5857 5487 571 13268 12642 627 0
  ................................................... سرخس 12581 9105 3402 74 4074 3939 135 0

  ..................................................... فریمان 8636 3920 4154 562 8929 8382 507 40
  ................................................. بردسکن  9654 5970 3422 262 10931 7179 3432 320
  .................................................. رشتخوار 7432 4776 2519 137 10449 5478 4723 248
  ....................................................... کالت 6036 3294 2066 676 5339 4576 551 212

  ................................................. آبادخلیل 3706 2482 1040 184 9090 1146 5219 2726
  .................................................... والتمه 4045 2943 996 106 7826 2970 4426 430
  ................................................... بجستان 2844 950 1771 123 4499 2619 984 897

  ......................................................بینالود 8503 7456 1000 47 8731 8340 391 0
  ...............................................جلگهتخت 8659 3130 4403 1126 8731 7350 1164 217
  ..................................................... جغتاي 8222 3835 3748 639 9449 5898 2752 799
  ........................................................... زاوه 9003 6867 1875 261 14663 6749 7130 784

  ....................................................... جوین 7938 3452 3761 726 7733 3323 3177 1233
  ........................................................ باخرز 7950 5260 2417 273 10255 6212 3697 347

  ................................................... خوشاب 8796 2801 5038 957 7186 5771 1347 68
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       تفکیـک  بـه و میـانگین آن  تعـداد طبقـات   نـوع،  برحسـب    خراسـان رضـوي  اسـتان   واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -15
 1392: شهرستان

تعداد  میانگین کل
 طبقات

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش

قن           443229 1/1 443229 381685 61544 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ....................................................... تایباد 7073 1/1 7073 6581 492

  .......................................... حیدریهتربت 19304 1/2 19304 14720 4584

  ................................................. جامتربت 30635 1/0 30635 29635 999

  ........................................................ درگز 7562 1/2 7562 6486 1076

  ..................................................... سبزوار 23826 1/2 23826 20405 3421

  ..................................................... قوچان 19640 1/2 19640 16266 3374

  ..................................................... کاشمر 18091 1/4 18091 11940 6151

  ...................................................... گناباد 10619 1/1 10619 9200 1419

  ...................................................... مشهد 80140 1/1 80140 70207 9933

  .................................................... نیشابور 45046 1/2 45046 36244 8802

  .................................................... چناران 16980 1/1 16980 15115 1865

  ...................................................... خواف 14111 1/0 14111 14063 48

  .................................................. سرخس 12773 1/0 12773 12622 151

  .................................................... فریمان 9295 1/1 9295 8723 572

  ................................................ بردسکن  11257 1/2 11257 9142 2115

  ................................................. رشتخوار 12231 1/0 12231 12008 223

  ....................................................... کالت 6712 1/3 6712 4479 2233

  ................................................ آبادخلیل 9609 1/2 9609 7301 2308

  ................................................... والتمه 8459 1/0 8459 8351 108

  .................................................. بجستان 4499 1/1 4499 4174 325

  ..................................................... بینالود 8780 1/3 8780 6488 2292

  .............................................. جلگهتخت 9516 1/1 9516 8801 715

  .................................................... جغتاي 10538 1/0 10538 10148 390

  .......................................................... زاوه 15567 1/2 15567 12502 3065

  ...................................................... جوین 11177 1/1 11177 10141 1036

  ....................................................... باخرز 10869 1/1 10869 9550 1320

  ................................................... خوشاب 8920 1/3 8920 6393 2527

2 
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تفکیـک   برحسـب نـوع، تعـداد طبقـات و میـانگین آن بـه        خراسـان رضـوي  اسـتان   واحدهاي مسکونی معمولی روسـتایی   -15
 )(ادامه1392شهرستان:

 طبقات زیرزمینتعداد  تعداد طبقات روي زمین
 شهرستان

 جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش

قن           14183 14183 0 443229 395204 48025 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ ........  

  ........................................................ تایباد 204 204 0 7073 6784 289

  ........................................... حیدریهتربت 893 893 0 19304 15545 3759

  ................................................. جامتربت 195 195 0 30635 29830 805

  ......................................................... درگز 197 197 0 7562 6612 950

  ..................................................... سبزوار 483 483 0 23826 20888 2938

  ...................................................... قوچان 506 506 0 19640 16772 2868

  ...................................................... کاشمر 2714 2714 0 18091 14564 3528

  ....................................................... گناباد 1201 1201 0 10619 10401 218

  ....................................................... مشهد 385 385 0 80140 70480 9660

  .................................................... نیشابور 1864 1864 0 45046 37964 7082

  ..................................................... چناران 68 68 0 16980 15183 1797

  ....................................................... خواف 48 48 0 14111 14111 0

  ................................................... سرخس 66 66 0 12773 12688 85

  ..................................................... فریمان 79 79 0 9295 8802 493

  ................................................. بردسکن  541 541 0 11257 9663 1594

  .................................................. رشتخوار 75 75 0 12231 12083 148

  ........................................................کالت 601 601 0 6712 5080 1632

  ................................................. آبادخلیل 1695 1695 0 9609 8976 633

  .................................................... والتمه 19 19 0 8459 8370 89

  ................................................... بجستان 233 233 0 4499 4393 106

  ...................................................... بینالود 0 0 0 8780 6488 2292

  ............................................... جلگهتخت 115 115 0 9516 8915 601

  ..................................................... جغتاي 88 88 0 10538 10235 303

  ........................................................... زاوه 930 930 0 15567 13406 2161

  ....................................................... جوین 338 338 0 11177 10479 698

  ........................................................ باخرز 422 422 0 10869 9946 923

  ................................................... خوشاب 224 224 0 8920 6546 2374
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  1392: تفکیک شهرستان برحسب عمر و میانگین آن به  خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -16

سال و  25
 تربیش

 سال 5کمتر از  سال 14تا  5 سال 24تا  15
  میانگین

 )سال( عمر
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

قن           443229 18/2 88050 138978 78274 137926 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

 ........................................................ تایباد 7073 15/6 1438 2420 1551 1665

 ........................................... حیدریهتربت 19304 19/3 4387 4694 3710 6513

 ..................................................جامتربت 30635 14/8 6645 11566 5031 7393

 ......................................................... درگز 7562 20/8 1530 2312 784 2935

 ......................................................سبزوار 23826 25/4 2188 6445 3719 11474

 ...................................................... قوچان 19640 23/5 3085 3684 3539 9332

 ...................................................... کاشمر 18091 20/2 3038 5220 3702 6130

 ....................................................... گناباد 10619 20/6 1428 2483 1714 4993

 ....................................................... مشهد 80140 12/5 20419 34499 14020 11202

 .....................................................نیشابور 45046 20/6 8164 13018 7537 16328

 ..................................................... چناران 16980 20/4 3135 4488 2997 6360

 ....................................................... خواف 14111 20/9 1585 3306 2482 6738

 ................................................... سرخس 12773 15/2 2833 3746 2487 3707

 ..................................................... فریمان 9295 14/6 2282 3042 2014 1957

 ................................................. بردسکن  11257 21/7 2261 3065 1901 4030

 .................................................. رشتخوار 12231 13/8 3521 4105 2321 2284

 ........................................................ کالت 6712 18/9 1192 1704 1286 2530

 ................................................. آبادخلیل 9609 17/9 1564 3132 1701 3212

 .................................................... والتمه 8459 16/2 1264 3275 2087 1833

 ................................................... بجستان 4499 27/1 513 734 827 2425

 ...................................................... بینالود 8780 21/0 1111 3369 1069 3231

 ............................................... جلگهتخت 9516 20/6 1596 2525 1673 3722

 ..................................................... جغتاي 10538 19/6 2419 2644 2082 3393

 ........................................................... زاوه 15567 16/5 4448 4657 2759 3703

 ....................................................... جوین 11177 19/7 1851 3283 2281 3763

 ........................................................ باخرز 10869 17/7 2875 2473 1609 3912

 ....................................................خوشاب 8920 19/5 1281 3088 1392 3159
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  1392تفکیک شهرستان:  برحسب مساحت زمین و میانگین آن به  خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -17

 500از بیش
 مترمربع

 500 تا 301
 مترمربع

 300 تا 201
 مترمربع

مترمربع  200 
 و کمتر

 میانگین
مساحت زمین 

 (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

قن           443229 335/5 171836 114728 102071 54593 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ........................................................تایباد 7073 276/7 3182 1807 1450 635

  .......................................... حیدریهتربت 19304 299/7 8095 5491 4184 1534

  ................................................. جامتربت 30635 286/1 12668 9687 5842 2438

  ........................................................ درگز 7562 451/6 1568 1477 2637 1880

  ..................................................... سبزوار 23826 376/8 4728 8146 7376 3576

  ......................................................قوچان 19640 508/0 3025 4353 7161 5100

  ..................................................... کاشمر 18091 245/8 7601 6864 2997 629

  ....................................................... گناباد 10619 288/1 4289 2478 3011 840

  ...................................................... مشهد 80140 210/7 59385 10605 6211 3939

  .................................................... نیشابور 45046 424/8 10558 10447 15097 8944

  ..................................................... چناران 16980 463/4 5035 4179 4178 3588

  ....................................................... خواف 14111 306/9 4770 4477 3558 1306

  ................................................... سرخس 12773 321/1 4645 3406 3248 1474

  .....................................................فریمان 9295 441/9 2801 2191 2259 2044

  ................................................. بردسکن  11257 276/3 3087 5059 2853 258

  .................................................. رشتخوار 12231 332/2 3399 3763 4045 1024

  ....................................................... کالت 6712 339/4 2655 1747 1416 893

  ................................................. آبادخلیل 9609 257/7 2488 5154 1806 161

  .................................................... والتمه 8459 297/0 2788 3030 2173 468

  ................................................... بجستان 4499 284/6 1531 1749 1141 79

  ..................................................... بینالود 8780 200/9 6690 1236 571 283

  .............................................. جلگهتخت 9516 467/9 1415 1959 3706 2435

  ..................................................... جغتاي 10538 537/3 2096 1992 3118 3332

  ...........................................................زاوه 15567 318/5 4891 5020 4075 1581

  ....................................................... جوین 11177 586/8 2729 2108 2757 3582

  ........................................................باخرز 10869 282/6 4355 3996 1846 673

  ................................................... خوشاب 8920 412/7 1363 2305 3355 1897
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   1392تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع عملکرد فضاها به  خراسان رضوياستان  معمولی روستایی  واحدهاي مسکونی -18

ي با فضاهاداراي 
یا فاقد  ریسا عملکرد
ي با عملکرد فضاها

 غیر زیستی

ي با فضاهاداراي 
مشترك  عملکرد

 و معیشتی یستیز

ي با فضاهاداراي 
 یشتیمععملکرد 

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

قن           443229 443229 128741 53273 277589 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ........................................................تایباد 7073 7073 2400 0 4673

  .......................................... حیدریهتربت 19304 19304 10209 1593 8426

  ................................................. جامتربت 30635 30635 6801 0 23875

  ........................................................ درگز 7562 7562 5033 426 2344

  ..................................................... سبزوار 23826 23826 8647 6061 11431

  ......................................................قوچان 19640 19640 14211 444 5971

  ..................................................... کاشمر 18091 18091 6430 11829 4764

  ....................................................... گناباد 10619 10619 3311 507 6873

  ...................................................... مشهد 80140 80140 5457 0 74683

  .................................................... نیشابور 45046 45046 978 11970 32098

  ..................................................... چناران 16980 16980 7093 1502 8790

  ....................................................... خواف 14111 14111 4118 674 9584

  ................................................... سرخس 12773 12773 4453 86 8635

  .....................................................فریمان 9295 9295 3834 40 5482

  ................................................. بردسکن  11257 11257 2502 5816 3988

  .................................................. رشتخوار 12231 12231 2665 242 9401

  ....................................................... کالت 6712 6712 2709 1630 2425

  ................................................. آبادخلیل 9609 9609 6116 8 3485

  .................................................... والتمه 8459 8459 1864 37 6595

  ................................................... بجستان 4499 4499 701 390 3602

  ..................................................... بینالود 8780 8780 1838 0 6942

  .............................................. جلگهتخت 9516 9516 68 2807 6673

  ..................................................... جغتاي 10538 10538 3147 3998 4833

  ...........................................................زاوه 15567 15567 10678 363 5097

  ....................................................... جوین 11177 11177 3787 1751 6431

  ........................................................باخرز 10869 10869 6133 325 4647

  ................................................... خوشاب 8920 8920 3558 775 5840
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    تفکیـک   برحسـب کـل مسـاحت زیربنـا و میـانگین آن بـه          خراسـان رضـوي  استان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -19
 1392شهرستان: 

 180بیش از 
 مترمربع

  180تا  121
 مترمربع

  120تا  60
 مترمربع

 60کمتر از 
 مترمربع 

مساحت  میانگین
زیربناي کل 

 (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

قن           443229 106/2 49527 271381 82945 39377 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ........................................................تایباد 7073 92/2 1363 4263 1270 177

  .......................................... حیدریهتربت 19304 119/4 1962 9800 4707 2835

  ................................................. جامتربت 30635 90/7 4871 21700 3100 964

  ........................................................ درگز 7562 155/1 536 2795 2030 2201

  ..................................................... سبزوار 23826 124/8 881 12120 7275 3551

  ......................................................قوچان 19640 140/7 1289 8024 6003 4324

  ..................................................... کاشمر 18091 130/9 491 9117 5154 3330

  ....................................................... گناباد 10619 105/9 881 6800 2390 547

  ...................................................... مشهد 80140 81/7 11175 63766 3470 1729

  .................................................... نیشابور 45046 102/4 6224 27113 7143 4566

  ..................................................... چناران 16980 118/3 1363 9862 3675 2080

  ....................................................... خواف 14111 89/4 3092 8228 2548 243

  ................................................... سرخس 12773 103/6 908 8691 2471 703

  .....................................................فریمان 9295 113/9 974 5324 2004 994

  ................................................. بردسکن  11257 108/8 947 6933 2587 790

  .................................................. رشتخوار 12231 96/7 2395 6609 2749 478

  ....................................................... کالت 6712 124/6 578 3268 1833 1033

  ................................................. آبادخلیل 9609 109/2 673 5905 2604 427

  .................................................... والتمه 8459 95/6 1716 4499 1994 250

  ................................................... بجستان 4499 121/6 62 2853 1155 428

  ..................................................... بینالود 8780 96/6 799 6226 1311 444

  .............................................. جلگهتخت 9516 101/2 1046 6134 1544 793

  ..................................................... جغتاي 10538 108/2 1247 5911 2547 833

  ...........................................................زاوه 15567 122/1 1627 7462 4410 2068

  ....................................................... جوین 11177 108/4 1110 6920 2122 1025

  ........................................................باخرز 10869 110/5 1043 6421 2746 659

  ................................................... خوشاب 8920 133/4 272 4637 2104 1907
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ي همکف) و متوسط  میانگین سطح اشغال (زیربناي طبقهبرحسب  خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -20
 1392تفکیک شهرستان: ساختمان به مساحت زمین آن بهنسبت سطح اشغال 

 100بیش از 
 مترمربع 

  100تا  61
 مترمربع

 60 
مترمربع و 

 کمتر

متوسط نسبت سطح 
اشغال ساختمان به 
 مساحت زمین آن 

میانگین 
سطح اشغال 

 )مترمربع(

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

161942 228788 52499 0/4 99/8 قن           443229  ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

 ........................................................ تایباد 7073 90/2 0/4 1410 3236 2427

 ........................................... حیدریهتربت 19304 109/9 0/4 2434 7957 8912

 ..................................................جامتربت 30635 89/9 0/4 4919 17332 8384

 ......................................................... درگز 7562 144/7 0/4 632 2375 4555

 ......................................................سبزوار 23826 115/3 0/4 1084 9973 12770

 ...................................................... قوچان 19640 132/2 0/3 1568 7008 11064

 ...................................................... کاشمر 18091 109/1 0/5 603 8907 8581

 ....................................................... گناباد 10619 102/4 0/4 963 5331 4324

 ....................................................... مشهد 80140 80/5 0/5 11247 58592 10301

 .....................................................نیشابور 45046 91/5 0/3 6381 23583 15082

 ..................................................... چناران 16980 111/9 0/4 1481 8134 7366

 ....................................................... خواف 14111 89/4 0/3 3092 6058 4961

 ................................................... سرخس 12773 103/3 0/4 908 7010 4855

 ..................................................... فریمان 9295 109/7 0/3 974 4558 3763

 ................................................. بردسکن  11257 96/5 0/4 1224 5418 4615

 .................................................. رشتخوار 12231 96/7 0/3 2395 4378 5458

 ........................................................ کالت 6712 106/1 0/4 601 3525 2586

 ................................................. آبادخلیل 9609 99/7 0/4 787 4956 3866

 .................................................... والتمه 8459 95/3 0/4 1716 3182 3561

 ................................................... بجستان 4499 120/7 0/5 77 1840 2582

 ...................................................... بینالود 8780 84/8 0/6 1065 6089 1626

 ............................................... جلگهتخت 9516 96/7 0/3 1108 4870 3538

 ..................................................... جغتاي 10538 106/9 0/3 1274 4383 4881

 ........................................................... زاوه 15567 113/1 0/4 1834 5890 7843

 ....................................................... جوین 11177 104/7 0/3 1284 5224 4669

 ........................................................ باخرز 10869 106/6 0/5 1063 4412 5395

 ....................................................خوشاب 8920 111/9 0/3 377 4566 3977
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برحسـب مسـاحت زیربنـاي فضـاهاي زیسـتی و میـانگین آن         خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -21
  1392تفکیک شهرستان:  به

مترمربع و  100
 تر بیش

 99تا  40
 مترمربع

 40کمتر از 
 مترمربع

مساحت  میانگین
 يفضاهازیربناي 
 (مترمربع)زیستی 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

قن           443229 81/9 11330 310358 121541 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ........................................................ تایباد 7073 79/4 431 4743 1899

  ........................................... حیدریهتربت 19304 85/3 547 12096 6661

  ................................................. جامتربت 30635 81/2 1112 21224 8299

  ......................................................... درگز 7562 79/3 69 5708 1785

  ..................................................... سبزوار 23826 92/9 155 15271 8400

  ...................................................... قوچان 19640 75/6 362 15017 4261

  ...................................................... کاشمر 18091 83/9 298 13363 4430

  ....................................................... گناباد 10619 92/0 181 6180 4258

  ....................................................... مشهد 80140 76/4 451 66521 13167

  .................................................... نیشابور 45046 80/3 1274 31921 11851

  ..................................................... چناران 16980 80/9 296 12118 4567

  ....................................................... خواف 14111 79/5 1041 9190 3880

  ................................................... سرخس 12773 84/2 77 9018 3679

  ..................................................... فریمان 9295 84/6 351 6127 2818

  ................................................. بردسکن  11257 78/7 623 8249 2385

  .................................................. رشتخوار 12231 88/2 668 6738 4824

  ........................................................ کالت 6712 78/4 164 4783 1766

  ................................................. آبادخلیل 9609 88/1 159 5521 3930

  .................................................... والتمه 8459 87/6 466 4731 3262

  ................................................... بجستان 4499 97/1 55 1989 2455

  ...................................................... بینالود 8780 81/2 98 6653 2029

  ............................................... جلگهتخت 9516 79/8 222 7164 2130

  ..................................................... جغتاي 10538 83/1 741 6026 3771

  ........................................................... زاوه 15567 77/8 684 10779 4104

  ....................................................... جوین 11177 85/7 320 6299 4557

  ........................................................ باخرز 10869 81/1 434 7247 3188

  ................................................... خوشاب 8920 89/6 51 5683 3186
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  تفکیـک   بـه  معیشـتی برحسـب مسـاحت زیربنـاي فضـاهاي       خراسان رضـوي استان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -22
  1392شهرستان: 

 شهرستان تعداد واحد مسکونی مترمربع 40کمتراز  مترمربع 99تا  40 تر مترمربع و بیش 100

قن           128741 51216 55764 21761 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ........................................................ تایباد 2400 1485 816 100

  ...........................................حیدریهتربت 10209 3851 4571 1787

  ................................................. جامتربت 6801 3716 2616 469

  ........................................................ درگز 5033 573 1933 2526

  ..................................................... سبزوار 8647 3144 4276 1227

  ...................................................... قوچان 14211 1449 7904 4857

  ..................................................... کاشمر 6430 3291 2900 238

  ....................................................... گناباد 3311 2097 1011 202

  .......................................................مشهد 5457 1608 2523 1326

  .................................................... نیشابور 978 267 405 307

  ..................................................... چناران 7093 1945 3432 1716

  ....................................................... خواف 4118 3080 915 123

  ................................................... سرخس 4453 1073 2988 392

  ..................................................... فریمان 3834 956 2042 835

  ................................................. بردسکن  2502 1742 680 80

  .................................................. رشتخوار 2665 1864 644 158

  ....................................................... کالت 2709 851 1329 529

  ................................................. آبادخلیل 6116 4179 1628 310

  .................................................... والتمه 1864 1268 453 142

  ................................................... بجستان 701 545 156 0

  ......................................................بینالود 1838 301 1106 431

  ...............................................جلگهتخت 68 39 15 15

  ..................................................... جغتاي 3147 1879 1057 212

  ........................................................... زاوه 10678 4280 4595 1803

  ....................................................... جوین 3787 1626 1778 384

  ........................................................ باخرز 6133 3230 2391 512

  ................................................... خوشاب 3558 876 1601 1081
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تفکیـک   برحسب نوع عملکرد، تعـداد اتـاق و میـانگین آن بـه      خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23
 1392شهرستان:

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

96165 79721 154338 109340 3665 443229 3 قن           443229 6/ ت ی ف  آ  ی ک ف   آ ........  

  ....................................................... تایباد 7073 3/1 7073 164 2355 2290 1318 945

  .......................................... حیدریهتربت 19304 3/3 19304 88 5331 7544 3534 2807

  ................................................. جامتربت 30635 3/0 30635 379 8789 14400 5316 1751

  ........................................................ درگز 7562 2/9 7562 50 3001 2709 1163 638

  ..................................................... سبزوار 23826 4/8 23826 0 713 5030 6685 11398

  ..................................................... قوچان 19640 2/9 19640 51 6778 8647 3075 1089

  ..................................................... کاشمر 18091 5/4 18091 49 634 3318 2881 11209

  ...................................................... گناباد 10619 4/3 10619 0 1010 2923 2774 3913

  ...................................................... مشهد 80140 2/7 80140 342 35511 33929 6869 3489

  .................................................... نیشابور 45046 3/6 45046 556 10415 15629 8620 9826

  .................................................... چناران 16980 3/0 16980 103 5295 7840 2699 1043

  ...................................................... خواف 14111 3/3 14111 381 2500 5983 3337 1910

  .................................................. سرخس 12773 3/3 12773 48 2855 5135 2869 1866

  .................................................... فریمان 9295 3/1 9295 119 2580 4074 1897 625

  ................................................ بردسکن  11257 5/0 11257 299 377 2028 2533 6020

  ................................................. رشتخوار 12231 3/0 12231 229 4273 4487 2098 1144

  ....................................................... کالت 6712 4/2 6712 63 803 1735 1290 2821

  ................................................ آبادخلیل 9609 4/2 9609 25 977 2366 2474 3768

  ................................................... والتمه 8459 3/1 8459 78 2692 3235 1813 640

  .................................................. بجستان 4499 4/8 4499 13 73 901 1117 2395

  ..................................................... بینالود 8780 3/5 8780 22 1510 3487 2405 1355

  .............................................. جلگهتخت 9516 3/8 9516 83 2285 3339 1461 2348

  .................................................... جغتاي 10538 4/6 10538 73 1444 2384 1810 4827

  .......................................................... زاوه 15567 4/4 15567 272 3002 2660 2893 6740

  ...................................................... جوین 11177 4/3 11177 37 2075 2937 2128 4000

  ....................................................... باخرز 10869 4/2 10869 102 1761 3072 2173 3761

  ................................................... خوشاب 8920 4/5 8920 35 302 2255 2489 3839
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2 
تفکیـک   برحسب نوع عملکـرد، تعـداد اتـاق و میـانگین آن بـه       خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23

 (ادامه) 1392شهرستان: 

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

30124 82730 194844 131079 4452 443229 3 قن           0/ ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  ........  

  ....................................................... تایباد 3/0 7073 164 2540 2347 1255 767

  .......................................... حیدریهتربت 3/1 19304 88 5542 8178 3857 1639

  ................................................. جامتربت 3/0 30635 379 8789 14482 5326 1658

  ........................................................ درگز 2/9 7562 50 3194 2730 1059 529

  ..................................................... سبزوار 3/6 23826 82 1408 10978 9012 2347

  ..................................................... قوچان 2/9 19640 51 6901 8879 2877 933

  ..................................................... کاشمر 3/3 18091 104 2037 9513 5000 1437

  .......................................................گناباد 3/6 10619 0 1290 4080 3364 1885

  ...................................................... مشهد 2/6 80140 342 38783 34380 4818 1817

  .................................................... نیشابور 3/0 45046 556 13214 20352 8726 2198

  .................................................... چناران 3/0 16980 103 5448 7794 2757 878

  ...................................................... خواف 3/3 14111 405 2583 6155 3353 1616

  ................................................... سرخس 2/8 12773 48 3702 7343 1556 124

  .................................................... فریمان 3/1 9295 119 2640 4047 1864 625

  ................................................ بردسکن  3/4 11257 391 813 5166 3698 1190

  ................................................. رشتخوار 3/0 12231 229 4287 4668 1995 1052

  ....................................................... کالت 3/0 6712 63 1621 3745 959 325

  .................................................آبادخلیل 3/3 9609 70 1927 4190 2498 924

  ................................................... والتمه 3/1 8459 78 2711 3235 1795 640

  .................................................. بجستان 4/0 4499 13 192 1348 1597 1349

  ..................................................... بینالود 3/0 8780 22 2268 4163 2078 249

  .............................................. جلگهتخت 3/0 9516 98 2836 4440 1546 596

  .................................................... جغتاي 3/4 10538 163 2316 3919 2504 1637

  .......................................................... زاوه 2/7 15567 438 7092 5367 1698 971

  ...................................................... جوین 3/2 11177 79 2960 4415 2281 1442

  ....................................................... باخرز 2/9 10869 262 3425 5023 1733 425
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  ................................................... خوشاب 3/6 8920 51 561 3906 3527 875

2 
تفکیـک   برحسب نوع عملکـرد، تعـداد اتـاق و میـانگین آن بـه       رضويخراسان استان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23 

 (ادامه) 1392شهرستان: 

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترك زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
 شهرستان

 فاقد اتاق
پنچ اتاق 

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

قن           2/2 172659 46989 32789 17969 8481 8257 58174 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  ........  

 ........................................................ تایباد 1/4 2400 426 137 41 0 0 1797

 ........................................... حیدریهتربت 1/7 10878 920 495 317 50 0 9095

 ..................................................جامتربت 1/3 6801 123 52 0 0 0 6626

 ......................................................... درگز 1/4 5441 281 48 58 0 0 5054

 ......................................................سبزوار 2/3 12871 4636 3738 2197 1261 957 82

 ...................................................... قوچان 1/5 14424 334 150 26 26 0 13889

 ...................................................... کاشمر 2/8 13709 4194 2838 2583 1899 2194 0

 ....................................................... گناباد 2/0 3746 1631 1097 513 243 160 101

 ....................................................... مشهد 1/7 5457 2595 2404 322 0 135 0

 .....................................................نیشابور 2/1 12948 4349 4758 2472 711 659 0

 ..................................................... چناران 1/5 8666 205 105 36 0 0 8320

 ....................................................... خواف 1/1 4527 612 100 0 0 0 3814

 ................................................... سرخس 1/3 4796 3596 1127 73 0 0 0

 ..................................................... فریمان 1/6 3834 28 33 0 0 0 3773

 ................................................. بردسکن  2/3 7561 3194 1829 1047 634 857 0

 .................................................. رشتخوار 1/6 2830 167 52 49 0 0 2562

 ........................................................ کالت 2/2 4306 942 1257 1156 170 92 689

 ................................................. آبادخلیل 1/5 6124 4242 1127 404 181 163 8

 .................................................... والتمه 1/0 1864 37 0 0 0 0 1827

 ................................................... بجستان 1/7 2302 1124 611 300 86 29 151

 ...................................................... بینالود 2/2 1838 440 669 579 107 11 32

 ............................................... جلگهتخت 2/7 2843 780 957 441 301 363 0

 ..................................................... جغتاي 2/2 5911 2254 1873 883 466 411 24

 ........................................................... زاوه 2/5 10754 3592 2930 2036 1093 1103 0

 ....................................................... جوین 2/4 4776 1514 1431 813 537 425 56
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 ........................................................ باخرز 2/2 6407 2691 1806 958 346 564 42

 ....................................................خوشاب 2/0 4646 2084 1163 664 370 133 232

هاي مورد استفاده، تعداد  برحسب نوع عملکرد اتاق  خراسان رضويواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24
 1392تفکیک شهرستان:  اتاق و میانگین آن به

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

94320 79988 153846 109821 5254 443229 3 قن           443229 6/ ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

 ........................................................ تایباد 7073 3/1 7073 164 2355 2290 1318 945

 ........................................... حیدریهتربت 19304 3/3 19304 88 5331 7639 3599 2646

 ..................................................جامتربت 30635 3/0 30635 379 8789 14400 5316 1751

 ......................................................... درگز 7562 2/9 7562 69 3081 2746 1095 571

 ......................................................سبزوار 23826 4/6 23826 33 742 5318 6927 10806

 ...................................................... قوچان 19640 2/8 19640 1391 6774 7621 2967 888

 ...................................................... کاشمر 18091 5/4 18091 49 634 3318 2881 11209

 ....................................................... گناباد 10619 4/3 10619 0 1010 2923 2813 3873

 ....................................................... مشهد 80140 2/7 80140 342 35511 33929 6869 3489

 .....................................................نیشابور 45046 3/6 45046 556 10415 15629 8620 9826

 ..................................................... چناران 16980 2/9 16980 251 5548 7696 2468 1017

 ....................................................... خواف 14111 3/3 14111 381 2500 6046 3337 1847

 ................................................... سرخس 12773 3/3 12773 48 2855 5135 2869 1866

 ..................................................... فریمان 9295 3/1 9295 119 2580 4074 1919 603

 ................................................. بردسکن  11257 5/0 11257 299 377 2052 2556 5973

 .................................................. رشتخوار 12231 3/0 12231 229 4327 4516 2098 1062

 ........................................................ کالت 6712 4/2 6712 63 803 1735 1290 2821

 ................................................. آبادخلیل 9609 4/2 9609 25 1001 2342 2474 3768

 .................................................... والتمه 8459 3/0 8459 100 2739 3246 1968 407

 ................................................... بجستان 4499 4/8 4499 13 73 901 1132 2380

 ...................................................... بینالود 8780 3/5 8780 22 1510 3487 2405 1355

 ............................................... جلگهتخت 9516 3/8 9516 83 2285 3339 1461 2348

 ..................................................... جغتاي 10538 4/6 10538 85 1444 2373 1810 4827

 ........................................................... زاوه 15567 4/4 15567 288 2986 2725 2910 6658

 ....................................................... جوین 11177 4/2 11177 37 2075 2993 2116 3956
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 ........................................................ باخرز 10869 4/1 10869 102 1761 3099 2164 3743

 ....................................................خوشاب 8920 4/5 8920 35 317 2275 2606 3687

2 
هاي مورد استفاده، تعداد  عملکرد اتاق برحسب نوع خراسان رضويواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان -24

 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان:  به اتاق و میانگین آن
 عملکرد زیستی

 میانگین
 تعداد اتاق

پنچ اتاق و  شهرستان
 تربیش

 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

29007 82408 193904 131809 6101 443229 3 قن           0/ ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ........................................................تایباد 3/0 7073 164 2540 2347 1255 767

  .......................................... حیدریهتربت 3/1 19304 88 5568 8247 3867 1534

  ................................................. جامتربت 3/0 30635 379 8789 14482 5326 1658

  ........................................................ درگز 2/8 7562 69 3273 2743 990 486

  ..................................................... سبزوار 3/5 23826 143 1612 10994 8858 2219

  ......................................................قوچان 2/7 19640 1391 6897 7853 2768 731

  ..................................................... کاشمر 3/3 18091 104 2062 9488 5000 1437

  ....................................................... گناباد 3/6 10619 0 1290 4080 3388 1861

  ...................................................... مشهد 2/6 80140 342 38783 34380 4818 1817

  .................................................... نیشابور 3/0 45046 556 13214 20352 8726 2198

  ..................................................... چناران 2/9 16980 251 5701 7651 2525 852

  ....................................................... خواف 3/3 14111 405 2583 6218 3353 1553

  ................................................... سرخس 2/8 12773 48 3702 7343 1556 124

  .....................................................فریمان 3/1 9295 119 2640 4047 1886 603

  ................................................. بردسکن  3/4 11257 391 836 5142 3698 1190

  .................................................. رشتخوار 3/0 12231 229 4341 4697 1995 969

  ....................................................... کالت 3/0 6712 63 1621 3745 959 325

  ................................................. آبادخلیل 3/3 9609 70 1952 4166 2517 904

  .................................................... والتمه 3/0 8459 100 2757 3246 1949 407

  ................................................... بجستان 4/0 4499 13 192 1348 1628 1318

  ..................................................... بینالود 3/0 8780 22 2268 4163 2078 249

  .............................................. جلگهتخت 3/0 9516 98 2836 4440 1546 596

  ..................................................... جغتاي 3/3 10538 175 2316 3935 2488 1624

  ...........................................................زاوه 2/7 15567 485 7045 5367 1724 946
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  ....................................................... جوین 3/2 11177 79 2974 4456 2254 1414

  ........................................................باخرز 2/9 10869 262 3425 5023 1733 425

  ................................................... خوشاب 3/5 8920 51 593 3949 3524 802

2 
هاي مورد استفاده، تعداد  نوع عملکرد اتاقبرحسب  خراسان رضويواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24

 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان:  به اتاق و میانگین آن

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترك زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

قن           2/1 114485 48096 33243 17168 8249 7729 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ....................................................... تایباد 1/4 604 426 137 41 0 0

  .......................................... حیدریهتربت 1/7 1782 985 430 317 50 0

  ................................................. جامتربت 1/3 175 123 52 0 0 0

  ........................................................ درگز 1/3 388 305 48 35 0 0

  ..................................................... سبزوار 2/1 12789 5217 4246 1500 1168 659

  ..................................................... قوچان 1/5 535 334 150 26 26 0

  ..................................................... کاشمر 2/8 13709 4194 2863 2557 1899 2194

  ....................................................... گناباد 2/0 3644 1647 1111 497 229 160

  ...................................................... مشهد 1/7 5457 2595 2404 322 0 135

  .................................................... نیشابور 2/1 12948 4349 4758 2472 711 659

  .................................................... چناران 1/5 346 205 105 36 0 0

  ....................................................... خواف 1/1 713 612 100 0 0 0

  ................................................... سرخس 1/3 4796 3596 1127 73 0 0

  .................................................... فریمان 1/6 61 28 33 0 0 0

  ................................................ بردسکن  2/3 7561 3240 1806 1047 611 857

  .................................................. رشتخوار 1/6 268 167 52 49 0 0

  ....................................................... کالت 2/2 3617 942 1257 1156 170 92

  ................................................. آبادخلیل 1/5 6116 4242 1127 404 181 163

  ....................................................والتمه 1/0 37 37 0 0 0 0

  ...................................................بجستان 1/7 2150 1124 611 300 86 29

  ..................................................... بینالود 2/2 1806 440 669 579 107 11

  .............................................. جلگهتخت 2/7 2843 780 957 441 301 363

  .....................................................جغتاي 2/2 5887 2254 1873 883 466 411
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  .......................................................... زاوه 2/4 10754 3734 2855 2076 1011 1077

  .......................................................جوین 2/4 4720 1598 1372 788 563 399

  ....................................................... باخرز 2/1 6365 2752 1796 995 373 450

  ................................................... خوشاب 1/8 4414 2170 1302 574 299 69

  1392تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع سند به  خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -25

 سایر بدون سند اظهار نشده
داراي برگه واگذاري، 
 سندخطی یا قولنامه

داراي سند 
 ثبتی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

قن           443229 121790 263504 6820 50654 461 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ........................................................ تایباد 7073 1677 3456 0 1940 0

  ........................................... حیدریهتربت 19304 4270 9265 137 5606 26

  ................................................. جامتربت 30635 9053 9194 6280 6108 0

  ......................................................... درگز 7562 1296 6111 0 155 0

  ..................................................... سبزوار 23826 10193 11173 40 2420 0

  ...................................................... قوچان 19640 8106 11534 0 0 0

  ...................................................... کاشمر 18091 5279 9458 0 3354 0

  ....................................................... گناباد 10619 5011 2671 0 2936 0

  ....................................................... مشهد 80140 12724 66169 0 1248 0

  .................................................... نیشابور 45046 13123 30473 0 1367 83

  ..................................................... چناران 16980 6506 10079 0 378 18

  ....................................................... خواف 14111 990 10704 0 2392 24

  ................................................... سرخس 12773 658 274 29 11812 0

  ..................................................... فریمان 9295 2263 4483 0 2548 0

  ................................................. بردسکن  11257 3465 6071 0 1721 0

  .................................................. رشتخوار 12231 592 10326 0 1313 0

  ........................................................ کالت 6712 3609 2754 0 350 0

  ................................................. آبادخلیل 9609 2551 7027 0 0 31

  .................................................... والتمه 8459 3942 4196 0 249 72

  ................................................... بجستان 4499 2056 2258 0 185 0

  ...................................................... بینالود 8780 4589 4191 0 0 0

  ............................................... جلگهتخت 9516 2866 6570 15 65 0
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  ..................................................... جغتاي 10538 3761 6538 65 161 13

  ........................................................... زاوه 15567 2507 10642 0 2418 0

  ....................................................... جوین 11177 2865 7746 255 146 164

  ........................................................ باخرز 10869 4051 5701 0 1086 31

  ................................................... خوشاب 8920 3788 4438 0 694 0

       تفکیـک  تـرین منبـع تـامین سـرمایش بـه      برحسـب عمـده    خراسـان رضـوي  استان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -26
 1392شهرستان: 

 اظهار نشده
بدون منبع 

تامین 
 سرمایش

 پنکه کولر آبی کولر گازي سایر
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

قن           443229 149702 210299 1217 81 81521 409 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ........................................................تایباد 7073 2211 2855 0 0 2007 0

  .......................................... حیدریهتربت 19304 5493 3383 0 24 10377 26

  ................................................. جامتربت 30635 9930 15838 0 27 4840 0

  ........................................................ درگز 7562 2651 2625 0 0 2286 0

  ..................................................... سبزوار 23826 6997 12638 24 0 4167 0

  ......................................................قوچان 19640 12080 383 0 0 7177 0

  ..................................................... کاشمر 18091 6071 11515 30 0 475 0

  ....................................................... گناباد 10619 2114 8108 0 0 397 0

  ...................................................... مشهد 80140 27027 44762 796 0 7555 0

  .................................................... نیشابور 45046 19860 15722 45 0 9419 0

  ..................................................... چناران 16980 9716 2874 55 0 4084 252

  ....................................................... خواف 14111 2598 10289 0 0 1225 0

  ................................................... سرخس 12773 810 10609 80 0 1274 0

  .....................................................فریمان 9295 4087 1573 0 0 3636 0

  ................................................. بردسکن  11257 1402 9543 25 0 287 0

  .................................................. رشتخوار 12231 2217 9322 29 0 663 0

  ....................................................... کالت 6712 1883 2157 0 0 2655 18

  ................................................. آبادخلیل 9609 167 9442 0 0 0 0

  .................................................... والتمه 8459 961 7035 0 0 463 0

  ................................................... بجستان 4499 855 3501 0 16 127 0

  ..................................................... بینالود 8780 2709 3185 59 0 2827 0
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  .............................................. جلگهتخت 9516 4567 4180 0 0 769 0

  ..................................................... جغتاي 10538 3797 4454 24 0 2264 0

  ...........................................................زاوه 15567 7319 3044 0 0 5187 16

  ....................................................... جوین 11177 4263 4857 33 14 1912 98

  ........................................................باخرز 10869 4578 2484 17 0 3790 0

  ................................................... خوشاب 8920 3341 3922 0 0 1657 0

تفکیـک   برحسب وضعیت فضاي باز براي نگهداري حیوانات  بـه   خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -27
   1392شهرستان:

 اظهار نشده
فاقد فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
داراي فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
 شهرستان تعداد واحد مسکونی

قن           443229 124035 318739 455 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ....................................................... تایباد 7073 1848 5186 38

  .......................................... حیدریهتربت 19304 5517 13696 91

  ................................................. جامتربت 30635 5791 24844 0

  ........................................................ درگز 7562 3803 3735 24

  ..................................................... سبزوار 23826 5709 18117 0

  ..................................................... قوچان 19640 8932 10708 0

  ..................................................... کاشمر 18091 5306 12786 0

  ....................................................... گناباد 10619 3255 7364 0

  ...................................................... مشهد 80140 8569 71571 0

  .................................................... نیشابور 45046 21650 23396 0

  .....................................................چناران 16980 3536 13398 46

  ....................................................... خواف 14111 2672 11439 0

  ................................................... سرخس 12773 5549 7224 0

  .................................................... فریمان 9295 2480 6794 21

  .................................................بردسکن  11257 2891 8366 0

  .................................................. رشتخوار 12231 2644 9587 0

  ....................................................... کالت 6712 2288 4424 0

  ................................................. آبادخلیل 9609 3133 6431 45

  .................................................... والتمه 8459 1320 7139 0

  ................................................... بجستان 4499 847 3652 0
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  ..................................................... بینالود 8780 846 7934 0

  .............................................. جلگهتخت 9516 5551 3936 29

  ..................................................... جغتاي 10538 3864 6632 42

  .......................................................... زاوه 15567 5464 10061 42

  ....................................................... جوین 11177 3960 7141 75

  ....................................................... باخرز 10869 2654 8215 0

  ................................................... خوشاب 8920 3957 4963 0

           تفکیـک  برحسـب وضـعیت و نـوع عملکـرد حیـاط بـه        خراسـان رضـوي  اسـتان   واحدهاي مسکونی معمـولی روسـتایی    -28
 1392: شهرستان

 فاقد حیاط
 عملکرد برحسبداراي حیاط 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 نشده اظهار

و  یستیز
 یشتیمع

 جمع زیستی

قن           443229 437881 305831 126106 5943 5348 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ........................................................ تایباد 7073 7073 5533 1466 74 0

  ...........................................حیدریهتربت 19304 19029 14744 3991 294 275

  ................................................. جامتربت 30635 30635 26357 3925 353 0

  ........................................................ درگز 7562 7545 3314 4036 195 17

  ..................................................... سبزوار 23826 23788 18214 5542 32 38

  ...................................................... قوچان 19640 19616 6552 12673 391 24

  ..................................................... کاشمر 18091 18035 7208 10612 216 56

  ....................................................... گناباد 10619 10357 6396 3575 387 262

  .......................................................مشهد 80140 77722 68848 7876 998 2418

  .................................................... نیشابور 45046 44501 23477 20385 639 545

  ..................................................... چناران 16980 16919 10733 5971 216 61

  ....................................................... خواف 14111 14111 13734 250 128 0

  ................................................... سرخس 12773 12754 5957 6662 135 19

  ..................................................... فریمان 9295 9233 7496 1738 0 62

  ................................................. بردسکن  11257 11234 5460 5729 45 23

  .................................................. رشتخوار 12231 12207 11907 282 18 24

  ....................................................... کالت 6712 6585 2921 3493 171 127

  ................................................. آبادخلیل 9609 9561 6761 2712 88 48

  .................................................... والتمه 8459 8459 7551 890 18 0
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  ................................................... بجستان 4499 4499 3982 453 65 0

  ......................................................بینالود 8780 8134 7243 763 128 646

  ...............................................جلگهتخت 9516 9516 4043 5419 54 0

  ..................................................... جغتاي 10538 10511 6591 3762 157 28

  ........................................................... زاوه 15567 15301 10730 4010 561 266

  ....................................................... جوین 11177 11020 6087 4621 312 157

  ........................................................ باخرز 10869 10635 8640 1761 233 234

  ................................................... خوشاب 8920 8901 5354 3512 35 19

 1392تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع عملکرد ایوان به  خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -29

 فاقد ایوان اظهار نشده

 عملکردبرحسب  ایوانداراي 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
زیستی و 
 معیشتی

 جمع زیستی

قن           443229 137251 128127 8933 191 305778 200 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ....................................................... تایباد 7073 614 597 0 17 6459 0

  .......................................... حیدریهتربت 19304 5663 5580 83 0 13641 0

  ................................................. جامتربت 30635 3892 3892 0 0 26743 0

  ........................................................ درگز 7562 1876 1802 74 0 5686 0

  ..................................................... سبزوار 23826 7073 7073 0 0 16753 0

  ..................................................... قوچان 19640 7036 6865 118 53 12604 0

  ..................................................... کاشمر 18091 5769 2640 3129 0 12323 0

  ....................................................... گناباد 10619 1412 1356 56 0 9207 0

  ...................................................... مشهد 80140 27573 27206 368 0 52567 0

  .................................................... نیشابور 45046 23419 23083 336 0 21627 0

  .................................................... چناران 16980 6176 6140 36 0 10805 0

  ....................................................... خواف 14111 2742 2742 0 0 11369 0

  ................................................... سرخس 12773 709 605 105 0 12011 52

  .................................................... فریمان 9295 1146 1096 50 0 8149 0

  ................................................ بردسکن  11257 2033 770 1241 22 9224 0

  .................................................. رشتخوار 12231 2986 2986 0 0 9245 0

  ....................................................... کالت 6712 1588 1542 15 30 5124 0

  ................................................. آبادخلیل 9609 757 208 549 0 8832 20
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  ................................................... والتمه 8459 867 709 158 0 7592 0

  .................................................. بجستان 4499 2853 2669 155 29 1646 0

  ..................................................... بینالود 8780 3723 3681 42 0 5057 0

  .............................................. جلگهتخت 9516 4287 4083 164 40 5229 0

  .................................................... جغتاي 10538 8086 7148 937 0 2453 0

  .......................................................... زاوه 15567 3501 3454 47 0 12066 0

  ...................................................... جوین 11177 7301 6147 1154 0 3748 128

  ....................................................... باخرز 10869 1480 1461 19 0 9390 0

  ................................................... خوشاب 8920 2691 2591 100 0 6229 0

تفکیـک   ي اسـتقرار آن بـه   برحسب وضـعیت مسـتراح و نحـوه    خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -30
 1392شهرستان: 

 مستراح فاقد اظهارنشده
 ي استقرار برحسب نحوه داراي مستراح

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 جمع چسبیده به بنا مجزا از بنا اظهارنشده

قن           443229 441601 61386 380200 15 1581 47 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ....................................................... تایباد 7073 7001 316 6685 0 72 0

  .......................................... حیدریهتربت 19304 19152 4030 15122 0 152 0

  ................................................. جامتربت 30635 30373 1031 29342 0 262 0

  ........................................................ درگز 7562 7531 662 6869 0 31 0

  ..................................................... سبزوار 23826 23826 3304 20522 0 0 0

  ..................................................... قوچان 19640 19640 1769 17871 0 0 0

  ..................................................... کاشمر 18091 18091 712 17379 0 0 0

  ....................................................... گناباد 10619 10599 3309 7290 0 20 0

  ...................................................... مشهد 80140 80140 17286 62854 0 0 0

  .................................................... نیشابور 45046 44925 5395 39529 0 121 0

  .................................................... چناران 16980 16956 1514 15443 0 24 0

  .......................................................خواف 14111 14087 289 13799 0 24 0

  ................................................... سرخس 12773 12773 457 12316 0 0 0

  .................................................... فریمان 9295 9253 1660 7593 0 42 0

  ................................................ بردسکن  11257 11165 188 10977 0 92 0

  ..................................................رشتخوار 12231 12195 306 11889 0 36 0

  ....................................................... کالت 6712 6697 1159 5538 0 15 0
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  ................................................. آبادخلیل 9609 9609 1056 8553 0 0 0

  ................................................... والتمه 8459 8440 537 7903 0 19 0

  .................................................. بجستان 4499 4499 2707 1792 0 0 0

  ..................................................... بینالود 8780 8701 1938 6762 0 79 0

  .............................................. جلگهتخت 9516 9486 666 8806 15 30 0

  .................................................... جغتاي 10538 10397 3808 6589 0 141 0

  .......................................................... زاوه 15567 15368 1405 13962 0 199 0

  ...................................................... جوین 11177 11058 3519 7539 0 73 47

  ....................................................... باخرز 10869 10754 1420 9334 0 115 0

  ................................................... خوشاب 8920 8885 943 7941 0 35 0

 1392تفکیک شهرستان:  آن بهي برحسب وضعیت ساخت بنا  خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -31

 شهرستان تعداد واحد مسکونی ساخت تدریجی باره ساخت یک اظهار نشده

قن           443229 115834 327349 47 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  ......  

  ........................................................تایباد 7073 1574 5499 0

  .......................................... حیدریهتربت 19304 9138 10166 0

  ................................................. جامتربت 30635 5431 25203 0

  ........................................................ درگز 7562 1177 6385 0

  ..................................................... سبزوار 23826 1830 21996 0

  ......................................................قوچان 19640 3081 16559 0

  ..................................................... کاشمر 18091 9547 8544 0

  ....................................................... گناباد 10619 4068 6551 0

  ...................................................... مشهد 80140 2866 77274 0

  .................................................... نیشابور 45046 17135 27911 0

  ..................................................... چناران 16980 3341 13639 0

  ....................................................... خواف 14111 7466 6645 0

  ................................................... سرخس 12773 4541 8232 0

  .....................................................فریمان 9295 2126 7169 0

  ................................................. بردسکن  11257 4625 6631 0

  .................................................. رشتخوار 12231 4773 7458 0

  ....................................................... کالت 6712 992 5720 0
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  ................................................. آبادخلیل 9609 1389 8220 0

  .................................................... والتمه 8459 2723 5736 0

  ................................................... بجستان 4499 768 3731 0

  ..................................................... بینالود 8780 101 8679 0

  .............................................. جلگهتخت 9516 3406 6110 0

  ..................................................... جغتاي 10538 6320 4218 0

  ...........................................................زاوه 15567 6184 9383 0

  ....................................................... جوین 11177 6685 4445 47

  ........................................................باخرز 10869 3443 7426 0

  ................................................... خوشاب 8920 1102 7818 0

تفکیـک   برحسب نوع سازه در فضاهاي زیسـتی و معیشـتی بـه     خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -32
 1392شهرستان:

 

 زیستی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
ي چوبی سازه

 یا مختلط
ي فلزي سازه

 یا بتنی
 جمع ي بناییسازه

قن           443229 443229 373283 66027 3834 85 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ....................................................... تایباد 7073 7073 5578 1269 205 21

  .......................................... حیدریهتربت 19304 19304 16798 2224 282 0

  ................................................. جامتربت 30635 30635 28026 2519 90 0

  ........................................................ درگز 7562 7562 5453 2092 0 17

  ..................................................... سبزوار 23826 23826 21212 2583 30 0

  ..................................................... قوچان 19640 19640 17458 2182 0 0

  ..................................................... کاشمر 18091 18091 15734 2175 182 0

  .......................................................گناباد 10619 10619 7223 3230 166 0

  ...................................................... مشهد 80140 80140 64390 15654 96 0

  .................................................... نیشابور 45046 45046 41141 3905 0 0

  .................................................... چناران 16980 16980 13775 2770 435 0

  ...................................................... خواف 14111 14111 11935 2153 24 0

  ................................................... سرخس 12773 12773 9913 2836 24 0

  .................................................... فریمان 9295 9295 7801 1396 98 0

  ................................................ بردسکن  11257 11257 9672 1493 92 0

  ................................................. رشتخوار 12231 12231 10531 1662 38 0



 1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج                                                                                       62

 

  ....................................................... کالت 6712 6712 5812 900 0 0

  .................................................آبادخلیل 9609 9609 8504 1080 25 0

  ................................................... والتمه 8459 8459 6967 1457 35 0

  .................................................. بجستان 4499 4499 3855 524 120 0

  ..................................................... بینالود 8780 8780 7312 1468 0 0

  .............................................. جلگهتخت 9516 9516 8389 1127 0 0

  .................................................... جغتاي 10538 10538 9152 1387 0 0

  .......................................................... زاوه 15567 15567 10571 4027 969 0

  ...................................................... جوین 11177 11177 9615 1330 186 47

  ....................................................... باخرز 10869 10869 9197 936 737 0

  ................................................... خوشاب 8920 8920 7269 1651 0 0

2 
تفکیـک   برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستی و معیشـتی بـه    خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -32 

 (ادامه) 1392شهرستان:

 معیشتی
 شهرستان

 اظهار نشده
ي چوبی یا سازه

 مختلط
ي فلزي یا سازه

 بتنی
 جمع ي بناییسازه

ف            128741 117182 1035 1455 9070  آ قن ت ی ف  آ  ی   ....... ک

  ....................................................... تایباد 2400 2207 0 0 193

  .......................................... حیدریهتربت 10209 9779 28 0 401

  ................................................. جامتربت 6801 6436 0 0 365

  ........................................................ درگز 5033 4858 0 0 175

  ..................................................... سبزوار 8647 8467 24 61 94

  ..................................................... قوچان 14211 13846 137 54 174

  ..................................................... کاشمر 6430 6283 50 28 68

  ...................................................... گناباد 3311 2274 0 184 853

  ...................................................... مشهد 5457 3991 0 96 1370

  .................................................... نیشابور 978 227 0 0 752

  .................................................... چناران 7093 6460 13 334 287

  ...................................................... خواف 4118 3827 0 0 291

  .................................................. سرخس 4453 4301 0 0 152

  .................................................... فریمان 3834 3705 0 17 112

  ................................................ بردسکن  2502 2409 0 47 47
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  ................................................. رشتخوار 2665 2259 19 0 387

  ....................................................... کالت 2709 2180 0 0 529

  ................................................ آبادخلیل 6116 5872 101 0 144

  ................................................... والتمه 1864 1748 0 0 116

  .................................................. بجستان 701 436 9 0 256

  ..................................................... بینالود 1838 1806 0 0 32

  .............................................. جلگهتخت 68 68 0 0 0

  .................................................... جغتاي 3147 2788 15 0 343

  .......................................................... زاوه 10678 9633 371 327 347

  ...................................................... جوین 3787 2718 47 26 997

  ....................................................... باخرز 6133 5505 166 175 287

  ................................................... خوشاب 3558 3101 53 106 297

 یسـت یز يکالف در فضاها وضعیتبرحسب  خراسان رضوي استان بنایی روستایی   ي سازهواحدهاي مسکونی معمولی داراي  -33
    1392: شهرستان تفکیک  به

تعداد واحد مسکونی 
 سازه بنایی فاقد کالف

تعداد واحد مسکونی 
 سازه بنایی داراي کالف

تعداد واحد مسکونی 
 داراي سازه بنایی

 شهرستان واحد مسکونیتعداد 

قن           443229 373283 42441 330842 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ........................................................ تایباد 7073 5578 270 5308

  ...........................................حیدریهتربت 19304 16798 217 16581

  ................................................. جامتربت 30635 28026 36 27990

  ........................................................ درگز 7562 5453 230 5223

  ..................................................... سبزوار 23826 21212 417 20795

  ...................................................... قوچان 19640 17458 28 17431

  ..................................................... کاشمر 18091 15734 48 15686

  ....................................................... گناباد 10619 7223 61 7161

  .......................................................مشهد 80140 64390 20830 43561

  .................................................... نیشابور 45046 41141 14490 26651

  ..................................................... چناران 16980 13775 405 13370

  ....................................................... خواف 14111 11935 1423 10511

  ................................................... سرخس 12773 9913 48 9866

  ..................................................... فریمان 9295 7801 24 7778

  ................................................. بردسکن  11257 9672 14 9658
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  .................................................. رشتخوار 12231 10531 173 10358

  ....................................................... کالت 6712 5812 80 5732

  ................................................. آبادخلیل 9609 8504 0 8504

  .................................................... والتمه 8459 6967 58 6909

  ................................................... بجستان 4499 3855 37 3818

  ......................................................بینالود 8780 7312 1582 5730

  ...............................................جلگهتخت 9516 8389 1584 6805

  ..................................................... جغتاي 10538 9152 74 9078

  ........................................................... زاوه 15567 10571 43 10528

  ....................................................... جوین 11177 9615 84 9531

  ........................................................ باخرز 10869 9197 0 9197

  ................................................... خوشاب 8920 7269 187 7083

ریـزي   کار رفته در پـی  ي به هعمد برحسب وضعیت و نوع مصالح  خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -34
 1392تفکیک شهرستان:  فضاهاي زیستی به

اظهار 
 نشده

 فاقد
ریز پی

 ي

تعداد  کار رفته هبي  هي برحسب نوع مصالح عمدریزپیداراي 
واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده
بلوك سیمانی 

 یا سایر 
 جمع شفته سنگ بتن

قن           443229 355005 250048 26892 72803 4880 381 88083 142 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ ........  

  ........................................................ تایباد 7073 6763 4931 229 1603 0 0 310 0

  ........................................... حیدریهتربت 19304 14563 10456 1395 2264 447 0 4741 0

  ................................................. جامتربت 30635 25569 21111 1805 2609 44 0 5066 0

  ......................................................... درگز 7562 4624 1782 544 2299 0 0 2938 0

  ..................................................... سبزوار 23826 15985 11546 1936 2472 31 0 7841 0

  ...................................................... قوچان 19640 8121 4234 1519 2280 0 88 11519 0

  ...................................................... کاشمر 18091 16875 9093 4072 2081 1576 53 1216 0

  ....................................................... گناباد 10619 6760 3301 0 3423 0 36 3859 0

  ....................................................... مشهد 80140 79871 60879 2877 16033 0 82 269 0

  .................................................... نیشابور 45046 26699 20602 307 5790 0 0 18347 0

  ..................................................... چناران 16980 10006 5798 1147 2978 39 44 6903 71

  ....................................................... خواف 14111 10459 6722 160 3553 24 0 3652 0

  ................................................... سرخس 12773 11133 7985 45 3104 0 0 1640 0

  ..................................................... فریمان 9295 8442 6528 346 1544 24 0 853 0

  ................................................. بردسکن  11257 10428 6817 93 1553 1964 0 829 0
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  .................................................. رشتخوار 12231 11697 9223 822 1614 38 0 534 0

  ........................................................کالت 6712 3339 1552 653 1134 0 0 3373 0

  ................................................. آبادخلیل 9609 9485 8425 0 1015 0 45 124 0

  .................................................... والتمه 8459 7825 5896 384 1510 35 0 634 0

  ................................................... بجستان 4499 3715 3089 50 576 0 0 784 0

  ...................................................... بینالود 8780 8780 4337 2863 1580 0 0 0 0

  ............................................... جلگهتخت 9516 5481 3913 33 1520 0 15 4035 0

  ..................................................... جغتاي 10538 8158 5822 857 1460 0 20 2380 0

  ........................................................... زاوه 15567 14068 6800 2650 4407 211 0 1499 0

  ....................................................... جوین 11177 9424 6750 1161 1373 140 0 1683 70

  ........................................................ باخرز 10869 10212 7750 748 1409 305 0 658 0

  ................................................... خوشاب 8920 6522 4706 197 1619 0 0 2398 0

چینی  کار رفته در کرسی به ي هعمدبرحسب وضعیت و نوع مصالح   خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -35
  1392تفکیک شهرستان:  فضاهاي زیستی به

اظهار 
 نشده

فاقد
 چینی  کرسی

تعداد  کار رفته هبي  هچینی برحسب نوع مصالح عمد داراي کرسی
واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده
خشت، بلوك 

 سیمانی یا سایر 
 جمع آجر سنگ

قن           443229 296055 197926 89264 8701 164 146964 209 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ....................................................... تایباد 7073 2418 1857 219 298 44 4655 0

  .......................................... حیدریهتربت 19304 17769 8006 9459 305 0 1535 0

  ................................................. جامتربت 30635 6919 6024 805 91 0 23655 61

  ........................................................ درگز 7562 4460 394 3895 172 0 3102 0

  ..................................................... سبزوار 23826 18577 11402 4490 2686 0 5249 0

  ..................................................... قوچان 19640 12732 2601 9901 194 36 6908 0

  ..................................................... کاشمر 18091 5348 3548 1728 72 0 12713 30

  ....................................................... گناباد 10619 1678 1664 14 0 0 8941 0

  ...................................................... مشهد 80140 79648 72708 6531 409 0 492 0

  .................................................... نیشابور 45046 27368 8720 18545 59 45 17678 0

  .................................................... چناران 16980 10194 4485 5655 54 0 6714 71

  ....................................................... خواف 14111 6385 5656 235 470 24 7726 0

  ................................................... سرخس 12773 8198 6194 1420 584 0 4575 0

  .................................................... فریمان 9295 6388 3292 3072 24 0 2907 0
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  ................................................ بردسکن  11257 3261 2580 635 47 0 7996 0

  .................................................. رشتخوار 12231 11355 10486 231 637 0 876 0

  ....................................................... کالت 6712 4815 788 4012 0 15 1897 0

  ................................................. آبادخلیل 9609 7084 6901 31 151 0 2525 0

  ....................................................والتمه 8459 7720 7035 160 525 0 739 0

  ...................................................بجستان 4499 895 882 12 0 0 3605 0

  ..................................................... بینالود 8780 8780 4852 3679 249 0 0 0

  .............................................. جلگهتخت 9516 5192 2310 2882 0 0 4324 0

  .....................................................جغتاي 10538 8319 3293 4305 721 0 2219 0

  .......................................................... زاوه 15567 9578 8271 1118 188 0 5989 0

  .......................................................جوین 11177 8225 4892 3037 295 0 2906 47

  ....................................................... باخرز 10869 5491 4852 363 277 0 5378 0

  ................................................... خوشاب 8920 7258 4233 2831 194 0 1662 0

کـار رفتـه در دیـوار فضـاهاي زیسـتی       برحسب نوع مصالح بـه   خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -36
 1392 تفکیک شهرستان: به

 اظهار نشده
 خشت، چینه

 سایر یا
 آجر سنگ بلوك سیمانی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

قن           443229 359578 11153 6379 96745 582 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ....................................................... تایباد 7073 6545 0 68 565 0

  .......................................... حیدریهتربت 19304 15328 175 175 5506 25

  ................................................. جامتربت 30635 21304 35 763 10143 70

  ........................................................ درگز 7562 4204 700 336 2689 24

  ..................................................... سبزوار 23826 14742 72 124 9224 0

  ..................................................... قوچان 19640 11925 460 89 7702 47

  ..................................................... کاشمر 18091 14137 50 99 5875 0

  ....................................................... گناباد 10619 9794 163 58 1875 16

  ...................................................... مشهد 80140 76049 3892 2105 3648 79

  .................................................... نیشابور 45046 38527 615 117 8895 66

  .................................................... چناران 16980 12635 450 200 4830 18

  ....................................................... خواف 14111 8814 0 267 5227 0

  ................................................... سرخس 12773 10738 148 227 1867 24

  .................................................... فریمان 9295 8308 210 36 1103 28
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  ................................................ بردسکن  11257 9350 47 0 3777 0

  .................................................. رشتخوار 12231 11045 19 26 1260 0

  ....................................................... کالت 6712 4303 1412 26 1911 15

  ................................................. آبادخلیل 9609 8678 20 0 947 15

  ....................................................والتمه 8459 7426 0 68 1009 0

  ...................................................بجستان 4499 3083 0 93 2002 0

  ..................................................... بینالود 8780 7851 1534 323 2009 49

  .............................................. جلگهتخت 9516 7675 46 15 2392 0

  .....................................................جغتاي 10538 7158 0 563 3954 28

  .......................................................... زاوه 15567 13929 0 95 2186 0

  .......................................................جوین 11177 9146 160 401 2400 60

  ....................................................... باخرز 10869 9604 30 70 1807 18

  ................................................... خوشاب 8920 7277 915 33 1942 0

تفکیـک   کـار رفتـه در نمـا بـه     ي بـه  هبرحسب نوع مصالح عمد  خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -37
 1392شهرستان: 

 آجرگري ماشینیآجر  سنگ سیمان
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

قن           443229 185479 12374 14469 131577 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ........................................................تایباد 7073 4542 166 82 1697

  .......................................... حیدریهتربت 19304 7328 319 650 5646

  ................................................. جامتربت 30635 13481 1266 461 6364

  ........................................................ درگز 7562 892 1910 404 1446

  ..................................................... سبزوار 23826 5432 328 601 7955

  ......................................................قوچان 19640 6789 326 204 4940

  ..................................................... کاشمر 18091 7851 24 577 4530

  ....................................................... گناباد 10619 2785 246 536 4446

  ...................................................... مشهد 80140 45347 2085 3902 20057

  .................................................... نیشابور 45046 18224 993 1225 15582

  ..................................................... چناران 16980 5686 550 229 6093

  ....................................................... خواف 14111 6701 84 0 2289

  ................................................... سرخس 12773 7123 532 165 2971
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  .....................................................فریمان 9295 5542 225 92 2435

  ................................................. بردسکن  11257 4959 48 839 3024

  .................................................. رشتخوار 12231 4406 415 629 4088

  ....................................................... کالت 6712 2374 834 270 914

  ................................................. آبادخلیل 9609 3297 156 541 4441

  .................................................... والتمه 8459 2171 91 363 4575

  ................................................... بجستان 4499 757 251 172 1578

  ..................................................... بینالود 8780 3611 252 374 2717

  .............................................. جلگهتخت 9516 3648 274 104 3224

  ..................................................... جغتاي 10538 2068 91 194 5369

  ...........................................................زاوه 15567 8461 218 1213 3535

  ....................................................... جوین 11177 3945 125 339 4414

  ........................................................باخرز 10869 4042 179 31 4801

  ................................................... خوشاب 8920 4016 387 273 2446

2 
  تفکیک کار رفته در نما به ي به هبرحسب نوع مصالح عمد  خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -37

 (ادامه)  1392شهرستان: 

 سرامیک سایر اظهار نشده
کاهگل، گچ یا گچ و 

 خاك
 شهرستان چوب

قن           214 79745 15091 3622 658 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ....................................................... تایباد 0 455 21 90 20

  .......................................... حیدریهتربت 0 4357 860 71 72

  ................................................. جامتربت 0 8626 297 139 0

  ........................................................ درگز 0 2732 0 161 17

  ..................................................... سبزوار 0 8889 497 125 0

  ..................................................... قوچان 0 7230 50 0 102

  ..................................................... کاشمر 25 3962 1069 53 0

  ....................................................... گناباد 0 705 1880 0 20

  ...................................................... مشهد 0 3336 3711 1704 0

  .................................................... نیشابور 128 8160 480 195 59

  .................................................... چناران 0 4063 50 274 36

  .......................................................خواف 0 3997 842 181 18
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  ................................................... سرخس 0 1860 78 45 0

  .................................................... فریمان 0 976 0 24 0

  ................................................ بردسکن  0 1904 463 0 20

  ..................................................رشتخوار 0 1218 1420 0 55

  ....................................................... کالت 0 2160 19 115 26

  ................................................. آبادخلیل 0 712 439 0 23

  ................................................... والتمه 18 713 527 0 0

  .................................................. بجستان 13 1010 661 24 32

  ..................................................... بینالود 0 1674 56 96 0

  .............................................. جلگهتخت 30 2100 121 15 0

  .................................................... جغتاي 0 2689 127 0 0

  .......................................................... زاوه 0 1516 587 21 16

  ...................................................... جوین 0 1820 339 117 77

  ....................................................... باخرز 0 1259 440 66 51

  ................................................... خوشاب 0 1622 55 106 14

 فضـاهاي زیسـتی  کـار رفتـه در سـقف     نوع مصالح بهبرحسب   خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -38
 1392تفکیک شهرستان: به

 آجر آهن گل وگچ چوب
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

قن           443229 284627 283444 346003 93320 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  ........  

 ........................................................ تایباد 7073 5372 5372 5574 371

 ........................................... حیدریهتربت 19304 9180 9245 14755 8044

 ..................................................جامتربت 30635 23114 21188 28244 3124

 ......................................................... درگز 7562 2712 2747 3591 3344

 ......................................................سبزوار 23826 12218 13693 22035 5324

 ...................................................... قوچان 19640 7249 7372 17225 10846

 ...................................................... کاشمر 18091 11188 10863 16403 4819

 ....................................................... گناباد 10619 7149 6833 2497 519

 ....................................................... مشهد 80140 62407 62081 67094 5948

 .....................................................نیشابور 45046 27762 27659 21269 14046

 ..................................................... چناران 16980 8462 8507 14488 6468
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 ....................................................... خواف 14111 9443 9443 12274 2298

 ................................................... سرخس 12773 8161 8033 9400 1413

 ..................................................... فریمان 9295 6787 6747 8195 1663

 ................................................. بردسکن  11257 7146 6514 9880 1232

 .................................................. رشتخوار 12231 9401 9365 10579 270

 ........................................................ کالت 6712 2819 2797 2865 3396

 ................................................. آبادخلیل 9609 8529 8535 9200 0

 .................................................... والتمه 8459 6361 6361 7376 465

 ................................................... بجستان 4499 2796 2640 4060 16

 ...................................................... بینالود 8780 4890 4855 7426 2690

 ............................................... جلگهتخت 9516 5818 5800 6282 2702

 ..................................................... جغتاي 10538 6229 6364 8013 2936

 ........................................................... زاوه 15567 8443 8513 10645 4000

 ....................................................... جوین 11177 7232 7341 9466 3516

 ........................................................ باخرز 10869 8802 8659 9512 1128

 ....................................................خوشاب 8920 4959 5919 7658 2742

2 
 کـار رفتـه در سـقف فضـاهاي زیسـتی      نوع مصالح بهبرحسب   خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -38

 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان: به

 اظهار نشده
خشت، حصیر یا 

 سایر
سفال، شیروانی یا 

 ایرانیت
 شهرستان سیمان یا بتن تیرچه و بلوك

قن           45353 47726 1896 80448 23 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  ........  

  ........................................................ تایباد 1403 876 24 210 0

  ........................................... حیدریهتربت 2307 2307 25 98 0

  ................................................. جامتربت 2440 2440 61 3693 0

  .........................................................درگز 1368 1505 0 154 0

  ..................................................... سبزوار 1538 1506 146 10072 0

  ...................................................... قوچان 1535 1559 65 24 0

  ......................................................کاشمر 1365 1365 0 5867 0

  ....................................................... گناباد 2438 1699 0 1324 0

  ....................................................... مشهد 7875 11594 174 3949 0

  .................................................... نیشابور 2590 2901 337 22408 0

  ..................................................... چناران 2302 2302 141 78 0
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  ....................................................... خواف 1277 125 35 1059 0

  ................................................... سرخس 2613 2683 0 1992 0

  ..................................................... فریمان 1400 1424 0 28 0

  ................................................. بردسکن  1334 1334 0 2992 0

  .................................................. رشتخوار 1275 1275 0 1339 0

  ....................................................... کالت 633 598 19 4263 0

  ................................................. آبادخلیل 284 284 0 808 0

  .................................................... والتمه 881 881 0 700 0

  ................................................... بجستان 318 347 12 1530 0

  ...................................................... بینالود 1163 1163 184 2178 0

  ............................................... جلگهتخت 502 502 21 5214 0

  ..................................................... جغتاي 928 928 479 4068 0

  ........................................................... زاوه 2851 3364 58 439 0

  ....................................................... جوین 785 744 115 2539 23

  ........................................................ باخرز 811 811 0 576 0

  ................................................... خوشاب 1137 1208 0 2846 0

تفکیـک   بـه  سقف فضاهاي زیستی ي هعمدنوع پوشش  برحسب  خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -39
 1392شهرستان:

 اظهار نشده 
موزاییک، 
 ایآسفالت، بتن 

 سایر 

حلب یا سفال
 (شیروانی)

عایق رطوبتی 
 کاهگل قیرگونی  آماده

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

قن           443229 141877 23108 208702 1901 67310 332 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ....................................................... تایباد 7073 1761 151 4742 48 371 0

  .......................................... حیدریهتربت 19304 5908 659 10686 25 1967 59

  ................................................. جامتربت 30635 11102 473 17349 0 1666 45

  ........................................................ درگز 7562 2591 229 4339 0 404 0

  ..................................................... سبزوار 23826 13321 721 4542 211 4882 150

  ..................................................... قوچان 19640 9514 966 8737 32 390 0

  ..................................................... کاشمر 18091 5670 486 8283 71 3581 0

  ...................................................... گناباد 10619 4558 818 5031 18 195 0

  ...................................................... مشهد 80140 8276 13205 58330 73 256 0

  .................................................... نیشابور 45046 17320 1230 1429 273 24794 0
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  .................................................... چناران 16980 4831 154 11300 74 621 0

  ...................................................... خواف 14111 9631 129 3659 0 691 0

  ...................................................سرخس 12773 2931 86 9166 0 590 0

  .................................................... فریمان 9295 1405 153 7609 0 127 0

  ................................................ بردسکن  11257 4872 470 3860 0 2055 0

  ................................................. رشتخوار 12231 2666 485 5926 0 3154 0

  ....................................................... کالت 6712 3156 0 1043 19 2494 0

  ................................................ آبادخلیل 9609 1138 25 3268 0 5147 31

  ................................................... والتمه 8459 2881 251 4737 18 572 0

  .................................................. بجستان 4499 1146 187 2429 12 725 0

  ..................................................... بینالود 8780 1914 64 6546 233 0 24

  .............................................. جلگهتخت 9516 4602 153 29 39 4693 0

  .................................................... جغتاي 10538 5408 157 4067 561 345 0

  .......................................................... زاوه 15567 3725 459 6577 58 4748 0

  ...................................................... جوین 11177 5106 76 5374 85 513 23

  ....................................................... باخرز 10869 1590 892 8040 0 347 0

  ................................................... خوشاب 8920 4855 430 1604 52 1979 0

 سایر شامل مخلوط روغن سوخته با ماسه یا گل رس است
تفکیـک   برحسب شـکل ظـاهري سـقف فضـاهاي زیسـتی بـه        خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -40

 1392شهرستان: 

 مسطح دارشیب گنبدي ايگهواره اظهار نشده 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

قن           443229 418660 2400 15026 7018 124 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ....................................................... تایباد 7073 6762 48 161 102 0

  .......................................... حیدریهتربت 19304 19162 50 92 0 0

  ................................................. جامتربت 30635 25786 0 2681 2168 0

  ........................................................ درگز 7562 7562 0 0 0 0

  ..................................................... سبزوار 23826 18846 280 3212 1488 0

  ..................................................... قوچان 19640 19575 65 0 0 0

  ..................................................... کاشمر 18091 16890 71 576 554 0

  ....................................................... گناباد 10619 9666 18 640 295 0

  ...................................................... مشهد 80140 79766 247 127 0 0
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  .................................................... نیشابور 45046 44592 337 58 59 0

  .................................................... چناران 16980 16790 165 25 0 0

  .......................................................خواف 14111 13118 0 864 129 0

  ................................................... سرخس 12773 12085 0 621 19 48

  .................................................... فریمان 9295 9251 28 0 16 0

  ................................................ بردسکن  11257 9187 0 1798 271 0

  ..................................................رشتخوار 12231 10933 0 729 570 0

  ....................................................... کالت 6712 6678 19 15 0 0

  ................................................. آبادخلیل 9609 8763 0 846 0 0

  ................................................... والتمه 8459 7711 18 432 298 0

  .................................................. بجستان 4499 3039 12 919 528 0

  ..................................................... بینالود 8780 8523 233 24 0 0

  .............................................. جلگهتخت 9516 9307 39 135 35 0

  .................................................... جغتاي 10538 9281 561 566 130 0

  .......................................................... زاوه 15567 15339 58 82 88 0

  ...................................................... جوین 11177 11026 85 0 17 49

  ....................................................... باخرز 10869 10450 0 281 112 27

  ................................................... خوشاب 8920 8572 68 142 138 0

رطـوبتی سـقف   کـاري   نوع عـایق ترین  هعمدوضعیت و برحسب   خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -41
 1392تفکیک شهرستان:  فضاهاي زیستی به

اظهار 
 نشده

 فاقد
کاري عایق

 رطوبتی

 نوعترین  هرطوبتی برحسب عمد کاري عایقداراي 
تعداد واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده

قیرگونی، 
پالستیک 
 یا سایر 

سفال، شیروانی 
یا ایرانیت(سقف 

 شیبدار)

عایق 
رطوبتی 

 آماده
 جمع کاهگل

قن           443229 440419 139016 247601 2259 51415 128 2756 54 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ....................................................... تایباد 7073 7057 1723 4780 48 507 0 16 0

  .......................................... حیدریهتربت 19304 19210 5877 10776 25 2533 0 94 0

  ................................................. جامتربت 30635 30574 10977 17474 0 2123 0 61 0

  ........................................................ درگز 7562 7251 2544 4386 0 321 0 311 0

  ..................................................... سبزوار 23826 23826 12886 8797 280 1863 0 0 0

  ..................................................... قوچان 19640 19498 9376 8864 32 1189 36 141 0

  ..................................................... کاشمر 18091 18036 5650 8303 71 4012 0 24 30

  ....................................................... گناباد 10619 10619 4436 5190 18 911 64 0 0
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  ...................................................... مشهد 80140 80140 8276 58412 247 13205 0 0 0

  .................................................... نیشابور 45046 44184 17172 24248 337 2427 0 862 0

  .................................................... چناران 16980 16586 4818 11357 108 304 0 394 0

  ....................................................... خواف 14111 14111 9631 3659 0 820 0 0 0

  ................................................... سرخس 12773 12436 2836 9408 0 192 0 337 0

  .................................................... فریمان 9295 9255 1344 7670 0 241 0 40 0

  ................................................ بردسکن  11257 11234 4896 3860 0 2478 0 23 0

  .................................................. رشتخوار 12231 12207 2666 5926 0 3615 0 24 0

  ....................................................... کالت 6712 6598 2995 3434 19 151 0 114 0

  ................................................. آبادخلیل 9609 9511 1121 3285 0 5105 0 98 0

  ....................................................والتمه 8459 8392 2825 4793 18 757 0 67 0

  ...................................................بجستان 4499 4499 1146 2429 12 912 0 0 0

  ..................................................... بینالود 8780 8780 1914 6570 233 64 0 0 0

  .............................................. جلگهتخت 9516 9487 4548 4649 39 251 0 29 0

  .....................................................جغتاي 10538 10514 5380 4295 561 251 28 24 0

  .......................................................... زاوه 15567 15525 3666 6636 58 5166 0 42 0

  .......................................................جوین 11177 11097 4842 5910 85 260 0 56 23

  ....................................................... باخرز 10869 10869 1548 8082 0 1239 0 0 0

  ................................................... خوشاب 8920 8920 3925 4409 68 518 0 0 0

زیسـتی  کار رفته در کف فضاهاي  ي به هبرحسب نوع مصالح عمد  خراسان رضوياستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -42
 1392تفکیک شهرستان: به

اظهار 
 نشده

فاقدکف
 سازي

چوب یا 
 سایر

آجر یا 
 سنگ

بتن یا 
سیمان و 

 ماسه

گل، گل و 
گچ یا  گل 

 و آهک
 موزاییک

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

قن           443229 29754 58310 346827 1971 4916 1110 342 ت ی ف  آ  ی ک ف   آ  .......  

  ....................................................... تایباد 7073 57 436 6560 0 0 0 21

  .......................................... حیدریهتربت 19304 1481 4018 13088 36 487 194 0

  ................................................. جامتربت 30635 193 813 29502 0 45 81 0

  ........................................................ درگز 7562 112 2041 5209 44 0 132 24

  ..................................................... سبزوار 23826 6882 5334 11297 236 0 77 0

  ..................................................... قوچان 19640 234 7120 12153 79 54 0 0

  ..................................................... کاشمر 18091 448 1002 16059 0 583 0 0

  ....................................................... گناباد 10619 742 441 8657 331 448 0 0
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  ...................................................... مشهد 80140 5107 5157 68200 918 758 0 0

  .................................................... نیشابور 45046 1395 7029 35230 0 1392 0 0

  ..................................................... چناران 16980 105 4006 12580 35 155 0 100

  ....................................................... خواف 14111 200 113 13798 0 0 0 0

  ................................................... سرخس 12773 0 1527 11051 16 0 179 0

  .................................................... فریمان 9295 24 465 8751 0 0 55 0

  ................................................. بردسکن  11257 188 979 10090 0 0 0 0

  .................................................. رشتخوار 12231 353 529 11302 29 0 19 0

  ....................................................... کالت 6712 88 1974 4534 0 98 18 0

  ................................................. آبادخلیل 9609 750 610 8085 15 149 0 0

  .................................................... والتمه 8459 280 424 7720 0 35 0 0

  ................................................... بجستان 4499 872 184 3359 31 40 12 0

  ..................................................... بینالود 8780 429 1578 6504 16 0 253 0

  .............................................. جلگهتخت 9516 331 2027 7045 0 98 0 15

  ..................................................... جغتاي 10538 2226 2527 5684 0 102 0 0

  .......................................................... زاوه 15567 395 2805 12259 0 52 55 0

  ....................................................... جوین 11177 3610 2253 4799 0 316 17 183

  ....................................................... باخرز 10869 104 752 9893 0 103 17 0

  ................................................... خوشاب 8920 3149 2166 3418 187 0 0 0





 

 
 
 
 

 
 

ها پرسشنامه





 
 جمهوري اسالمی ایران

 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 
 

 1392-هاي مسکن روستاییآمارگیري از ویژگی
 فهرست برداري-1فرم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

طر
 س

اره
شم

 

 ) 6ستون  1مشخصات واحد مسکونی (براي کد  مکانمشخصات 

 توضیحات ضروري
شماره  نوع معبر و نام آن

 پالك

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 
واحد 

مسکونی 
 ؟است
 

 1بلی   
 

 2خیر   

 نوع واحد مسکونی
 مسکونی معمولی:

 1واحد آپارتمانی            
 2واحد ویالیی               
 : مسکونی  غیر معمولی

 3چادر                        
 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن

 5کپر و آالچیق             
 6سایر                        

 7ستون  2و1براي کد 

 فرعی اصلی

وضع سکونت در واحد 
 مسکونی

 
 1مسکونی دائمی           

 2     مسکونی موسمی   
 3  خالی ازسکنه موسمی

 4ازسکنه دائمی     خالی 

 8ستون 3و 2و1براي کد 

شماره 
ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

 نام استان: .........................................................        

                نام شهرستان: ..................................................

                          نام بخش: ........................................................

  ............................. دهستان: ...................نام 

        ..................................:آبادينام 

 

 

 

 

 

 

                                                 شماره حوزه:

                                                           :نمونه  شماره طبقه آبادي

                                             شماره ردیف آبادي نمونه:   

     از            : نمونه شماره برگ در آبادي
 

 

 

 

 

  

 

        یخ: ...............................رامضا و تا یخ ........................   نام و نام خانوادگی بازبین : ............................. رامضاء و تا  یخ: .................................  نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: .................................... رامضاء و تا    ...............................نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: 

 یخ: ..........................................رامضا  و تا  ...................  ................................فنی و اجرایی: .............. نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول              ...................................یخ: ..........رامضا  و تا  ...................  : ......................................بازبیننام و نام خانوادگی کارشناس 



 

طر
 س

اره
شم

 

 ) 6ستون  1مشخصات واحد مسکونی (براي کد  مشخصات مکان

 توضیحات ضروري
شماره  نوع معبر و نام آن

 پالك

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 
واحد 

مسکونی 
 ؟است
 

 1بلی   
 

 2خیر   

 نوع احد مسکونی
 مسکونی معمولی:

 1واحد آپارتمانی           
 2واحد ویالیی              
 مسکونی  غیر معمولی :

 3                       چادر 
 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن

 5کپر و آالچیق             
 6سایر                        

 7ستون  2و1براي کد 

 فرعی اصلی 

وضع سکونت در واحد 
 مسکونی

 
مسکونی دائمی           

1 
 2     مسکونی موسمی   

 3  خالی ازسکنه موسمی
دائمی     خالی ازسکنه 

4 

 8ستون  3و 2و1براي کد 

شماره 
ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمتجهت جغرافیایی نما یا نماهاي واحد مسکونی:  -1
                    4 غرب                                            3 شرق                                      2 جنوب                               1 شمال 

  
 تعداد بازشو ها(در و پنجره و روزنه) در فضاهاي زیستی واحد مسکونی:-2
 عدد             :      (کمتر از یک مترمربع)تعداد بازشوهاي کوچک -1
 عدد              :        (یک تا دو مترمربع) عداد بازشوهاي متوسطت-2
 عدد            :           (بیش از دو مترمربع)تعداد بازشوهاي بزرگ -3
 

 : آن واحد مسکونی و سطح اشغالساختمان تعداد طبقات  -3
 طبقه                              تعداد طبقات روي زمین             -1 
 طبقه                                            زیر زمین   تعداد طبقات-2
 متر مربع                 سطح اشغال(مساحت زیربناي طبقه اول)       -3
 

 سال                                      :واحد مسکونیبناي عمر  -4
 

 مترمربع              واحد مسکونی: ساختمان مساحت زمین -5

 

   :آن قرار گرفتن و مورد استفاده عملکردمساحت زیر بنا و تعداد اتاق در واحد مسکونی برحسب  -6

ف
ردی

 

 )(مترمربعمساحت زیر بنا  شرح
 تعداد اتاق

 مورد  استفاده کل
1 2 3 4 5 

    کل بنا 1
    فضاهاي زیستی 2
    فضاهاي معیشتی 3
    فضاهاي مشترك زیستی و معیشتی 4
    سایر فضاها  5

 
 وضعیت سند واحد مسکونی:     -7

        3 قولنامه    داراي سند خطی یا                          2 داراي برگه واگذاري                                              1 ثبتیسند 
     5 ندارد                            4   ......................................  نوعسایر با ذکر 

 

 
 

 

                             شماره ردیف آبادي در فهرست نمونه ها:                                                                                      شماره طبقه آبادي:  

                                                                                                           ):  1شماره ردیف واحد مسکونی در فرم فهرست برداري(فرم 

                                             

 جمهوري اسالمی ایران
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

  

  هايآمارگیري از ویژگی
1392-مسکن روستایی  

 
 

2فرم    پرسشنامه واحد مسکونی-

        نام استان: ..........................     

      نام شهرستان: ...................       

  نام بخش: ..........................          

  نام دهستان: ..................  
 

 

......................                          .......................نام آبادي : ..............

  نمونه:    کد آبادي

              شماره حوزه:          
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 واحد مسکونی:     عمده ترین منبع تامین سرمایش -8
           5  دندار                   4  .........................  نوعسایر با ذکر           3 کولر گازي                2 کولر آبی              1 پنکه

 

 آیا این واحد مسکونی داراي فضاي باز براي نگهداري حیوانات می باشد؟                    -9
                             2 نه                                                            1 بله 

          

 آیا این واحد مسکونی داراي حیاط می باشد؟                        -10
                             11سوال    2 نه                                                            1 بله 
      
    1-2 معیشتی  و زیستی                                                                 1-1 زیستی             عملکرد غالب   

 

 آیا این واحد مسکونی داراي ایوان می باشد؟                        -11
                            12سوال    2 نه                                                            1 بله 

      
    1-2 معیشتی  و زیستی                                          1-1 زیستی             عملکرد غالب   

 

 آیا این واحد مسکونی داراي مستراح می باشد؟                        -12
                            13سوال    2 نه                                                            1 بله 
      

                                                                        13سوال     1-2 مجزا از بنا                                             1-1 چسبیده به بنا    نحوه استقرار   
                                                  

                                            1-1-2  به حیاط واحد مسکونی                        1-1-1 به داخل واحد مسکونی    باز شدن در  نحوه      
 

 نحوه ساخت واحد مسکونی:  - 13
                                                                                                                  14سوال   2 ساخت یکباره                                     1 ساخت تدریجی

                     
                                                                                                                     1-2 تکمیل و تجهیز بنا                                             1-1 افزایش زیربنا    منجرشدن به                

   

                                             :            زیستی                                      معیشتیبر حسب فضا نوع سازه بناي واحد مسکونیترین  عمده-14
   1-2                                    1-1                      سازه فلزي                                                        

   2-2                                    2-1 نی                                                                           وسازه بت 
  3-2                                    3-1                                                                 (دیوار باربر)سازه بنایی 

   4-2                                      4-1                            سازه چوبی                                                  
   5-2                                      5-1                                                (ترکیبی از سازه هاي فوق)سازه مختلط 

    

 )14سوال  3-1(براي کد  استفاده شده است؟ از کالف واحد مسکونیدر سازه بنایی فضاهاي زیستی آیا  -15
                            16سوال    2 نه                                                            1 بله 

    

 

 1-3 فاقد کالف در سقف                   1-2 کالف فلزي                         1-1 کالف بتونی          نوع کالف سقف 
   1-6 فاقد کالف در دیوار                    1-5 کالف فلزي                         1-4 کالف بتونی              نوع کالف دیوار
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 ریزي براي فضاهاي زیستی انجام شده است؟  آیا در این واحد مسکونی عملیات پی -16
                             17سوال    2 نه                                                      1 بله 
      

 1-3  نوبت                              1-2 سنگ                         1-1  (آهک و گل)شفته    رفته کار به عمده نوع مصالح  
  1-5   .................................  نوعسایر با ذکر                                  1-4  بلوك سیمانی                                                    

                 
 آیا در این واحد مسکونی عملیات کرسی چینی براي فضاهاي زیستی انجام شده است؟  -17
                             18سوال    2 نه                                                      1 بله 
      

  1-3  خشت                                1-2 سنگ                         1-1 آجر                  رفته کار به عمده نوع مصالح  
  1-5    ................................نوع سایر با ذکر                                    1-4  سیمانی بلوك                                                 

  
 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت رفته در دیوار فضاهاي زیستی واحد مسکونی: کار بهنوع مصالح  - 18
                3 بلوك                                                                    2 سنگ                                                        1  آجر   

                    6     ................................نوع سایر با ذکر                               5 چینه                                                         4  خشت
                                                      

 کار رفته در نماي واحد مسکونی: هب عمده نوع مصالح -19
  4 سیمان                                           3  سنگ                 2  ماشینی آجر                                   1   گري آجر

                                                                             8  ........ .............................نوعسایر با ذکر       7    سرامیک             6  کاهگل، گچ یا گچ و خاك                   5        چوب
 

 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت کار رفته در سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی: هنوع مصالح ب  -20
         5  خشت                            4 چوب             3  گل وگچ                        2 هن آ                     1              آجر 

 10    ..................نوعسایر با ذکر  9 حصیر            8 سفال، شیروانی یا ایرانیت    7   تیرچه و بلوك        6 یا بتونسیمان 
 

 سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی:   عمدهنوع پوشش  -21
                               3 عایق رطوبتی آماده                                             2 قیرگونی                                                        1   کاهگل
                                     6 موزاییک                                                          5 حلب (شیروانی)                                               4     سفال

  9  .........................................................نوعسایر با ذکر            8  بتون                                                            7  آسفالت
 

 شکل ظاهري سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی:   -22
 4 (نیم استوانه) گهواره اي               3 (نیم کره) گنبدي                    2 شیب دار                                      1    مسطح

 
 ؟ کاري رطوبتی شده است آیا سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی عایق - 23

                             24سوال    2 نه                                                      1 بله  
   

     1-3 رطوبتی آماده  عایق               1-2 قیرگونی                     1-1 کاهگل               رفته کار بهعمده نوع مصالح 
        1-5  پالستیک (نایلون)                1-4 سفال، شیروانی یا ایرانیت(سقف شیبدار)                                                        
     1-6  .............................................نوعسایر با ذکر                                                       
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 رفته در کف فضاهاي زیستی واحد مسکونی: کار به عمدهنوع مصالح  -24
                                                             4     موزاییک                                3 چوب                                  2 سنگ                             1             آجر
                                           8  و ماسه سیمان یا بتون                  7 گل و آهک                            6  چگل و گ                        5             گل

 10 سازي  فاقد کف                     9  ....................................................نوع....سایر با ذکر 
 

 آیا سرپرست خانوار ساکن درواحد مسکونی از زندگی در روستا راضی می باشد؟ -25

 2 نه                                                                                 1 بله        
 

 آیا سرپرست خانوار از واحد مسکونی راضی می باشد؟   -26
 2 نه                                                                                  1 بله       

 

 شده است؟        احداثبنیاد مسکن تسهیالت دریافتی از از با استفاده آیا  این واحد مسکونی  -27
 

  پایان آمارگیري   2 نه                    28سوال   سال احداث                                     1  بله       
   

 اي که بر اساس آن پروانه دریافت شده، در مرحله احداث بنا، تغییر کرده است؟ آیا نقشه-28
  29سوال   2 نه                                                                                  1 بله        

                                     

   1-2 تغییر نقشه معماري بدون اضافه شدن زیربنا                  1-1 سطح زیربنا  افزایش  نوع تغییر ترین  عمده          
       1-3    ................................................موردسایر با ذکر                                                                                                 

 

 آیا پس از اتمام بنا و سکونت در آن، تغییراتی در بنا داده شده است؟-29

 30سوال  2 نه                                                                                 1 بله        
                        

                                                          1-3   لوله کشی آب                  1-2 در و پنجره                    1-1   (دیوار و سقف)سازه اي   نوع تغییر ترین عمده 
                    1-6   .............نوعسایر با ذکر          1-5 سیستم فاضالب               1-4       سیم کشی برق

           

 ( وام و آورده شخصی) مجموع پولی که براي احداث  فضاهاي زیستی واحد مسکونی هزینه شده است؟ -30
   

 ریال                                                                                                                      

   توضیحات:
............................................................................................................................. ...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

 
 

                                     تلفن: م خانوادگی پاسخگو: .......................................................................................                  نام و نا

 ..........................امضا و تاریخ: .................................                 .......................  نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: .......................................................

 : ............................................................ امضا و تاریخ       نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: ............................................................................            

  ..............................امضا و تاریخ: ..............................           نام و نام خانوادگی بازبین: ...........................................................................................       

 ..............................امضا و تاریخ: ..............................           نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین: ..........................................................................       

                                   

  
1 3 
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 : 1392در سال وضع سکونت در آبادي -1

 4   خالی از سکنه دائمی          3   موسمی خالی از سکنه            2   موسمی داراي سکنه           1  دائمی داراي سکنه

                    پایان آمارگیري                                                                          2سوال                                                    

   

 :1392اهالی این آبادي در سال غالب اقتصاديفعالیت  -2

  3  خدمات                                                         2 صنعت                                                           1 کشاورزي

                                                         

                 کارگاه فعال صنایع دستی وجود دارد؟آبادي  در اینآیا  -3

  2 نه                                                                       1   بله

 

 :    1392بافت مسکونی آبادي در سال -4

           3   غیر متراکم (باز)                                              2 نیمه متراکم                                                    1  متراکم 

 

 هاي اخیر داراي گسترش بوده است؟                        آیا بافت مسکونی آبادي در سال -5

                             6سوال    2 نه                                                                       1   بله

      

 1-3    .......................... موردسایر با ذکر                  1-2   باغات               1-1 اراضی زراعی    سمت گسترش      

 

 مصالح عمده بکار رفته در احداث واحدهاي مسکونی آبادي: -6

  3  مصالح توام بومی و غیر بومی                              2 مصالح غیر بومی                                           1 مصالح بومی 

 

 

         .....  ....استان: ..................نام 

          ....... ...نام شهرستان: .........

          .......  ...نام بخش: ................

  .. ....نام دهستان: ..............

 

 

 

    ............................                      .......................نام آبادي : ........

        :  کد آبادي 

             شماره حوزه:           

    

 

  

 

 

   .............................................. آبادي:نام قبلی                                                     ...............................................        نام دیگر آبادي:

                                                :     شماره ردیف آبادي در فهرست نمونه ها                                                                              شماره طبقه آبادي:

ایرانجمهوري اسالمی   
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 

 هاي آمارگیري از ویژگی
1392-مسکن روستایی  

 

3فرم    پرسشنامه آبادي-
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 در آبادي وجود دارد؟        1392آیا سازمان مسئول جمع آوري و دفع زباله در سال -7

                             8سوال    2 نه                                                                        1 بله 

             

   1-2 شوراي اسالمی آبادي                                         1-1  یا دهیاري ، دهداريبخشداري         سازمان مسئول  
                                   1-4 .....................................سایر با ذکر نام  .........                1-3 شهرداري شهر نزدیک                                                 
 

 :  1392عمده ترین نوع وسیله مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی آبادي در سال -8

             3 تاکسی سرویس                                                      2 مینی بوس                                                1 اتوبوس 
 5  .................................نوعایر با ذکر س                    4    وانت بار

 

 ؟شده است خرید و فروشمسکونی در آبادي واحد احداث براي زمین  1392 در سالآیا  -9
 

 

   10سوال   2 نه      ریال        یک مترمربع خرید و فروشمتوسط مظنه قیمت          1  بله   

                          

 ؟شده استمسکونی در آبادي احداث واحد  1392 در سالآیا  -10
 

 

   11سوال   2 نه       ریال              متوسط مظنه هزینه احداث یک مترمربع           1  بله   

                          

 ؟داده شده است  اجارهمسکونی در آبادي واحد  1392 در سالآیا  -11
 

 

                            2 نه         ریال             یک مترمربع بهاي ماهانه اجارهمتوسط مظنه            1  بله   
 

                  
 

 توضیحات:
................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 
 پاسخگویان:نام و نام خانوادگی 

                                                          تلفن:                     .....................................................................................                                       -1
                                                                                             تلفن:                     .....................................................                                         ................................ -2
                                                                                       تلفن:                   .............................................                                           ........................................ -3

 .................................................................. امضا و تاریخ:             ........................................................         ...................... نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر :

 ..................................................................  امضا و تاریخ:            .............................................................................          نام و نام خانوادگی کارشناس گروه:

 ..................................................................  امضا و تاریخ:            .............................................         ............................................... نام و نام خانوادگی بازبین :

 امضا و تاریخ: ............................................................                نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین : ....................................................................  

 .............. امضا و تاریخ:  .............................................              نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرایی: ............................................  
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 1392 تفکیک شهرستان: بهخراسان رضوي  خطاي نسبی اقالم مورد آمارگیري در سطح استاندرصد 

 صفت مورد نظر
استان 

خراسان 
 رضوي

 تایباد بینالود بردسکن بجستان باخرز
 تربت
 جام

 تربت
 حیدریه

 چناران جوین جغتاي
 خلیل
 آباد

 4/2 6/4 5/5 9/5 11/2 14/9 3/0 3/3 5/0 11/8 2/6 2/3  ......................................... نما تعداد میانگین

 4/1 11/8 10/3 7/6 9/0 8/1 5/6 6/0 11/7 3/6 14/6 2/8  .............. کوچک بازشوهاي تعداد میانگین

 5/0 11/6 11/8 7/9 8/8 8/4 6/3 18/5 5/0 4/3 15/2 2/6  .............. متوسط بازشوهاي تعداد میانگین

 10/4 11/7 14/2 8/2 14/6 5/0 12/0 14/9 9/5 29/4 6/1 3/6  ................. بزرگ بازشوهاي تعداد میانگین

 6/5 2/7 6/0 4/5 7/1 8/1 6/0 6/1 4/3 6/3 5/9 1/9  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین
اشغال  سطح مساحت میانگین

 4/0 7/0 4/7 4/9 9/0 5/5 8/9 11/7 13/3 3/7 4/7 2/0  ....................................................... )(مترمربع
 فضاهاي در طبقات کل تعداد میانگین
 5/1 6/8 6/6 1/7 11/7 1/9 3/0 14/8 13/3 1/2 4/9 1/6  ............................................................. زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین
 5/4 11/9 17/4 15/8 9/9 7/6 13/8 6/6 9/9 4/4 4/0 2/8  .................. آن زمین مساحت به ساختمان

 13/8 17/8 20/4 9/7 21/2 7/4 23/1 33/7 17/0 12/0 31/4 3/6  .. )مسکونی(سال واحد بناي عمر میانگین
 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 4/8 17/4 19/2 16/6 17/2 15/1 23/2 19/7 19/1 7/0 7/2 3/7  ...................................... )مسکونی (مترمربع

 5/1 4/8 4/6 4/6 7/9 5/7 8/0 14/9 7/7 3/2 4/3 2/2  .... )زیربنا (مترمربع کل مساحت میانگین

 4/5 2/4 8/5 7/4 10/0 4/6 5/9 11/1 6/2 1/8 6/0 2/1  ............................ هااتاق کل تعداد میانگین
 مورد هاياتاق کل تعداد میانگین
 4/5 3/4 8/0 7/3 10/2 4/6 5/9 11/1 6/4 1/8 6/2 2/1  ............................................................ استفاده
 فضاهاي زیربناي مساحت میانگین

 3/1 3/4 4/1 2/8 3/6 4/6 1/8 10/5 9/6 3/0 2/8 1/3  ......................................... )زیستی (مترمربع
 عملکرد داراي هاياتاق تعداد میانگین
 2/3 2/2 4/1 5/9 5/8 4/5 2/9 11/3 4/8 0/7 5/1 1/5  ............................................................. زیستی

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین
 2/4 3/1 3/8 5/8 6/0 4/5 2/9 11/3 5/0 0/5 5/1 1/5  .................................. زیستی عملکرد داراي

 سایر داراي هاياتاق تعداد میانگین
 12/2 37/6 10/7 7/8 18/0 1/6 0/0 21/2 16/7 1/0 10/9 5/3  ........................................................ عملکردها

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین 
 12/2 37/6 9/1 7/8 20/2 1/6 0/0 21/2 16/7 1/0 10/7 5/4  ................................... عملکردها سایر داراي

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین
 … … … … … … … … … … … 3/5  .......................... )ریال (هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه يبها اجاره میانگین
 … … … … … … … … … … … 6/3  ..................... )ریال مسکونی (هزار واحد از

 يبرا زمین مترمربع یک قیمت میانگین
 … … … … … … … … … … … 21/1  ............ )ریال مسکونی (هزار واحد احداث
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 (ادامه)  1392 تفکیک شهرستان: به خراسان رضوي خطاي نسبی اقالم مورد آمارگیري در سطح استاندرصد 

 کالت کاشمر قوچان فیروزه فریمان سرخس سبزوار زاوه رشتخوار درگز خوشاب خواف مورد نظرصفت 

  ......................................... نما تعداد میانگین
11/6 10/8 8/3 11/1 4/0 8/8 23/2 6/5 8/2 8/8 4/0 6/8 

  .............. کوچک بازشوهاي تعداد میانگین
10/8 11/8 20/0 10/4 3/7 12/7 11/7 13/3 6/8 11/8 5/6 5/6 

  .............. متوسط بازشوهاي تعداد میانگین
15/9 18/9 13/3 6/7 10/9 5/8 25/0 6/1 14/9 8/7 6/2 32/9 

  ................. بزرگ بازشوهاي تعداد میانگین
7/4 14/4 10/3 10/1 9/7 17/1 6/0 7/7 26/2 12/7 6/1 46/4 

  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین
10/9 4/6 6/0 4/9 6/0 5/2 7/7 1/6 6/1 3/4 4/3 10/9 

اشغال  سطح مساحت میانگین
  ....................................................... )(مترمربع

14/0 6/7 6/3 13/0 4/2 5/9 26/6 8/3 13/6 8/0 8/0 5/0 

 فضاهاي در طبقات کل تعداد میانگین
  ............................................................. زیستی

0/4 9/8 18/4 1/2 10/4 4/6 0/7 5/1 2/6 9/0 11/9 2/6 

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین
  .................. آن زمین مساحت به ساختمان

4/4 5/8 10/0 19/0 9/9 4/0 6/1 5/6 13/3 12/0 3/9 6/1 

  )مسکونی (سال واحد بناي عمر میانگین
15/9 30/6 28/7 9/0 9/5 15/4 12/8 14/1 17/2 15/1 26/7 9/2 

 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین
  ...................................... )مسکونی (مترمربع

13/4 8/0 16/8 11/0 11/7 8/9 21/4 13/8 9/1 10/9 8/2 7/4 

  .... )زیربنا (مترمربع کل مساحت میانگین
14/0 11/3 10/0 13/0 2/6 4/4 26/3 9/5 13/5 7/3 14/3 4/7 

  ............................ هااتاق کل تعداد میانگین
11/0 10/2 5/6 9/4 4/4 4/9 17/2 1/7 20/5 4/3 14/2 14/6 

 مورد هاياتاق کل تعداد میانگین
  ............................................................ استفاده

11/1 9/0 5/4 10/3 4/9 4/9 17/2 1/6 20/5 8/5 14/1 14/6 

 فضاهاي زیربناي مساحت میانگین
  ......................................... )زیستی (مترمربع

10/5 2/7 5/5 12/8 6/8 3/0 16/6 2/8 2/3 3/5 3/4 12/1 

 عملکرد داراي هاياتاق تعداد میانگین
  ............................................................. زیستی

10/6 1/5 5/9 8/9 4/3 2/3 11/0 1/5 5/6 3/8 3/9 8/0 

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین
  .................................. زیستی عملکرد داراي

10/7 1/7 5/6 9/7 4/4 2/2 11/0 1/4 5/6 8/0 3/9 8/0 

 سایر داراي هاياتاق تعداد میانگین
  ........................................................ عملکردها

8/4 15/2 25/9 0/0 15/6 10/0 4/1 40/6 12/5 28/4 24/1 2/7 

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین 
  ................................... عملکردها سایر داراي

8/4 13/0 13/2 0/0 17/2 11/4 4/1 40/6 12/5 28/4 24/0 2/7 

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین
 … … … … … … … … … … … …  .......................... )ریال (هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه يبها اجاره میانگین
 … … … … … … … … … … … …  ..................... )ریال مسکونی (هزار واحد از

 يبرا زمین مترمربع یک قیمت میانگین
 … … … … … … … … … … … …  ............ )ریال مسکونی (هزار واحد احداث

 



  

 

 

 
 

 

 
 نتایج آمارگیري از

 1392-هاي مسکن روستایی ویژگی 

 )استان خراسان شمالی(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفتارپیش
 

بین روستاها و شهرها و ها متاثر از تغییر موازنه جمعیتی چهره روستاهاي ایران به سرعت در حال تغییر است. بخشی از این دگرگونی
هاي دولت در ابعاد مختلف از اثرگذاري زندگی شهري بر روستایی به لحاظ فرهنگی و کالبدي است و بخش دیگر آن ناشی از سیاست

و نظارت بنیاد  ست. بر اساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت (با هدایتا جمله توسعه کالبدي در روستاها
هزار واحد مسکونی  200سازي ساالنه موظف به بهسازي و مقاوم ،هاي چهارم و پنجم توسعهانقالب اسالمی) طی برنامهمسکن 

توسط دولت در کنار واحدهایی که خارج از  ،ه تسهیالت کم بهره است. شناسایی و رصد این حجم تغییرات گستردهیروستایی با ارا
گذاران توسعه ریزان و سیاستشود، امري ضروري و براي برنامهروستاییان ساخته می هاي شخصیهاي بانکی با آوردهسیستم وام

 روستایی حیاتی است.
هاي ویژگی ریزي در این خصوص مستلزم آگاهی از آمار و اطالعاتگذاري و برنامهتامین مسکن مناسب در روستاها و هرگونه سیاست

هاي کمی و کیفی مبتنی بر این آمار و اطالعات است. لذا در راستاي تهیه آمار مسکن روستایی در نقاط مختلف کشور و تهیه شاخص
هاي مسکن روستایی از اوایل دهه هشتاد مورد توجه بنیاد مسکن تخصصی و رفع خالهاي اطالعاتی موجود، آمارگیري از ویژگی

، قرار گرفت و پیشنهاد انجام چنین کاري در ستا سازي مسکن در روستاهاانقالب اسالمی که متولی اصلی تولید، بهسازي و مقاوم
تا کنون سه  ریزي وقت، وزارت مسکن و شهرسازي و مرکز آمار ایران رسید.فواصل زمانی پنج ساله به تایید سازمان مدیریت و برنامه

 1392 سال کشور در هاي مسکن روستایی که آخرین مورد آن طرح آمارگیري از ویژگی است  رسیدهدوره از این آمارگیري به انجام 
 .باشد می

هایی که در این گیري از دادهامید است با بهرهصورت گرفته در راستاي اجراي این طرح،  در پایان ضمن تقدیر از تالش هاي
زمینه تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مسکن در روستاها فراهم و با مقایسه روند تغییرات (مبتنی بر  ،آمارگیري استخراج شده است

 ریزي براي تامین مسکن مناسب روستایی و در نهایت توسعه پایدارگیري و برنامهدو آمارگیري گذشته) بستر الزم براي تصمیم
 مهیا گردد.  روستاها

 

 علیرضا تابش

یس بنیاد مسکن انقالب اسالمییر





  
 
 
 
 

 مقدمه
 

اشتن آمار و کالبدي، دو چه از جنبه  یجمعیت تغییراتصحیح و دقیق امور مربوط به مسکن روستایی چه از جنبه الزمه پایش 
مسکن روستایی کشور و نیز آگاهی از  اطالعات صحیح، دقیق، جامع و بهنگام در رابطه با خصوصیات کمی و کیفی وضع موجود

تنها منابع آماري موجود در زمینه مسکن روستایی،  1382تا سال . استهاي کشور شرایط اجتماعی و اقتصادي حاکم بر آبادي
هاي ساختمانی بخش هاي موردي از فعالیتساله و نیز آمارگیري 10هاي عمومی نفوس و مسکن با فواصل زمانی سرشماري

 هايویژگیمربوط به تخصصی و فنی که این اطالعات نیز بسیار کلی بوده و شامل مباحث  بودخصوصی در نقاط شهري و روستایی 
 د. بومسکن روستایی ن

در فواصل  تاکنون در سه مقطع زمانی و توسعه کالبدي روستاها براي پاسخ به نیاز فوقول ئبنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان مس
با  1382ی نموده است. این طرح براي اولین بار در سال یهاي مسکن روستاگیري از ویژگیمبادرت به اجراي طرح نمونه ،پنج ساله

واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد که نتایج آن با  46413روستا و جمع آوري مشخصات فنی  2118آمارگیري از 
هاي از ویژگی منتشر شد. دومین اجراي طرح آمارگیري 1383استان در یک جلد براي کل کشور در سال دقتی قابل تعمیم در سطح
روستا و جمع آوري مشخصات فنی  8257با تغییر در برخی اقالم آماري و نیز حجم نمونه، در  1387مسکن روستایی در سال 

نمونه در این سال منجر شد اطالعات تا سطح شهرستان  واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد. افزایش حجم 165140
جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه براي کل کشور منتشر شد. سومین  30در  1388قابل تعمیم باشد. نتایج این طرح در سال 

 209044فنی روستا و جمع آوري مشخصات  8446با تغییر اندك در برخی اقالم آماري در  1392طرح در سال این دوره اجراي 
یکی  ادي ها هم تعداد واحدهاي مسکونی)عالوه بر افزایش حجم نمونه (هم به لحاظ تعداد آب واحد مسکونی نمونه انجام شده است.

شده و ست که به منظور اعتبار بخشی به داده هاي جمع آوريا آن 1387نسبت به سال  1392دیگر از تفاوت هاي نشریه سال 
اند. اطالعات نشریات حاضر که تا ها در جداول ادغام شدهتعمیم اطالعات به کل کشور برخی از ستونکاهش خطاي نسبی، هنگام 

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه براي کل کشور در دسترس پژوهشگران و  31سطح شهرستان معتبر است به تفکیک 
 عالقمندان است. 

بخش تهیه  همکاري و همیاري گروه هاي مختلف کاري در کل فرایند طرح. رسید مگر با پشتکار،نتایج طرح حاضر به سرانجام نمی
با پشتوانه علمی اساتید دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی و دیگر صاحبنظران  1392طرح فنی آمارگیري سال 

کت و همکاري کلیه شعب بنیاد مسکن مشاور طرح، شرکت آمار اندیشان فراز و با مشار مسکن روستایی و بخش اجرایی آن با هدایت
 استان کشور انجام شد.  31انقالب اسالمی در 

ها تعریف شد. کمیته هاي مختلفی ذیل ستاد اجرایی کل کشور در دو سطح کل کشور و استان 1392ساختار اجرایی طرح در سال 
اي را ایفا تحقیقات مسکن روستایی نقش دبیرخانه یت امور اجرایی طرح را در ابعاد مختلف به عهده داشتند. دفتر مطالعات وولئمس

یس و یها، خود در چند سطح تعریف شد. مدیران کل بنیاد مسکن و معاونین بازسازي ایشان نقش رهاي اجرایی در استاننمود. رده
ها فعال بودند. نیز در استانهاي مالی، اداري، روابط عمومی و تبلیغات یس ستاد اجرایی استان را به عهده داشتند. کمیتهیجانشین ر

، شامل کارشناسان بازبینی، بازبینان، کارشناسان گروه و اجراییها هدایت فنی نیروهاي فنی و اجرایی در استانول ئمسکارشناسان 
اشت. آمارگیران را به عهده داشتند. نظارت بر این طرح نیز در چندین سطح صورت پذیرفت که در راس آن مرکز آمار ایران قرار د

یت نظارت بر حسن اجراي طرح را به عهده داشت. لذا الزم است از کلیه ولئمساین مرکز با اعزام ناظران فنی خود به سرتاسر کشور، 
طور همکاران واحد آموزش، روابط عمومی، حراست، اداري و پشتیبانی اندرکاران تهیه طرح فنی، اجرا، نظارت، استخراج و همیندست

 ها قدردانی و تشکر نمایم.یاد مسکن انقالب اسالمی و استاندر دفتر مرکزي بن
 

 
 محمدعلی وجدانی

 مدیر کل مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی





  

 
 

 مشاور تهیه طرح فنی

 دانشگاه شهید بهشتی

 
 مشاور اجراي طرح

 شرکت آمار اندیشان فراز

 
 مشاورین علمی طرح

 سرتیپی پور، حمید علوي مجد و خانم نسرین افتخاريآقایان محسن 

 

 ین اجرایی طرح در دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمیولئمس

آقایان عزیزاله مهدیان، محمدعلی وجدانی، حمید سهرابی، مجید جودي، سید محسن رشتیان، حسن رضائی، احمد زمزم، 
رضا بنکدار، محمدرضا ملکی، کشاورز، پیرهادي، سید موسی احمدي، الدین خزاعی، سید مهدي نادمی، مرتضی اورنگی، جالل
 پور. ها مریم الوي، منصوره روحی، محدثه رمضانخانم

 

 هاین اجرایی طرح در استانولئمس

 استان 31مدیران کل و معاونین بازسازي و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 

 

 نظارت 

 اندیشان فراز، کارشناسان دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمیمرکز آمار ایران، شرکت آمار 
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 مشخصات طرح
 
 
 
 

 طرح  سابقه
در سـطح  1392و  1387 هاي هاي کشور و براي دومین و سومین یار در سـال در سطح استان 1382این طرح براي اولین بار در سال 

 هاي کشور توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و اجرا شد. شهرستان

 
 ضرورت اجراي طرح

طور طبیعـی  ي آماري به ، اطالعات جامعه"1387هاي  مسکن روستایی  آمارگیري از ویژگی "سال از اجراي طرح 5با توجه به گذشت 
دچار تغییر گشته و بدین لحاظ، تامین نیازهاي آماري جدید و اطالعات بهنگام از وضعیت کمی و کیفی مسکن در روسـتاهاي کشـور 

می در خصوص بهسازي مسکن روسـتایی، ناپذیر است. همچنین با توجه به امکانات فراهم شده توسط بنیاد مسکن انقالب اسال اجتناب
آوري آمار و اطالعات دقیق و بهنگام از وضعیت مسکن در روستاهاي کشور امري ضروري بوده است. این اطالعـات، آمـار الزم در  جمع

ها و  عنوان معیـاري بـراي ارزیـابی میـزان موفقیـت برنامـه کنـد و بـه ریزي براي بهسازي مسکن روستایی را فـراهم می خصوص برنامه
هـاي رود. با توجه به این که اطالعـات مـورد نظـر، خصوصـیات و ویژگـی کار می هاي اعمال شده در بخش مسکن روستایی به سیاست

تخصصی مسکن روستایی است و امکان جمع آوري این اطالعات از طریق سرشماري عمومی نفوس و مسکن امکان پذیر نیست، طرح 
 هاي کشور به اجرا گذاشته شد. در سطح شهرستان 1392یی در سال هاي مسکن روستا آمارگیري از ویژگی

 
 هدف طرح

 باشد:  طرح، گردآوري آمار و اطالعاتی از خصوصیات کمی و کیفی مسکن در روستاهاي کشور به شرح زیر میاین  هدف
 هاي عمومی روستا شناخت ویژگی -
 هاي واحدهاي مسکونی روستایی شناخت ویژگی -
 
 هدف  جامعه 

در سال  ها آني  هداراي سکن واحدهاي مسکونینیز و تر دارند اي که بیست واحد مسکونی معمولی و بیش هاي داراي سکنه تمام روستا
 دهند. این طرح را تشکیل می ي هدف جامعه 1392

 
 واحد آماري

تـر دارد و یـا واحـد ی و بـیشاي که بیست واحـد مسـکونی معمـول سکنهواحد آماري در این طرح برحسب مورد، یک روستاي داراي 
 است. 1392ها در سال  گونه روستا مسکونی داراي سکنه در این

 
 زمان آماري

 و روز آمارگیري است. 1391زمان آماري این طرح برحسب مورد، سال 
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 زمان آمارگیري
 است. 1392آبان  20مهر تا  20زمان آمارگیري این طرح 

 
 آوري اطالعات روش جمع

ي مستقیم با خانوار ساکن در واحد مسکونی(فرم واحـد مسـکونی) و مطلعـان محلـی در  اطالعات از طریق مصاحبه در این آمارگیري،
 شود. آوري می روستا (فرم آبادي) جمع

 
 سطح انتشار

 سطح انتشار نتایج این طرح کل کشور، استان و شهرستان است.
 

 وردآسطح ارائه بر
ها در سطح استان و کشور و براي واحدهاي مسکونی در سطح شهرسـتان، اسـتان و  اديآوري شده در این طرح براي آب اطالعات جمع

 کل کشور قابل ارایه است.
 

 گیري قابل پذیرش خطاي نمونه
درصد و براي براوردهـاي مربـوط  15ها  حداکثر میزان خطاي نسبی قابل پذیرش در این طرح براي براوردهاي حاصل مربوط به آبادي

 شود. بینی می درصد پیش 18 به واحدهاي مسکونی
 

 گیري چارچوب نمونه
 گیري به شرح زیر است: شود، چارچوب الزم براي هر یک از مراحل نمونه گیري در دو مرحله انجام می که نمونه با توجه به این

 

یا موسمی) کـه بـر  هاي داراي سکنه (دائمی ي اول این طرح عبارت است از فهرست تمام آبادي : چارچوب مرحلهي اول مرحله -الف
واحد مسـکونی یـا بیشـتر هسـتند. ایـن فهرسـت شـامل اطالعـات  20، داراي 1390اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

 جغرافیایی، تعداد واحد مسکونی و تعداد خانوار است.
 

 ي دوم به صورت زیر است: : چارچوب مرحلهي دوم مرحله -ب
 

برداري از کل  واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهاي مسکونی با فهرست 180ه برابر یا کمتر از هایی ک : در آباديهاي معمولی آبادي
 شود. آبادي تهیه می

 

واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهاي مسکونی در بخشی از آبادي کـه بـه طـور  180هایی که بیشتر از  : در آباديهاي بزرگ آبادي
 شود.  برداري تهیه می شود با فهرست تصادفی مشخص می

 
 گیري واحد نمونه
 شرح زیر است: گیري به گیري در هر یک از مراحل نمونه واحد نمونه

 

واحـد  20داراي  1390راي سکنه (دائمی یا موسمی) که در سرشماري عمـومی نفـوس و مسـکن : یک آبادي داي اول مرحله -الف
 تر است.  مسکونی یا بیش

 

 ي اول است. گیري مرحله : یک واحد مسکونی واقع در واحد نمونهي دوم مرحله -ب
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 گیري روش نمونه
هـاي داراي  ست. در این طرح ابتدا در هـر شهرسـتان آباديبندي شده ا اي طبقه گیري در این طرح، نمونه گیري دو مرحله روش نمونه

شوند. سپس از هر طبقه تعداد آبادي نمونه مورد نظر بـه  بر حسب تعداد واحد مسکونی به طبقاتی تقسیم میوس یدالینسکنه با روش 
 شوند.  شود. تعداد واحد مسکونی نمونه مربوط به هر شهرستان از داخل آبادي هاي نمونه انتخاب می روش تصادفی ساده استخراج می

 
 روش تعیین اندازه نمونه

 شوند: ه اول و دوم به روش زیر تعیین میتعداد نمونه هاي مرحل
 

 ي اول (تعداد آبادي نمونه) مرحله -الف
باشند با در نظـر گـرفتن مفروضـات زیـر،  با توجه به نتایج اجراي قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهاي مورد نظر طرح از نوع نسبت می

 د: تعداد آبادي نمونه در هر استان با استفاده از فرمول زیر تعیین ش
 

                                  
( )
pr

pz
n 2

2

)
2

1(

0

1−
=

−
α

 

                                          deff

N
n

n
n ×

+
=

0

0

1
 

 ي فوق در رابطه

2
1 α
−

z چندك :)
2

1( α
 )96/1برابر با  α=05.0ام توزیع نرمال استاندارد (براي −

pفرض شده است. 3/0ها در هر استان که حداقل  : نسبت صفت مورد نظر مربوط به آبادي 
r فرض شده است. 15/0: مقدار خطاي نسبی نسبت مورد نظر در هر استان که حداکثر 
nي نمونه در هر استان  هاي داراي سکنه : تعداد آبادي 

Nهاي داراي سکنه در هر استان در چارچوب : تعداد آبادي 
deff براي آن در نظر گرفته شد. 1: اثر طرح که با توجه به نتایج اجراي قبلی مقدار محافظه کارانه 

 

 شود.  تعداد آبادي نمونه در هر استان به صورت متناسب بین طبقات آن استان توزیع می
 

 مرحله دوم (تعداد واحد مسکونی نمونه) -ب
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p:  فرض شده است. 3/0نسبت صفت مورد نظر مربوط به واحدهاي مسکونی در هر شهرستان که حداقل 
r فرض شده است. 18/0: مقدار خطاي نسبی نسبت مورد نظر در هر شهرستان که حداکثر 

mهاي داراي سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهاي مسکونی نمونه در آبادي 
Mهاي داراي سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهاي مسکونی در آبادي 

deff شود. منظور می 2: اثر طرح که با توجه به نتایج اجراي قبلی برابر 
 گردد. ر هر شهرستان به صورت متناسب بین طبقات آن شهرستان توزیع میتعداد واحد مسکونی د

 

هاي نمونه در هر طبقه از هر شهرستان تعداد واحدهاي مسکونی نمونـه  سپس با تقسیم تعداد واحدهاي مسکونی نمونه به تعداد آبادي
 شود.  در هر آبادي محاسبه می

 
 روش انتخاب واحدهاي نمونه

 شود: دو مرحله و به صورت زیر انجام میها در  انتخاب نمونه
 

ها، تعداد آبادي هـاي تخصـیص یافتـه بـه هـر طبقـه بـه روش تصـادفی سـاده بـدون  بندي آبادي پس از طبقهي اول:  مرحله -الف
 شوند.  جایگذاري انتخاب می

 

   ي دوم: مرحله -ب
ي مـورد نیـاز بـه  دهاي مسکونی آبـادي، تعـداد نمونـهبرداري از کل واح هاي معمولی، پس از فهرست هاي معمولی: در آبادي آبادي .1

 شوند. اي انتخاب می روش سیستماتیک دایره
واحد مسکونی در آبادي، تعداد نمونـه ي مـورد نیـاز از بـین  180هاي بزرگ، پس از فهرست برداري از  هاي بزرگ: در آبادي آبادي .2

 شوند. ها به روش سیستماتیک انتخاب می آن
 شود.   ماره ردیف واحدهاي مسکونی نمونه در هر آبادي مشخص شده و در اختیار گروه اجرا گذاشته میبراي سهولت اجرا، ش

 
 گیري نتایج طرح خطاي نمونه

 دست آمد: پس از بررسی اطالعات حاصل از اجراي طرح، نتایج زیر به
درصد باشد، ممکن است میزان خطاي  30در جداول مربوط به صفات کیفی، وقتی که مقدار یک ستون بر حسب درصد، کمتر از  -

 تر شود.بینی شده بیش وردهاي حاصل، از میزان پیشآنسبی بر

ها میانگین محاسبه شده است) در  وردهاي حاصل از اجراي طرح براي صفات کمی (صفاتی که براي آنآمیزان خطاي نسبی بر -
موارد میزان خطاي نسبی محاسبه شده از میزان خطاي تر شود در بیش آمده است. همانطور که مشاهده می انتهاي نشریهجدول 

بینی شده کمتر است. فقط در موارد اندکی به دلیل تعداد مشاهدات کم یا میزان پراکندگی باال، میزان خطاي نسبی  نسبی پیش
 تر است.  بینی شده بیش محاسبه شده از میزان پیش
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 تعاریف و مفاهیم
 
 
ي  هم پیوسته (اعم از کشاورزي و غیرکشاورزي) اسـت کـه خـارج از محـدوده ي یک یا چند مکان و اراضی به آبادي مجموعه آبادي: 

  ها، معـادن، خانـه نه تنهـا دهـات، بلکـه مـزارع، قهوه  به این ترتیب،ي ثبتی یا عرفی مستقل باشــد.  شهرها واقع شده و داراي محدوده
یـا در  ثبتی یا عرفی مستقلی باشند ي که داراي محدودههاي صنعتی و ...  ها، شهرك اي نظامی، مرغداريه ، پادگانآهن هاي راه ایستگاه
   د.نشو نیز آبادي محسوب میي عرفی شهر یا آبادي دیگري قرار نگرفته باشند  محدوده

 

ها،  هـاي نظـامی، مرغـداري آهـن، پادگان راههاي  ایسـتگاه  ها، معادن، خانه روستا همان آبادي است با این تفاوت که مزارع، قهوه روستا:
 شوند.  ي شهرها، روستا محسوب نمی هاي صنعتی و ... واقع در خارج از محدوده شهرك

 

گاه خالی از سکنه نشـود،  در زمان آمارگیري داراي سکنه باشد و در طول سال هیچ روستا،چه  : چناني دایمی داراي سکنهروستاي 
 شود. نامیده می "دائمیي  داراي سکنهروستاي "
 

هایی از سال خالی از سکنه شود،  در زمان آمارگیري داراي سکنه باشد و در زمان روستا،چه  : چناني موسمی داراي سکنهروستاي 
 شود. نامیده می "ي موسمی داراي سکنهروستاي "
 

 . فعال و شاغل روستا به آن اشتغال دارند ترین افراد نوع فعالیت اقتصادي است که بیشفعالیت اقتصادي غالب اهالی  روستا: 
 

هاي تولیدي در  منظور از تولید صنایع دستی در روستا، صنایع دستی تولید شده توسط کارگاه :صنایع دستی در روستاتولید 
 باشد(روستاهاي داراي کارگاه تولید صنایع دستی). روستا می

 

بسیار کم از یکدیگر  و در کنـار هـم سـاخته  ي هبه هم پیوسته و با فاصل چه واحدهاي مسکونی روستا، چنانبافت مسکونی متراکم: 
 شوند. اند، متراکم نامیده می شده

 

انـد،  طور پراکنـده سـاخته شـده دیگر و بـه زیـاد از یـک ي هچه واحدهاي مسکونی روستا، با فاصـل چنانبافت مسکونی غیر متراکم: 
 شوند. غیرمتراکم نامیده می

 

طور کامل منطبـق نبـود، یعنـی نـه  چه واحدهاي مسکونی روستا با هیچ یک از دو حالت فوق، به چنانمتراکم: بافت مسکونی نیمه 
 شوند. کامالً متراکم و نه کامالً  پراکنده باشند، نیمه متراکم نامیده می

 

در سـاخت بنـاي واحـد مسـکونی مـورد  دتواننـ میمصالحی هستند که در محیط طبیعی اطراف روستا وجود داشته و  مصالح بومی:
   د.ناستفاده قرار گیر

 

حمل و نقل به محل ساخت  با وسایل نیمه صنعتی ساخته می شوند و هر نوع مصالحی که درکارخانجات صنعتی و مصالح غیربومی:
 و سرامیک. جرآهن، سیمان، کاشی، آشود، مانند تیر منتقل میروستا واحدهاي مسکونی 

 

هاي اعالم شده براي یـک  منظور میانگین قیمتت یک مترمربع زمین روستا براي احداث واحد مسکونی: قیم ي مظنهمتوسط 
مطلعـین و معتمـدین نفـر از  3پرسـش و تحقیـق از حـداقل روستا است که از طریـق  زمین براي احداث واحد مسکونی درمتر مربع 
 آید. می دست روستا به
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 ي ههـاي اعـالم شـده بـراي هزینـ منظور میـانگین قیمتساخت یا احداث یک مترمربع بنا در روستا:  ي ههزین ي مظنهمتوسط 
 آید. می دست روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  3طریق پرسش و تحقیق از حداقل احداث یک مترمربع بنا در روستا است که از 

 

یک مترمربع بنا در روسـتا اسـت کـه از طریـق  بهاي اجارهمیانگین منظور یک مترمربع بنا در روستا: بهاي  اجاره ي مظنهمتوسط 
 آید. دست می روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  3تحقیق از حداقل پرسش و 

 

هاي حمل و نقل عمومی براي دسترسی مـردم روسـتا بـه روسـتاها و شـهرهاي  سیستممنظور سیستم حمل و نقل عمومی روستا: 
 شود. که از طریق اتوبوس، مینی بوس، تاکسی سرویس، وانت بار و وسایل دیگر انجام میباشد  اطراف و بالعکس می

 

منظور از واحد مسکونی مکانی است که به منظور سکونت خانوار ساخته شده (حتی اگر افراد بومی روسـتا بـه طـور  :واحد مسکونی
 شود.  موسمی در آن زندگی کنند) و یا در زمان آمارگیري به این منظور از آن استفاده می

 

هن، سنگ، سیمان، چوب، خشـت و ... بـه واحدهاي مسکونی هستند که از مصالح سخت، مانند آجر، آ واحدهاي مسکونی معمولی:
 اند. منظور سکونت ساخته شده

 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیري داراي سکنه باشـد (هـر چنـد  چنان ي دایمی: واحد مسکونی معمولی داراي سکنه
 شود. نامیده می "ي دائمی کنهواحد مسکونی معمولی داراي س"موقتاً غایب باشند) و در طول سال هیچ گاه خالی از سکنه نشود، 

 

چه واحد مسـکونی معمـولی، در زمـان آمـارگیري داراي سـکنه باشـد و در  چنان ي موسمی: واحد مسکونی معمولی داراي سکنه
الزم به ذکـر اسـت واحـدهاي شود.  نامیده می "ي موسمی واحد مسکونی معمولی داراي سکنه"هایی از سال خالی از سکنه شود، زمان

 افراد غیر بومی و غیر ساکن در روستا مورد نظر نیست. ي موسمی راي سکنهدامسکونی 
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیري خالی از سکنه باشد و در  چنان ي موسمی: واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه
الزم به ذکر است واحدهاي شود.  نامیده می "ي موسمی واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه"هایی از سال داراي سکنه شود، زمان

 .موسمی افراد غیربومی و غیرساکن در روستا مورد نظر نیست ي خالی از سکنه مسکونی
ي موسمی در این طرح مورد نظر بوده  ي دایمی و موسمی و نیز خالی از سکنه هر سه گروه واحدهاي مسکونی معمولی داراي سکنه

 است.
 

، تعیین جهـت جغرافیـایی نماهاي واحد مسکونیجهت جغرافیایی نما یا منظور از  :ی نما یا نماهاي واحد مسکونیایجهت جغرافی
 قرار گرفته است. است که نما یا نماها در آن

 

. ی است که در دیوارهـا قـرار دارنـدهای درها، پنجره ها و روزنه منظور از بازشو، : بازشوها (در و پنجره و روزنه) در واحد مسکونی
ي داخـل میـزان ارتبـاط فضـا ي سازند و نشان دهنـده را مقدور میو دید مناظر نور و تهویه هوا  و خروج ساکنان، بازشوها امکان ورود

 .هستند خارج از ساختماني هابا فضا ساختمان
 

 .استمترمربع  1کمتر از آن مساحت قاب بازشویی است که  کوچک: يبازشو
 

 . استمترمربع  2تا  1 آن بینمساحت قاب بازشویی است که  متوسط: يبازشو 
 

 .استمترمربع  2تر از  بیشآن مساحت قاب بازشویی است که  بزرگ: يبازشو
 

که در روي زمین یـا زیـرزمین واقـع شـده  اعم از این ساختمانتعداد سطوح (سقف) یک  :واحد مسکونی ساختمان تعداد طبقات
    د.نگوی باشند، را طبقه می
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هایی است که از اتمام بناي واحد مسکونی تا زمان آمارگیري گذشته اسـت. در صـورتی  منظور تعداد سال :عمر بناي واحد مسکونی
هاي مختلف ساخته شده، تشکیل شده باشد، عمر قسمتی کـه اول سـاخته شـده در که یک واحد مسکونی از چند قسمت که در سال

 شود.       نظر گرفته می
 

واحد مسکونی در آن واقـع شـده اسـت.  منظور مساحت قطعه زمینی است که ساختمان :واحد مسکونی ساختمانمساحت زمین 
 مسکونی مجاور  یا معبر عمومی است.معموالً دیوار، حصار، واحدهاي مرز این محدوده 

 

زیربنـاي فضـاهاي زیسـتی، فضـاهاي معیشـتی، فضـاهاي زیسـتی و  ا برابر مجموع مسـاحتمساحت کل زیربن :مساحت کل زیربنا
 . دارد که بناي واحد مسکونی در آن بنا شده قرارقطعه زمینی  ي که در محدودهتی و سایر فضاها است معیش

 

                 همکف است. ي منظور از سطح اشغال، مساحت زیربناي طبقه :سطح اشغال
 

که صرفاً براي استراحت،  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهايمساحت  منظور مجموع :مساحت زیربناي فضاهاي زیستی
هـاي  ، مطالعه، شست و شو و یا هر نـوع فعالیـت دیگـر مربـوط بـه زنـدگی بجـز فعالیتخوردن غذا، پذیراییآماده کردن یا  خوابیدن،

 . تولیدي و معیشتی از آن استفاده شود
 

بـراي انجـام صـرفاً  کـه استواحد مسکونی  محصور و مسقف فضاهاي منظور مجموع مساحت :مساحت زیربناي فضاهاي معیشتی
بافی، حصـیربافی، تولیـد ماسـت و  قالی واحد مسکونی (نظیر دام داري، کشاورزي، باغ داري، ساکنان و معیشتی هاي اقتصادي فعالیت

  استفاده شود.)  ...کره و گرفتن شیر و 
 

 واحد مسـکونی اسـت مسقفمحصور و  فضاهاي منظور مجموع مساحت : معیشتی ومساحت زیربناي فضاهاي مشترك زیستی 
شود و هـم دار قـالی در آن  مانند اتاقی که هم در آن غذا خورده میهم به فعالیت زیستی و هم به فعالیت معیشتی اختصاص دارد.  که

   .برپاست
 

ي  هاي سه گانه هیچ یک از عملکردکه  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهاي : منظور مجموع مساحتمساحت سایر فضاها 
   فوق را نداشته باشد.

 

، پـذیرایی، خـواب فضـاي .متر ارتفـاع دارد 2متر مربع مساحت و  4است که حداقل  ي دار فضاي محصور و سقف ،تاقامنظور از  :تاقا
فضـاهایی  شـوند. اتـاق محسـوب می دنمتر ارتفاع داشته باشـ 2متر مربع مساحت و  4که حداقل  به شرط آنهال، آشپزخانه و انباري 

 شوند. مین محسوبکاهدانی و ... اتاق طویله و  توالت ،آب انبار، ،حمامگاراژ، مانند 
 

تعیین نوع مالکیت واحد مسکونی از نظر رسمی و قانونی اسـت. واحـد مسـکونی منظور از سند واحد مسکونی،  :سند واحد مسکونی
 7د منگوله دار)، برگه واگذاري (واگذاري شـده توسـط هیئـت ممکن است داراي سند رسمی (سند سازمان ثبت امالك موسوم به سن

 .اي (موسوم به عادي) باشد هاي مسکن، بنیاد مسکن و غیره) و سند خطی(نسقی) یا قول نامه نفره سابق، تعاونی
 

دارد، ارتبـاط  هاي روزمره زندگی که نیـاز بـه فضـاي بـاز عالوه بر انجام برخی فعالیت باز و بدون سقفی است که يحیاط فضا :حیاط
اي از  بخـش عمـده ه در نقـاط روسـتایی،ژبـه ویـ حیاط یا محوطه بـاز و نیمـه محصـور سازد. میان عناصر واحد مسکونی را برقرار می

را درخود امکان پذیر می سـازد. در مسـکن روسـتایی در بسـیاري از مـوارد در  (باغچه، حوض و...) عملکردهاي عناصر واحد مسکونی
 است. روزمره زندگیهاي  خدمت تولید، معیشت و تامین مایحتاج روزانه و دیگر فعالیت

 

اقل ایوان حـد عمل می کند. )حیاطفضاي باز (واحد مسکونی و  داخلیایوان فضاي مسقفی است که به عنوان رابط بین فضاي  :ایوان
 باشد. از یک طرف و حد اکثر از سه طرف به فضاي باز مرتبط می

 

کنـد و موجـب پایـداري  ي اجزایی از ساختمان است که نیروي افقی و عمودي را به زمـین منتقـل می منظور از سازه، مجموعهسازه: 
 شود. اي ساختمان محسوب می شود. اسکلت از مجموعه اعضاي سازه ساختمان می
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کنـد. در  بنایی است که اسکلت آن با تیرآهن بنا می شود و این اسکلت بـار سـاختمان را تحمـل می اسکلت فلزي):ي فلزي(  سازه
 دهد.  پارچه را تشکیل می کار رفته در دیوار و سقف به یکدیگر متصل می شود و یک اسکلت یک هاي به این شیوه ساخت، تیرآهن

 

ها و کالف سقف) از بتون آرمه (بتون همراه با آرماتور و میلگرد) ساخته  آن (ستونبنایی است که اسکلت  ي بتنی(بتون آرمه): سازه
 شده است و این اسکلت، بار ساختمان را تحمل می کند. 

 

بنایی است که با آجر یا بلوك و آهن ساخته شده است، سقف از تیرآهن و آجر و دیوارها از آجر، بلـوك ي بنایی (دیوار باربر):  سازه
 کند. ت و دیوارها بار ساختمان را تحمل مییا سنگ اس

 

رود  اي در اسکلت و اعضاي باربر آن ( تیر، ستون و غیره) به کار مـی بنایی است که چوب به عنوان یکی از مصالح سازه چوبی: ي سازه
 .شودمی ها به پی و زمین منتقل  از طریق تیرها و ستونو بارهاي وارده به آن  و وزن بنا

 

آیـد.  هاي سازه اي فوق بـه دسـت می بنایی است که از ترکیب حداقل دو نوع از نظام : هاي فوق) (ترکیبی از سازه مختلط ي سازه
 .باشد هاي فوق می سازه آن ترکیبی از سازهمثالً فلزي و بنایی یا بتنی و بنایی که 

 
ن سـاختمان و اتصـال دیوارهـا بـه یکـدیگر و منظور از کالف، یک پروفیل فلزي یا یک قطعه بتنی است که براي یکپارچه کرد کالف:

 شود تا بتواند بارهاي افقی را تحمل کنند.دیوارها به کف و سقف در نظر گرفته می
 

 عهده دارد.  ي انتقال بار واحد مسکونی به زمین را به بخشی از بنا است که در زمین قرار گرفته و وظیفه پی:
 

یا پی و دیوار قرار دارد و معموالً بخشی از آن در مجاور سطح زمین و بخشی بـاالتر از که بین زمین است بخشی از بنا  کرسی چینی:
 سطح زمین قرار دارد.

 

منظور حفاظـت روي آن را بـا مصـالح  بـهسـقف، ي  زهسـا اجـرايبعد از  ي ساخت، در آخرین مرحلهپوشش سقف واحد مسکونی: 
   .کنند پوششی تکمیل می

 

 شود. صورت کامالً افقی و موازي با سطح زمین باشد به آن سقف مسطح اطالق می بهچه پوشش سطح  چنان مسطح:سقف 
 

هاي سقف است که معموالً با استفاده از خرپاهاي چوبی یا فلزي و در مناطقی کـه بـارش جـوي زیـاد  نوعی از سازه : دار شیبسقف 
هاي  صـورت شـیب هاي شیروانی معموالً به در سقفته و نسبت به افق زاویه داشدار  شیب هاي سقفشود. سطح نهایی  است استفاده می

 شوند. طرفه و چهارطرفه اجرا می  طرفه، سه طرفه، دو یک
 

مقطـع اول شوند.  کره هستند که از خشت یا آجر ساخته می اي از نیم نوعی سقف که معموالً بخشی یا نیمه :(نیم کره) گنبديسقف 
 شود. کروي میگنبد  ومقطع مربعی شکل تبدیل به شکل دایره  که در ادامه، ترین سطح آن، مربع شکل است گنبد در پایین

 

از خشت یا آجر است. این نوع سقف از امتداد و تکرار یـک  )انحنایی( اي کمانی هپوست نوعی سقف با :اي (نیم استوانه) هگهوارسقف 
 ر تمام طول خود یک انحناي مشخص دارد.داست و و به عنوان بخشی از یک استوانه  شود کمان روي محور طولی ایجاد می

 

رفتـه  کـار هبـشـود. مصـالح  کاري رطوبتی استفاده می گیري از نفوذ آب باران و برف در سقف از عایق براي پیش کاري رطوبتی: عایق
 گل، قیرگونی، عایق رطوبتی آماده، نایلون و یا ورق پالستیک است. کاري رطوبتی شامل کاه براي عایق
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 ها خالصه یافته

 
 

 فعالیت اقتصادي غالب اهالی روستاهاي استان

روستاي داراي بیست واحـد مسـکونی  721دهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصد) صـنعت و  9/2روستا ( 21درصد) کشاورزي و  1/97روستا ( 700، فعالیت غالب اهالی خراسان شمالیتر استان معمولی و بیش

 خدمات بوده است.
 
  1392برحسب نوع فعالیت اقتصادي غالب اهالی:  خراسان شمالیهاي استان  روستا-1

 شرح  تعداد روستا کشاورزي صنعت و خدمات

 تعداد 721 700 21
 درصد 0/100 97/1 2/9

 
 نوع بافت مسکونی در روستاهاي استان  

درصد)  0/33( روستا 238درصد) داراي بافت مسکونی متراکم،  8/59( خراسان شمالیروستاي استان  431دهد،  نتایج طرح نشان می
 اند.  متراکم بوده درصد) داراي بافت مسکونی غیر 2/7روستا ( 52متراکم و  داراي بافت مسکونی نیمه

 
     1392: بافت مسکونی نوعبرحسب  خراسان شمالیهاي استان  روستا-2

 شرح  تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیرمتراکم

 تعداد 721 431 238 52
 درصد 0/100 59/8 33/0 7/2

 
 تعداد طبقات ساختمان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

در  واحد مسکونی معمولی 102145دهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  ایج طرح آمارگیري از ویژگینت
درصد) دو  6/16( واحد مسکونی 16936درصد) یک طبقه و  4/83( واحد مسکونی 85209، تعداد خراسان شمالیهاي استان  روستا
تعداد طبقه بوده  2/1 خراسان شمالیمسکونی معمولی روستایی استان  هايواحداند، میانگین تعداد طبقات در  تر بوده و بیش طبقه
 است. 

 
 1392تعداد طبقات و میانگین آن:  برحسب خراسان شمالیروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-3

  میانگین تعداد کل طبقات
 تعداد طبقات

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 
 جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش

 تعداد 102145 1/2 102145 85209 16936
 درصد 0/100 - 0/100 83/4 16/6
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 عمر واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

درصد)  8/18( واحد مسکونی 19162 ،خراسان شمالیهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدراساس نتایج طرح، از مجموع ب
درصـد)  1/23( واحـد مسـکونی 23596سـال،  14تا  5درصد) داراي عمر  8/31( واحد مسکونی 32525سال،  5داراي عمر کمتر از 

 هايواحـداند، میـانگین عمـر در   تر بوده سال و بیش 25درصد) داراي عمر  3/26( واحد مسکونی 26862سال و  24تا  15داراي عمر 
 سال بوده است. 9/16 خراسان شمالیاستان مسکونی معمولی روستایی 

 
  1392برحسب عمر و میانگین آن:  خراسان شمالیروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-4

 و سال  25
 تربیش

 24 تا 15 
 سال

 14 تا   5
 سال

 5 از کمتر
 سال

  میانگین
 عمر (سال)

 واحد تعداد
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 102145 16/9 19162 32525 23596 26862

 درصد 0/100 - 18/8 31/8 23/1 26/3

 
 مساحت زمین ساختمان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

درصد)  8/25( واحد مسکونی 26347، خراسان شمالیهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
مترمربـع،  300تـا  201درصـد) داراي مسـاحت زمـین  5/21( واحـد مسـکونی 22007مترمربع و کمتر،  200 داراي مساحت زمین

درصـد) داراي  8/23( واحـد مسـکونی 24265مترمربـع و  500تـا  301درصد) داراي مساحت زمین  9/28( واحد مسکونی 29527
 خراسـان شـمالیمسکونی معمولی روستایی استان  هايواحدند، میانگین مساحت زمین در   ا مترمربع بوده 500مساحت زمین بیش از 

 مترمربع بوده است. 2/438
 

  1392مساحت زمین و میانگین آن: برحسب  خراسان شمالیروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-5

 500 از بیش
 مترمربع

 500 تا 301
 مترمربع

 300تا  201
 مترمربع

مترمربع  200 
 و کمتر

مساحت  میانگین
 زمین (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 102145 438/2 26347 22007 29527 24265

 درصد 0/100 - 25/8 21/5 28/9 23/8

 
 وضعیت و نوع عملکرد فضاهاي واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

زیسـتی  ي با عملکردفضاهاکه همگی داراي  شمالی خراسانهاي استان  در روستا واحد مسکونی 102145براساس نتایج طرح، از کل 
ي با فضاهادرصد) داراي  1/1( واحد مسکونی 1101ي با عملکرد معیشتی، فضاهادرصد) داراي  6/45( واحد مسکونی 46582اند،  بوده

ي با عملکـرد فضاهایا فاقد  ریسا ي با عملکردفضاهادرصد) داراي  5/54( واحد مسکونی 55675عملکرد مشترك زیستی و معیشتی و 
 .اند غیر زیستی بوده

 
       1392وضعیت و نوع عملکرد فضاها: برحسب  خراسان شمالیروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-6

 ي با عملکردفضاهاداراي 
ي با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ي با فضاهاداراي 
مشترك  عملکرد

  و معیشتی یستیز

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 یشتیمع

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 102145 102145 46582 1101 55675

 درصد 0/100 0/100 45/6 1/1 54/5
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 کل مساحت زیربناي واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان

درصد)  9/12( واحد مسکونی 13192 یلخراسان شماهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
 120تـا  60درصـد) داراي مسـاحت کـل زیربنـاي  3/51( واحـد مسـکونی 52415مترمربع،  60داراي مساحت کل زیربناي کمتر از 

          واحـد مســکونی 15160مترمربـع و  180تــا  121درصــد) داراي مسـاحت کـل زیربنـاي  9/20( واحـد مسـکونی 21379مترمربـع، 
مسکونی معمولی  هايواحداند، میانگین مساحت زیربناي کل در   مترمربع بوده 180درصد) داراي مساحت کل زیربناي بیش از  8/14(

 مترمربع بوده است.  5/116 خراسان شمالیروستایی استان 
 

  1392مساحت زیربنا و میانگین آن: برحسب کل  خراسان شمالیروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-7

بیش از  
180  

 مترمربع

  180تا  121
 مترمربع

  120تا  60
 مترمربع

  60کمتر از  
 مترمربع 

مساحت  میانگین
 زیربناي کل (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 102145 116/5 13192 52415 21379 15160

 درصد 0/100 - 12/9 51/3 20/9 14/8

 
 استان  ییروستا یمعمول یمسکون يتعداد اتاق در واحدها

هاي  در روستا مسکونی معمولی هايواحددهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصد) داراي دو اتاق،  8/42( واحد مسکونی 43724درصد) داراي یک اتاق،  8/1( واحد مسکونی 1885، تعداد خراسان شمالیاستان 

 واحد مسکونی 6177اتاق و چهار درصد) داراي  4/16( واحد مسکونی 16801درصد) داراي سه اتاق،  9/32( واحد مسکونی 33559
 8/2 خراسان شمالیمسکونی معمولی روستایی استان  هايواحداند، میانگین تعداد اتاق در  تر بوده اتاق و بیش درصد) داراي پنج 0/6(

 اتاق بوده است.
 
 1392تعداد اتاق و میانگین آن:  برحسب خراسان شمالیروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-8

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
اتاق  پنج شرح

 ترو بیش
 جمع اتاق یک دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

 تعداد 102145 2/8 102145 1885 43724 33559 16801 6177

 درصد 0/100 - 100/0 1/8 42/8 32/9 16/4 6/0

 
 ي فضاهاي زیستی واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان   نوع سازه

 76739 فضـاهاي زیسـتی، در ساخت خراسان شمالیهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
 واحـد مسـکونی 841 و ي فلزي یا بتنـی سازهدرصد) از  0/24( واحد مسکونی 24565ي بنایی،  سازهدرصد) از  1/75( واحد مسکونی

 . ي چوبی یا مختلط استفاده شده است سازه) از درصد 8/0(
 
     1392: برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستی خراسان شمالیواحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان -9

 اظهار نشده
ي چوبی یا سازه

 مختلط
ي فلزي یا  سازه

 بتنی
 سازه بنایی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 102145 76739 24565 841 0

 درصد 0/100 75/1 24/0 0/8 0/0





  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودارها
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 1392 فعالیت اقتصادي غالب اهالی:برحسب نوع  خراسان شمالیي استان ها روستا -1نمودار 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 1392 :افت مسکونیب برحسب نوع شمالیخراسان استان  يها روستا -2نمودار 

 

 

 
 

 صنعت یا خدمات
2/9% 

 کشاورزي
97/1% 

 بافت غیرمتراکم
7/2% 

 بافت نیمه متراکم
33/0% 

 بافت متراکم
59/8% 
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 1392 :برحسب عمر خراسان شمالیروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی -3نمودار 
 
 
 

 
 

 

 
 

  1392 زمین: مساحتبرحسب   خراسان شمالیروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی -4نمودار 
 
 

 

 
 

 سال و بیش تر25
26/3% 

 سال 24تا 15
23/1% 

 سال 14تا 5
31/8% 

 سال 5کمتراز 
18/8% 

 مترمربع 500بیش از 
23/8% 

 مترمربع 500تا  301
 مترمربع 300تا  201 28/9%

21/5% 

 مترمربع یا کمتر200 
25/8% 
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                   برحسب کل  خراسان شمالیروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی -5نمودار 
 1392 مساحت زیربنا:

 
  

 

 
                                     برحسب  خراسان شمالیروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی -6نمودار 

 1392 :نوع سازه در فضاهاي زیستی

 

 مترمربع180بیش از 
14/8% 

 مترمربع 180تا 121
 مترمربع 120تا 60 20/9%

51/3% 

 مترمربع60کمتراز 
12/9% 

 اظهار نشده
 سازه ي چوبی یا مختلط 0,0%

 سازه ي فلزي یا بتنی 0/8%
24/0% 

 بنایی سازه ي 
75/1% 





  

 

 

 

 

 ها جدول
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 1392برحسب نوع فعالیت اقتصادي غالب اهالی:  خراسان شمالی استان هاي  روستا -1

 شهرستان تعداد روستا کشاورزي خدمات و صنعت

ف     721 700 21  آ ن ع ف ئغ آ  ی   ............. ک

 
 1392تولید صنایع دستی: کارگاه برحسب وضعیت  خراسان شمالیاستان  هاي  روستا -2

 شهرستان تعداد روستا دستی تولید صنایع کارگاه داراي دستی تولید صنایع فاقد کارگاه

ف    721 137 584  آ  ن ع ف ئغ آ  ی   ............. ک

 
 1392برحسب نوع بافت مسکونی:  خراسان شمالیاستان  هاي  روستا -3

 شهرستان تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیر متراکم

ف    721 431 238 52  آ  ن ع ف ئغ آ  ی   ............. ک

 
    1392برحسب وضعیت و جهت گسترش:  شمالیخراسان استان  هاي  روستا -4

 فاقد گسترش

 داراي گسترش برحسب جهت

 شهرستان تعداد روستا
 جمع اراضی زراعی باغات سایر

ف    721 398 145 44 208 323  آ  ن ع ف ئغ آ  ی   .............. ک

 
 1392در احداث واحدهاي مسکونی:  کار رفته هبي  هبرحسب نوع مصالح عمد  خراسان شمالیاستان  هاي  روستا -5

 شهرستان تعداد روستا مصالح بومی مصالح غیر بومی مصالح توام

ف    721 91 299 331  آ  ن ع ف ئغ آ  ی   ............. ک
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 1392آوري و دفع زباله:  برحسب وضعیت و سازمان مسئول جمع  خراسان شمالیاستان  هاي  روستا -6

سازمان  فاقد
مسئول 

آوري و  جمع
 دفع زباله

 آوري و دفع زباله داراي سازمان مسئول جمع

 يشهردار ،ياسالمی آباد يشورا شهرستان تعداد روستا
 ریسا ایشهر نزدیک 

، يداربخش
 يیا دهیار يدهدار

 جمع

ف    721 239 232 7 482  آ  ن ع ف ئغ آ  ی   ............... ک

 
 1392:استفاده در سیستم حمل و نقل عمومیي مورد  وسیلهترین نوع  برحسب عمده  خراسان شمالیاستان  هاي  روستا -7

 شهرستان تعداد روستا تاکسی سرویس بوس اتوبوس یا مینی سایریا  وانت

ف    721 410 212 99  آ  ن ع ف ئغ آ  ی   ............. ک

 
 1392: قیمت یک مترمربع زمین براي احداث واحد مسکونی ي برحسب متوسط مظنه خراسان شمالیاستان  هاي  روستا -8

 زمین فاقد هايآبادي
 شده خرید و فروش

 شده خرید و فروش زمین داراي هايآبادي
 شهرستان تعداد روستا

 زمینیک مترمربع خرید میانگین قیمت 
 (هزارریال)

 تعداد

ف    721 253 625/9 468  آ  ن ع ف ئغ آ  ی   ............... ک

 
 1392: مسکونیي احداث یک مترمربع زیربناي ي هزینه متوسط مظنهبرحسب  خراسان شمالیاستان  هاي  روستا-9

فاقد واحد  يهايآباد
 مسکونی احداثی

 مسکونی احداثی واحد يداراي ها يآباد
زیربنا میانگین هزینه احداث یک مترمربع  شهرستان تعداد روستا

 (هزارریال)
 تعداد

ف    721 453 3879/6 268  آ  ن ع ف ئغ آ  ی   ............... ک

 
 1392: یک مترمربع زیربناي مسکونی يماهانهبهاي  ي اجاره  سط مظنهمتوبرحسب  خراسان شمالیاستان  هاي  روستا -10

 واحد فاقد يهايآباد
 ياستیجار مسکونی

 ياستیجارمسکونی  واحد يداراي ها يآباد
یک مترمربع  يماهانه يمیانگین اجاره بها شهرستان تعداد روستا

 (هزارریال )
 تعداد

ف    721 222 16/4 499  آ  ن ع ف ئغ آ  ی   ............... ک
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 1392: شهرستانتفکیک  برحسب جهت جغرافیایی نماها به خراسان شمالی استان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -11

 هاتعداد نما شمال جنوب شرق غرب اظهار نشده
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف   102145 268513 64432 80041 70053 53987 113 آ  ی ک ف   آ ن ع   ............... ئغ
  .................................................. اسفراین 16595 43698 10019 13078 12225 8376 113

  .................................................... بجنورد 35933 104437 26085 29974 26064 22313 0
  .................................................... جاجرم 3780 11271 2943 3265 2854 2210 0
  ................................................... شیروان 16900 27761 6424 11163 6728 3446 0
  ..................................................... بهمیی 9909 19957 3741 6164 6356 3696 0
  ....................................... مانه و سملقان 17751 57065 14031 15334 14686 13013 0
  ........................................................ گرمه 1277 4323 1189 1063 1140 931 0

 
 1392: شهرستانتفکیک   به آنمیانگین و برحسب تعداد نما  خراسان شمالی استان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -12

 اظهار نشده
 وچهار 
 تر بیش

 یک نما دو نما سه نما
میانگین 
 تعداد نما

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

113 29816 26086 24862 21268 2/ ن  102145 6  ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................ 
  .................................................. اسفراین 16595 7 /2 2194 5511 4625 4152 113

  .................................................... بجنورد 35933 9 /2 5359 6514 10191 13869 0
  .................................................... جاجرم 3780 0 /3 182 956 1391 1251 0
  ................................................... شیروان 16900 6 /1 9025 5430 1904 542 0
  ..................................................... بهمیی 9909 0 /2 3405 3709 2045 750 0
  ....................................... مانه و سملقان 17751 2 /3 1090 2587 5493 8580 0
  ........................................................ گرمه 1277 4 /3 12 155 437 672 0

 

: شهرسـتان  تفکیـک   برحسب نوع بازشو در فضاهاي زیستی به خراسان شمالی استان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -13
1392 

 شهرستان تعداد واحد مسکونی بازشوي کوچکداراي  متوسطبازشوي داراي  بازشوي بزرگداراي 

ن  102145 56001 98558 66069 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
  .................................................. اسفراین 16595 9083 16028 5650

  .................................................... بجنورد 35933 16599 34247 28751
  .................................................... جاجرم 3780 2398 3692 3421
  ................................................... شیروان 16900 10438 16391 5738
  ..................................................... بهمیی 9909 6855 9549 7307

  ....................................... مانه و سملقان 17751 9487 17384 14234
  ........................................................ گرمه 1277 1141 1267 968
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در فضـاهاي زیسـتی    و میـانگین آن برحسب نوع و تعداد بازشو  خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 1392شهرستان:تفکیک  به

 کل
 میانگین

 هابازشو
تعداد واحد 

 مسکونی
  5از بیش شهرستان

 بازشو
 5تا  3
  بازشو 

 3از  کمتر
 بازشو

 جمع

42026 55721 4398 102145 5/ ن  102145 4  ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
 ................................................... اسفراین 16595 3 /5 16595 523 9945 6127

 ..................................................... بجنورد 35933 6 /5 35933 1818 18313 15802
 ..................................................... جاجرم 3780 2 /6 3780 21 1464 2295
 .................................................... شیروان 16900 4 /4 16900 945 12415 3541
 ...................................................... بهمیی 9909 4 /4 9909 814 6811 2284

 ........................................ مانه و سملقان 17751 4 /6 17751 266 6288 11197
 .........................................................گرمه 1277 1 /6 1277 11 486 780

2 
 

در فضـاهاي زیسـتی   آن  بازشـو و میـانگین  برحسب نوع تعداد   خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 (ادامه) 1392: شهرستانتفکیک  به

 کوچک يبازشو
 شهرستان

 جمع بازشو 3کمتر از   بازشو  5تا  3 بازشو 5 از بیش

ن  56001 38868 15607 1526 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ...............  
  ................................................... اسفراین 9083 6055 2878 150
  .................................................... بجنورد 16599 11394 4597 608
  ..................................................... جاجرم 2398 1929 440 29
  .................................................... شیروان 10438 6866 3477 95
  ..................................................... بهمیی 6855 5648 1164 43

  ....................................... مانه و سملقان 9487 6216 2680 591
  ........................................................ گرمه 1141 760 371 10

2 
 

در فضـاهاي  برحسب نوع، تعداد بازشـو و میـانگین آن    برحسب   خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 (ادامه) 1392: شهرستانتفکیک  زیستی به

 بازشوي متوسط بازشوي بزرگ

  از بیش شهرستان
 بازشو 5

 5تا  3
  بازشو 

 3از  کمتر
 بازشو

 جمع
  از بیش

 بازشو 5
 5تا  3
  بازشو 

 3از  کمتر
 بازشو

 جمع

ن  98558 39998 45993 12567 66069 58625 7025 419 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
  ...................................................اسفراین 16028 5851 7831 2346 5650 4423 1166 61

  .................................................... بجنورد 34247 11924 17107 5216 28751 26025 2440 286
  .....................................................جاجرم 3692 1160 2032 500 3421 2682 733 7
  ................................................... شیروان 16391 9054 6558 778 5738 5267 472 0
  ..................................................... بهمیی 9549 6359 2993 197 7307 7094 214 0

  ....................................... مانه و سملقان 17384 5246 8670 3467 14234 12208 1961 65
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  ........................................................ گرمه 1267 404 801 62 968 928 40 0
تفکیـک   بـه  آن و میـانگین عـداد طبقـات   نـوع، ت برحسـب ت  خراسان شـمالی   استان مسکونی معمولی روستایی واحدهاي  -15

 1392:شهرستان

 میانگین کل
تعداد 
 طبقات

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 جمع یک طبقه تر بیش دو طبقه و

16936 85209 102145 1/ ن  102145 2  ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
  .................................................. اسفراین 16595 2 /1 16595 14041 2554
  .................................................... بجنورد 35933 2 /1 35933 28696 7237
  .................................................... جاجرم 3780 0 /1 3780 3630 150

  ................................................... شیروان 16900 1 /1 16900 14709 2192
  ..................................................... بهمیی 9909 3 /1 9909 7391 2518
  ....................................... مانه و سملقان 17751 1 /1 17751 15500 2251

  ........................................................ گرمه 1277 0 /1 1277 1243 34
2 

 

تفکیـک   بـه  نـوع، تعـداد طبقـات و میـانگین آن    برحسـب  خراسـان شـمالی    اسـتان  معمولی روستایی واحدهاي مسکونی  -15
 (ادامه) 1392شهرستان:

 زمین تعداد طبقات زیر تعداد طبقات روي زمین

دو طبقه و  شهرستان
 تر بیش

 جمع یک طبقه
دو طبقه و 

 تر بیش
 جمع یک طبقه

ف  4868 4868 0 102145 89590 12555 آ  ی ک ف   آ  ن ع   ................ ئغ
  ................................................... اسفراین 592 592 0 16595 14633 1962
  .....................................................بجنورد 2156 2156 0 35933 30622 5311
  ..................................................... جاجرم 48 48 0 3780 3678 102

  .................................................... شیروان 415 415 0 16900 15043 1857
  ......................................................بهمیی 610 610 0 9909 7912 1997
  ....................................... مانه و سملقان 1039 1039 0 17751 16449 1302

  ........................................................ گرمه 9 9 0 1277 1252 25
 

  1392: شهرستانتفکیک  به عمر و میانگین آنبرحسب خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -16

سال و  25
 تربیش

 سال 5کمتر از  سال 14تا  5 سال 24تا  15
  میانگین

 )سال( عمر
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

26862 23596 32525 19162 16/ ف   102145 9  آ  ی ک ف   آ ن ع   ............... ئغ
  ................................................... اسفراین 16595 8 /19 3482 4430 2496 6187
  .....................................................بجنورد 35933 4 /14 6846 13534 9273 6280
  ..................................................... جاجرم 3780 0 /20 838 811 686 1445
  .................................................... شیروان 16900 1 /14 3718 4588 5180 3414
  ...................................................... بهمیی 9909 8 /22 1083 2578 2018 4230
  ....................................... مانه و سملقان 17751 1 /18 3015 6073 3742 4921
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  ........................................................ گرمه 1277 5 /17 180 511 200 385

: شهرسـتان       تفکیک به آن زمین و میانگینبرحسب مساحت خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -17
1392  

 500 از بیش
 مترمربع

 500 تا 301
 مترمربع

 300 تا 201
 مترمربع

مترمربع و  200 
 کمتر

 میانگین
مساحت زمین 

 (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

24265 29527 22007 26347 438/ ن  102145 2  ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................ 
  ................................................... اسفراین 16595 2 /438 4248 3420 5146 3781
  .................................................... بجنورد 35933 8 /380 13638 7310 8051 6934
  ..................................................... جاجرم 3780 6 /500 476 720 1428 1156
  .................................................... شیروان 16900 1 /392 3011 4745 6151 2994
  ..................................................... بهمیی 9909 8 /513 2117 1623 2923 3246
  ....................................... مانه و سملقان 17751 7 /524 2756 3930 5478 5587

  ........................................................ گرمه 1277 9 /693 100 259 351 567

 

شهرستان:         تفکیک  برحسب وضعیت و نوع عملکرد فضاها به خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -18
1392   

 با عملکرد يفضاهاداراي 
ي با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ي با فضاهاداراي 
مشترك  عملکرد

 و معیشتی یستیز

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 یشتیمع

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن  102145 102145 46582 1101 55675 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
  .................................................. اسفراین 16595 16595 5389 496 11111
  .................................................... بجنورد 35933 35933 15503 322 20273
  .................................................... جاجرم 3780 3780 1537 199 2172
  ................................................... شیروان 16900 16900 7800 0 9127
  ..................................................... بهمیی 9909 9909 7484 81 2804
  ....................................... مانه و سملقان 17751 17751 8078 0 9698
  ........................................................ گرمه 1277 1277 791 3 491

 

: شهرسـتان تفکیک  به زیربنا و میانگین آنبرحسب کل مساحت  خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -19
1392  

 180بیش از 
 مترمربع

  180تا  121
 مترمربع

  120تا  60
 مترمربع

 60کمتر از 
 مترمربع 

 میانگین
مساحت زیربناي 

 کل (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

15160 21379 52415 13192 116/ ن  102145 5  ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
  ................................................... اسفراین 16595 3 /114 1139 10399 3189 1867
  .................................................... بجنورد 35933 3 /108 5793 19758 5898 4484
  ..................................................... جاجرم 3780 0 /119 410 2015 855 500

  .................................................... شیروان 16900 4 /111 2994 7225 4533 2148
  ..................................................... بهمیی 9909 2 /158 662 3053 2715 3480
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  ....................................... مانه و سملقان 17751 0 /115 2084 9356 3860 2450
  ........................................................ گرمه 1277 1 /129 110 609 328 231

ي همکـف) و   میانگین سطح اشغال (زیربنـاي طبقـه  بر برحسب   خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -20
 1392:تفکیک شهرستان متوسط نسبت سطح اشغال ساختمان به مساحت زمین آن به

 100بیش از 
 مترمربع 

  100تا  61
 مترمربع

 60 
مترمربع و 

 کمتر

متوسط نسبت سطح 
اشغال ساختمان به 
 مساحت زمین آن 

میانگین سطح 
 اشغال

 )مترمربع(

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

47397 41756 12993 0/  4 113/ ن  102145 6  ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
  ................................................... اسفراین 16595 0 /115 4 /0 1103 7329 8163

  .................................................... بجنورد 35933 3 /103 4 /0 5745 16135 14053
  ..................................................... جاجرم 3780 1 /119 3 /0 410 1429 1940
  .................................................... شیروان 16900 4 /112 3 /0 2719 6358 7824
  ..................................................... بهمیی 9909 1 /146 4 /0 829 2826 6254
  ....................................... مانه و سملقان 17751 8 /113 3 /0 2077 7245 8429
  ........................................................ گرمه 1277 1 /129 3 /0 110 434 734

 

برحسـب مسـاحت زیربنـاي فضـاهاي زیسـتی و میـانگین آن       خراسان شمالی  استان مسکونی معمولی روستایی  واحدهاي -21
  1392: تفکیک شهرستان به

مترمربع و  100
 تر بیش

 99تا  40
 مترمربع

 40کمتر از 
 مترمربع

مساحت  میانگین
 يفضاهازیربناي 
 (مترمربع)زیستی 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

22997 75926 3222 76/ ن  102145 7  ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ...............  
  ................................................... اسفراین 16595 5 /88 200 10834 5561
  ..................................................... بجنورد 35933 6 /75 1703 25850 8379
  ..................................................... جاجرم 3780 7 /86 70 2441 1269
  .................................................... شیروان 16900 4 /64 348 15381 1172
  ...................................................... بهمیی 9909 4 /69 392 8112 1406
  ........................................مانه و سملقان 17751 9 /80 476 12432 4843

  ........................................................ گرمه 1277 1 /83 32 877 368

 

تفکیک شهرستان:  به معیشتیبرحسب مساحت زیربناي فضاهاي خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -22
1392  

 شهرستان تعداد واحد مسکونی مترمربع 40کمتراز  مترمربع 99تا  40 تر مترمربع و بیش 100

ف  46582 8684 20668 17230  آ  ن ع ف ئغ آ  ی   ................ ک
  .................................................. اسفراین 5389 962 2522 1905
  .................................................... بجنورد 15503 3646 7085 4772

  .................................................... جاجرم 1537 552 609 376
  ................................................... شیروان 7800 391 4145 3264
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  ..................................................... بهمیی 7484 700 2717 4067
  ....................................... مانه و سملقان 8078 2175 3247 2655
  ........................................................ گرمه 791 259 343 190

تفکیـک   نوع عملکرد، تعـداد اتـاق و میـانگین آن بـه    برحسب خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23
 1392شهرستان:

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

6177 16801 33559 43724 1885 102145 2/8 ن  102145  ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
  .................................................. اسفراین 16595 3/2 16595 55 2833 9465 3539 703

  .................................................... بجنورد 35933 2/9 35933 1057 13285 12512 6607 2472
  .................................................... جاجرم 3780 3/5 3780 27 608 1467 1166 511
  ................................................... شیروان 16900 2/2 16900 254 14174 1730 586 155
  ..................................................... بهمیی 9909 2/4 9909 219 7047 1853 586 203

  ....................................... مانه و سملقان 17751 3/1 17751 263 5648 6154 3879 1807
  ........................................................ گرمه 1277 3/8 1277 10 128 376 438 325

2 
 

تفکیک شهرستان:  برحسب نوع عملکرد تعداد اتاق و میانگین آن بهخراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23
 (ادامه) 1392

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
 پنچ اتاق و شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

5860 16547 32955 44761 2022 102145 2/8 ن   ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
  ................................................... اسفراین 3/1 16595 109 3275 9188 3377 645

  .................................................... بجنورد 2/9 35933 1130 13536 12436 6479 2353
  ..................................................... جاجرم 3/4 3780 37 763 1332 1137 511
  ....................................................شیروان 2/2 16900 254 14248 1680 574 143
  ..................................................... بهمیی 2/4 9909 219 7128 1772 586 203

  ....................................... مانه و سملقان 3/1 17751 263 5680 6173 3956 1679
  ........................................................ گرمه 3/8 1277 10 131 374 438 325

2 
 

تفکیـک   برحسب نـوع عملکـرد، تعـداد اتـاق و میـانگین آن بـه       خراسان شمالی استان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23
 (ادامه) 1392شهرستان: 

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترك زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
 شهرستان

 فاقد اتاق
پنچ اتاق 

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ن  1/3 49673 0 1624 179 76 73 0 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
  .................................................. اسفراین 1/1 5964 0 620 103 0 0 0
  .................................................... بجنورد 1/4 15982 0 516 0 0 73 0
  .................................................... جاجرم 1/0 1624 0 203 0 0 0 0
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  ................................................... شیروان 1/5 8529 0 50 12 12 0 0
  ..................................................... بهمیی 1/0 8527 0 81 0 0 0 0
  ....................................... مانه و سملقان 1/7 8248 0 152 64 64 0 0
  ........................................................ گرمه 1/0 799 0 3 0 0 0 0

هاي مورد استفاده، تعـداد   برحسب نوع عملکرد اتاق خراسان شمالی واحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24
 1392تفکیک شهرستان:  اتاق و میانگین آن به

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

5904 16453 33271 44390 2127 102145 2/8 ن  102145  ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ...............  
  ................................................... اسفراین 16595 3/1 16595 55 2863 9465 3539 673

  .................................................... بجنورد 35933 2/9 35933 1233 13699 12347 6349 2304
  ..................................................... جاجرم 3780 3/5 3780 27 608 1467 1166 511
  .................................................... شیروان 16900 2/2 16900 301 14303 1668 473 155
  ..................................................... بهمیی 9909 2/4 9909 219 7047 1867 586 189

  ....................................... مانه و سملقان 17751 3/1 17751 281 5741 6080 3902 1746
  ........................................................ گرمه 1277 3/8 1277 10 128 376 438 325

2 
 

هاي مورد استفاده، تعـداد   عملکرد اتاق برحسب نوعخراسان شمالی واحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24
 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان:  به اتاق و میانگین آن

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ن  2/8 102145 2264 45427 32668 16199 5587 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
  ................................................... اسفراین 3/1 16595 109 3305 9188 3377 615

  .................................................... بجنورد 2/9 35933 1307 13950 12270 6220 2185
  ..................................................... جاجرم 3/4 3780 37 763 1332 1137 511
  .................................................... شیروان 2/2 16900 301 14377 1618 461 143
  ..................................................... بهمیی 2/3 9909 219 7128 1786 586 189

  ....................................... مانه و سملقان 3/1 17751 281 5773 6099 3980 1618
  ........................................................ گرمه 3/8 1277 10 131 374 438 325

2 
 

هاي مورد استفاده، تعـداد   نوع عملکرد اتاقبرحسب خراسان شمالی واحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24
 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان:  به اتاق و میانگین آن

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترك زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ن  1/3 1953 1624 179 76 73 0 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ...............  
  ................................................... اسفراین 1/1 723 620 103 0 0 0
  ..................................................... بجنورد 1/4 589 516 0 0 73 0
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  ..................................................... جاجرم 1/0 203 203 0 0 0 0
  .................................................... شیروان 1/5 74 50 12 12 0 0
  ...................................................... بهمیی 1/0 81 81 0 0 0 0
  ....................................... مانه و سملقان 1/7 280 152 64 64 0 0
  ........................................................ گرمه 1/0 3 3 0 0 0 0

  1392تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع سند به خراسان شمالی استان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -25

 سایر بدون سند اظهار نشده
داراي برگه واگذاري، 
 سندخطی یا قولنامه

داراي سند 
 ثبتی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن  102145 25834 70818 208 5285 0 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
  ...................................................اسفراین 16595 2483 13242 160 710 0
  .................................................... بجنورد 35933 10682 22509 0 2743 0
  .....................................................جاجرم 3780 925 2767 8 80 0
  ................................................... شیروان 16900 3554 13313 0 33 0
  ..................................................... بهمیی 9909 3841 6032 36 0 0
  ....................................... مانه و سملقان 17751 4045 12314 0 1392 0
  ........................................................ گرمه 1277 304 642 3 328 0

 

تفکیـک شهرسـتان:    ترین منبع تامین سرمایش بـه  برحسب عمده خراسان شمالی استان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -26
1392 

اظهار 
 نشده

بدون منبع 
 تامین سرمایش

 پنکه کولر آبی کولر گازي سایر
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ن  102145 49715 16923 136 77 35294 0 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
  .................................................. اسفراین 16595 6449 5091 0 0 5056 0
  .................................................... بجنورد 35933 16521 4918 70 57 14368 0
  .................................................... جاجرم 3780 1372 589 0 0 1819 0
  ................................................... شیروان 16900 12836 1156 0 0 2907 0
  ..................................................... بهمیی 9909 4241 678 0 20 4971 0
  ....................................... مانه و سملقان 17751 7829 4490 66 0 5366 0
  ........................................................ گرمه 1277 468 2 0 0 807 0

 

تفکیـک   برحسب وضعیت فضاي باز براي نگهـداري حیوانـات  بـه    خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -27
   1392شهرستان:

 اظهار نشده
فاقد فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
داراي فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
 شهرستان تعداد واحد مسکونی

ن  102145 26638 75507 0 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
  .................................................. اسفراین 16595 5125 11470 0
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  .................................................... بجنورد 35933 6679 29254 0
  .................................................... جاجرم 3780 1059 2721 0
  ................................................... شیروان 16900 3577 13323 0
  ..................................................... بهمیی 9909 3726 6183 0
  ....................................... مانه و سملقان 17751 5874 11877 0
  ........................................................ گرمه 1277 598 679 0

 1392:شهرستانتفکیک  برحسب وضعیت و نوع عملکرد حیاط به  خراسان شمالی استان معمولی روستایی واحدهاي مسکونی  -28

 فاقد حیاط
 عملکرد برحسبداراي حیاط 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 نشده اظهار

و  یستیز
  یشتیمع

 جمع زیستی

ن  102145 101142 69795 29191 2155 1003 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................ 
  ................................................... اسفراین 16595 16141 10994 4973 174 454
  ..................................................... بجنورد 35933 35622 28464 6532 625 311
  ..................................................... جاجرم 3780 3748 2918 810 20 32

  .................................................... شیروان 16900 16792 9983 6345 464 108
  ...................................................... بهمیی 9909 9835 4858 4681 297 74
  ....................................... مانه و سملقان 17751 17730 11751 5432 547 21
  ........................................................ گرمه 1277 1274 828 418 28 3

 

 1392شهرستان:تفکیک  برحسب وضعیت و نوع عملکرد ایوان به  خراسان شمالی استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -29

 فاقد ایوان اظهار نشده
 عملکردبرحسب  ایوانداراي 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 اظهار نشده

زیستی و 
 معیشتی

 جمع زیستی

ن  102145 60125 58499 1625 0 42020 0 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................ 
  ................................................... اسفراین 16595 11028 10854 174 0 5567 0
  .................................................... بجنورد 35933 23087 22493 594 0 12846 0
  ..................................................... جاجرم 3780 2734 2661 73 0 1046 0
  .................................................... شیروان 16900 2928 2577 351 0 13972 0
  ..................................................... بهمیی 9909 4533 4320 213 0 5376 0
  ....................................... و سملقانمانه  17751 14876 14777 99 0 2875 0
  ........................................................ گرمه 1277 938 818 120 0 339 0

 

تفکیـک   ي اسـتقرار آن بـه   نحـوه  و برحسـب وضـعیت مسـتراح   خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -30
 1392 :شهرستان

 مستراح فاقد اظهارنشده
تعداد واحد  ي استقرار برحسب نحوه داراي مستراح

 مسکونی
 شهرستان

 جمع چسبیده به بنا مجزا از بنا اظهارنشده

ن  102145 100890 15106 85784 0 1255 0 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
  .................................................. اسفراین 16595 16561 3766 12796 0 34 0
  .................................................... بجنورد 35933 35095 4021 31074 0 838 0
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  .................................................... جاجرم 3780 3744 593 3150 0 36 0
  ................................................... شیروان 16900 16780 3374 13406 0 121 0
  ..................................................... بهمیی 9909 9859 1614 8245 0 50 0
  ....................................... مانه و سملقان 17751 17577 1600 15977 0 174 0
  ........................................................ گرمه 1277 1274 138 1136 0 3 0

 1392تفکیک شهرستان:  آن بهي برحسب وضعیت ساخت بنا خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -31

 شهرستان مسکونیتعداد واحد  ساخت تدریجی  باره ساخت یک اظهار نشده

ن  102145 32875 69270 0 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
  ...................................................اسفراین 16595 2370 14225 0
  .................................................... بجنورد 35933 15779 20154 0
  .....................................................جاجرم 3780 790 2990 0
  ................................................... شیروان 16900 785 16115 0
  ..................................................... بهمیی 9909 7173 2736 0
  ....................................... مانه و سملقان 17751 5697 12054 0
  ........................................................ گرمه 1277 282 995 0

 
تفکیـک   برحسب نوع سازه در فضـاهاي زیسـتی و معیشـتی بـه     خراسان شمالی استان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -32

 1392شهرستان:

 زیستی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
ي چوبی سازه

 یا مختلط
ي فلزي یا سازه

 بتنی
 جمع ي بناییسازه

ف  102145 102145 76739 24565 841 0  آ  ن ع ف ئغ آ  ی   ................ ک
  ................................................... اسفراین 16595 16595 13091 3445 58 0
  .................................................... بجنورد 35933 35933 26187 9411 336 0
  ..................................................... جاجرم 3780 3780 2988 791 0 0
  ....................................................شیروان 16900 16900 11380 5315 205 0
  ..................................................... بهمیی 9909 9909 8075 1784 50 0
  ....................................... مانه و سملقان 17751 17751 14250 3310 191 0
  ........................................................ گرمه 1277 1277 768 509 0 0

2 
 

تفکیـک   برحسب نوع سازه در فضاهاي زیسـتی و معیشـتی بـه    خراسان شمالی استان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی -32
 (ادامه) 1392شهرستان:

 معیشتی

 شهرستان
 اظهار نشده

ي چوبی یا سازه
 مختلط

ي فلزي یا سازه
 بتنی

 جمع ي بناییسازه

ن  46582 44256 1889 197 241 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
  ...................................................اسفراین 5389 5330 27 32 0
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  .................................................... بجنورد 15503 14613 890 0 0
  .....................................................جاجرم 1537 1499 38 0 0

  ................................................... شیروان 7800 7077 483 0 241
  ..................................................... بهمیی 7484 7381 67 37 0
  ....................................... مانه و سملقان 8078 7594 356 128 0
  ........................................................ گرمه 791 764 27 0 0

 یسـت یز يکـالف در فضـاها   وضعیتبرحسب خراسان شمالی  استانبنایی روستایی  ي سازهواحدهاي مسکونی معمولی داراي  -33
    1392: شهرستان تفکیک  به

واحد مسکونی  تعداد
 سازه بنایی فاقد کالف

واحد مسکونی  تعداد
 سازه بنایی داراي کالف

تعداد واحد مسکونی 
 سازه بناییي دارا

 شهرستان تعداد واحد مسکونی

ن  102145 76739 11398 65341 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
  ................................................... اسفراین 16595 13091 370 12721
  ..................................................... بجنورد 35933 26187 6184 20003
  ..................................................... جاجرم 3780 2988 264 2724
  .................................................... شیروان 16900 11380 2167 9213
  ...................................................... بهمیی 9909 8075 46 8028

  ........................................مانه و سملقان 17751 14250 2303 11946
  ........................................................ گرمه 1277 768 64 704

 
ریـزي   کار رفتـه در پـی   ي به هعمد برحسب وضعیت و نوع مصالح خراسان شمالی  استان مسکونی معمولی روستایی واحدهاي  -34

 1392: شهرستانتفکیک  فضاهاي زیستی به

اظهار 
 نشده

 فاقد
 يریز پی

تعداد  کار رفته هبي  هي برحسب نوع مصالح عمدریزپیداراي 
واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده
بلوك سیمانی 

 یا سایر 
 جمع شفته سنگ بتن

ن  102145 90312 15208 37547 35418 2139 0 11833 0 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
  .................................................. اسفراین 16595 15666 4562 4407 5027 1670 0 929 0
  .................................................... بجنورد 35933 34481 3906 15117 15168 290 0 1452 0
  .................................................... جاجرم 3780 3671 990 1460 1187 34 0 109 0
  ................................................... شیروان 16900 14855 1849 5711 7241 54 0 2045 0
  ..................................................... بهمیی 9909 3983 1706 619 1658 0 0 5926 0
  ....................................... مانه و سملقان 17751 16389 2088 9650 4559 91 0 1362 0
  ........................................................ گرمه 1277 1267 106 583 579 0 0 10 0

 
چینی  کار رفته در کرسی به ي هعمدبرحسب وضعیت و نوع مصالح  خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -35

 1392: شهرستانتفکیک  فضاهاي زیستی به

اظهار 
 نشده

فاقد
 چینی  کرسی

 کار رفته هبي  هچینی برحسب نوع مصالح عمد داراي کرسی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
خشت، بلوك 

 سیمانی یا سایر 
 جمع آجر سنگ

ن  102145 78159 33856 39307 4950 47 23986 0 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
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  ...................................................اسفراین 16595 12561 6739 3180 2643 0 4034 0
  .................................................... بجنورد 35933 32530 12738 19132 627 33 3403 0
  .....................................................جاجرم 3780 3430 1148 1969 298 14 350 0
  ................................................... شیروان 16900 5331 4914 390 27 0 11569 0
  ..................................................... بهمیی 9909 5927 2372 3540 15 0 3982 0
  ....................................... مانه و سملقان 17751 17169 5344 10489 1336 0 582 0
  ........................................................ گرمه 1277 1212 601 607 4 0 65 0

تفکیک  کار رفته در دیوار فضاهاي زیستی به برحسب نوع مصالح به خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -36
 1392شهرستان:

 اظهار نشده
 خشت، چینه

 سایر یا
 آجر سنگ بلوك سیمانی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن  102145 66669 12626 4261 34794 0 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
 ................................................... اسفراین 16595 10381 114 38 6937 0
 ..................................................... بجنورد 35933 24576 5722 2060 6702 0
 ..................................................... جاجرم 3780 2437 11 58 1465 0
 .................................................... شیروان 16900 12572 3411 1506 7445 0
 ...................................................... بهمیی 9909 5803 1268 114 5595 0
 ........................................ مانه و سملقان 17751 9973 2094 471 6210 0
 .........................................................گرمه 1277 926 6 14 442 0

 

تفکیـک   کـار رفتـه در نمـا بـه     ي بـه  هبرحسب نوع مصالح عمـد خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -37
 1392شهرستان:

 آجرگري آجر ماشینی سنگ سیمان
واحد تعداد 

 مسکونی
 شهرستان

ن  102145 36823 6095 4618 21950 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ...............  
  ................................................... اسفراین 16595 6626 54 328 2535
  ..................................................... بجنورد 35933 13197 3107 2486 7730
  ..................................................... جاجرم 3780 1274 37 156 985

  .................................................... شیروان 16900 6486 429 561 4894
  ...................................................... بهمیی 9909 3027 61 228 2816
  ....................................... مانه و سملقان 17751 5726 2318 859 2653
  ........................................................ گرمه 1277 487 88 0 338

2 
 
تفکیک شهرستان:  کار رفته در نما به ي به هبرحسب نوع مصالح عمد خراسان شمالی استان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -37

 (ادامه)  1392

 سرامیک سایر اظهار نشده
کاهگل، گچ یا گچ و 

 خاك
 شهرستان چوب
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ن  58 27361 1086 4154 0 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ...............  
  ................................................... اسفراین 0 5999 36 1017 0
  ..................................................... بجنورد 58 6827 336 2192 0
  ..................................................... جاجرم 0 1138 35 155 0
  .................................................... شیروان 0 4148 212 170 0
  ...................................................... بهمیی 0 3705 19 53 0
  ....................................... مانه و سملقان 0 5192 437 567 0
  ........................................................ گرمه 0 352 12 0 0

تفکیک  کار رفته در سقف فضاهاي زیستی به برحسب نوع مصالح به خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی -38
   1392: شهرستان

 آجر آهن گل وگچ چوب
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ن  102145 34456 35280 44139 42716 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
 ................................................... اسفراین 16595 6107 6137 327 7358

 ..................................................... بجنورد 35933 12547 12768 21152 13074
 ..................................................... جاجرم 3780 1253 1494 508 1732
 .................................................... شیروان 16900 5371 5476 6325 6361
 ...................................................... بهمیی 9909 2830 3094 5588 5332
 ........................................ مانه و سملقان 17751 5804 5748 10231 8453
 .........................................................گرمه 1277 543 563 8 407

2 
 
تفکیک  به کار رفته در سقف فضاهاي زیستی بهنوع مصالح برحسب  خراسان شمالی استان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -38

 (ادامه) 1392شهرستان:

 اظهار نشده
خشت، حصیر یا 

 سایر
سفال، شیروانی یا 

 ایرانیت
 شهرستان سیمان یا بتن تیرچه و بلوك

ن  14598 24863 616 8158 0 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
 ................................................... اسفراین 169 3072 52 3307 0
 ..................................................... بجنورد 9852 10402 309 119 0
 ..................................................... جاجرم 461 973 8 1634 0
 .................................................... شیروان 395 5227 0 145 0
 ...................................................... بهمیی 114 1483 94 208 0
 ........................................ مانه و سملقان 3161 3660 137 1961 0
 .........................................................گرمه 446 45 17 784 0
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تفکیـک   ي سقف فضـاهاي زیسـتی بـه    هبرحسب نوع پوشش عمد خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی -39
 1392شهرستان:

 اظهار نشده 
موزاییک، 
 ایآسفالت، بتن 

 سایر 

حلب یا سفال
 (شیروانی)

عایق رطوبتی 
 کاهگل قیرگونی  آماده

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن  102145 29693 1514 59306 675 10957 0 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ...............  
  ................................................... اسفراین 16595 8426 37 7549 73 509 0
  ..................................................... بجنورد 35933 7348 229 22668 337 5351 0
  ..................................................... جاجرم 3780 1514 55 1954 43 214 0
  .................................................... شیروان 16900 3783 517 11514 73 1013 0
  ...................................................... بهمیی 9909 3200 193 5556 73 886 0
  ....................................... مانه و سملقان 17751 5008 334 9472 55 2881 0
  ........................................................ گرمه 1277 412 149 593 21 102 0

تفکیـک   برحسـب شـکل ظـاهري سـقف فضـاهاي زیسـتی بـه        خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -40
 1392شهرستان:

 مسطح دارشیب گنبدي ايگهواره اظهار نشده 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ن  102145 100691 1216 186 53 0 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
 ................................................... اسفراین 16595 16480 73 0 42 0
 ..................................................... بجنورد 35933 35382 551 0 0 0
 ..................................................... جاجرم 3780 3530 53 186 11 0
 .................................................... شیروان 16900 16758 142 0 0 0
 ...................................................... بهمیی 9909 9815 94 0 0 0
 ........................................ مانه و سملقان 17751 17470 281 0 0 0
 .........................................................گرمه 1277 1256 21 0 0 0

 

رطـوبتی سـقف   کـاري   نـوع عـایق  ترین  هعمدوضعیت و برحسب  خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -41
 1392: شهرستانتفکیک  فضاهاي زیستی به

اظهار 
 نشده

 فاقد
کاري عایق

 رطوبتی

 نوعترین  هرطوبتی برحسب عمد کاري عایقداراي 
تعداد واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده

قیرگونی، 
پالستیک 
 یا سایر 

سفال، شیروانی 
یا ایرانیت(سقف 

 شیبدار)

عایق 
رطوبتی 

 آماده
 جمع کاهگل

ن  102145 99024 28751 60561 788 8924 0 3121 0 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ...............  
  ................................................... اسفراین 16595 16595 8362 7677 73 483 0 0 0
  ..................................................... بجنورد 35933 34425 7085 22998 370 3972 0 1508 0
  ..................................................... جاجرم 3780 3770 1433 2044 43 249 0 10 0
  .................................................... شیروان 16900 16256 3655 11642 73 886 0 644 0
  ...................................................... بهمیی 9909 9828 3030 5727 73 999 0 81 0
  ....................................... مانه و سملقان 17751 16873 4782 9872 135 2084 0 878 0
  ........................................................ گرمه 1277 1277 405 600 21 251 0 0 0
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کار رفته در کف فضـاهاي زیسـتی    ي به هبرحسب نوع مصالح عمد خراسان شمالی  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -42
 1392:شهرستانتفکیک  به

اظهار 
 نشده

فاقدکف
 سازي

چوب یا 
 سایر

آجر یا 
 سنگ

بتن یا 
سیمان و 

 ماسه

گل، گل و 
گچ یا  گل 

 و آهک
 موزاییک

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ن  102145 3590 21996 75423 96 965 77 0 ع ف ئغ آ  ی ک ف   آ  ................  
  .................................................. اسفراین 16595 2458 2065 11737 28 307 0 0
  .................................................... بجنورد 35933 202 8458 26894 0 378 0 0
  .................................................... جاجرم 3780 88 733 2949 0 0 10 0
  ................................................... شیروان 16900 97 1597 15050 0 156 0 0
  ..................................................... بهمیی 9909 331 3186 6273 38 55 26 0
  ....................................... مانه و سملقان 17751 313 5733 11575 25 69 37 0
  ........................................................ گرمه 1277 100 224 944 4 0 4 0





  

 
 
 
 

 
 

ها پرسشنامه





  
 جمهوري اسالمی ایران

 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 
 

 1392-هاي مسکن روستاییآمارگیري از ویژگی
 فهرست برداري-1فرم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

طر
 س

اره
شم

 

 ) 6ستون  1مشخصات واحد مسکونی (براي کد  مشخصات مکان

 توضیحات ضروري
شماره  و نام آن نوع معبر

 پالك

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 
واحد 

مسکونی 
 ؟است
 

 1بلی   
 

 2خیر   

 نوع واحد مسکونی
 مسکونی معمولی:

 1واحد آپارتمانی            
 2واحد ویالیی               
 مسکونی  غیر معمولی :
 3چادر                        

 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن
 5و آالچیق             کپر 

 6سایر                        

 7ستون  2و1براي کد 

 فرعی اصلی

وضع سکونت در واحد 
 مسکونی

 
 1مسکونی دائمی           

 2     مسکونی موسمی   
 3  خالی ازسکنه موسمی

 4خالی ازسکنه دائمی     

 8ستون 3و 2و1براي کد 

شماره 
ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

       نام استان: .........................................................  

                نام شهرستان: ..................................................

                          نام بخش: ........................................................

  ............................. نام دهستان: ...................

        ..................................:آبادينام 

 

 

 

 

 

 

                                                 شماره حوزه:

                                                           :نمونه  شماره طبقه آبادي

                                             شماره ردیف آبادي نمونه:   

     از            : نمونه شماره برگ در آبادي
 

 

 

 

 

  

 

        یخ: ...............................ریخ ........................   نام و نام خانوادگی بازبین : .............................  امضا و تارامضاء و تا  یخ: .................................  نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: .................................... رامضاء و تا    نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: ...............................

 یخ: ..........................................رامضا  و تا  ...................  ................................نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرایی: ..............              ...................................یخ: ..........رامضا  و تا  ...................  : ......................................بازبیننام و نام خانوادگی کارشناس 



  

طر
 س

اره
شم

 

 ) 6ستون  1مشخصات واحد مسکونی (براي کد  مشخصات مکان

 ضروري توضیحات
شماره  نوع معبر و نام آن

 پالك

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 
واحد 

مسکونی 
 ؟است
 

 1بلی   
 

 2خیر   

 نوع احد مسکونی
 مسکونی معمولی:

 1واحد آپارتمانی           
 2واحد ویالیی              
 مسکونی  غیر معمولی :
 3چادر                        

 4      آنآلونک، زاغه و  مشابه 
 5کپر و آالچیق             
 6سایر                        

 7ستون  2و1براي کد 

 فرعی اصلی 

وضع سکونت در واحد 
 مسکونی

 
مسکونی دائمی           

1 
 2     مسکونی موسمی   

 3  خالی ازسکنه موسمی
خالی ازسکنه دائمی     

4 

 8ستون  3و 2و1براي کد 

شماره 
ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمتجهت جغرافیایی نما یا نماهاي واحد مسکونی:  -1
                    4 غرب                                            3 شرق                                      2 جنوب                               1 شمال 

  
 تعداد بازشو ها(در و پنجره و روزنه) در فضاهاي زیستی واحد مسکونی:-2
 عدد             :      (کمتر از یک مترمربع)تعداد بازشوهاي کوچک -1
 عدد              :        (یک تا دو مترمربع) عداد بازشوهاي متوسطت-2
 عدد            :           ز دو مترمربع)(بیش اتعداد بازشوهاي بزرگ -3
 

 : آن واحد مسکونی و سطح اشغالساختمان تعداد طبقات  -3
 طبقه                              تعداد طبقات روي زمین             -1 
 طبقه                                            زیر زمین   تعداد طبقات-2
 متر مربع                 سطح اشغال(مساحت زیربناي طبقه اول)       -3
 

 سال                                      :واحد مسکونیبناي عمر  -4
 

 مترمربع              واحد مسکونی: ساختمان مساحت زمین -5

 

   :آن قرار گرفتن و مورد استفاده عملکردمساحت زیر بنا و تعداد اتاق در واحد مسکونی برحسب  -6

ف
ردی

 

 )(مترمربعمساحت زیر بنا  شرح
 تعداد اتاق

 مورد  استفاده کل
1 2 3 4 5 

    کل بنا 1
    فضاهاي زیستی 2
    فضاهاي معیشتی 3
    فضاهاي مشترك زیستی و معیشتی 4
    سایر فضاها  5

 
 وضعیت سند واحد مسکونی:     -7

        3 قولنامه    داراي سند خطی یا                          2 داراي برگه واگذاري                                              1 سند ثبتی
     5 ندارد                            4   ......................................  نوعسایر با ذکر 

 

 
 

 

                             شماره ردیف آبادي در فهرست نمونه ها:                                                                                      شماره طبقه آبادي:  

                                                                                                           ):  1شماره ردیف واحد مسکونی در فرم فهرست برداري(فرم 

                                             

 جمهوري اسالمی ایران
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

  

  هايآمارگیري از ویژگی
1392-مسکن روستایی  

 
 

2فرم    پرسشنامه واحد مسکونی-

        نام استان: ..........................     

      نام شهرستان: ...................       

  نام بخش: ..........................          

  نام دهستان: ..................  
 

 

......................                          .......................نام آبادي : ..............

  نمونه:    کد آبادي

              شماره حوزه:          
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 واحد مسکونی:     عمده ترین منبع تامین سرمایش -8
           5  دندار                   4  .........................  نوعسایر با ذکر           3 کولر گازي                2 کولر آبی              1 پنکه

 

 آیا این واحد مسکونی داراي فضاي باز براي نگهداري حیوانات می باشد؟                    -9
                             2 نه                                                            1 بله 

          

 آیا این واحد مسکونی داراي حیاط می باشد؟                        -10
                             11سوال    2 نه                                                            1 بله 
      
    1-2 معیشتی  و زیستی                                                                 1-1 زیستی             عملکرد غالب   

 

 آیا این واحد مسکونی داراي ایوان می باشد؟                        -11
                            12سوال    2 نه                                                            1 بله 

      
    1-2 معیشتی  و زیستی                                          1-1 زیستی             عملکرد غالب   

 

 آیا این واحد مسکونی داراي مستراح می باشد؟                        -12
                            13سوال    2 نه                                                            1 بله 
      

                                                                        13سوال     1-2 مجزا از بنا                                             1-1 چسبیده به بنا    نحوه استقرار   
                                                  

                                            1-1-2  به حیاط واحد مسکونی                        1-1-1 به داخل واحد مسکونی    باز شدن در  نحوه      
 

 نحوه ساخت واحد مسکونی:  - 13
                                                                                                                  14سوال   2 ساخت یکباره                                     1 ساخت تدریجی

                     
                                                                                                                     1-2 تکمیل و تجهیز بنا                                             1-1 افزایش زیربنا    منجرشدن به                

   

                                             :            زیستی                                      معیشتیبر حسب فضا نوع سازه بناي واحد مسکونیترین  عمده-14
   1-2                                    1-1                      سازه فلزي                                                        

   2-2                                    2-1 نی                                                                           وسازه بت 
  3-2                                    3-1                                                                 (دیوار باربر)سازه بنایی 

   4-2                                      4-1                            سازه چوبی                                                  
   5-2                                      5-1                                                (ترکیبی از سازه هاي فوق)سازه مختلط 

    

 )14سوال  3-1(براي کد  استفاده شده است؟ از کالف واحد مسکونیدر سازه بنایی فضاهاي زیستی آیا  -15
                            16سوال    2 نه                                                            1 بله 

    

 

 1-3 فاقد کالف در سقف                   1-2 کالف فلزي                         1-1 کالف بتونی          نوع کالف سقف 
   1-6 فاقد کالف در دیوار                    1-5 کالف فلزي                         1-4 کالف بتونی              نوع کالف دیوار



  53                                                                                    1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج

  

                                                           

 ریزي براي فضاهاي زیستی انجام شده است؟  آیا در این واحد مسکونی عملیات پی -16
                             17سوال    2 نه                                                      1 بله 
      

 1-3  نوبت                              1-2 سنگ                         1-1  (آهک و گل)شفته    رفته کار به عمده نوع مصالح  
  1-5   .................................  نوعسایر با ذکر                                  1-4  بلوك سیمانی                                                    

                 
 آیا در این واحد مسکونی عملیات کرسی چینی براي فضاهاي زیستی انجام شده است؟  -17
                             18سوال    2 نه                                                      1 بله 
      

  1-3  خشت                                1-2 سنگ                         1-1 آجر                  رفته کار به عمده نوع مصالح  
  1-5    ................................نوع سایر با ذکر                                    1-4  سیمانی بلوك                                                 

  
 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت رفته در دیوار فضاهاي زیستی واحد مسکونی: کار بهنوع مصالح  - 18
                3 بلوك                                                                    2 سنگ                                                        1  آجر   

                    6     ................................نوع سایر با ذکر                               5 چینه                                                         4  خشت
                                                      

 کار رفته در نماي واحد مسکونی: هب عمده نوع مصالح -19
  4 سیمان                                           3  سنگ                 2  ماشینی آجر                                   1   گري آجر

                                                                             8  ........ .............................نوعسایر با ذکر       7    سرامیک             6  کاهگل، گچ یا گچ و خاك                   5        چوب
 

 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت کار رفته در سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی: هنوع مصالح ب  -20
         5  خشت                            4 چوب             3  گل وگچ                        2 هن آ                     1              آجر 

 10    ..................نوعسایر با ذکر  9 حصیر            8 سفال، شیروانی یا ایرانیت    7   تیرچه و بلوك        6 یا بتونسیمان 
 

 سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی:   عمدهنوع پوشش  -21
                               3 عایق رطوبتی آماده                                             2 قیرگونی                                                        1   کاهگل
                                     6 موزاییک                                                          5 حلب (شیروانی)                                               4     سفال

  9  .........................................................نوعسایر با ذکر            8  بتون                                                            7  آسفالت
 

 شکل ظاهري سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی:   -22
 4 (نیم استوانه) گهواره اي               3 (نیم کره) گنبدي                    2 شیب دار                                      1    مسطح

 
 ؟ کاري رطوبتی شده است آیا سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی عایق - 23

                             24سوال    2 نه                                                      1 بله  
   

     1-3 رطوبتی آماده  عایق               1-2 قیرگونی                     1-1 کاهگل               رفته کار بهعمده نوع مصالح 
        1-5  پالستیک (نایلون)                1-4 سفال، شیروانی یا ایرانیت(سقف شیبدار)                                                        
     1-6  .............................................نوعسایر با ذکر                                                       
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 رفته در کف فضاهاي زیستی واحد مسکونی: کار به عمدهنوع مصالح  -24
                                                             4     موزاییک                                3 چوب                                  2 سنگ                             1             آجر
                                           8  و ماسه سیمان یا بتون                  7 گل و آهک                            6  چگل و گ                        5             گل

 10 سازي  فاقد کف                     9  ....................................................نوع....سایر با ذکر 
 

 آیا سرپرست خانوار ساکن درواحد مسکونی از زندگی در روستا راضی می باشد؟ -25

 2 نه                                                                                 1 بله        
 

 آیا سرپرست خانوار از واحد مسکونی راضی می باشد؟   -26
 2 نه                                                                                  1 بله       

 

 شده است؟        احداثبنیاد مسکن تسهیالت دریافتی از از با استفاده آیا  این واحد مسکونی  -27
 

  پایان آمارگیري   2 نه                    28سوال   سال احداث                                     1  بله       
   

 اي که بر اساس آن پروانه دریافت شده، در مرحله احداث بنا، تغییر کرده است؟ آیا نقشه-28
  29سوال   2 نه                                                                                  1 بله        

                                     

   1-2 تغییر نقشه معماري بدون اضافه شدن زیربنا                  1-1 سطح زیربنا  افزایش  نوع تغییر ترین  عمده          
       1-3    ................................................موردسایر با ذکر                                                                                                 

 

 آیا پس از اتمام بنا و سکونت در آن، تغییراتی در بنا داده شده است؟-29

 30سوال  2 نه                                                                                 1 بله        
                        

                                                          1-3   لوله کشی آب                  1-2 در و پنجره                    1-1   (دیوار و سقف)سازه اي   نوع تغییر ترین عمده 
                    1-6   .............نوعسایر با ذکر          1-5 سیستم فاضالب               1-4       سیم کشی برق

           

 ( وام و آورده شخصی) مجموع پولی که براي احداث  فضاهاي زیستی واحد مسکونی هزینه شده است؟ -30
   

 ریال                                                                                                                      

   توضیحات:
............................................................................................................................. ...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

 
 

                                     تلفن: م خانوادگی پاسخگو: .......................................................................................                  نام و نا

 ..........................امضا و تاریخ: .................................                 .......................  نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: .......................................................

 : ............................................................ امضا و تاریخ       نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: ............................................................................            

  ..............................امضا و تاریخ: ..............................           نام و نام خانوادگی بازبین: ...........................................................................................       

 ..............................امضا و تاریخ: ..............................           نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین: ..........................................................................       

                                   

  
1 3 
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 : 1392در سال وضع سکونت در آبادي -1

 4   خالی از سکنه دائمی          3   موسمی خالی از سکنه            2   موسمی داراي سکنه           1  دائمی داراي سکنه

                    پایان آمارگیري                                                                          2سوال                                                    

   

 :1392اهالی این آبادي در سال غالب اقتصاديفعالیت  -2

  3  خدمات                                                         2 صنعت                                                           1 کشاورزي

                                                         

                 کارگاه فعال صنایع دستی وجود دارد؟آبادي  در اینآیا  -3

  2 نه                                                                       1   بله

 

 :    1392بافت مسکونی آبادي در سال -4

           3   غیر متراکم (باز)                                              2 نیمه متراکم                                                    1  متراکم 

 

 هاي اخیر داراي گسترش بوده است؟                        آیا بافت مسکونی آبادي در سال -5

                             6سوال    2 نه                                                                       1   بله

      

 1-3    .......................... موردسایر با ذکر                  1-2   باغات               1-1 اراضی زراعی    سمت گسترش      

 

 مصالح عمده بکار رفته در احداث واحدهاي مسکونی آبادي: -6

  3  مصالح توام بومی و غیر بومی                              2 مصالح غیر بومی                                           1 مصالح بومی 

 

 

         .....  ....استان: ..................نام 

          ....... ...نام شهرستان: .........

          .......  ...نام بخش: ................

  .. ....نام دهستان: ..............

 

 

 

    ............................                      .......................نام آبادي : ........

        :  کد آبادي 

             شماره حوزه:           

    

 

  

 

 

   .............................................. آبادي:نام قبلی                                                     ...............................................        نام دیگر آبادي:

                                                :     شماره ردیف آبادي در فهرست نمونه ها                                                                              شماره طبقه آبادي:

ایرانجمهوري اسالمی   
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 

 هاي آمارگیري از ویژگی
1392-مسکن روستایی  

 

3فرم    پرسشنامه آبادي-
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 در آبادي وجود دارد؟        1392آیا سازمان مسئول جمع آوري و دفع زباله در سال -7

                             8سوال    2 نه                                                                        1 بله 

             

   1-2 شوراي اسالمی آبادي                                         1-1  یا دهیاري ، دهداريبخشداري         سازمان مسئول  
                                   1-4 .....................................سایر با ذکر نام  .........                1-3 شهرداري شهر نزدیک                                                 
 

 :  1392عمده ترین نوع وسیله مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی آبادي در سال -8

             3 تاکسی سرویس                                                      2 مینی بوس                                                1 اتوبوس 
 5  .................................نوعایر با ذکر س                    4    وانت بار

 

 ؟شده است خرید و فروشمسکونی در آبادي واحد احداث براي زمین  1392 در سالآیا  -9
 

 

   10سوال   2 نه      ریال        یک مترمربع خرید و فروشمتوسط مظنه قیمت          1  بله   

                          

 ؟شده استمسکونی در آبادي احداث واحد  1392 در سالآیا  -10
 

 

   11سوال   2 نه       ریال              متوسط مظنه هزینه احداث یک مترمربع           1  بله   

                          

 ؟داده شده است  اجارهمسکونی در آبادي واحد  1392 در سالآیا  -11
 

 

                            2 نه         ریال             یک مترمربع بهاي ماهانه اجارهمتوسط مظنه            1  بله   
 

                  
 

 توضیحات:
................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 
 پاسخگویان:نام و نام خانوادگی 

                                                          تلفن:                     .....................................................................................                                       -1
                                                                                             تلفن:                     .....................................................                                         ................................ -2
                                                                                       تلفن:                   .............................................                                           ........................................ -3

 .................................................................. امضا و تاریخ:             ........................................................         ...................... نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر :

 ..................................................................  امضا و تاریخ:            .............................................................................          نام و نام خانوادگی کارشناس گروه:

 ..................................................................  امضا و تاریخ:            .............................................         ............................................... نام و نام خانوادگی بازبین :

 امضا و تاریخ: ............................................................                نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین : ....................................................................  

 .............. امضا و تاریخ:  .............................................              نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرایی: ............................................  
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 1392تفکیک شهرستان:  درصد خطاي نسبی اقالم مورد آمارگیري در سطح استان خراسان شمالی به

 صفت مورد نظر
استان خراسان 

 شمالی
 گرمه فاروج شیروان جاجرم بجنورد اسفراین

و  مانه
 سملقان

 5/6 1/7 5/8 6/4 4/2 6/8 4/1 3/1  ......................................... نما تعداد میانگین

 17/6 16/2 8/5 7/9 22/9 6/6 13/2 4/9  .............. کوچک بازشوهاي تعداد میانگین

 8/9 8/5 10/2 8/6 29/8 6/9 13/9 4/4  ............. متوسط بازشوهاي تعداد میانگین

 7/0 3/0 6/6 6/2 19/9 9/5 12/6 4/9  ................. بزرگ بازشوهاي تعداد میانگین

 4/1 1/9 4/7 4/4 3/7 4/7 4/2 2/2  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین
اشغال  سطح مساحت میانگین

 7/0 6/1 8/4 4/0 10/5 6/9 5/6 3/1  ....................................................... )(مترمربع
 فضاهاي در طبقات کل تعداد میانگین
 3/9 0/9 6/4 3/0 0/3 2/9 6/3 1/8  .............................................................زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین
 7/5 3/4 10/0 4/4 8/7 8/5 7/4 3/9  .................. آن زمین مساحت به ساختمان

 9/2 3/0 15/2 6/1 6/5 10/2 14/2 4/9  .. )مسکونی(سال واحد بناي عمر میانگین
 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 12/8 11/8 11/3 7/0 23/3 10/5 13/0 5/3  ...................................... )مسکونی (مترمربع

 7/3 6/1 7/2 3/9 10/5 7/3 5/5 3/1  .... )زیربنا (مترمربع کل مساحت میانگین

 5/0 2/9 4/8 2/8 7/5 4/4 2/5 2/0  ............................ هااتاق کل تعداد میانگین
 مورد هاياتاق کل تعداد میانگین
 5/0 2/9 4/2 2/8 7/3 4/6 2/5 2/1  ........................................................... استفاده
 فضاهاي زیربناي مساحت میانگین

 4/1 2/8 4/2 3/1 5/5 3/8 2/8 1/8  ......................................... )زیستی (مترمربع
 عملکرد داراي هاياتاق تعداد میانگین
 4/7 2/9 4/8 2/8 8/5 4/3 2/7 2/0  .............................................................زیستی

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین
 4/7 2/9 4/2 2/8 8/3 4/4 2/7 2/0  .................................. زیستی عملکرد داراي

 سایر داراي هاياتاق تعداد میانگین
 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 11/7 3/2  ........................................................ عملکردها

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین 
 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 11/7 3/2  ...................................عملکردها سایر داراي

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین
 … … … … … … … 2/8  ..........................)ریال (هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه بهاي اجاره میانگین
 … … … … … … … 19/4  ..................... )ریال مسکونی (هزار واحد از

 براي زمین مترمربع یک قیمت میانگین
28  ............ )ریال مسکونی (هزار واحد احداث /9 … … … … … … … 

 



 

 

 

 
 

 

 
 نتایج آمارگیري از

 1392-هاي مسکن روستایی ویژگی 

 )استان خوزستان(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفتارپیش
 

بین روستاها و شهرها و ها متاثر از تغییر موازنه جمعیتی چهره روستاهاي ایران به سرعت در حال تغییر است. بخشی از این دگرگونی
هاي دولت در ابعاد مختلف از اثرگذاري زندگی شهري بر روستایی به لحاظ فرهنگی و کالبدي است و بخش دیگر آن ناشی از سیاست

و نظارت بنیاد  ست. بر اساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت (با هدایتا جمله توسعه کالبدي در روستاها
هزار واحد مسکونی  200سازي ساالنه موظف به بهسازي و مقاوم ،هاي چهارم و پنجم توسعهمسکن انقالب اسالمی) طی برنامه

توسط دولت در کنار واحدهایی که خارج از  ،ه تسهیالت کم بهره است. شناسایی و رصد این حجم تغییرات گستردهیروستایی با ارا
گذاران توسعه ریزان و سیاستشود، امري ضروري و براي برنامههاي شخصی روستاییان ساخته میکی با آوردههاي بانسیستم وام

 روستایی حیاتی است.
هاي ویژگی ریزي در این خصوص مستلزم آگاهی از آمار و اطالعاتگذاري و برنامهتامین مسکن مناسب در روستاها و هرگونه سیاست

هاي کمی و کیفی مبتنی بر این آمار و اطالعات است. لذا در راستاي تهیه آمار لف کشور و تهیه شاخصمسکن روستایی در نقاط مخت
هاي مسکن روستایی از اوایل دهه هشتاد مورد توجه بنیاد مسکن تخصصی و رفع خالهاي اطالعاتی موجود، آمارگیري از ویژگی

ست، قرار گرفت و پیشنهاد انجام چنین کاري در ا مسکن در روستاها سازيانقالب اسالمی که متولی اصلی تولید، بهسازي و مقاوم
تا کنون سه  ریزي وقت، وزارت مسکن و شهرسازي و مرکز آمار ایران رسید.فواصل زمانی پنج ساله به تایید سازمان مدیریت و برنامه

 1392 سال هاي مسکن روستایی کشور در ژگیکه آخرین مورد آن طرح آمارگیري از وی است  رسیدهدوره از این آمارگیري به انجام 
 .باشد می

هایی که در این گیري از دادهامید است با بهرهصورت گرفته در راستاي اجراي این طرح،  در پایان ضمن تقدیر از تالش هاي
زمینه تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مسکن در روستاها فراهم و با مقایسه روند تغییرات (مبتنی بر  ،آمارگیري استخراج شده است

 ریزي براي تامین مسکن مناسب روستایی و در نهایت توسعه پایدارگیري و برنامهدو آمارگیري گذشته) بستر الزم براي تصمیم
 مهیا گردد.  روستاها

 

 علیرضا تابش

یس بنیاد مسکن انقالب اسالمییر





 
 
 
 
 

 مقدمه
 

اشتن آمار و کالبدي، دو چه از جنبه  یجمعیت تغییراتصحیح و دقیق امور مربوط به مسکن روستایی چه از جنبه الزمه پایش 
مسکن روستایی کشور و نیز آگاهی از  اطالعات صحیح، دقیق، جامع و بهنگام در رابطه با خصوصیات کمی و کیفی وضع موجود

تنها منابع آماري موجود در زمینه مسکن روستایی،  1382تا سال . استهاي کشور شرایط اجتماعی و اقتصادي حاکم بر آبادي
هاي ساختمانی بخش هاي موردي از فعالیتساله و نیز آمارگیري 10هاي عمومی نفوس و مسکن با فواصل زمانی سرشماري

 هايویژگیمربوط به تخصصی و فنی که این اطالعات نیز بسیار کلی بوده و شامل مباحث  بودخصوصی در نقاط شهري و روستایی 
 د. بومسکن روستایی ن

در فواصل  تاکنون در سه مقطع زمانی و توسعه کالبدي روستاها براي پاسخ به نیاز فوقول ئبنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان مس
با  1382ی نموده است. این طرح براي اولین بار در سال یهاي مسکن روستاگیري از ویژگیمبادرت به اجراي طرح نمونه ،پنج ساله

واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد که نتایج آن با  46413روستا و جمع آوري مشخصات فنی  2118آمارگیري از 
هاي از ویژگی منتشر شد. دومین اجراي طرح آمارگیري 1383استان در یک جلد براي کل کشور در سال دقتی قابل تعمیم در سطح
روستا و جمع آوري مشخصات فنی  8257با تغییر در برخی اقالم آماري و نیز حجم نمونه، در  1387مسکن روستایی در سال 

نمونه در این سال منجر شد اطالعات تا سطح شهرستان  واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد. افزایش حجم 165140
جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه براي کل کشور منتشر شد. سومین  30در  1388قابل تعمیم باشد. نتایج این طرح در سال 

 209044فنی روستا و جمع آوري مشخصات  8446با تغییر اندك در برخی اقالم آماري در  1392طرح در سال این دوره اجراي 
یکی  ادي ها هم تعداد واحدهاي مسکونی)عالوه بر افزایش حجم نمونه (هم به لحاظ تعداد آب واحد مسکونی نمونه انجام شده است.

شده و ست که به منظور اعتبار بخشی به داده هاي جمع آوريا آن 1387نسبت به سال  1392دیگر از تفاوت هاي نشریه سال 
اند. اطالعات نشریات حاضر که تا ها در جداول ادغام شدهتعمیم اطالعات به کل کشور برخی از ستونکاهش خطاي نسبی، هنگام 

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه براي کل کشور در دسترس پژوهشگران و  31سطح شهرستان معتبر است به تفکیک 
 عالقمندان است. 

بخش تهیه  همکاري و همیاري گروه هاي مختلف کاري در کل فرایند طرح. رسید مگر با پشتکار،نتایج طرح حاضر به سرانجام نمی
با پشتوانه علمی اساتید دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی و دیگر صاحبنظران  1392طرح فنی آمارگیري سال 

کت و همکاري کلیه شعب بنیاد مسکن مشاور طرح، شرکت آمار اندیشان فراز و با مشار مسکن روستایی و بخش اجرایی آن با هدایت
 استان کشور انجام شد.  31انقالب اسالمی در 

ها تعریف شد. کمیته هاي مختلفی ذیل ستاد اجرایی کل کشور در دو سطح کل کشور و استان 1392ساختار اجرایی طرح در سال 
اي را ایفا تحقیقات مسکن روستایی نقش دبیرخانه یت امور اجرایی طرح را در ابعاد مختلف به عهده داشتند. دفتر مطالعات وولئمس

یس و یها، خود در چند سطح تعریف شد. مدیران کل بنیاد مسکن و معاونین بازسازي ایشان نقش رهاي اجرایی در استاننمود. رده
ها فعال بودند. نیز در استانهاي مالی، اداري، روابط عمومی و تبلیغات یس ستاد اجرایی استان را به عهده داشتند. کمیتهیجانشین ر

، شامل کارشناسان بازبینی، بازبینان، کارشناسان گروه و اجراییها هدایت فنی نیروهاي فنی و اجرایی در استانول ئمسکارشناسان 
اشت. آمارگیران را به عهده داشتند. نظارت بر این طرح نیز در چندین سطح صورت پذیرفت که در راس آن مرکز آمار ایران قرار د

یت نظارت بر حسن اجراي طرح را به عهده داشت. لذا الزم است از کلیه ولئمساین مرکز با اعزام ناظران فنی خود به سرتاسر کشور، 
طور همکاران واحد آموزش، روابط عمومی، حراست، اداري و پشتیبانی اندرکاران تهیه طرح فنی، اجرا، نظارت، استخراج و همیندست

 ها قدردانی و تشکر نمایم.یاد مسکن انقالب اسالمی و استاندر دفتر مرکزي بن
 

 
 محمدعلی وجدانی

 مدیر کل مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی





 
 

 

 مشاور تهیه طرح فنی

 دانشگاه شهید بهشتی

 
 مشاور اجراي طرح

 شرکت آمار اندیشان فراز

 
 مشاورین علمی طرح

 سرتیپی پور، حمید علوي مجد و خانم نسرین افتخاريآقایان محسن 

 

 ین اجرایی طرح در دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمیولئمس

آقایان عزیزاله مهدیان، محمدعلی وجدانی، حمید سهرابی، مجید جودي، سید محسن رشتیان، حسن رضائی، احمد زمزم، 
رضا بنکدار، محمدرضا ملکی، کشاورز، پیرهادي، سید موسی احمدي، الدین خزاعی، سید مهدي نادمی، مرتضی اورنگی، جالل
 پور. ها مریم الوي، منصوره روحی، محدثه رمضانخانم

 

 هاین اجرایی طرح در استانولئمس

 استان 31مدیران کل و معاونین بازسازي و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 

 

 نظارت 

 اندیشان فراز، کارشناسان دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمیمرکز آمار ایران، شرکت آمار 
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 مشخصات طرح
 
 
 
 

 طرح  سابقه
در سـطح  1392و  1387 هاي هاي کشور و براي دومین و سومین یار در سـال در سطح استان 1382این طرح براي اولین بار در سال 

 هاي کشور توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و اجرا شد. شهرستان
 

 ضرورت اجراي طرح
طور طبیعـی  ي آماري به ، اطالعات جامعه"1387هاي  مسکن روستایی  آمارگیري از ویژگی "سال از اجراي طرح 5با توجه به گذشت 

آماري جدید و اطالعات بهنگام از وضعیت کمی و کیفی مسکن در روسـتاهاي کشـور  دچار تغییر گشته و بدین لحاظ، تامین نیازهاي
ناپذیر است. همچنین با توجه به امکانات فراهم شده توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی در خصوص بهسازي مسکن روسـتایی،  اجتناب

ري ضروري بوده است. این اطالعـات، آمـار الزم در آوري آمار و اطالعات دقیق و بهنگام از وضعیت مسکن در روستاهاي کشور ام جمع
ها و  عنوان معیـاري بـراي ارزیـابی میـزان موفقیـت برنامـه کنـد و بـه ریزي براي بهسازي مسکن روستایی را فـراهم می خصوص برنامه

هـاي ت و ویژگـیرود. با توجه به این که اطالعـات مـورد نظـر، خصوصـیا کار می هاي اعمال شده در بخش مسکن روستایی به سیاست
تخصصی مسکن روستایی است و امکان جمع آوري این اطالعات از طریق سرشماري عمومی نفوس و مسکن امکان پذیر نیست، طرح 

 هاي کشور به اجرا گذاشته شد. در سطح شهرستان 1392هاي مسکن روستایی در سال  آمارگیري از ویژگی
 

 هدف طرح
 باشد:  طرح، گردآوري آمار و اطالعاتی از خصوصیات کمی و کیفی مسکن در روستاهاي کشور به شرح زیر میاین  هدف

 هاي عمومی روستا شناخت ویژگی -
 هاي واحدهاي مسکونی روستایی شناخت ویژگی -
 
 هدف  جامعه 

در سال  ها آني  هداراي سکن واحدهاي مسکونینیز و تر دارند اي که بیست واحد مسکونی معمولی و بیش هاي داراي سکنه تمام روستا
 دهند. این طرح را تشکیل می ي هدف جامعه 1392

 
 واحد آماري

تـر دارد و یـا واحـد اي که بیست واحـد مسـکونی معمـولی و بـیش سکنهواحد آماري در این طرح برحسب مورد، یک روستاي داراي 
 است. 1392ها در سال  گونه روستا مسکونی داراي سکنه در این

 
 زمان آماري

 و روز آمارگیري است. 1391زمان آماري این طرح برحسب مورد، سال 
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 زمان آمارگیري
 است. 1392آبان  20مهر تا  20زمان آمارگیري این طرح 

 
 آوري اطالعات روش جمع

مسـکونی) و مطلعـان محلـی در ي مستقیم با خانوار ساکن در واحد مسکونی(فرم واحـد  در این آمارگیري، اطالعات از طریق مصاحبه
 شود. آوري می روستا (فرم آبادي) جمع

 
 سطح انتشار

 سطح انتشار نتایج این طرح کل کشور، استان و شهرستان است.
 

 وردآسطح ارائه بر
 ها در سطح استان و کشور و براي واحدهاي مسکونی در سطح شهرسـتان، اسـتان و آوري شده در این طرح براي آبادي اطالعات جمع

 کل کشور قابل ارایه است.
 

 گیري قابل پذیرش خطاي نمونه
درصد و براي براوردهـاي مربـوط  15ها  حداکثر میزان خطاي نسبی قابل پذیرش در این طرح براي براوردهاي حاصل مربوط به آبادي

 شود. بینی می درصد پیش 18به واحدهاي مسکونی 
 

 گیري چارچوب نمونه
 گیري به شرح زیر است: شود، چارچوب الزم براي هر یک از مراحل نمونه گیري در دو مرحله انجام می نمونهکه  با توجه به این

 

هاي داراي سکنه (دائمی یا موسمی) کـه بـر  ي اول این طرح عبارت است از فهرست تمام آبادي : چارچوب مرحلهي اول مرحله -الف
واحد مسـکونی یـا بیشـتر هسـتند. ایـن فهرسـت شـامل اطالعـات  20داراي ، 1390اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

 جغرافیایی، تعداد واحد مسکونی و تعداد خانوار است.
 

 ي دوم به صورت زیر است: : چارچوب مرحلهي دوم مرحله -ب
 

برداري از کل  نی با فهرستواحد مسکونی دارند، فهرست واحدهاي مسکو 180هایی که برابر یا کمتر از  : در آباديهاي معمولی آبادي
 شود. آبادي تهیه می

 

واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهاي مسکونی در بخشی از آبادي کـه بـه طـور  180هایی که بیشتر از  : در آباديهاي بزرگ آبادي
 شود.  برداري تهیه می شود با فهرست تصادفی مشخص می

 
 گیري واحد نمونه
 شرح زیر است: گیري به ل نمونهگیري در هر یک از مراح واحد نمونه

 

واحـد  20داراي  1390: یک آبادي داراي سکنه (دائمی یا موسمی) که در سرشماري عمـومی نفـوس و مسـکن ي اول مرحله -الف
 تر است.  مسکونی یا بیش

 

 ي اول است. گیري مرحله : یک واحد مسکونی واقع در واحد نمونهي دوم مرحله -ب
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 گیري روش نمونه
هـاي داراي  بندي شده است. در این طرح ابتدا در هـر شهرسـتان آبادي اي طبقه گیري در این طرح، نمونه گیري دو مرحله روش نمونه

شوند. سپس از هر طبقه تعداد آبادي نمونه مورد نظر بـه  بر حسب تعداد واحد مسکونی به طبقاتی تقسیم میوس یدالینسکنه با روش 
 شوند.  شود. تعداد واحد مسکونی نمونه مربوط به هر شهرستان از داخل آبادي هاي نمونه انتخاب می روش تصادفی ساده استخراج می

 
 روش تعیین اندازه نمونه

 شوند: ه اول و دوم به روش زیر تعیین میتعداد نمونه هاي مرحل
 

 ي اول (تعداد آبادي نمونه) مرحله -الف
باشند با در نظـر گـرفتن مفروضـات زیـر،  با توجه به نتایج اجراي قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهاي مورد نظر طرح از نوع نسبت می

 د: تعداد آبادي نمونه در هر استان با استفاده از فرمول زیر تعیین ش
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Nهاي داراي سکنه در هر استان در چارچوب : تعداد آبادي 
deff براي آن در نظر گرفته شد. 1: اثر طرح که با توجه به نتایج اجراي قبلی مقدار محافظه کارانه 

 

 شود.  تعداد آبادي نمونه در هر استان به صورت متناسب بین طبقات آن استان توزیع می
 

 مرحله دوم (تعداد واحد مسکونی نمونه) -ب
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p:  فرض شده است. 3/0نسبت صفت مورد نظر مربوط به واحدهاي مسکونی در هر شهرستان که حداقل 
r فرض شده است. 18/0: مقدار خطاي نسبی نسبت مورد نظر در هر شهرستان که حداکثر 

mهاي داراي سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهاي مسکونی نمونه در آبادي 
Mهاي داراي سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهاي مسکونی در آبادي 

deff شود. منظور می 2: اثر طرح که با توجه به نتایج اجراي قبلی برابر 
 گردد. ر هر شهرستان به صورت متناسب بین طبقات آن شهرستان توزیع میتعداد واحد مسکونی د

 

هاي نمونه در هر طبقه از هر شهرستان تعداد واحدهاي مسکونی نمونـه  سپس با تقسیم تعداد واحدهاي مسکونی نمونه به تعداد آبادي
 شود.  در هر آبادي محاسبه می

 
 روش انتخاب واحدهاي نمونه

 شود: دو مرحله و به صورت زیر انجام میها در  انتخاب نمونه
 

ها، تعداد آبادي هـاي تخصـیص یافتـه بـه هـر طبقـه بـه روش تصـادفی سـاده بـدون  بندي آبادي پس از طبقهي اول:  مرحله -الف
 شوند.  جایگذاري انتخاب می

 

   ي دوم: مرحله -ب
ي مـورد نیـاز بـه  دهاي مسکونی آبـادي، تعـداد نمونـهبرداري از کل واح هاي معمولی، پس از فهرست هاي معمولی: در آبادي آبادي .1

 شوند. اي انتخاب می روش سیستماتیک دایره
واحد مسکونی در آبادي، تعداد نمونـه ي مـورد نیـاز از بـین  180هاي بزرگ، پس از فهرست برداري از  هاي بزرگ: در آبادي آبادي .2

 شوند. ها به روش سیستماتیک انتخاب می آن
 شود.   براي سهولت اجرا، شماره ردیف واحدهاي مسکونی نمونه در هر آبادي مشخص شده و در اختیار گروه اجرا گذاشته می

 
 گیري نتایج طرح خطاي نمونه

 دست آمد: پس از بررسی اطالعات حاصل از اجراي طرح، نتایج زیر به
درصد باشد، ممکن است میزان خطاي  30درصد، کمتر از در جداول مربوط به صفات کیفی، وقتی که مقدار یک ستون بر حسب  -

 تر شود.بینی شده بیش وردهاي حاصل، از میزان پیشآنسبی بر

ها میانگین محاسبه شده است) در  وردهاي حاصل از اجراي طرح براي صفات کمی (صفاتی که براي آنآمیزان خطاي نسبی بر -
تر موارد میزان خطاي نسبی محاسبه شده از میزان خطاي شود در بیش یآمده است. همانطور که مشاهده م انتهاي نشریهجدول 

بینی شده کمتر است. فقط در موارد اندکی به دلیل تعداد مشاهدات کم یا میزان پراکندگی باال، میزان خطاي نسبی  نسبی پیش
 تر است.  بینی شده بیش محاسبه شده از میزان پیش
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 تعاریف و مفاهیم
 
 
ي  هم پیوسته (اعم از کشاورزي و غیرکشاورزي) اسـت کـه خـارج از محـدوده ي یک یا چند مکان و اراضی به آبادي مجموعه آبادي: 

  ها، معـادن، خانـه نه تنهـا دهـات، بلکـه مـزارع، قهوه  به این ترتیب،ي ثبتی یا عرفی مستقل باشــد.  شهرها واقع شده و داراي محدوده
یـا در  ثبتی یا عرفی مستقلی باشند ي که داراي محدودههاي صنعتی و ...  ها، شهرك اي نظامی، مرغداريه ، پادگانآهن هاي راه ایستگاه
   د.نشو نیز آبادي محسوب میي عرفی شهر یا آبادي دیگري قرار نگرفته باشند  محدوده

 

ها،  هـاي نظـامی، مرغـداري آهـن، پادگان راههاي  ایسـتگاه  ها، معادن، خانه روستا همان آبادي است با این تفاوت که مزارع، قهوه روستا:
 شوند.  ي شهرها، روستا محسوب نمی هاي صنعتی و ... واقع در خارج از محدوده شهرك

 

گاه خالی از سکنه نشـود،  در زمان آمارگیري داراي سکنه باشد و در طول سال هیچ روستا،چه  : چناني دایمی داراي سکنهروستاي 
 شود. نامیده می "دائمیي  داراي سکنهروستاي "
 

هایی از سال خالی از سکنه شود،  در زمان آمارگیري داراي سکنه باشد و در زمان روستا،چه  : چناني موسمی داراي سکنهروستاي 
 شود. نامیده می "ي موسمی داراي سکنهروستاي "
 

 . فعال و شاغل روستا به آن اشتغال دارند ترین افراد نوع فعالیت اقتصادي است که بیشفعالیت اقتصادي غالب اهالی  روستا: 
 

هاي تولیدي در  منظور از تولید صنایع دستی در روستا، صنایع دستی تولید شده توسط کارگاه :صنایع دستی در روستاتولید 
 باشد(روستاهاي داراي کارگاه تولید صنایع دستی). روستا می

 

بسیار کم از یکدیگر  و در کنـار هـم سـاخته  ي هبه هم پیوسته و با فاصل چه واحدهاي مسکونی روستا، چنانبافت مسکونی متراکم: 
 شوند. اند، متراکم نامیده می شده

 

انـد،  طور پراکنـده سـاخته شـده دیگر و بـه زیـاد از یـک ي هچه واحدهاي مسکونی روستا، با فاصـل چنانبافت مسکونی غیر متراکم: 
 شوند. غیرمتراکم نامیده می

 

طور کامل منطبـق نبـود، یعنـی نـه  چه واحدهاي مسکونی روستا با هیچ یک از دو حالت فوق، به چنانمتراکم: بافت مسکونی نیمه 
 شوند. کامالً متراکم و نه کامالً  پراکنده باشند، نیمه متراکم نامیده می

 

در سـاخت بنـاي واحـد مسـکونی مـورد  دتواننـ میمصالحی هستند که در محیط طبیعی اطراف روستا وجود داشته و  مصالح بومی:
   د.ناستفاده قرار گیر

 

حمل و نقل به محل ساخت  با وسایل نیمه صنعتی ساخته می شوند و هر نوع مصالحی که درکارخانجات صنعتی و مصالح غیربومی:
 و سرامیک. جرآهن، سیمان، کاشی، آشود، مانند تیر منتقل میروستا واحدهاي مسکونی 

 

هاي اعالم شده براي یـک  منظور میانگین قیمتت یک مترمربع زمین روستا براي احداث واحد مسکونی: قیم ي مظنهمتوسط 
مطلعـین و معتمـدین نفـر از  3پرسـش و تحقیـق از حـداقل روستا است که از طریـق  زمین براي احداث واحد مسکونی درمتر مربع 
 آید. می دست روستا به
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 ي ههـاي اعـالم شـده بـراي هزینـ منظور میـانگین قیمتساخت یا احداث یک مترمربع بنا در روستا:  ي ههزین ي مظنهمتوسط 
 آید. می دست روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  3طریق پرسش و تحقیق از حداقل احداث یک مترمربع بنا در روستا است که از 

 

یک مترمربع بنا در روسـتا اسـت کـه از طریـق  بهاي اجارهمیانگین منظور یک مترمربع بنا در روستا: بهاي  اجاره ي مظنهمتوسط 
 آید. دست می روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  3تحقیق از حداقل پرسش و 

 

هاي حمل و نقل عمومی براي دسترسی مـردم روسـتا بـه روسـتاها و شـهرهاي  سیستممنظور سیستم حمل و نقل عمومی روستا: 
 شود. که از طریق اتوبوس، مینی بوس، تاکسی سرویس، وانت بار و وسایل دیگر انجام میباشد  اطراف و بالعکس می

 

منظور از واحد مسکونی مکانی است که به منظور سکونت خانوار ساخته شده (حتی اگر افراد بومی روسـتا بـه طـور  :واحد مسکونی
 شود.  استفاده میموسمی در آن زندگی کنند) و یا در زمان آمارگیري به این منظور از آن 

 

واحدهاي مسکونی هستند که از مصالح سخت، مانند آجر، آهن، سنگ، سیمان، چوب، خشـت و ... بـه  واحدهاي مسکونی معمولی:
 اند. منظور سکونت ساخته شده

 

چنـد  چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیري داراي سکنه باشـد (هـر چنان ي دایمی: واحد مسکونی معمولی داراي سکنه
 شود. نامیده می "ي دائمی واحد مسکونی معمولی داراي سکنه"موقتاً غایب باشند) و در طول سال هیچ گاه خالی از سکنه نشود، 

 

چه واحد مسـکونی معمـولی، در زمـان آمـارگیري داراي سـکنه باشـد و در  چنان ي موسمی: واحد مسکونی معمولی داراي سکنه
الزم به ذکـر اسـت واحـدهاي شود.  نامیده می "ي موسمی واحد مسکونی معمولی داراي سکنه"ود،هایی از سال خالی از سکنه ش زمان

 افراد غیر بومی و غیر ساکن در روستا مورد نظر نیست. ي موسمی داراي سکنهمسکونی 
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیري خالی از سکنه باشد و در  چنان ي موسمی: واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه
الزم به ذکر است واحدهاي شود.  نامیده می "ي موسمی واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه"هایی از سال داراي سکنه شود، زمان

 .موسمی افراد غیربومی و غیرساکن در روستا مورد نظر نیست ي خالی از سکنه مسکونی
ي موسمی در این طرح مورد نظر بوده  ي دایمی و موسمی و نیز خالی از سکنه هر سه گروه واحدهاي مسکونی معمولی داراي سکنه

 است.
 

، تعیین جهـت جغرافیـایی نماهاي واحد مسکونیجهت جغرافیایی نما یا منظور از  :ی نما یا نماهاي واحد مسکونیایجهت جغرافی
 قرار گرفته است. است که نما یا نماها در آن

 

. ی است که در دیوارهـا قـرار دارنـدهای درها، پنجره ها و روزنه منظور از بازشو، : بازشوها (در و پنجره و روزنه) در واحد مسکونی
ي داخـل میـزان ارتبـاط فضـا ي سازند و نشان دهنـده را مقدور میو دید مناظر نور و تهویه هوا  و خروج ساکنان، بازشوها امکان ورود

 .هستند خارج از ساختماني هابا فضا ساختمان
 

 .استمترمربع  1کمتر از آن مساحت قاب بازشویی است که  کوچک: يبازشو
 

 . استمترمربع  2تا  1 آن بینمساحت قاب بازشویی است که  متوسط: يبازشو 
 

 .استمترمربع  2تر از  بیشآن مساحت قاب بازشویی است که  بزرگ: يبازشو
 

که در روي زمین یـا زیـرزمین واقـع شـده  اعم از این ساختمانتعداد سطوح (سقف) یک  :واحد مسکونی ساختمان تعداد طبقات
    د.نگوی باشند، را طبقه می
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هایی است که از اتمام بناي واحد مسکونی تا زمان آمارگیري گذشته اسـت. در صـورتی  منظور تعداد سال :عمر بناي واحد مسکونی
هاي مختلف ساخته شده، تشکیل شده باشد، عمر قسمتی کـه اول سـاخته شـده در که یک واحد مسکونی از چند قسمت که در سال

 شود.       نظر گرفته می
 

واحد مسکونی در آن واقـع شـده اسـت.  منظور مساحت قطعه زمینی است که ساختمان :واحد مسکونی ساختمانمساحت زمین 
 مسکونی مجاور  یا معبر عمومی است.معموالً دیوار، حصار، واحدهاي مرز این محدوده 

 

زیربنـاي فضـاهاي زیسـتی، فضـاهاي معیشـتی، فضـاهاي زیسـتی و  ا برابر مجموع مسـاحتمساحت کل زیربن :مساحت کل زیربنا
 . دارد که بناي واحد مسکونی در آن بنا شده قرارقطعه زمینی  ي که در محدودهتی و سایر فضاها است معیش

 

                 همکف است. ي منظور از سطح اشغال، مساحت زیربناي طبقه :سطح اشغال
 

که صرفاً براي استراحت،  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهايمساحت  منظور مجموع :مساحت زیربناي فضاهاي زیستی
هـاي  ، مطالعه، شست و شو و یا هر نـوع فعالیـت دیگـر مربـوط بـه زنـدگی بجـز فعالیتخوردن غذا، پذیراییآماده کردن یا  خوابیدن،

 . تولیدي و معیشتی از آن استفاده شود
 

بـراي انجـام صـرفاً  کـه استواحد مسکونی  محصور و مسقف فضاهاي منظور مجموع مساحت :مساحت زیربناي فضاهاي معیشتی
بافی، حصـیربافی، تولیـد ماسـت و  قالی واحد مسکونی (نظیر دام داري، کشاورزي، باغ داري، ساکنان و معیشتی هاي اقتصادي فعالیت

  استفاده شود.)  ...کره و گرفتن شیر و 
 

 واحد مسـکونی اسـت مسقفمحصور و  فضاهاي منظور مجموع مساحت : معیشتی ومساحت زیربناي فضاهاي مشترك زیستی 
شود و هـم دار قـالی در آن  مانند اتاقی که هم در آن غذا خورده میهم به فعالیت زیستی و هم به فعالیت معیشتی اختصاص دارد.  که

   .برپاست
 

ي  هاي سه گانه هیچ یک از عملکردکه  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهاي : منظور مجموع مساحتمساحت سایر فضاها 
   فوق را نداشته باشد.

 

، پـذیرایی، خـواب فضـاي .متر ارتفـاع دارد 2متر مربع مساحت و  4است که حداقل  ي دار فضاي محصور و سقف ،تاقامنظور از  :تاقا
فضـاهایی  شـوند. اتـاق محسـوب می دنمتر ارتفاع داشته باشـ 2متر مربع مساحت و  4که حداقل  به شرط آنهال، آشپزخانه و انباري 

 شوند. مین محسوبکاهدانی و ... اتاق طویله و  توالت ،آب انبار، ،حمامگاراژ، مانند 
 

تعیین نوع مالکیت واحد مسکونی از نظر رسمی و قانونی اسـت. واحـد مسـکونی منظور از سند واحد مسکونی،  :سند واحد مسکونی
 7د منگوله دار)، برگه واگذاري (واگذاري شـده توسـط هیئـت ممکن است داراي سند رسمی (سند سازمان ثبت امالك موسوم به سن

 .اي (موسوم به عادي) باشد هاي مسکن، بنیاد مسکن و غیره) و سند خطی(نسقی) یا قول نامه نفره سابق، تعاونی
 

دارد، ارتبـاط  هاي روزمره زندگی که نیـاز بـه فضـاي بـاز عالوه بر انجام برخی فعالیت باز و بدون سقفی است که يحیاط فضا :حیاط
اي از  بخـش عمـده ه در نقـاط روسـتایی،ژبـه ویـ حیاط یا محوطه بـاز و نیمـه محصـور سازد. میان عناصر واحد مسکونی را برقرار می

را درخود امکان پذیر می سـازد. در مسـکن روسـتایی در بسـیاري از مـوارد در  (باغچه، حوض و...) عملکردهاي عناصر واحد مسکونی
 است. روزمره زندگیهاي  خدمت تولید، معیشت و تامین مایحتاج روزانه و دیگر فعالیت

 

اقل ایوان حـد عمل می کند. )حیاطفضاي باز (واحد مسکونی و  داخلیایوان فضاي مسقفی است که به عنوان رابط بین فضاي  :ایوان
 باشد. از یک طرف و حد اکثر از سه طرف به فضاي باز مرتبط می

 

کنـد و موجـب پایـداري  ي اجزایی از ساختمان است که نیروي افقی و عمودي را به زمـین منتقـل می منظور از سازه، مجموعهسازه: 
 شود. اي ساختمان محسوب می شود. اسکلت از مجموعه اعضاي سازه ساختمان می
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کنـد. در  بنایی است که اسکلت آن با تیرآهن بنا می شود و این اسکلت بـار سـاختمان را تحمـل می اسکلت فلزي):ي فلزي(  سازه
 دهد.  پارچه را تشکیل می کار رفته در دیوار و سقف به یکدیگر متصل می شود و یک اسکلت یک هاي به این شیوه ساخت، تیرآهن

 

ها و کالف سقف) از بتون آرمه (بتون همراه با آرماتور و میلگرد) ساخته  بنایی است که اسکلت آن (ستون ي بتنی(بتون آرمه): سازه
 شده است و این اسکلت، بار ساختمان را تحمل می کند. 

 

آجر، بلـوك  بنایی است که با آجر یا بلوك و آهن ساخته شده است، سقف از تیرآهن و آجر و دیوارها ازي بنایی (دیوار باربر):  سازه
 کند. یا سنگ است و دیوارها بار ساختمان را تحمل می

 

رود  اي در اسکلت و اعضاي باربر آن ( تیر، ستون و غیره) به کار مـی بنایی است که چوب به عنوان یکی از مصالح سازه چوبی: ي سازه
 .شودمی ها به پی و زمین منتقل  از طریق تیرها و ستونو بارهاي وارده به آن  و وزن بنا

 

آیـد.  هاي سازه اي فوق بـه دسـت می بنایی است که از ترکیب حداقل دو نوع از نظام : هاي فوق) (ترکیبی از سازه مختلط ي سازه
 .باشد هاي فوق می سازه آن ترکیبی از سازهمثالً فلزي و بنایی یا بتنی و بنایی که 

 
ت که براي یکپارچه کردن سـاختمان و اتصـال دیوارهـا بـه یکـدیگر و منظور از کالف، یک پروفیل فلزي یا یک قطعه بتنی اس کالف:

 شود تا بتواند بارهاي افقی را تحمل کنند.دیوارها به کف و سقف در نظر گرفته می
 

 عهده دارد.  ي انتقال بار واحد مسکونی به زمین را به بخشی از بنا است که در زمین قرار گرفته و وظیفه پی:
 

که بین زمین یا پی و دیوار قرار دارد و معموالً بخشی از آن در مجاور سطح زمین و بخشی بـاالتر از است بخشی از بنا  کرسی چینی:
 سطح زمین قرار دارد.

 

منظور حفاظـت روي آن را بـا مصـالح  بـهسـقف، ي  زهسـا اجـرايبعد از  ي ساخت، در آخرین مرحلهپوشش سقف واحد مسکونی: 
   .کنند پوششی تکمیل می

 

 شود. صورت کامالً افقی و موازي با سطح زمین باشد به آن سقف مسطح اطالق می چه پوشش سطح به چنان مسطح:سقف 
 

هاي سقف است که معموالً با استفاده از خرپاهاي چوبی یا فلزي و در مناطقی کـه بـارش جـوي زیـاد  نوعی از سازه : دار شیبسقف 
هاي  صـورت شـیب هاي شیروانی معموالً به در سقفنسبت به افق زاویه داشته و دار  بشی هاي سقفشود. سطح نهایی  است استفاده می

 شوند. طرفه و چهارطرفه اجرا می  طرفه، سه طرفه، دو یک
 

مقطـع اول شوند.  کره هستند که از خشت یا آجر ساخته می اي از نیم نوعی سقف که معموالً بخشی یا نیمه :(نیم کره) گنبديسقف 
 شود. کروي میگنبد  ومقطع مربعی شکل تبدیل به شکل دایره  که در ادامه، ترین سطح آن، مربع شکل است گنبد در پایین

 

از خشت یا آجر است. این نوع سقف از امتداد و تکرار یـک  )انحنایی( اي کمانی هپوست نوعی سقف با :اي (نیم استوانه) هگهوارسقف 
 در تمام طول خود یک انحناي مشخص دارد.است و بخشی از یک استوانه و به عنوان  شود کمان روي محور طولی ایجاد می

 

رفتـه  کـار هبـشـود. مصـالح  کاري رطوبتی استفاده می گیري از نفوذ آب باران و برف در سقف از عایق براي پیش کاري رطوبتی: عایق
 ق پالستیک است.گل، قیرگونی، عایق رطوبتی آماده، نایلون و یا ور کاري رطوبتی شامل کاه براي عایق
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 ها خالصه یافته
 
 
 
 

 فعالیت اقتصادي غالب اهالی روستاهاي استان

روستاي داراي بیست واحد مسکونی  2011دهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصـد) صـنعت و  0/6روسـتا ( 120درصد) کشـاورزي و  0/94روستا ( 1891، فعالیت غالب اهالی خوزستانتر استان معمولی و بیش

 خدمات بوده است.
 

  1392برحسب نوع فعالیت اقتصادي غالب اهالی:  خوزستانهاي استان  روستا-1

 شرح  تعداد روستا کشاورزي صنعت و خدمات

 تعداد 2011 1891 120
 درصد 0/100 94/0 6/0

 
 نوع بافت مسکونی در روستاهاي استان  

درصد) داراي  0/45(روستا  904درصد) داراي بافت مسکونی متراکم،  8/42( خوزستانروستاي استان  860 دهد نتایج طرح نشان می
 اند.  متراکم بوده درصد) داراي بافت مسکونی غیر 3/12( روستا 247متراکم و  بافت مسکونی نیمه

 

     1392: بافت مسکونی نوعبرحسب  خوزستانهاي استان  روستا-2

 شرح  تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیرمتراکم

 تعداد 2011 860 904 247
 درصد 0/100 42/8 45/0 12/3

 
 تعداد طبقات ساختمان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

در  واحد مسکونی معمولی 210196دهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  ایج طرح آمارگیري از ویژگینت
درصد) دو طبقه و  1/3( واحد مسکونی 6552درصد) یک طبقه و  9/96( واحد مسکونی 203644، تعداد خوزستانهاي استان  روستا
 است.  تعداد طبقه بوده  0/1 خوزستانمسکونی معمولی روستایی استان  هايواحداند، میانگین تعداد طبقات در  تر بوده بیش

 

 1392تعداد طبقات و میانگین آن:  برحسب خوزستاناستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی -3

  میانگین تعداد کل طبقات
 تعداد طبقات

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 
 جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش

 تعداد 210196 1/0 210196 203644 6552
 درصد 0/100 - 0/100 96/9 3/1
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 عمر واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

درصـد)  6/23( واحـد مسـکونی49637 ، خوزسـتانهاي اسـتان  در روسـتا مسکونی معمولی هايواحدراساس نتایج طرح، از مجموع ب
درصـد)  6/21( واحـد مسـکونی 45367سـال،  14تـا  5درصد) داراي عمر  6/31( واحد مسکونی 66396سال،  5داراي عمر کمتر از 

 هايواحـداند، میـانگین عمـر در   تر بوده سال و بیش 25درصد) داراي عمر  2/23( واحد مسکونی 48795سال و  24تا  15داراي عمر 
 سال بوده است. 9/14 مسکونی معمولی روستایی کشور

 

  1392برحسب عمر و میانگین آن:  خوزستاناستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی-4

 و سال  25
 تربیش

 24 تا 15 
 سال

 14 تا   5
 سال

 5 از کمتر
 سال

  میانگین
 عمر (سال)

 واحد تعداد
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 210196 14/9 49637 66396 45367 48795

 درصد 0/100 - 23/6 31/6 21/6 23/2

 
 مساحت زمین ساختمان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

درصـد)  3/29( واحـد مسـکونی 61515، خوزسـتانهاي اسـتان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
مترمربـع،  300تـا  201درصـد) داراي مسـاحت زمـین  7/27( واحـد مسـکونی 58272مترمربع و کمتر،  200 داراي مساحت زمین

درصـد) داراي  1/18( واحـد مسـکونی 38034مترمربـع و  500تـا  301) داراي مساحت زمین درصد  9/24( واحد مسکونی 52374
 1/385خوزسـتانمسکونی معمولی روستایی استان  هايواحدند، میانگین مساحت زمین در   ا مترمربع بوده 500مساحت زمین بیش از 

 مترمربع بوده است.
 

  1392مساحت زمین و میانگین آن: برحسب  خوزستاناستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی-5

 500 از بیش
 مترمربع

 500 تا 301
 مترمربع

 300تا  201
 مترمربع

مترمربع  200 
 و کمتر

مساحت  میانگین
 زمین (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 210196 385/1 61515 58272 52374 38034

 درصد 0/100 - 29/3 27/7 24/9 18/1

 
 وضعیت و نوع عملکرد فضاهاي واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

زیسـتی  ي بـا عملکـردفضـاهاکـه همگـی داراي  خوزسـتانهاي استان  در روستا واحد مسکونی 210196براساس نتایج طرح، از کل 
ي فضـاهادرصـد) داراي  6/0( واحد مسکونی 1355ي با عملکرد معیشتی، فضاهادرصد) داراي  3/18( مسکونیواحد  38444اند،  بوده

ي بـا فضـاهایـا فاقـد  ریسـا ي با عملکردفضاهادرصد) داراي  3/81( واحد مسکونی 170971با عملکرد مشترك زیستی و معیشتی و 
 اند. عملکرد غیر زیستی بوده

 
       1392وضعیت و نوع عملکرد فضاها: برحسب  خوزستاناستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی-6

 ي با عملکردفضاهاداراي 
ي با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ي با فضاهاداراي 
مشترك  عملکرد

  و معیشتی یستیز

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 یشتیمع

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 210196 210196 38444 1355 170971

 درصد 0/100 0/100 18/3 0/6 81/3
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 کل مساحت زیربناي واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان

درصـد) داراي  4/8( واحد مسکونی 17734 ،خوزستانهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
مترمربـع،  120تـا  60درصد) داراي مساحت کل زیربناي  0/50( واحد مسکونی 105073مترمربع،  60مساحت کل زیربناي کمتر از 

درصـد)  8/10( واحـد مسـکونی 22738مترمربـع و  180تـا  121درصد) داراي مساحت کل زیربنـاي  8/30( واحد مسکونی 64651
مسـکونی معمـولی روسـتایی  هايواحـداند، میانگین مساحت زیربناي کـل در   مترمربع بوده 180 داراي مساحت کل زیربناي بیش از

 مترمربع بوده است.  5/122 خوزستاناستان 
 

  1392مساحت زیربنا و میانگین آن: برحسب کل  خوزستاناستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی-7

 180بیش از  
 مترمربع

  180تا  121
 مترمربع

  120تا  60
 مترمربع

  60کمتر از  
 مترمربع 

مساحت  میانگین
 زیربناي کل (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 210196 122/5 17734 105073 64651 22738
 درصد 0/100 - 8/4 50/0 30/8 10/8

 
 استان  ییروستا یمعمول یمسکون يتعداد اتاق در واحدها

هاي  در روسـتا مسـکونی معمـولی هايواحددهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصـد) داراي دو اتـاق،  1/10( واحـد مسـکونی 21230درصد) داراي یک اتـاق،  1/1( واحد مسکونی 2311، تعداد خوزستاناستان 

واحـد  74946اتـاق و چهـار درصـد) داراي  5/28( واحـد مسـکونی 59938سـه اتـاق، درصـد) داراي  6/24( واحد مسکونی 51770
 خوزستانمسکونی معمولی روستایی استان  هايواحداند، میانگین تعداد اتاق در  تر بوده اتاق و بیش درصد) داراي پنج 7/35( مسکونی

 .اتاق بوده است 1/4
 
 1392تعداد اتاق و میانگین آن:  برحسب خوزستاناستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی-8

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
اتاق  پنج شرح

 ترو بیش
 جمع اتاق یک دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

 تعداد 210196 4/1 210196 2311 21230 51770 59938 74946
 درصد 0/100 - 100/0 1/1 10/1 24/6 28/5 35/7

 
 ي فضاهاي زیستی واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان   نوع سازه

واحـد  209328 فضاهاي زیستی، در ساخت خوزستانهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
درصـد)  1/0( واحد مسکونی 114 و ي فلزي یا بتنی سازهدرصد) از  3/0( واحد مسکونی 678ي بنایی،  سازهدرصد) از  6/99( مسکونی

درصد) اظهـار نشـده  0/0( واحد مسکونی 75در  فضاهاي زیستی ي نوع سازهي چوبی یا مختلط استفاده شده است. همچنین  سازهاز 
 است.

 
     1392: برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستی خوزستاناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی -9

 اظهار نشده
چوبی یا ي سازه

 مختلط
ي فلزي یا  سازه

 بتنی
 سازه بنایی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 210196 209328 678 114 75
 درصد 0/100 99/6 0/3 0/1 0/0

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودارها
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 1392 غالب اهالی:اقتصادي فعالیت برحسب نوع  خوزستاناستان ي ها روستا -1نمودار   
 
 

 

 
 

 
 1392 :افت مسکونیب برحسب نوع خوزستاناستان روستاهاي  -2نمودار 

 
 

 
 
 
 
 

 صنعت یا خدمات
6/0% 

 کشاورزي
94/0% 

 بافت غیرمتراکم
12/3% 

 بافت نیمه متراکم
45/0% 

 بافت متراکم
42/8% 
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 1392 :برحسب عمر خوزستاناستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی -3مودار ن
 

 
 

 
 
 

 
 

  1392 مساحت زمین:برحسب  خوزستاناستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی -4نمودار         

 
 
 

 

 سال و بیش تر25
23/2% 

 سال 24تا 15
 سال 14تا 5 21/6%

31/6% 

 سال 5کمتراز 
23/6% 

 مترمربع 500بیش از 
18/1% 

 مترمربع 500تا  301
24/9% 

 مترمربع 300تا  201
27/7% 

 مترمربع یا کمتر200 
29/3% 
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 1392 مساحت زیربنا:کل برحسب  خوزستاناستان روستایی  معمولی واحدهاي مسکونی -5نمودار 

 

 
 

 در فضاهاي برحسب نوع سازه خوزستاناستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی -6نمودار 
 1392 :زیستی 

 
 

 مترمربع180بیش از 
10/8% 

 مترمربع 180تا 121
 مترمربع 120تا 60 30/8%

50/0% 

 مترمربع60کمتراز 
8/4% 

 اظهار نشده
0/0% 

 سازه ي چوبی یا مختلط
0/1% 

 سازه ي فلزي یا بتنی
0/3% 

 بنایی سازه ي 
99/6% 





 

 

 

 
 

 

 ها جدول
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 1392برحسب نوع فعالیت اقتصادي غالب اهالی:  خوزستاناستان  هاي  روستا -1

 شهرستان تعداد روستا کشاورزي خدمات و صنعت

ف           2011 1891 120  آ ٌّ ق ک ف   آ  ................  

 
 1392تولید صنایع دستی: کارگاه برحسب وضعیت  خوزستاناستان  هاي  روستا -2

 شهرستان تعداد روستا دستی تولید صنایع کارگاه داراي دستی تولید صنایع فاقد کارگاه

ف            2011 44 1967  آ ف  آ ٌّ ق   ................. ک

 
 1392برحسب نوع بافت مسکونی:  خوزستاناستان  هاي  روستا -3

 شهرستان تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیر متراکم

ف           2011 860 904 247  آ ٌّ ق ک ف   آ  ................  

 
    1392برحسب وضعیت و جهت گسترش:  خوزستاناستان  هاي  روستا -4

 فاقد گسترش

 داراي گسترش برحسب جهت

 شهرستان تعداد روستا
 جمع اراضی زراعی باغات سایر

ف           2011 983 657 67 259 1028  آ  ف  آ ٌّ ق   ................ ک

 
 1392در احداث واحدهاي مسکونی:  کار رفته هبي  هبرحسب نوع مصالح عمد  خوزستاناستان  هاي  روستا -5

 شهرستان تعداد روستا مصالح بومی مصالح غیر بومی مصالح توام

ف           2011 451 1171 389  آ ٌّ ق ک ف   آ  .................  
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 1392آوري و دفع زباله:  برحسب وضعیت و سازمان مسئول جمع  خوزستاناستان  هاي  روستا -6

سازمان  فاقد
مسئول 

آوري و  جمع
 دفع زباله

 آوري و دفع زباله داراي سازمان مسئول جمع

 ي،اسالمی آباد يشورا شهرستان تعداد روستا
 یا سایر شهر نزدیک يشهردار

 

، يداربخش
 يیا دهیار يدهدار

 جمع

ف           2011 752 609 143 1259  آ ٌّ ق ک ف   آ  ................  

 
 1392:استفاده در سیستم حمل و نقل عمومیي مورد  وسیلهترین نوع  برحسب عمده  خوزستاناستان  هاي  روستا -7

 شهرستان تعداد روستا تاکسی سرویس بوس یا مینی اتوبوس یا سایر  بار وانت

ف           2011 1541 281 189  آ ٌّ ق ک ف   آ  ...................  

 
 1392: قیمت یک مترمربع زمین براي احداث واحد مسکونی ي برحسب متوسط مظنه خوزستاناستان  هاي  روستا  -8

 فاقد هايآبادي
 خرید و فروش زمین

 شده

 شده خرید و فروش زمین داراي هايآبادي
تعداد 
 روستا

 میانگین قیمت خرید یک مترمربع زمین شهرستان
 (هزارریال)

 تعداد

ف           2011 498 850/7 1513  آ ٌّ ق ک ف   آ  .................  

 
 1392: مسکونیي احداث یک مترمربع زیربناي ي هزینه برحسب متوسط مظنه خوزستاناستان  هاي  روستا -9

فاقد واحد  يهايآباد
 مسکونی احداثی

 مسکونی احداثی واحد يداراي ها يآباد
تعداد 
 روستا

میانگین هزینه احداث یک مترمربع زیربنا  شهرستان
 (هزارریال)

 تعداد

ف           2011 1279 3542/8 732  آ ٌّ ق ک ف   آ .................  

 
 1392ي یک مترمربع زیربناي مسکونی: بهاي ماهانه ي اجاره  سط مظنهمتوبرحسب  خوزستاناستان  هاي  روستا -10

 واحد فاقد هايآبادي
 استیجاري مسکونی

 يمسکونی استیجار واحد يداراي ها يآباد
تعداد 
 روستا

یک مترمربع  يماهانه يمیانگین اجاره بها شهرستان
 (هزارریال )

 تعداد

ف           2011 455 21/0 1556  آ ٌّ ق ک ف   آ  ................  
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 1392: شهرستانتفکیک  برحسب جهت جغرافیایی نماها به  خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -11

 هاتعداد نما شمال جنوب شرق غرب اظهار نشده
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف           210196 231474 59693 68710 59622 43449 1353  آ ٌّ ق ک ف   آ  .................  

  ...................................................... آبادان 7728 8333 2553 2215 2078 1487 175

  ............................................... اندیمشک 5843 6073 1535 2389 1095 1054 0

  ........................................................ اهواز 42497 47138 9777 10581 16276 10504 73

  .......................................................... ایذه 12230 13529 2495 4101 3199 3733 0

  ........................................... بندرماهشهر 3552 3851 1083 1010 1225 533 14

  .................................................... بهبهان 10446 11447 2380 3732 3179 2156 18

  ................................................. خرمشهر 5971 6666 1576 1637 1962 1492 35

  ..................................................... دزفول 23315 25032 7911 6625 5767 4729 0

  ......................................... آزادگان دشت 6938 9781 2897 3345 2149 1389 22

  ................................................... رامهرمز 5596 5667 995 1570 1917 1185 15

  ................................................... شادگان 14167 14661 6768 6704 573 616 388

  ................................................... شوشتر  11229 13016 1709 6670 2897 1740 24

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 1075 286 411 230 148 0

  ...................................................... شوش 19333 19016 6763 3451 5515 3287 494

  ................................................... ملک باغ 10192 10206 2082 3079 2604 2440 0

  ..................................................... امیدیه 5234 5406 1279 1337 1625 1164 16

  ......................................................... اللی 1853 1904 335 549 510 510 0

  ................................................ هندیجان 1743 1984 403 525 573 484 0

  .................................................... رامشیر 3625 5338 1495 1307 1299 1238 42

  .......................................................گتوند 3552 4457 1359 1290 1030 777 0

  ....................................................... اندیکا 6632 6730 1260 2699 1900 872 13

  .................................................... هفتگل 1001 997 228 334 283 152 7

  ....................................................... هویزه 1798 2738 668 1007 524 538 5

  .........................................................باوي 4657 6429 1858 2139 1210 1221 14
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 1392تفکیک شهرستان:  برحسب تعداد نما و میانگین آن به  خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -12

 اظهار نشده
چهار و 

 تر بیش
 یک نما دو نما سه نما

میانگین 
 تعداد نما

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف           210196 1/1 188224 18841 1542 235 1353  آ ٌّ ق ک ف   آ  ..................  

  ....................................................... آبادان 7728 1/1 6837 651 65 0 175

  ................................................ اندیمشک 5843 1/0 5613 230 0 0 0

  ......................................................... اهواز 42497 1/1 37868 4398 158 0 73

  .......................................................... ایذه 12230 1/1 10988 1186 57 0 0

  ............................................ بندرماهشهر 3552 1/1 3269 241 12 16 14

  ..................................................... بهبهان 10446 1/1 9469 898 61 0 18

  .................................................. خرمشهر 5971 1/1 5223 695 18 0 35

  ...................................................... دزفول 23315 1/1 21685 1544 86 0 0

  .......................................... آزادگان دشت 6938 1/4 4401 2194 291 30 22

  .................................................... رامهرمز 5596 1/0 5496 86 0 0 15

  ................................................... شادگان 14167 1/1 13018 639 122 0 388

  ................................................... شوشتر  11229 1/2 9491 1616 97 0 24

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 1/0 1053 11 0 0 0

  ....................................................... شوش 19333 1/0 18663 177 0 0 494

  .................................................... ملک باغ 10192 1/0 10179 13 0 0 0

  ...................................................... امیدیه 5234 1/0 5031 187 0 0 16

  .......................................................... اللی 1853 1/0 1802 51 0 0 0

  ................................................. هندیجان 1743 1/1 1518 215 5 6 0

  ..................................................... رامشیر 3625 1/5 2289 960 209 126 42

  ....................................................... گتوند 3552 1/3 2732 750 56 14 0

  ....................................................... اندیکا 6632 1/0 6520 88 12 0 13

  ..................................................... هفتگل 1001 1/0 991 3 0 0 7

  ....................................................... هویزه 1798 1/5 1024 619 126 25 5

  ......................................................... باوي 4657 1/4 3066 1389 169 19 14
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 1392شهرستان: تفکیک  برحسب نوع بازشو در فضاهاي زیستی به  خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -13

 شهرستان واحد مسکونیتعداد  داراي بازشوي کوچک داراي بازشوي متوسط داراي بازشوي بزرگ

ف           210196 90668 160302 193706  آ ٌّ ق ک ف   آ  .................  

  ....................................................... آبادان 7728 4917 6514 7666

  ................................................ اندیمشک 5843 2089 4621 5771

  ......................................................... اهواز 42497 21553 30143 36904

  .......................................................... ایذه 12230 6009 6776 12166

  ............................................ بندرماهشهر 3552 2118 3506 2439

  ..................................................... بهبهان 10446 3421 9112 10067

  .................................................. خرمشهر 5971 3072 1446 5971

  ...................................................... دزفول 23315 5925 14822 23062

  .......................................... آزادگان دشت 6938 2496 6788 6364

  .................................................... رامهرمز 5596 2785 5573 3709

  .................................................... شادگان 14167 6450 14120 14023

  ................................................... شوشتر  11229 3813 6785 10957

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 389 520 1045

  ....................................................... شوش 19333 5537 18085 18235

  .................................................... ملک باغ 10192 4949 6488 9554

  ...................................................... امیدیه 5234 3949 5226 3589

  .......................................................... اللی 1853 646 625 1853

  ................................................. هندیجان 1743 1162 1721 1266

  ..................................................... رامشیر 3625 2261 3279 3614

  ....................................................... گتوند 3552 1375 3544 2063

  ....................................................... اندیکا 6632 2238 3670 6632

  ..................................................... هفتگل 1001 729 1001 924

  ....................................................... هویزه 1798 1529 1743 1798

  ......................................................... باوي 4657 1255 4193 4035
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تفکیک  برحسب نوع، تعداد بازشو و میانگین آن در فضاهاي زیستی به  خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 1392شهرستان: 

 کل
 میانگین

 هابازشو
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 بازشو5از بیش
 5تا  3
  بازشو 

 3کمتر از 
 بازشو

 جمع

ف            210196 5/9 210196 9615 94815 105765  آ ف  آ ٌّ ق   ............... ک

  ....................................................... آبادان 7728 7/1 7728 150 1902 5677

  ................................................ اندیمشک 5843 5/1 5843 239 3628 1976

  ......................................................... اهواز 42497 5/9 42497 1816 16671 24010

  .......................................................... ایذه 12230 4/8 12230 729 7718 3783

  ............................................ بندرماهشهر 3552 4/7 3552 330 2299 923

  ..................................................... بهبهان 10446 5/0 10446 460 6151 3835

  .................................................. خرمشهر 5971 5/9 5971 267 2116 3588

  ...................................................... دزفول 23315 4/4 23315 2978 15204 5134

  .......................................... آزادگان دشت 6938 6/8 6938 125 2431 4382

  .................................................... رامهرمز 5596 5/8 5596 28 2716 2853

  .................................................... شادگان 14167 8/0 14167 51 2290 11825

  ................................................... شوشتر  11229 5/0 11229 652 7248 3330

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 5/7 1064 71 441 552

  ....................................................... شوش 19333 5/8 19333 717 8567 10049

  .................................................... ملک باغ 10192 5/7 10192 260 5578 4354

  ...................................................... امیدیه 5234 8/1 5234 87 930 4217

  .......................................................... اللی 1853 5/1 1853 173 912 768

  ................................................. هندیجان 1743 5/4 1743 32 983 727

  ..................................................... رامشیر 3625 8/3 3625 28 470 3126

  ....................................................... گتوند 3552 6/1 3552 148 1455 1949

  ....................................................... اندیکا 6632 5/4 6632 234 3555 2843

  ..................................................... هفتگل 1001 6/1 1001 0 350 651

  ....................................................... هویزه 1798 7/8 1798 0 331 1467

  ......................................................... باوي 4657 7/7 4657 42 871 3744

2 
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تفکیـک   برحسب نوع، تعداد بازشو و میانگین آن در فضاهاي زیستی به   خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 (ادامه) 1392شهرستان: 

 کوچک يبازشو

 شهرستان
 جمع بازشو 3کمتر از   بازشو  5تا  3 بازشو  5 از بیش

ف            90668 82776 7410 483  آ ف  آ ٌّ ق   ............... ک

  ...................................................... آبادان 4917 4832 85 0

  ............................................... اندیمشک 2089 1983 102 4

  .........................................................اهواز 21553 18534 2820 199

  .......................................................... ایذه 6009 5733 276 0

  ........................................... بندرماهشهر 2118 1251 842 25

  .....................................................بهبهان 3421 3275 134 11

  ................................................. خرمشهر 3072 3062 10 0

  ......................................................دزفول 5925 5836 89 0

  ......................................... آزادگان دشت 2496 2424 72 0

  ................................................... رامهرمز 2785 2656 129 0

  ................................................... شادگان 6450 6257 147 46

  ................................................... شوشتر  3813 3611 139 63

  ...................................... مسجدسلیمان  389 371 18 0

  ...................................................... شوش 5537 4978 509 51

  ................................................... ملک باغ 4949 4301 619 28

  ..................................................... امیدیه 3949 3832 116 0

  ......................................................... اللی 646 646 0 0

  ................................................ هندیجان 1162 854 304 4

  .................................................... رامشیر 2261 2137 114 11

  ....................................................... گتوند 1375 1300 74 0

  ....................................................... اندیکا 2238 2149 76 13

  .................................................... هفتگل 729 627 102 0

  ....................................................... هویزه 1529 922 589 18

  ......................................................... باوي 1255 1205 41 9

2 
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تفکیـک   برحسب نوع، تعداد بازشو و میانگین آن در فضاهاي زیستی به  خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 (ادامه) 1392شهرستان: 

 بازشوي متوسط بازشوي بزرگ
 شهرستان

  5از بیش 
 بازشو

 5تا  3
  بازشو 

 3کمتر از 
 بازشو

 جمع
 5از بیش

 بازشو
 5تا  3
  بازشو 

 3کمتر از 
 بازشو

 جمع

ف            160302 88605 59209 12488 193706 74694 91314 27698  آ ف  آ ٌّ ق   ............... ک

  ....................................................... آبادان 6514 2741 3427 347 7666 2420 3690 1556

  ................................................ اندیمشک 4621 3074 1482 65 5771 2842 2456 473

  ......................................................... اهواز 30143 16802 11558 1783 36904 10611 19717 6576

  .......................................................... ایذه 6776 5567 1138 71 12166 4368 6986 812

  ............................................بندرماهشهر 3506 2347 1134 26 2439 1986 427 26

  ..................................................... بهبهان 9112 4978 3804 331 10067 5880 3790 397

  .................................................. خرمشهر 1446 1328 112 6 5971 291 3299 2381

  ...................................................... دزفول 14822 12556 2182 84 23062 9539 12477 1046

  .......................................... آزادگان دشت 6788 2194 3531 1063 6364 2795 3049 519

  ....................................................رامهرمز 5573 705 3870 998 3709 3290 377 42

  ................................................... شادگان 14120 8089 5284 746 14023 2724 5843 5456

  ................................................... شوشتر  6785 4874 1892 19 10957 3426 6650 881

  ...................................... مسجدسلیمان  520 401 115 4 1045 184 592 268

  ....................................................... شوش 18085 7836 8685 1564 18235 11810 5533 892

  ....................................................ملک باغ 6488 4775 1366 347 9554 2347 5754 1453

  ...................................................... امیدیه 5226 445 2488 2293 3589 2153 1161 276

  ..........................................................اللی 625 576 49 0 1853 302 1166 385

  ................................................. هندیجان 1721 792 919 10 1266 990 276 0

  ..................................................... رامشیر 3279 1996 1165 119 3614 426 1660 1529

  ....................................................... گتوند 3544 602 1797 1145 2063 1959 92 12

  ....................................................... اندیکا 3670 2951 690 29 6632 1648 3624 1359

  ..................................................... هفتگل 1001 170 779 52 924 881 44 0

  ....................................................... هویزه 1743 1060 490 192 1798 930 724 145

  ......................................................... باوي 4193 1747 1250 1196 4035 894 1926 1215
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 1392: شهرستانتفکیک  بهو میانگین آن تعداد طبقات نوع، برحسب   خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -15

تعداد  میانگین کل
 طبقات

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش

ف           210196 1/0 210196 203644 6552  آ ٌّ ق ک ف   آ  ...............  

  ....................................................... آبادان 7728 1/0 7728 7644 84

  ................................................ اندیمشک 5843 1/0 5843 5756 86

  ......................................................... اهواز 42497 1/0 42497 42060 437

  .......................................................... ایذه 12230 1/0 12230 12167 63

  ............................................ بندرماهشهر 3552 1/0 3552 3533 19

  ..................................................... بهبهان 10446 1/0 10446 10369 77

  .................................................. خرمشهر 5971 1/0 5971 5888 83

  ...................................................... دزفول 23315 1/2 23315 18887 4428

  .......................................... آزادگان دشت 6938 1/0 6938 6919 19

  .................................................... رامهرمز 5596 1/0 5596 5588 8

  .................................................... شادگان 14167 1/0 14167 14167 0

  ................................................... شوشتر  11229 1/0 11229 11036 193

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 1/0 1064 1060 4

  ....................................................... شوش 19333 1/0 19333 18846 487

  .................................................... ملک باغ 10192 1/0 10192 9975 217

  ...................................................... امیدیه 5234 1/0 5234 5234 0

  .......................................................... اللی 1853 1/1 1853 1659 194

  ................................................. هندیجان 1743 1/0 1743 1728 15

  ..................................................... رامشیر 3625 1/0 3625 3616 9

  ....................................................... گتوند 3552 1/0 3552 3524 28

  ....................................................... اندیکا 6632 1/0 6632 6608 24

  ..................................................... هفتگل 1001 1/0 1001 1001 0

  ....................................................... هویزه 1798 1/0 1798 1798 0

  ......................................................... باوي 4657 1/0 4657 4580 77
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2 
ــه   خوزســتاناســتان  واحــدهاي مســکونی معمــولی روســتایی  -15 تفکیــک  برحســب نــوع، تعــداد طبقــات و میــانگین آن ب

 )(ادامه1392شهرستان:

 تعداد طبقات زیرزمین تعداد طبقات روي زمین
 شهرستان

 جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش

ف           4265 4265 0 210196 207785 2411  آ ٌّ ق ک ف   آ  ...........  

  ....................................................... آبادان 65 65 0 7728 7709 19

  ................................................ اندیمشک 55 55 0 5843 5812 31

  ......................................................... اهواز 0 0 0 42497 42060 437

  .......................................................... ایذه 38 38 0 12230 12205 25

  ............................................ بندرماهشهر 0 0 0 3552 3533 19

  ..................................................... بهبهان 17 17 0 10446 10385 60

  .................................................. خرمشهر 0 0 0 5971 5888 83

  ...................................................... دزفول 3742 3742 0 23315 22535 780

  .......................................... آزادگان دشت 19 19 0 6938 6928 10

  .................................................... رامهرمز 0 0 0 5596 5588 8

  ....................................................شادگان 0 0 0 14167 14167 0

  ................................................... شوشتر  38 38 0 11229 11055 174

  ...................................... مسجدسلیمان  0 0 0 1064 1060 4

  ....................................................... شوش 45 45 0 19333 18891 442

  .................................................... ملک باغ 72 72 0 10192 10047 145

  ...................................................... امیدیه 0 0 0 5234 5234 0

  .......................................................... اللی 116 116 0 1853 1775 78

  ................................................. هندیجان 15 15 0 1743 1743 0

  ..................................................... رامشیر 9 9 0 3625 3625 0

  ....................................................... گتوند 0 0 0 3552 3524 28

  ....................................................... اندیکا 24 24 0 6632 6632 0

  ..................................................... هفتگل 0 0 0 1001 1001 0

  ....................................................... هویزه 0 0 0 1798 1798 0
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  ......................................................... باوي 9 9 0 4657 4590 67

  1392: تفکیک شهرستان برحسب عمر و میانگین آن به  خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -16

سال و  25
 تربیش

 سال 5کمتر از  سال 14تا  5 سال 24تا  15
 میانگین

 )سال( عمر 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف           210196 14/9 49637 66396 45367 48795  آ ٌّ ق ک ف   آ  .................  

  ...................................................... آبادان 7728 15/2 1484 1535 4083 626

  ............................................... اندیمشک 5843 17/4 934 1972 1142 1794

  ......................................................... اهواز 42497 10/8 13403 16285 6440 6369

  .......................................................... ایذه 12230 18/6 2571 4118 2174 3367

  ........................................... بندرماهشهر 3552 10/2 1018 1666 563 305

  ..................................................... بهبهان 10446 15/9 1883 3490 2111 2961

  ................................................. خرمشهر 5971 13/6 1373 1696 1954 948

  ...................................................... دزفول 23315 15/2 5263 7322 5874 4855

  ......................................... آزادگان دشت 6938 16/1 1492 1673 1300 2473

  ................................................... رامهرمز 5596 18/7 740 1260 1372 2224

  ................................................... شادگان 14167 16/8 4173 3271 1738 4985

  ................................................... شوشتر  11229 16/8 2098 2522 3493 3116

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 28/7 195 201 78 590

  ...................................................... شوش 19333 14/6 3795 6220 5358 3960

  ................................................... ملک باغ 10192 15/1 1819 4005 1882 2487

  ..................................................... امیدیه 5234 18/6 1018 1469 931 1816

  ......................................................... اللی 1853 11/5 540 823 232 258

  ................................................ هندیجان 1743 12/9 490 554 437 263

  .................................................... رامشیر 3625 12/7 1167 1042 458 958

  ....................................................... گتوند 3552 14/8 1094 1034 587 837

  ....................................................... اندیکا 6632 18/2 1628 2148 989 1866

  .................................................... هفتگل 1001 17/4 139 237 367 258

  ....................................................... هویزه 1798 16/3 293 303 735 466
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  ......................................................... باوي 4657 14/9 1025 1549 1070 1013

  1392تفکیک شهرستان:  برحسب مساحت زمین و میانگین آن به  خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -17

 500از بیش
 مترمربع

 500 تا 301
 مترمربع

 300 تا 201
 مترمربع

مترمربع  200 
 و کمتر

 میانگین
مساحت زمین 

 (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف           210196 385/1 61515 58272 52374 38034  آ ٌّ ق ک ف   آ  .................  

  ...................................................... آبادان 7728 251/5 3116 3291 1195 127

  ............................................... اندیمشک 5843 401/3 1423 1533 1653 1234

  .........................................................اهواز 42497 372/7 17150 12097 6093 7157

  .......................................................... ایذه 12230 357/5 3049 3664 3687 1830

  ........................................... بندرماهشهر 3552 315/7 1798 601 633 520

  .....................................................بهبهان 10446 345/6 2613 3441 3299 1094

  ................................................. خرمشهر 5971 255/2 2823 2147 762 239

  ......................................................دزفول 23315 281/2 10429 7121 3400 2364

  ......................................... آزادگان دشت 6938 410/5 1057 1850 2544 1486

  ................................................... رامهرمز 5596 426/1 607 1154 3019 816

  ................................................... شادگان 14167 363/3 3298 4121 4876 1872

  ................................................... شوشتر  11229 534/7 2042 2007 3599 3582

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 340/1 312 316 289 148

  ...................................................... شوش 19333 527/7 3053 4007 5996 6277

  ................................................... ملک باغ 10192 404/2 1548 2843 3556 2245

  ..................................................... امیدیه 5234 281/1 2317 1791 785 341

  ......................................................... اللی 1853 503/4 253 314 600 686

  ................................................ هندیجان 1743 607/7 249 281 508 705

  .................................................... رامشیر 3625 401/8 651 898 1384 692

  ....................................................... گتوند 3552 437/2 638 1150 748 1015

  ....................................................... اندیکا 6632 373/6 1748 1936 1581 1367

  .................................................... هفتگل 1001 400/1 79 291 466 165
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  ....................................................... هویزه 1798 548/4 175 362 574 687

  ......................................................... باوي 4657 481/9 1088 1059 1126 1385

   1392تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع عملکرد فضاها به  خوزستاناستان  معمولی روستایی  واحدهاي مسکونی -18

ي با فضاهاداراي 
یا فاقد  ریسا عملکرد
ي با عملکرد فضاها

 غیر زیستی

ي با فضاهاداراي 
مشترك  عملکرد

 و معیشتی یستیز

ي با فضاهاداراي 
 یشتیمععملکرد 

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف           210196 210196 38444 1355 170971  آ ٌّ ق ک ف   آ  ..................  

  ....................................................... آبادان 7728 7728 219 0 7509

  ................................................ اندیمشک 5843 5843 0 0 5843

  ......................................................... اهواز 42497 42497 5892 51 36554

  .......................................................... ایذه 12230 12230 6611 0 5619

  ............................................بندرماهشهر 3552 3552 510 14 3042

  ..................................................... بهبهان 10446 10446 2218 671 7743

  .................................................. خرمشهر 5971 5971 44 0 5926

  ...................................................... دزفول 23315 23315 2354 422 20621

  .......................................... آزادگان دشت 6938 6938 1125 19 5812

  ....................................................رامهرمز 5596 5596 1593 0 4003

  ................................................... شادگان 14167 14167 223 23 13944

  ................................................... شوشتر  11229 11229 1108 16 10121

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 1064 463 4 601

  ....................................................... شوش 19333 19333 4953 0 14380

  ....................................................ملک باغ 10192 10192 2285 0 7907

  ...................................................... امیدیه 5234 5234 429 0 4860

  ..........................................................اللی 1853 1853 1114 50 716

  ................................................. هندیجان 1743 1743 602 34 1141

  ..................................................... رامشیر 3625 3625 765 38 2905

  ....................................................... گتوند 3552 3552 5 0 3546

  ....................................................... اندیکا 6632 6632 3204 0 3428
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  ..................................................... هفتگل 1001 1001 189 0 812

  ....................................................... هویزه 1798 1798 854 0 944

  ......................................................... باوي 4657 4657 1682 14 2992

شهرستان:              تفکیک برحسب کل مساحت زیربنا و میانگین آن به    خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -19
1392 

 180بیش از 
 مترمربع

  180تا  121
 مترمربع

  120تا  60
 مترمربع

 60کمتر از 
 مترمربع 

مساحت  میانگین
زیربناي کل 

 (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف           210196 122/5 17734 105073 64651 22738  آ ٌّ ق ک ف   آ  ................  

  ....................................................... آبادان 7728 115/3 737 4364 2032 595

  ................................................ اندیمشک 5843 96/3 774 4100 871 98

  ......................................................... اهواز 42497 119/5 6384 18013 12277 5824

  .......................................................... ایذه 12230 125/3 800 6041 3849 1540

  ............................................ بندرماهشهر 3552 102/3 544 2263 523 222

  ..................................................... بهبهان 10446 123/4 635 5148 3377 1285

  .................................................. خرمشهر 5971 118/3 247 3261 2125 337

  ...................................................... دزفول 23315 123/0 1918 11517 7718 2162

  .......................................... آزادگان دشت 6938 143/0 223 2698 2813 1203

  .................................................... رامهرمز 5596 140/0 196 3083 1495 822

  ................................................... شادگان 14167 102/1 310 12315 1288 255

  ................................................... شوشتر  11229 110/3 1063 6886 2551 729

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 118/2 150 536 248 130

  ....................................................... شوش 19333 146/8 295 5644 10241 3153

  .................................................... ملک باغ 10192 126/8 564 4929 3892 808

  ...................................................... امیدیه 5234 101/1 871 2816 1459 88

  .......................................................... اللی 1853 140/7 173 749 499 433

  ................................................. هندیجان 1743 131/7 274 971 167 331

  ..................................................... رامشیر 3625 139/0 239 1342 1442 601

  ....................................................... گتوند 3552 107/5 339 2094 1023 96
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  ....................................................... اندیکا 6632 122/7 606 3151 2095 780

  ..................................................... هفتگل 1001 117/5 19 655 255 72

  ....................................................... هویزه 1798 143/8 81 710 646 361

  ......................................................... باوي 4657 139/3 294 1788 1762 814

ي همکـف) و متوسـط    میانگین سطح اشغال (زیربنـاي طبقـه  برحسب  خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -20
 1392تفکیک شهرستان: نسبت سطح اشغال ساختمان به مساحت زمین آن به

 100بیش از 
 مترمربع 

  100تا  61
 مترمربع

مترمربع  60 
 و کمتر

متوسط نسبت سطح 
اشغال ساختمان به 
 مساحت زمین آن 

میانگین 
سطح اشغال 

 )مترمربع(

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف           210196 121/6 0/4 17773 68891 123531  آ ٌّ ق ک ف   آ  .................  

  ....................................................... آبادان 7728 115/2 0/5 737 2641 4350

  ................................................ اندیمشک 5843 96/7 0/3 774 2745 2324

  ......................................................... اهواز 42497 119/3 0/4 6384 14443 21670

  .......................................................... ایذه 12230 125/4 0/4 800 3273 8157

  ............................................ بندرماهشهر 3552 102/3 0/4 544 1826 1182

  ..................................................... بهبهان 10446 123/4 0/4 635 3091 6719

  .................................................. خرمشهر 5971 118/6 0/5 247 1918 3806

  ...................................................... دزفول 23315 117/2 0/5 1969 8857 12488

  .......................................... آزادگان دشت 6938 143/0 0/4 223 1488 5227

  .................................................... رامهرمز 5596 140/0 0/4 196 1838 3562

  .................................................... شادگان 14167 102/1 0/4 310 7605 6252

  ................................................... شوشتر  11229 109/9 0/3 1063 4062 6104

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 118/2 0/4 150 411 503

  ....................................................... شوش 19333 144/5 0/4 295 3073 15965

  .................................................... ملک باغ 10192 127/1 0/4 564 2531 7098

  ...................................................... امیدیه 5234 101/1 0/5 871 1834 2529

  .......................................................... اللی 1853 140/9 0/3 160 496 1196

  ................................................. هندیجان 1743 131/7 0/3 274 748 722

  ..................................................... رامشیر 3625 139/0 0/4 239 775 2611
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  ....................................................... گتوند 3552 107/7 0/3 339 1308 1904

  ....................................................... اندیکا 6632 122/7 0/4 606 1981 4045

  ..................................................... هفتگل 1001 117/5 0/3 19 382 601

  ....................................................... هویزه 1798 143/8 0/3 81 433 1284

  ......................................................... باوي 4657 139/2 0/4 294 1130 3234

تفکیـک   برحسب مساحت زیربناي فضاهاي زیستی و میـانگین آن بـه    خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -21
  1392شهرستان: 

مترمربع و  100
 تر بیش

 99تا  40
 مترمربع

 40کمتر از 
 مترمربع

مساحت  میانگین
 يفضاهازیربناي 
 (مترمربع)زیستی 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف           210196 110/6 5981 73194 131021  آ ٌّ ق ک ف   آ  .................  

  ...................................................... آبادان 7728 113/0 182 2428 5118

  ............................................... اندیمشک 5843 96/3 148 2702 2994

  .........................................................اهواز 42497 109/6 2385 15570 24541

  .......................................................... ایذه 12230 90/4 505 6475 5250

  ........................................... بندرماهشهر 3552 88/0 64 2247 1241

  .....................................................بهبهان 10446 109/9 154 3479 6813

  ................................................. خرمشهر 5971 118/1 35 1589 4347

  ......................................................دزفول 23315 116/8 387 6733 16196

  ......................................... آزادگان دشت 6938 129/2 8 1595 5335

  ................................................... رامهرمز 5596 110/8 10 1961 3625

  ................................................... شادگان 14167 101/8 50 6544 7573

  ................................................... شوشتر  11229 104/8 533 3771 6925

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 87/6 57 614 393

  ...................................................... شوش 19333 134/4 74 3280 15979

  ................................................... ملک باغ 10192 117/7 219 2432 7541

  ..................................................... امیدیه 5234 94/2 347 2254 2634

  ......................................................... اللی 1853 94/8 57 955 840

  ................................................ هندیجان 1743 83/2 50 1140 553
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  .................................................... رامشیر 3625 122/4 74 828 2723

  ....................................................... گتوند 3552 106/3 194 1195 2163

  ....................................................... اندیکا 6632 94/9 325 3081 3226

  .................................................... هفتگل 1001 107/8 6 332 663

  ....................................................... هویزه 1798 114/4 20 606 1172

  ......................................................... باوي 4657 120/5 96 1384 3177

          تفکیـک   بـه  معیشـتی برحسـب مسـاحت زیربنـاي فضـاهاي       خوزسـتان اسـتان   واحدهاي مسـکونی معمـولی روسـتایی     -22
  1392شهرستان: 

 شهرستان تعداد واحد مسکونی مترمربع 40کمتراز  مترمربع 99تا  40 تر مترمربع و بیش 100

ف           38444 15061 16406 6977  آ ٌّ ق ک ف   آ  .................  

  ...................................................... آبادان 219 42 115 62

  ............................................... اندیمشک 0 0 0 0

  .........................................................اهواز 5892 2509 1616 1767

  .......................................................... ایذه 6611 1674 3802 1135

  ........................................... بندرماهشهر 510 119 168 223

  .....................................................بهبهان 2218 1083 985 150

  ................................................. خرمشهر 44 35 10 0

  ......................................................دزفول 2354 1250 804 300

  ......................................... آزادگان دشت 1125 444 372 310

  ................................................... رامهرمز 1593 329 826 438

  ................................................... شادگان 223 223 0 0

  ................................................... شوشتر  1108 504 338 265

  ...................................... مسجدسلیمان  463 250 123 90

  ...................................................... شوش 4953 1805 2719 429

  ................................................... ملک باغ 2285 1320 776 189

  ..................................................... امیدیه 429 208 205 16

  ......................................................... اللی 1114 363 465 286
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  ................................................ هندیجان 602 122 136 344

  .................................................... رامشیر 765 317 388 60

  ....................................................... گتوند 5 0 0 5

  ....................................................... اندیکا 3204 1402 1298 504

  .................................................... هفتگل 189 32 149 8

  ....................................................... هویزه 854 262 390 202

  ......................................................... باوي 1682 766 720 195

تفکیـک   برحسـب نـوع عملکـرد، تعـداد اتـاق و میـانگین آن بـه         خوزسـتان استان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23
 1392شهرستان:

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ف           210196 4/1 210196 2311 21230 51770 59938 74946  آ ٌّ ق ک ف   آ  ................  

  ...................................................... آبادان 7728 3/9 7728 82 651 2318 2683 1994

  ............................................... اندیمشک 5843 3/0 5843 83 1808 2617 1048 287

  ........................................................ اهواز 42497 4/4 42497 961 4889 5548 8971 22127

  .......................................................... ایذه 12230 3/5 12230 126 1547 5655 3022 1880

  ........................................... بندرماهشهر 3552 3/6 3552 16 486 1395 1090 566

  .................................................... بهبهان 10446 4/3 10446 59 705 2168 3420 4093

  ................................................. خرمشهر 5971 3/6 5971 18 608 2463 1979 904

  ..................................................... دزفول 23315 3/9 23315 225 3132 5546 7166 7246

  ......................................... آزادگان دشت 6938 4/5 6938 8 239 1306 2457 2927

  ................................................... رامهرمز 5596 3/9 5596 10 280 2096 1874 1337

  ................................................... شادگان 14167 4/8 14167 0 297 1957 4488 7425

  ................................................... شوشتر  11229 3/6 11229 226 1458 3606 3903 2037

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 3/5 1064 8 199 415 275 168

  ...................................................... شوش 19333 4/5 19333 51 927 4124 4847 9384

  ................................................... ملک باغ 10192 4/1 10192 14 832 3034 3223 3089

  ..................................................... امیدیه 5234 3/9 5234 177 630 966 1828 1633
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  ......................................................... اللی 1853 3/4 1853 20 354 775 447 256

  ................................................ هندیجان 1743 3/4 1743 24 299 743 452 226

  .................................................... رامشیر 3625 5/1 3625 18 126 533 853 2094

  .......................................................گتوند 3552 4/0 3552 83 306 756 1416 991

  ....................................................... اندیکا 6632 3/5 6632 82 1088 2140 2314 1008

  .................................................... هفتگل 1001 3/5 1001 0 69 534 250 148

  ....................................................... هویزه 1798 4/5 1798 0 133 345 564 756

  .........................................................باوي 4657 4/7 4657 18 170 729 1370 2371

2 
        تفکیـک  برحسـب نـوع عملکـرد، تعـداد اتـاق و میـانگین آن بـه         خوزسـتان اسـتان   واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23

 (ادامه) 1392شهرستان: 

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ف           4/0 210196 2415 24268 54430 59728 69355  آ ٌّ ق ک ف   آ  ................  

  ...................................................... آبادان 3/8 7728 82 651 2380 2706 1909

  ............................................... اندیمشک 3/0 5843 83 1808 2617 1048 287

  ......................................................... اهواز 4/4 42497 961 5531 5070 9082 21853

  .......................................................... ایذه 3/0 12230 147 2626 6667 2231 559

  ........................................... بندرماهشهر 3/5 3552 16 486 1535 1126 389

  ..................................................... بهبهان 4/0 10446 72 986 2823 3489 3075

  ................................................. خرمشهر 3/6 5971 18 630 2450 1969 904

  ...................................................... دزفول 3/8 23315 225 3340 5799 7321 6629

  ......................................... آزادگان دشت 4/4 6938 8 247 1377 2417 2888

  ................................................... رامهرمز 3/9 5596 10 310 2139 1842 1295

  ................................................... شادگان 4/8 14167 0 297 1957 4557 7357

  ................................................... شوشتر  3/6 11229 226 1477 3682 3863 1982

  ...................................... مسجدسلیمان  3/4 1064 8 209 422 280 145

  ...................................................... شوش 4/5 19333 51 927 4124 4895 9336

  ................................................... ملک باغ 3/9 10192 14 1051 3221 3265 2641

  ..................................................... امیدیه 3/8 5234 177 720 1013 2037 1287
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  ......................................................... اللی 3/1 1853 42 462 804 460 85

  ................................................ هندیجان 3/2 1743 24 342 821 417 139

  .................................................... رامشیر 4/7 3625 18 169 612 895 1930

  ....................................................... گتوند 3/9 3552 121 306 751 1416 958

  ....................................................... اندیکا 3/5 6632 92 1131 2107 2294 1008

  .................................................... هفتگل 3/5 1001 0 69 538 252 141

  ....................................................... هویزه 3/8 1798 0 256 635 489 418

  ......................................................... باوي 4/4 4657 18 238 883 1378 2139

2 
     تفکیـک   برحسـب نـوع عملکـرد، تعـداد اتـاق و میـانگین آن بـه         خوزسـتان اسـتان   واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23 

 (ادامه) 1392شهرستان: 

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترك زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
 شهرستان

 فاقد اتاق
پنچ اتاق 

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ف           1/4 40737 11109 3189 628 303 148 25360  آ ٌّ ق ک ف   آ  ................  

  ...................................................... آبادان 1/4 219 102 59 0 0 0 59

  ............................................... اندیمشک 0/0 0 0 0 0 0 0 0

  ......................................................... اهواز 1/2 5943 1174 84 0 0 25 4660

  .......................................................... ایذه 1/7 6611 1373 1276 274 109 18 3561

  ........................................... بندرماهشهر 1/3 510 288 65 14 8 0 136

  ..................................................... بهبهان 1/2 3168 2493 343 83 54 12 183

  ................................................. خرمشهر 1/2 44 35 10 0 0 0 0

  ...................................................... دزفول 1/1 2694 1503 233 0 0 0 958

  ......................................... آزادگان دشت 1/1 1125 221 19 0 0 0 885

  ................................................... رامهرمز 1/1 1593 198 11 0 0 0 1384

  ................................................... شادگان 2/0 223 46 0 0 23 0 154

  ................................................... شوشتر  1/0 1108 220 0 0 0 0 888

  ...................................... مسجدسلیمان  1/1 463 53 4 0 0 0 406

  ...................................................... شوش 1/3 4953 48 25 0 0 0 4879

  ................................................... ملک باغ 1/2 2285 1106 176 14 0 0 990
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  ..................................................... امیدیه 1/3 1000 468 119 38 0 0 374

  ......................................................... اللی 1/3 1137 299 121 11 0 0 706

  ................................................ هندیجان 1/2 602 192 38 0 4 0 369

  .................................................... رامشیر 2/4 986 221 137 50 53 67 457

  ....................................................... گتوند 1/4 98 64 25 9 0 0 0

  ....................................................... اندیکا 1/1 3204 65 9 0 0 0 3130

  .................................................... هفتگل 1/6 189 2 4 0 0 0 182

  ....................................................... هویزه 1/7 854 432 324 69 24 6 0

  ......................................................... باوي 1/6 1728 507 108 67 27 19 999

هاي مورد استفاده، تعداد اتاق  برحسب نوع عملکرد اتاق  خوزستانواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24
 1392تفکیک شهرستان:  و میانگین آن به

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ف           210196 4/1 210196 2389 22543 52652 59512 73100  آ ٌّ ق ک ف   آ .................  
  .......................................................آبادان 7728 3/9 7728 82 651 2338 2683 1974

  ............................................... اندیمشک 5843 2/9 5843 83 1816 2652 1032 260

  ......................................................... اهواز 42497 4/4 42497 961 4924 5565 8985 22061

  .......................................................... ایذه 12230 3/5 12230 126 1584 5635 3004 1880

  ........................................... بندرماهشهر 3552 3/6 3552 16 486 1399 1085 566

  ..................................................... بهبهان 10446 4/3 10446 59 705 2168 3436 4077

  ..................................................خرمشهر 5971 3/6 5971 18 608 2463 1979 904

  ...................................................... دزفول 23315 3/9 23315 250 3227 5678 7117 7043

  ......................................... آزادگان دشت 6938 4/4 6938 8 247 1337 2484 2861

  ................................................... رامهرمز 5596 3/9 5596 10 280 2096 1874 1337

  ................................................... شادگان 14167 4/8 14167 0 297 1957 4488 7425

  ................................................... شوشتر  11229 3/4 11229 273 2259 3873 3388 1436

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 3/4 1064 8 214 415 275 153

  ...................................................... شوش 19333 4/5 19333 51 949 4101 4847 9384

  ................................................... ملک باغ 10192 3/9 10192 14 1026 3197 3337 2618
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  ......................................................امیدیه 5234 3/9 5234 177 630 966 1828 1633

  ......................................................... اللی 1853 3/3 1853 25 369 766 447 246

  ................................................ هندیجان 1743 3/4 1743 24 305 738 452 226

  .....................................................رامشیر 3625 5/1 3625 18 126 533 853 2094

  ....................................................... گتوند 3552 3/7 3552 83 376 987 1437 670

  ....................................................... اندیکا 6632 3/5 6632 82 1088 2140 2314 1008

  .................................................... هفتگل 1001 3/5 1001 0 69 534 250 148

  ....................................................... هویزه 1798 4/5 1798 0 133 373 551 742

  ......................................................... باوي 4657 4/7 4657 18 176 742 1366 2355

2 
هاي مورد استفاده، تعداد اتاق و  عملکرد اتاق برحسب نوع خوزستانواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان -24

 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان:  به میانگین آن

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ف           4/0 210196 2550 25548 55317 59202 67578  آ ٌّ ق ک ف   آ  ................  

  ...................................................... آبادان 3/8 7728 82 651 2400 2706 1889

  ............................................... اندیمشک 2/9 5843 83 1816 2652 1032 260

  ........................................................ اهواز 4/4 42497 961 5566 5086 9096 21787

  .......................................................... ایذه 3/0 12230 164 2646 6630 2231 559

  ........................................... بندرماهشهر 3/5 3552 16 486 1539 1121 389

  .................................................... بهبهان 4/0 10446 72 986 2839 3489 3059

  ................................................. خرمشهر 3/6 5971 18 630 2450 1969 904

  ..................................................... دزفول 3/8 23315 281 3403 5932 7241 6458

  ......................................... آزادگان دشت 4/4 6938 8 256 1408 2443 2823

  ................................................... رامهرمز 3/9 5596 10 310 2139 1842 1295

  ................................................... شادگان 4/8 14167 0 297 1957 4557 7357

  ...................................................شوشتر  3/3 11229 273 2313 3934 3288 1420

  ...................................... مسجدسلیمان  3/3 1064 8 224 427 270 135

  ...................................................... شوش 4/5 19333 51 949 4101 4895 9336
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  ................................................... ملک باغ 3/8 10192 14 1245 3384 3378 2170

  ..................................................... امیدیه 3/8 5234 177 720 1013 2037 1287

  ......................................................... اللی 3/0 1853 57 458 810 460 69

  ................................................ هندیجان 3/2 1743 24 348 815 417 139

  .................................................... رامشیر 4/7 3625 18 169 612 895 1930

  ...................................................... گتوند 3/7 3552 121 376 981 1437 637

  .......................................................اندیکا 3/5 6632 92 1131 2107 2294 1008

  .................................................... هفتگل 3/5 1001 0 69 538 252 141

  ...................................................... هویزه 3/7 1798 0 256 662 476 403

  ........................................................ باوي 4/4 4657 18 244 897 1375 2123

2 
هاي مورد استفاده، تعداد اتاق  نوع عملکرد اتاقبرحسب  خوزستانواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24

 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان:  به و میانگین آن

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترك زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ف           1/4 15377 11130 3168 639 292 148  آ ٌّ ق ک ف   آ  ................  

  ...................................................... آبادان 1/4 160 102 59 0 0 0

  ............................................... اندیمشک 0/0 0 0 0 0 0 0

  .........................................................اهواز 1/2 1283 1174 84 0 0 25

  .......................................................... ایذه 1/7 3050 1373 1276 274 109 18

  ........................................... بندرماهشهر 1/3 374 288 65 14 8 0

  .....................................................بهبهان 1/2 2985 2513 322 83 54 12

  ................................................. خرمشهر 1/2 44 35 10 0 0 0

  ......................................................دزفول 1/1 1736 1503 233 0 0 0

  ......................................... آزادگان دشت 1/1 240 221 19 0 0 0

  ................................................... رامهرمز 1/1 209 198 11 0 0 0

  ................................................... شادگان 2/0 69 46 0 0 23 0

  ................................................... شوشتر  1/0 220 220 0 0 0 0

  ...................................... مسجدسلیمان  1/1 57 53 4 0 0 0
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  ...................................................... شوش 1/3 73 48 25 0 0 0

  ................................................... ملک باغ 1/2 1295 1106 176 14 0 0

  ..................................................... امیدیه 1/3 626 468 119 38 0 0

  ......................................................... اللی 1/3 431 299 121 11 0 0

  ................................................ هندیجان 1/2 233 192 38 0 4 0

  .................................................... رامشیر 2/4 529 221 137 50 53 67

  ....................................................... گتوند 1/4 98 64 25 9 0 0

  ....................................................... اندیکا 1/1 74 65 9 0 0 0

  .................................................... هفتگل 1/6 7 2 4 0 0 0

  ....................................................... هویزه 1/7 854 432 324 69 24 6

  ......................................................... باوي 1/6 729 507 108 77 17 19

  1392تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع سند به  خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -25

 سایر بدون سند اظهار نشده
داراي برگه واگذاري، 
 سندخطی یا قولنامه

داراي سند 
 ثبتی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف            210196 99456 54776 797 54958 208  آ ف  آ ٌّ ق   ................ ک

 ....................................................... آبادان 7728 5163 379 23 2132 30

 ................................................ اندیمشک 5843 2851 2531 0 433 29

 ......................................................... اهواز 42497 24047 13069 632 4749 0

 ........................................................... ایذه 12230 2892 7369 0 1969 0

 ............................................ بندرماهشهر 3552 500 575 5 2472 0

 ..................................................... بهبهان 10446 6568 69 72 3717 21

 .................................................. خرمشهر 5971 4161 27 18 1752 13

 ...................................................... دزفول 23315 5112 16353 0 1849 0

 .......................................... آزادگان دشت 6938 5956 167 25 790 0

 .................................................... رامهرمز 5596 2846 1837 0 913 0

 .................................................... شادگان 14167 12503 1359 0 305 0

 ................................................... شوشتر  11229 4756 358 0 6067 48

 .......................................مسجدسلیمان  1064 391 98 0 572 3
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 ....................................................... شوش 19333 7614 157 0 11536 26

 .................................................... ملک باغ 10192 2867 7246 0 65 14

 ...................................................... امیدیه 5234 499 1097 11 3619 8

 .......................................................... اللی 1853 1308 54 5 482 5

 ................................................. هندیجان 1743 387 8 0 1335 13

 ..................................................... رامشیر 3625 720 0 0 2905 0

 ....................................................... گتوند 3552 1473 1429 0 650 0

 ....................................................... اندیکا 6632 2092 25 0 4515 0

 ..................................................... هفتگل 1001 321 133 0 547 0

 ....................................................... هویزه 1798 1452 0 0 346 0

 ......................................................... باوي 4657 2976 435 8 1239 0

 1392تفکیک شهرستان:  ترین منبع تامین سرمایش به برحسب عمده  خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -26

 اظهار نشده
بدون منبع 

تامین 
 سرمایش

 پنکه کولر آبی کولر گازي سایر
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف           210196 873 17993 187909 34 3350 35  آ ٌّ ق ک ف   آ  ..............  

  ...................................................... آبادان 7728 20 156 7533 0 20 0

  ............................................... اندیمشک 5843 5 862 4948 0 28 0

  ........................................................ اهواز 42497 0 84 42369 0 44 0

  .......................................................... ایذه 12230 247 10728 566 0 689 0

  ........................................... بندرماهشهر 3552 0 22 3530 0 0 0

  .................................................... بهبهان 10446 115 232 10072 0 27 0

  ................................................. خرمشهر 5971 18 0 5936 0 0 18

  ..................................................... دزفول 23315 55 782 22447 0 30 0

  ......................................... آزادگان دشت 6938 0 27 6902 0 0 8

  ................................................... رامهرمز 5596 0 19 5577 0 0 0

  ................................................... شادگان 14167 26 47 14067 0 27 0

  ................................................... شوشتر  11229 16 110 11103 0 0 0
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  ...................................... مسجدسلیمان  1064 0 72 903 0 86 4

  ...................................................... شوش 19333 0 74 19259 0 0 0

  ................................................... ملک باغ 10192 57 3707 6428 0 0 0

  ..................................................... امیدیه 5234 0 9 5225 0 0 0

  ......................................................... اللی 1853 214 218 1380 0 41 0

  ................................................ هندیجان 1743 34 24 1679 0 0 6

  .................................................... رامشیر 3625 0 0 3625 0 0 0

  .......................................................گتوند 3552 67 81 3277 0 127 0

  ....................................................... اندیکا 6632 0 697 3668 34 2233 0

  .................................................... هفتگل 1001 0 0 1001 0 0 0

  ....................................................... هویزه 1798 0 0 1798 0 0 0

  .........................................................باوي 4657 0 41 4616 0 0 0

تفکیـک   برحسب وضعیت فضاي بـاز بـراي نگهـداري حیوانـات  بـه       خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -27
   1392شهرستان:

 اظهار نشده
فاقد فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
داراي فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
 شهرستان تعداد واحد مسکونی

ف           210196 52565 157509 122  آ ٌّ ق ک ف   آ  ...............  

  ....................................................... آبادان 7728 604 7093 31

  ................................................ اندیمشک 5843 1452 4391 0

  ......................................................... اهواز 42497 9140 33357 0

  .......................................................... ایذه 12230 1786 10444 0

  ............................................ بندرماهشهر 3552 625 2927 0

  ..................................................... بهبهان 10446 1486 8960 0

  .................................................. خرمشهر 5971 131 5822 18

  ...................................................... دزفول 23315 2840 20475 0

  .......................................... آزادگان دشت 6938 2516 4422 0

  .................................................... رامهرمز 5596 1211 4385 0

  ................................................... شادگان 14167 1267 12900 0
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  ................................................... شوشتر  11229 5020 6209 0

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 364 700 0

  ....................................................... شوش 19333 6377 12956 0

  .................................................... ملک باغ 10192 7931 2261 0

  ...................................................... امیدیه 5234 1322 3912 0

  .......................................................... اللی 1853 906 941 6

  ................................................. هندیجان 1743 874 857 12

  ..................................................... رامشیر 3625 743 2881 0

  ....................................................... گتوند 3552 1338 2214 0

  ....................................................... اندیکا 6632 1357 5225 50

  ..................................................... هفتگل 1001 421 580 0

  ....................................................... هویزه 1798 1003 791 5

  ......................................................... باوي 4657 1850 2807 0

 1392: تفکیک شهرستان برحسب وضعیت و نوع عملکرد حیاط به  خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -28

 فاقد حیاط

 عملکرد برحسبداراي حیاط 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 نشده اظهار
و  یستیز

 یشتیمع
 جمع زیستی

ف           210196 208969 148044 58829 2096 1226  آ ٌّ ق ک ف   آ  ...............  

  ....................................................... آبادان 7728 7709 6690 889 130 19

  ................................................ اندیمشک 5843 5843 4343 1426 74 0

  ......................................................... اهواز 42497 42442 36268 6094 80 55

  .......................................................... ایذه 12230 12198 10848 1243 107 32

  ............................................ بندرماهشهر 3552 3552 2996 541 15 0

  ..................................................... بهبهان 10446 10446 8011 2414 21 0

  .................................................. خرمشهر 5971 5971 5812 99 59 0

  ...................................................... دزفول 23315 22448 17315 4648 485 867

  .......................................... آزادگان دشت 6938 6938 3021 3889 29 0

  .................................................... رامهرمز 5596 5596 4441 1057 99 0
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  ................................................... شادگان 14167 14128 1129 12897 102 39

  ................................................... شوشتر  11229 11210 7817 3243 150 19

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 1064 720 331 13 0

  ....................................................... شوش 19333 19333 11284 7807 242 0

  .................................................... ملک باغ 10192 10179 8031 2119 29 13

  ...................................................... امیدیه 5234 5226 3995 1146 85 8

  .......................................................... اللی 1853 1853 725 1003 124 0

  ................................................. هندیجان 1743 1743 744 984 15 0

  ..................................................... رامشیر 3625 3625 2872 740 13 0

  ....................................................... گتوند 3552 3528 1999 1428 102 23

  ....................................................... اندیکا 6632 6484 5063 1322 99 148

  ..................................................... هفتگل 1001 999 570 422 6 2

  ....................................................... هویزه 1798 1798 813 979 6 0

  ......................................................... باوي 4657 4657 2538 2110 9 0

 1392تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع عملکرد ایوان به  خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -29

 فاقد ایوان اظهار نشده

 عملکردبرحسب  ایوانداراي 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
زیستی و 
 معیشتی

 جمع زیستی

ف           210196 122315 120207 2061 47 87831 49  آ ٌّ ق ک ف   آ  ...............  

  ...................................................... آبادان 7728 1472 1431 41 0 6256 0

  ............................................... اندیمشک 5843 5018 4872 135 11 825 0

  .........................................................اهواز 42497 37465 37289 176 0 5031 0

  .......................................................... ایذه 12230 9648 9572 76 0 2582 0

  ........................................... بندرماهشهر 3552 224 224 0 0 3328 0

  .....................................................بهبهان 10446 4539 4326 212 0 5907 0

  ................................................. خرمشهر 5971 1115 1102 13 0 4838 18

  ......................................................دزفول 23315 16831 16650 182 0 6484 0

  ......................................... آزادگان دشت 6938 555 488 67 0 6383 0
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  ................................................... رامهرمز 5596 426 375 51 0 5162 9

  ................................................... شادگان 14167 635 394 241 0 13532 0

  ................................................... شوشتر  11229 764 658 106 0 10465 0

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 391 379 8 4 671 3

  ...................................................... شوش 19333 17577 17466 111 0 1756 0

  ................................................... ملک باغ 10192 8441 8350 91 0 1751 0

  ..................................................... امیدیه 5234 4119 3983 136 0 1115 0

  ......................................................... اللی 1853 1174 1151 23 0 679 0

  ................................................ هندیجان 1743 161 154 7 0 1576 6

  .................................................... رامشیر 3625 3015 2988 27 0 599 12

  ....................................................... گتوند 3552 915 889 27 0 2636 0

  ....................................................... اندیکا 6632 3328 3190 105 33 3304 0

  .................................................... هفتگل 1001 66 61 6 0 932 3

  ....................................................... هویزه 1798 112 76 36 0 1686 0

  ......................................................... باوي 4657 4325 4140 185 0 332 0

     تفکیـک   ي اسـتقرار آن بـه   برحسـب وضـعیت مسـتراح و نحـوه     خوزسـتان اسـتان   واحدهاي مسکونی معمولی روسـتایی   -30
 1392شهرستان: 

 مستراح فاقد اظهارنشده
 ي استقرار برحسب نحوه داراي مستراح

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 جمع چسبیده به بنا مجزا از بنا اظهارنشده

ف            210196 208352 15422 192798 132 1820 23  آ ف  آ ٌّ ق   ............... ک

  ....................................................... آبادان 7728 7639 612 7027 0 89 0

  ................................................ اندیمشک 5843 5843 127 5716 0 0 0

  ......................................................... اهواز 42497 42483 269 42214 0 14 0

  .......................................................... ایذه 12230 12011 295 11716 0 219 0

  ........................................... بندرماهشهر 3552 3552 221 3331 0 0 0

  ..................................................... بهبهان 10446 9881 1924 7957 0 565 0

  .................................................. خرمشهر 5971 5927 662 5265 0 26 18

  ...................................................... دزفول 23315 23261 2544 20718 0 54 0
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  ..........................................آزادگان دشت 6938 6876 576 6300 0 62 0

  ................................................... رامهرمز 5596 5596 1871 3725 0 0 0

  ................................................... شادگان 14167 14167 871 13176 121 0 0

  ................................................... شوشتر  11229 11114 1255 9858 0 115 0

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 1033 23 1006 3 31 0

  .......................................................شوش 19333 19333 64 19269 0 0 0

  ................................................... ملک باغ 10192 10179 110 10069 0 13 0

  ...................................................... امیدیه 5234 5152 1821 3331 0 82 0

  ......................................................... اللی 1853 1818 57 1762 0 35 0

  .................................................هندیجان 1743 1737 182 1556 0 0 6

  ..................................................... رامشیر 3625 3625 713 2904 8 0 0

  ....................................................... گتوند 3552 3357 678 2679 0 195 0

  ....................................................... اندیکا 6632 6328 106 6221 0 304 0

  ..................................................... هفتگل 1001 1001 408 593 0 0 0

  ....................................................... هویزه 1798 1793 24 1768 0 5 0

  ......................................................... باوي 4657 4647 9 4638 0 10 0

 1392تفکیک شهرستان:  آن بهي برحسب وضعیت ساخت بنا  خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -31

 شهرستان تعداد واحد مسکونی ساخت تدریجی باره ساخت یک اظهار نشده

ف           210196 100294 109878 23  آ ٌّ ق ک ف   آ  ..............  

  ..................................................... آبادان 7728 4912 2816 0

  .............................................. اندیمشک 5843 2380 3463 0

  ....................................................... اهواز 42497 18087 24410 0

  ........................................................ ایذه 12230 9316 2914 0

  ......................................... بندرماهشهر 3552 2811 741 0

  ................................................... بهبهان 10446 5724 4722 0

  ................................................ خرمشهر 5971 5611 342 18

  .................................................... دزفول 23315 12073 11242 0
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  ........................................آزادگان دشت 6938 2746 4192 0

  ................................................. رامهرمز 5596 278 5318 0

  ................................................. شادگان 14167 8223 5944 0

  ................................................. شوشتر  11229 3284 7945 0

  .................................... مسجدسلیمان  1064 459 605 0

  .....................................................شوش 19333 9205 10128 0

  ................................................. ملک باغ 10192 1673 8520 0

  .................................................... امیدیه 5234 2364 2870 0

  ....................................................... اللی 1853 1238 614 0

  ...............................................هندیجان 1743 1430 307 6

  ................................................... رامشیر 3625 376 3249 0

  ..................................................... گتوند 3552 1706 1846 0

  ..................................................... اندیکا 6632 3730 2902 0

  ................................................... هفتگل 1001 190 811 0

  ..................................................... هویزه 1798 613 1185 0

  ....................................................... باوي 4657 1865 2792 0

تفکیـک   برحسـب نـوع سـازه در فضـاهاي زیسـتی و معیشـتی بـه         خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -32
 1392شهرستان:

 

 زیستی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
ي چوبی سازه

 یا مختلط
ي فلزي سازه

 یا بتنی
 جمع ي بناییسازه

ف            210196 210196 209328 678 114 75  آ ف  آ ٌّ ق   ............... ک

  ....................................................... آبادان 7728 7728 7640 88 0 0

  ................................................ اندیمشک 5843 5843 5843 0 0 0

  ......................................................... اهواز 42497 42497 42455 0 41 0

  ...........................................................ایذه 12230 12230 12230 0 0 0

  ............................................ بندرماهشهر 3552 3552 3448 104 0 0

  ..................................................... بهبهان 10446 10446 10446 0 0 0
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  .................................................. خرمشهر 5971 5971 5953 0 0 18

  ...................................................... دزفول 23315 23315 22919 369 27 0

  .......................................... آزادگان دشت 6938 6938 6938 0 0 0

  .................................................... رامهرمز 5596 5596 5578 0 0 18

  .................................................... شادگان 14167 14167 14167 0 0 0

  ................................................... شوشتر  11229 11229 11209 0 0 20

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 1064 1054 0 7 3

  ....................................................... شوش 19333 19333 19333 0 0 0

  .................................................... ملک باغ 10192 10192 10192 0 0 0

  ...................................................... امیدیه 5234 5234 5215 0 19 0

  .......................................................... اللی 1853 1853 1843 5 0 6

  ................................................. هندیجان 1743 1743 1630 103 0 11

  ..................................................... رامشیر 3625 3625 3625 0 0 0

  ....................................................... گتوند 3552 3552 3552 0 0 0

  ....................................................... اندیکا 6632 6632 6622 10 0 0

  ..................................................... هفتگل 1001 1001 1001 0 0 0

  ....................................................... هویزه 1798 1798 1798 0 0 0

  ......................................................... باوي 4657 4657 4638 0 19 0

2 
تفکیـک   برحسب نـوع سـازه در فضـاهاي زیسـتی و معیشـتی بـه        خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -32 

 (ادامه) 1392شهرستان:

 معیشتی

 شهرستان
 اظهار نشده

ي چوبی یا سازه
 مختلط

ي فلزي یا سازه
 بتنی

 جمع ي بناییسازه

ف           38444 34803 516 928 2197  آ ٌّ ق ک ف   آ  ...............  

  ..................................................... آبادان 219 111 0 34 74

  .............................................. اندیمشک 0 0 0 0 0

  ....................................................... اهواز 5892 5105 339 207 242

  ......................................................... ایذه 6611 6591 0 0 21

  .......................................... بندرماهشهر 510 492 0 0 19
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  ................................................... بهبهان 2218 2094 0 0 124

  ................................................ خرمشهر 44 44 0 0 0

  .................................................... دزفول 2354 1998 0 154 203

  ........................................ آزادگان دشت 1125 1084 0 0 42

  .................................................. رامهرمز 1593 1424 0 0 169

  .................................................. شادگان 223 177 0 46 0

  ..................................................شوشتر  1108 598 0 0 509

  ..................................... مسجدسلیمان  463 421 0 0 41

  ..................................................... شوش 4953 4930 0 23 0

  .................................................. ملک باغ 2285 1842 0 190 254

  .................................................... امیدیه 429 373 0 10 46

  ........................................................ اللی 1114 916 177 15 6

  ............................................... هندیجان 602 398 0 150 54

  ................................................... رامشیر 765 651 0 12 103

  ..................................................... گتوند 5 0 0 0 5

  ......................................................اندیکا 3204 2996 0 0 208

  ................................................... هفتگل 189 183 0 0 6

  ..................................................... هویزه 854 843 0 0 11

  ......................................................... باوي 1682 1532 0 89 61

 یسـت یز يکـالف در فضـاها   وضـعیت برحسـب   خوزستان استان بنایی روستایی   ي سازهواحدهاي مسکونی معمولی داراي  -33
    1392: شهرستان تفکیک  به

تعداد واحد مسکونی 
 بنایی فاقد کالف سازه

تعداد واحد مسکونی 
 سازه بنایی داراي کالف

تعداد واحد مسکونی 
 داراي سازه بنایی

 شهرستان تعداد واحد مسکونی

ف           210196 209328 70152 139175  آ ٌّ ق ک ف   آ  ...............  

  ....................................................... آبادان 7728 7640 1315 6325

  ................................................ اندیمشک 5843 5843 2399 3444

  ......................................................... اهواز 42497 42455 14576 27880

  .......................................................... ایذه 12230 12230 3806 8424

  ............................................ بندرماهشهر 3552 3448 837 2611
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  ..................................................... بهبهان 10446 10446 3529 6917

  .................................................. خرمشهر 5971 5953 1551 4402

  ...................................................... دزفول 23315 22919 9802 13116

  .......................................... آزادگان دشت 6938 6938 1653 5285

  .................................................... رامهرمز 5596 5578 1488 4090

  ................................................... شادگان 14167 14167 6010 8157

  ................................................... شوشتر  11229 11209 3152 8057

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 1054 276 777

  ....................................................... شوش 19333 19333 7211 12122

  .................................................... ملک باغ 10192 10192 4093 6099

  ...................................................... امیدیه 5234 5215 813 4402

  .......................................................... اللی 1853 1843 934 908

  ................................................. هندیجان 1743 1630 279 1351

  ..................................................... رامشیر 3625 3625 1210 2415

  ....................................................... گتوند 3552 3552 1270 2282

  ....................................................... اندیکا 6632 6622 2486 4136

  ..................................................... هفتگل 1001 1001 215 786

  ....................................................... هویزه 1798 1798 323 1475

  ......................................................... باوي 4657 4638 923 3716

ریزي فضاهاي  کار رفته در پی ي به هعمد برحسب وضعیت و نوع مصالح  خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -34
 1392تفکیک شهرستان:  زیستی به

اظهار 
 نشده

 فاقد
 يریز پی

تعداد  کار رفته هبي  هي برحسب نوع مصالح عمدریزپیداراي 
واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده
بلوك سیمانی 

 یا سایر 
 جمع شفته سنگ بتن

ف           210196 193696 33479 126200 2328 31516 173 16476 23  آ ٌّ ق ک ف   آ  ...............  
  ...................................................... آبادان 7728 7311 418 2080 54 4758 0 417 0

  ............................................... اندیمشک 5843 5658 2496 3016 34 112 0 185 0

  ........................................................ اهواز 42497 38332 164 33550 0 4619 0 4165 0

  .......................................................... ایذه 12230 12131 0 11439 692 0 0 99 0
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  ........................................... بندرماهشهر 3552 3538 16 1218 56 2248 0 14 0

  .................................................... بهبهان 10446 10176 21 10088 0 67 0 270 0

  ................................................. خرمشهر 5971 5830 180 2604 0 3046 0 123 18

  ..................................................... دزفول 23315 22971 14508 5724 952 1786 0 344 0

  ......................................... آزادگان دشت 6938 6938 0 2897 0 4041 0 0 0

  ................................................... رامهرمز 5596 5525 100 5402 0 13 10 71 0

  ................................................... شادگان 14167 14041 6541 6609 15 876 0 125 0

  ...................................................شوشتر  11229 10712 2086 6323 349 1953 0 517 0

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 1039 22 996 0 0 20 25 0

  ...................................................... شوش 19333 15574 6777 6399 51 2346 0 3759 0

  ................................................... ملک باغ 10192 6648 0 6630 0 0 18 3544 0

  ..................................................... امیدیه 5234 4287 0 3414 8 865 0 947 0

  ......................................................... اللی 1853 1847 0 1841 0 6 0 6 0

  ................................................ هندیجان 1743 1643 24 771 85 755 9 94 6

  .................................................... رامشیر 3625 2086 0 1620 0 458 8 1539 0

  ...................................................... گتوند 3552 3496 48 3397 0 51 0 56 0

  .......................................................اندیکا 6632 6510 13 6389 0 0 108 122 0

  .................................................... هفتگل 1001 998 37 956 0 5 0 3 0

  ...................................................... هویزه 1798 1775 18 434 0 1324 0 23 0

  ........................................................ باوي 4657 4629 9 2404 31 2186 0 28 0

چینـی   کار رفتـه در کرسـی   به ي هعمدبرحسب وضعیت و نوع مصالح   خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -35
  1392تفکیک شهرستان:  فضاهاي زیستی به

اظهار 
 نشده

فاقد
 چینی  کرسی

تعداد  کار رفته هبي  هچینی برحسب نوع مصالح عمد داراي کرسی
واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
خشت، بلوك 

 سیمانی یا سایر 
 جمع آجر سنگ

ف           210196 127472 86187 11399 29684 202 82673 51  آ ٌّ ق ک ف   آ  ...............  

  ....................................................... آبادان 7728 5168 3666 39 1454 10 2560 0

  ................................................ اندیمشک 5843 5746 2770 1691 1285 0 97 0

  ......................................................... اهواز 42497 30597 26652 79 3866 0 11900 0
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  ...........................................................ایذه 12230 2889 2711 128 28 23 9316 25

  ............................................ بندرماهشهر 3552 3451 1312 6 2117 16 101 0

  ..................................................... بهبهان 10446 3326 2388 919 19 0 7120 0

  .................................................. خرمشهر 5971 5007 4412 0 595 0 946 18

  ...................................................... دزفول 23315 14583 8458 601 5524 0 8732 0

  .......................................... آزادگان دشت 6938 6630 5999 0 631 0 308 0

  .................................................... رامهرمز 5596 1089 672 286 120 11 4507 0

  .................................................... شادگان 14167 12839 6220 131 6488 0 1328 0

  ................................................... شوشتر  11229 1903 1845 17 24 18 9326 0

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 374 59 309 4 2 688 3

  ....................................................... شوش 19333 14808 11811 77 2888 31 4525 0

  .................................................... ملک باغ 10192 2480 1123 1320 18 19 7712 0

  ...................................................... امیدیه 5234 3040 1055 123 1862 0 2194 0

  .......................................................... اللی 1853 968 359 575 34 0 885 0

  ................................................. هندیجان 1743 1718 577 4 1119 18 19 6

  ..................................................... رامشیر 3625 1069 18 1051 0 0 2556 0

  ....................................................... گتوند 3552 579 414 166 0 0 2973 0

  ....................................................... اندیکا 6632 4414 502 3847 10 54 2218 0

  ..................................................... هفتگل 1001 181 176 3 3 0 820 0

  ....................................................... هویزه 1798 1767 683 0 1084 0 31 0

  ......................................................... باوي 4657 2843 2305 27 511 0 1814 0

تفکیـک   کار رفته در دیوار فضاهاي زیستی بـه  برحسب نوع مصالح به  خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -36
 1392 شهرستان:

 اظهار نشده
 خشت، چینه

 سایر یا
 آجر سنگ بلوك سیمانی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف           210196 144577 21385 58277 3178 232  آ ٌّ ق ک ف   آ  ...............  

  ....................................................... آبادان 7728 6153 20 1773 86 0

  ................................................ اندیمشک 5843 4145 1352 712 4 0

  ......................................................... اهواز 42497 35591 25 7704 82 0
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  .......................................................... ایذه 12230 5319 5884 2683 72 0

  ........................................... بندرماهشهر 3552 1390 0 2197 0 0

  ..................................................... بهبهان 10446 5982 1653 5874 205 0

  .................................................. خرمشهر 5971 5360 0 838 0 18

  ...................................................... دزفول 23315 22179 328 2098 0 0

  ..........................................آزادگان دشت 6938 6398 10 1532 0 10

  ................................................... رامهرمز 5596 1778 935 3209 88 15

  ................................................... شادگان 14167 6336 0 7270 632 49

  ................................................... شوشتر  11229 7968 185 4169 48 0

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 313 726 144 6 0

  .......................................................شوش 19333 18503 28 851 115 59

  ................................................... ملک باغ 10192 3035 4320 4717 1032 0

  ...................................................... امیدیه 5234 1376 610 3426 531 12

  ......................................................... اللی 1853 748 746 518 0 5

  .................................................هندیجان 1743 645 0 969 136 17

  ..................................................... رامشیر 3625 1665 0 2284 0 11

  ....................................................... گتوند 3552 2166 399 1581 55 0

  ....................................................... اندیکا 6632 2579 3965 810 0 0

  ..................................................... هفتگل 1001 288 167 559 41 0

  ....................................................... هویزه 1798 1655 5 167 14 0

  ......................................................... باوي 4657 3006 27 2194 31 36

 1392: تفکیک شهرستان کار رفته در نما به ي به هبرحسب نوع مصالح عمد  خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -37

 آجرگري آجر ماشینی سنگ سیمان
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف           210196 5025 100236 10774 53338  آ ٌّ ق ک ف   آ  ...............  

  ...................................................... آبادان 7728 1830 3684 11 1471

  ............................................... اندیمشک 5843 169 2742 798 1799

  ........................................................ اهواز 42497 212 22628 86 9781
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  .......................................................... ایذه 12230 150 2964 2335 3900

  ........................................... بندرماهشهر 3552 6 1158 22 2101

  .................................................... بهبهان 10446 79 4227 181 2350

  ................................................. خرمشهر 5971 84 4675 73 685

  ..................................................... دزفول 23315 263 16951 929 2739

  ......................................... آزادگان دشت 6938 450 4567 31 1061

  ................................................... رامهرمز 5596 59 965 541 2669

  ................................................... شادگان 14167 689 4292 54 7358

  ...................................................شوشتر  11229 233 5414 217 3496

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 8 147 315 135

  ...................................................... شوش 19333 162 15667 998 1351

  ................................................... ملک باغ 10192 115 1604 1576 3052

  ..................................................... امیدیه 5234 25 830 270 1937

  ......................................................... اللی 1853 19 413 171 664

  ................................................ هندیجان 1743 0 531 0 945

  .................................................... رامشیر 3625 6 790 14 1126

  ...................................................... گتوند 3552 14 1684 155 1092

  .......................................................اندیکا 6632 25 1125 1734 1332

  .................................................... هفتگل 1001 0 145 137 466

  ...................................................... هویزه 1798 378 1103 0 184

  ........................................................ باوي 4657 49 1931 126 1644

2 
تفکیک شهرستان:  کار رفته در نما به ي به هبرحسب نوع مصالح عمد  خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -37

 (ادامه)  1392

 سرامیک سایر اظهار نشده
کاهگل، گچ یا گچ و 

 خاك
 شهرستان چوب

ف           0 7141 28033 5339 310  آ ٌّ ق ک ف   آ  ............... 

  ....................................................... آبادان 0 86 387 259 0

  ................................................ اندیمشک 0 21 237 72 5
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  ......................................................... اهواز 0 0 8773 1017 0

  ...........................................................ایذه 0 1602 1268 11 0

  ............................................ بندرماهشهر 0 13 239 14 0

  ..................................................... بهبهان 0 371 2658 580 0

  .................................................. خرمشهر 0 35 291 110 18

  ...................................................... دزفول 0 132 1920 197 184

  .......................................... آزادگان دشت 0 8 672 148 0

  .................................................... رامهرمز 0 197 634 520 11

  .................................................... شادگان 0 625 1120 0 30

  ................................................... شوشتر  0 24 1797 48 0

  ...................................... مسجدسلیمان  0 385 70 4 0

  ....................................................... شوش 0 86 983 86 0

  .................................................... ملک باغ 0 897 2187 760 0

  ...................................................... امیدیه 0 156 1199 800 17

  .......................................................... اللی 0 316 271 0 0

  ................................................. هندیجان 0 117 145 0 6

  ..................................................... رامشیر 0 249 1138 303 0

  ....................................................... گتوند 0 20 354 233 0

  ....................................................... اندیکا 0 1754 603 20 39

  ..................................................... هفتگل 0 38 138 77 0

  ....................................................... هویزه 0 0 72 62 0

  ......................................................... باوي 0 10 879 18 0

تفکیـک   بـه  کار رفته در سقف فضاهاي زیستی نوع مصالح بهبرحسب   خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -38
 1392شهرستان:

 آجر آهن گل وگچ چوب
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف           210196 100783 108878 103384 10266  آ ٌّ ق ک ف   آ  ..............  

  ...................................................... آبادان 7728 5855 5869 5906 173
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  ............................................... اندیمشک 5843 3287 3499 3707 241

  ......................................................... اهواز 42497 18845 18902 18845 261

  .......................................................... ایذه 12230 4271 4360 4360 2939

  ........................................... بندرماهشهر 3552 1642 1642 1665 203

  ..................................................... بهبهان 10446 3989 4318 4355 479

  ................................................. خرمشهر 5971 3889 3911 3911 27

  ...................................................... دزفول 23315 11182 11322 11165 108

  ......................................... آزادگان دشت 6938 3582 3673 3602 1200

  ................................................... رامهرمز 5596 3846 3990 4017 72

  ................................................... شادگان 14167 7442 7546 7319 1872

  ................................................... شوشتر  11229 6674 6684 6702 180

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 334 655 589 43

  ...................................................... شوش 19333 11034 11098 11098 295

  ................................................... ملک باغ 10192 1845 6239 2371 125

  ..................................................... امیدیه 5234 2503 3097 2625 329

  ......................................................... اللی 1853 809 957 851 21

  ................................................ هندیجان 1743 1015 1016 1016 187

  .................................................... رامشیر 3625 1780 1800 1852 244

  ....................................................... گتوند 3552 1434 1480 1543 167

  ....................................................... اندیکا 6632 1235 2427 1606 569

  .................................................... هفتگل 1001 695 695 692 8

  ....................................................... هویزه 1798 1026 1031 1012 350

  ......................................................... باوي 4657 2570 2666 2574 171

2 
تفکیـک   بـه  کار رفته در سقف فضاهاي زیستی نوع مصالح بهبرحسب   خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -38

 (ادامه) 1392شهرستان:

 اظهار نشده
خشت، حصیر یا 

 سایر
سفال، شیروانی یا 

 ایرانیت
 شهرستان سیمان یا بتن تیرچه و بلوك

ف           101624 101515 2765 25454 36  آ ٌّ ق ک ف   آ  ..............  

  .......................................................آبادان 1815 1827 0 405 0
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  ............................................... اندیمشک 2224 2282 182 176 0

  ......................................................... اهواز 23896 23925 119 527 0

  .......................................................... ایذه 5620 5645 120 5861 0

  ........................................... بندرماهشهر 1755 1756 0 335 0

  ..................................................... بهبهان 6177 6174 17 880 0

  ..................................................خرمشهر 2083 2083 22 72 18

  ...................................................... دزفول 12687 12930 198 108 0

  ......................................... آزادگان دشت 3654 3635 109 2045 0

  ................................................... رامهرمز 1698 1717 0 221 0

  ................................................... شادگان 6905 6874 0 3624 0

  ................................................... شوشتر  5381 5381 169 390 0

  ...................................... مسجدسلیمان  435 353 95 288 0

  ...................................................... شوش 7859 7859 145 590 0

  ................................................... ملک باغ 4252 4238 0 4736 0

  ......................................................امیدیه 2636 2533 67 1333 12

  ......................................................... اللی 954 953 151 77 0

  ................................................ هندیجان 655 655 0 362 6

  .....................................................رامشیر 1917 1957 0 485 0

  ....................................................... گتوند 1954 1963 12 453 0

  ....................................................... اندیکا 3975 3696 1315 1455 0

  .................................................... هفتگل 315 315 0 20 0

  ....................................................... هویزه 433 427 5 700 0

  ......................................................... باوي 2345 2336 38 310 0

تفکیـک   بـه  سـقف فضـاهاي زیسـتی    ي هعمـد نوع پوشش  برحسب  خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -39
 1392شهرستان:

 اظهار نشده 
موزاییک، 
 ایآسفالت، بتن 

 سایر 

حلب یا سفال
 (شیروانی)

عایق رطوبتی 
 کاهگل قیرگونی  آماده

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف           210196 43468 7503 123554 698 34844 129  آ ٌّ ق ک ف   آ  ..............  
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  ...................................................... آبادان 7728 2933 369 3995 20 412 0

  ............................................... اندیمشک 5843 352 139 4891 97 352 12

  ......................................................... اهواز 42497 6935 550 30482 0 4465 66

  .......................................................... ایذه 12230 2663 456 8500 0 611 0

  ........................................... بندرماهشهر 3552 264 73 2971 0 244 0

  ..................................................... بهبهان 10446 1030 0 4381 0 5035 0

  ................................................. خرمشهر 5971 1431 119 4017 0 386 18

  ...................................................... دزفول 23315 2230 150 11376 241 9318 0

  ......................................... آزادگان دشت 6938 1539 19 4982 8 380 10

  ................................................... رامهرمز 5596 735 46 3911 0 905 0

  ................................................... شادگان 14167 2095 5231 6628 0 194 19

  ................................................... شوشتر  11229 4102 53 4487 0 2587 0

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 517 0 494 36 18 0

  ...................................................... شوش 19333 6544 0 11019 174 1596 0

  ................................................... ملک باغ 10192 1368 139 4922 0 3762 0

  ..................................................... امیدیه 5234 1525 32 3223 0 454 0

  ......................................................... اللی 1853 355 0 982 122 394 0

  ................................................ هندیجان 1743 352 42 1132 0 211 6

  .................................................... رامشیر 3625 952 0 1859 0 814 0

  ....................................................... گتوند 3552 817 0 1528 0 1207 0

  ....................................................... اندیکا 6632 2145 36 3655 0 796 0

  .................................................... هفتگل 1001 184 0 644 0 173 0

  ....................................................... هویزه 1798 1219 28 519 0 32 0

  ......................................................... باوي 4657 1180 19 2958 0 500 0

شهرستان:          تفکیک برحسب شکل ظاهري سقف فضاهاي زیستی به  خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -40
1392 

 مسطح دارشیب گنبدي ايگهواره اظهار نشده 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف           210196 209128 830 120 0 117  آ ٌّ ق ک ف   آ  ...............  
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  ....................................................... آبادان 7728 7708 20 0 0 0

  ................................................ اندیمشک 5843 5737 106 0 0 0

  ......................................................... اهواز 42497 42497 0 0 0 0

  ...........................................................ایذه 12230 12230 0 0 0 0

  ............................................ بندرماهشهر 3552 3536 0 0 0 16

  ..................................................... بهبهان 10446 10429 17 0 0 0

  .................................................. خرمشهر 5971 5944 0 0 0 27

  ...................................................... دزفول 23315 23044 271 0 0 0

  .......................................... آزادگان دشت 6938 6930 8 0 0 0

  .................................................... رامهرمز 5596 5559 23 0 0 14

  .................................................... شادگان 14167 14144 23 0 0 0

  ................................................... شوشتر  11229 11212 0 17 0 0

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 1022 36 7 0 0

  ....................................................... شوش 19333 19128 174 0 0 31

  .................................................... ملک باغ 10192 10192 0 0 0 0

  ...................................................... امیدیه 5234 5234 0 0 0 0

  .......................................................... اللی 1853 1700 153 0 0 0

  ................................................. هندیجان 1743 1737 0 0 0 6

  ..................................................... رامشیر 3625 3625 0 0 0 0

  ....................................................... گتوند 3552 3455 0 96 0 0

  ....................................................... اندیکا 6632 6609 0 0 0 23

  ..................................................... هفتگل 1001 1001 0 0 0 0

  ....................................................... هویزه 1798 1798 0 0 0 0

  ......................................................... باوي 4657 4657 0 0 0 0

رطوبتی سـقف فضـاهاي   کاري  نوع عایقترین  هعمدوضعیت و برحسب   خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -41
 1392تفکیک شهرستان:  زیستی به

اظهار 
 نشده

 فاقد
کاري عایق

 نوعترین  هرطوبتی برحسب عمد کاري عایقداراي 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان



 1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج                                                                                       74

 

 رطوبتی
اظهار 
 نشده

قیرگونی، 
پالستیک 
 یا سایر 

سفال، شیروانی 
یا ایرانیت(سقف 

 شیبدار)

عایق 
رطوبتی 

 آماده
 جمع کاهگل

ف           210196 179431 43158 126175 724 9334 41 30670 94  آ ٌّ ق ک ف   آ  ...............  

  ...................................................... آبادان 7728 7404 2841 4113 20 411 20 324 0

  ............................................... اندیمشک 5843 5491 352 4903 97 139 0 352 0

  ........................................................ اهواز 42497 38997 7022 30560 0 1414 0 3500 0

  .......................................................... ایذه 12230 11619 2663 8500 0 456 0 611 0

  ........................................... بندرماهشهر 3552 3350 264 2984 0 101 0 186 16

  .................................................... بهبهان 10446 5469 1030 4422 0 0 17 4977 0

  ................................................. خرمشهر 5971 5592 1431 4023 0 138 0 352 27

  ..................................................... دزفول 23315 14465 2151 11804 241 268 0 8850 0

  ......................................... آزادگان دشت 6938 6817 1539 4992 8 278 0 121 0

  ................................................... رامهرمز 5596 4864 725 4060 0 79 0 718 14

  ................................................... شادگان 14167 14017 2043 6728 0 5246 0 150 0

  ................................................... شوشتر  11229 8817 4071 4580 0 166 0 2412 0

  ...................................... مسجدسلیمان  1064 1046 514 496 36 0 0 18 0

  ...................................................... شوش 19333 17737 6500 11064 174 0 0 1565 31

  ................................................... ملک باغ 10192 7583 1321 6106 0 156 0 2609 0

  ..................................................... امیدیه 5234 4808 1525 3231 0 52 0 426 0

  ......................................................... اللی 1853 1518 355 998 148 11 5 335 0

  ................................................ هندیجان 1743 1640 352 1151 0 137 0 97 6

  .................................................... رامشیر 3625 3000 952 1871 0 177 0 625 0

  .......................................................گتوند 3552 2345 809 1536 0 0 0 1207 0

  ....................................................... اندیکا 6632 5860 2146 3665 0 48 0 772 0

  .................................................... هفتگل 1001 914 184 727 0 2 0 87 0

  ....................................................... هویزه 1798 1766 1219 519 0 28 0 32 0

  .........................................................باوي 4657 4311 1147 3138 0 26 0 346 0
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کـار رفتـه در کـف فضـاهاي زیسـتی       ي به هبرحسب نوع مصالح عمد  خوزستاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -42
 1392تفکیک شهرستان: به

اظهار 
 نشده

فاقدکف
 سازي

چوب یا 
 سایر

آجر یا 
 سنگ

بتن یا 
سیمان و 

 ماسه

گل، گل و 
گل گچ یا  

 و آهک
 موزاییک

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف           210196 137797 2202 66250 499 373 2954 121  آ ٌّ ق ک ف   آ  ...............  

 ....................................................... آبادان 7728 4282 24 2387 37 20 979 0

 ................................................ اندیمشک 5843 4172 0 1641 11 19 0 0

 ......................................................... اهواز 42497 38892 44 3418 63 66 14 0

 ........................................................... ایذه 12230 2886 440 8892 0 0 11 0

 ............................................ بندرماهشهر 3552 2124 0 1307 14 0 103 5

 ..................................................... بهبهان 10446 6307 0 4111 0 28 0 0

 .................................................. خرمشهر 5971 4124 0 387 31 6 1424 0

 ...................................................... دزفول 23315 20078 0 3206 0 31 0 0

 .......................................... آزادگان دشت 6938 6658 0 266 14 0 0 0

 .................................................... رامهرمز 5596 785 0 4746 0 0 57 8

 .................................................... شادگان 14167 13012 387 529 47 51 38 103

 ................................................... شوشتر  11229 7109 39 3980 101 0 0 0

 .......................................مسجدسلیمان  1064 19 67 941 6 30 0 0

 ....................................................... شوش 19333 16024 29 3157 73 50 0 0

 .................................................... ملک باغ 10192 338 889 8700 43 0 222 0

 ...................................................... امیدیه 5234 1385 0 3849 0 0 0 0

 .......................................................... اللی 1853 361 0 1473 0 12 6 0

 ................................................. هندیجان 1743 475 4 1218 0 0 41 6

 ..................................................... رامشیر 3625 2122 0 1476 27 0 0 0

 ....................................................... گتوند 3552 1393 91 2033 5 24 5 0

 ....................................................... اندیکا 6632 73 179 6335 13 33 0 0

 ..................................................... هفتگل 1001 196 8 793 0 3 0 0

 ....................................................... هویزه 1798 1102 0 660 5 0 30 0

 ......................................................... باوي 4657 3880 0 745 8 0 24 0





 

 
 
 
 

 
 

ها پرسشنامه





 
 جمهوري اسالمی ایران

 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 
 

 1392-هاي مسکن روستاییآمارگیري از ویژگی
 فهرست برداري-1فرم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

طر
 س

اره
شم

 

 ) 6ستون  1مشخصات واحد مسکونی (براي کد  مشخصات مکان

 توضیحات ضروري
شماره  و نام آن نوع معبر

 پالك

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 
واحد 

مسکونی 
 ؟است
 

 1بلی   
 

 2خیر   

 نوع واحد مسکونی
 مسکونی معمولی:

 1واحد آپارتمانی            
 2واحد ویالیی               
 مسکونی  غیر معمولی :
 3چادر                        

 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن
 5و آالچیق             کپر 

 6سایر                        

 7ستون  2و1براي کد 

 فرعی اصلی

وضع سکونت در واحد 
 مسکونی

 
 1مسکونی دائمی           

 2     مسکونی موسمی   
 3  خالی ازسکنه موسمی

 4خالی ازسکنه دائمی     

 8ستون 3و 2و1براي کد 

شماره 
ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

 ....        نام استان: .....................................................

                نام شهرستان: ..................................................

                          نام بخش: ........................................................

  ............................. نام دهستان: ...................

        ..................................:آبادينام 

 

 

 

 

 

 

                                                 شماره حوزه:

                                                           :نمونه  شماره طبقه آبادي

                                             شماره ردیف آبادي نمونه:   

     از            : نمونه شماره برگ در آبادي
 

 

 

 

 

  

 

        یخ: ...............................ریخ ........................   نام و نام خانوادگی بازبین : .............................  امضا و تارامضاء و تا  یخ: .................................  نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: .................................... رامضاء و تا    نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: ...............................

 یخ: ..........................................رامضا  و تا  ...................  ................................نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرایی: ..............              ...................................یخ: ..........رامضا  و تا  ...................  : ......................................بازبیننام و نام خانوادگی کارشناس 



 

طر
 س

اره
شم

 

 ) 6ستون  1مشخصات واحد مسکونی (براي کد  مشخصات مکان

 ضروري توضیحات
شماره  نوع معبر و نام آن

 پالك

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 
واحد 

مسکونی 
 ؟است
 

 1بلی   
 

 2خیر   

 نوع احد مسکونی
 مسکونی معمولی:

 1واحد آپارتمانی           
 2واحد ویالیی              
 مسکونی  غیر معمولی :
 3چادر                        

 4      آنآلونک، زاغه و  مشابه 
 5کپر و آالچیق             
 6سایر                        

 7ستون  2و1براي کد 

 فرعی اصلی 

وضع سکونت در واحد 
 مسکونی

 
مسکونی دائمی           

1 
 2     مسکونی موسمی   

 3  خالی ازسکنه موسمی
خالی ازسکنه دائمی     

4 

 8ستون  3و 2و1براي کد 

شماره 
ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمتجهت جغرافیایی نما یا نماهاي واحد مسکونی:  -1
                    4 غرب                                            3 شرق                                      2 جنوب                               1 شمال 

  
 تعداد بازشو ها(در و پنجره و روزنه) در فضاهاي زیستی واحد مسکونی:-2
 عدد             :      (کمتر از یک مترمربع)تعداد بازشوهاي کوچک -1
 عدد              :        (یک تا دو مترمربع) عداد بازشوهاي متوسطت-2
 عدد            :           ز دو مترمربع)(بیش اتعداد بازشوهاي بزرگ -3
 

 : آن واحد مسکونی و سطح اشغالساختمان تعداد طبقات  -3
 طبقه                              تعداد طبقات روي زمین             -1 
 طبقه                                            زیر زمین   تعداد طبقات-2
 متر مربع                 سطح اشغال(مساحت زیربناي طبقه اول)       -3
 

 سال                                      :واحد مسکونیبناي عمر  -4
 

 مترمربع              واحد مسکونی: ساختمان مساحت زمین -5

 

   :آن قرار گرفتن و مورد استفاده عملکردمساحت زیر بنا و تعداد اتاق در واحد مسکونی برحسب  -6

ف
ردی

 

 )(مترمربعمساحت زیر بنا  شرح
 تعداد اتاق

 مورد  استفاده کل
1 2 3 4 5 

    کل بنا 1
    فضاهاي زیستی 2
    فضاهاي معیشتی 3
    فضاهاي مشترك زیستی و معیشتی 4
    سایر فضاها  5

 
 وضعیت سند واحد مسکونی:     -7

        3 قولنامه    داراي سند خطی یا                          2 داراي برگه واگذاري                                              1 سند ثبتی
     5 ندارد                            4   ......................................  نوعسایر با ذکر 

 

 
 

 

                             شماره ردیف آبادي در فهرست نمونه ها:                                                                                      شماره طبقه آبادي:  

                                                                                                           ):  1شماره ردیف واحد مسکونی در فرم فهرست برداري(فرم 

                                             

 جمهوري اسالمی ایران
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

  

  هايآمارگیري از ویژگی
1392-مسکن روستایی  

 
 

2فرم    پرسشنامه واحد مسکونی-

        نام استان: ..........................     

      نام شهرستان: ...................       

  نام بخش: ..........................          

  نام دهستان: ..................  
 

 

......................                          .......................نام آبادي : ..............

  نمونه:    کد آبادي

              شماره حوزه:          
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 واحد مسکونی:     عمده ترین منبع تامین سرمایش -8
           5  دندار                   4  .........................  نوعسایر با ذکر           3 کولر گازي                2 کولر آبی              1 پنکه

 

 آیا این واحد مسکونی داراي فضاي باز براي نگهداري حیوانات می باشد؟                    -9
                             2 نه                                                            1 بله 

          

 آیا این واحد مسکونی داراي حیاط می باشد؟                        -10
                             11سوال    2 نه                                                            1 بله 
      
    1-2 معیشتی  و زیستی                                                                 1-1 زیستی             عملکرد غالب   

 

 آیا این واحد مسکونی داراي ایوان می باشد؟                        -11
                            12سوال    2 نه                                                            1 بله 

      
    1-2 معیشتی  و زیستی                                          1-1 زیستی             عملکرد غالب   

 

 آیا این واحد مسکونی داراي مستراح می باشد؟                        -12
                            13سوال    2 نه                                                            1 بله 
      

                                                                        13سوال     1-2 مجزا از بنا                                             1-1 چسبیده به بنا    نحوه استقرار   
                                                  

                                            1-1-2  به حیاط واحد مسکونی                        1-1-1 به داخل واحد مسکونی    باز شدن در  نحوه      
 

 نحوه ساخت واحد مسکونی:  - 13
                                                                                                                  14سوال   2 ساخت یکباره                                     1 ساخت تدریجی

                     
                                                                                                                     1-2 تکمیل و تجهیز بنا                                             1-1 افزایش زیربنا    منجرشدن به                

   

                                             :            زیستی                                      معیشتیبر حسب فضا نوع سازه بناي واحد مسکونیترین  عمده-14
   1-2                                    1-1                      سازه فلزي                                                        

   2-2                                    2-1 نی                                                                           وسازه بت 
  3-2                                    3-1                                                                 (دیوار باربر)سازه بنایی 

   4-2                                      4-1                            سازه چوبی                                                  
   5-2                                      5-1                                                (ترکیبی از سازه هاي فوق)سازه مختلط 

    

 )14سوال  3-1(براي کد  استفاده شده است؟ از کالف واحد مسکونیدر سازه بنایی فضاهاي زیستی آیا  -15
                            16سوال    2 نه                                                            1 بله 

    

 

 1-3 فاقد کالف در سقف                   1-2 کالف فلزي                         1-1 کالف بتونی          نوع کالف سقف 
   1-6 فاقد کالف در دیوار                    1-5 کالف فلزي                         1-4 کالف بتونی              نوع کالف دیوار
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 ریزي براي فضاهاي زیستی انجام شده است؟  آیا در این واحد مسکونی عملیات پی -16
                             17سوال    2 نه                                                      1 بله 
      

 1-3  نوبت                              1-2 سنگ                         1-1  (آهک و گل)شفته    رفته کار به عمده نوع مصالح  
  1-5   .................................  نوعسایر با ذکر                                  1-4  بلوك سیمانی                                                    

                 
 آیا در این واحد مسکونی عملیات کرسی چینی براي فضاهاي زیستی انجام شده است؟  -17
                             18سوال    2 نه                                                      1 بله 
      

  1-3  خشت                                1-2 سنگ                         1-1 آجر                  رفته کار به عمده نوع مصالح  
  1-5    ................................نوع سایر با ذکر                                    1-4  سیمانی بلوك                                                 

  
 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت رفته در دیوار فضاهاي زیستی واحد مسکونی: کار بهنوع مصالح  - 18
                3 بلوك                                                                    2 سنگ                                                        1  آجر   

                    6     ................................نوع سایر با ذکر                               5 چینه                                                         4  خشت
                                                      

 کار رفته در نماي واحد مسکونی: هب عمده نوع مصالح -19
  4 سیمان                                           3  سنگ                 2  ماشینی آجر                                   1   گري آجر

                                                                             8  ........ .............................نوعسایر با ذکر       7    سرامیک             6  کاهگل، گچ یا گچ و خاك                   5        چوب
 

 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت کار رفته در سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی: هنوع مصالح ب  -20
         5  خشت                            4 چوب             3  گل وگچ                        2 هن آ                     1              آجر 

 10    ..................نوعسایر با ذکر  9 حصیر            8 سفال، شیروانی یا ایرانیت    7   تیرچه و بلوك        6 یا بتونسیمان 
 

 سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی:   عمدهنوع پوشش  -21
                               3 عایق رطوبتی آماده                                             2 قیرگونی                                                        1   کاهگل
                                     6 موزاییک                                                          5 حلب (شیروانی)                                               4     سفال

  9  .........................................................نوعسایر با ذکر            8  بتون                                                            7  آسفالت
 

 شکل ظاهري سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی:   -22
 4 (نیم استوانه) گهواره اي               3 (نیم کره) گنبدي                    2 شیب دار                                      1    مسطح

 
 ؟ کاري رطوبتی شده است آیا سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی عایق - 23

                             24سوال    2 نه                                                      1 بله  
   

     1-3 رطوبتی آماده  عایق               1-2 قیرگونی                     1-1 کاهگل               رفته کار بهعمده نوع مصالح 
        1-5  پالستیک (نایلون)                1-4 سفال، شیروانی یا ایرانیت(سقف شیبدار)                                                        
     1-6  .............................................نوعسایر با ذکر                                                       
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 رفته در کف فضاهاي زیستی واحد مسکونی: کار به عمدهنوع مصالح  -24
                                                             4     موزاییک                                3 چوب                                  2 سنگ                             1             آجر
                                           8  و ماسه سیمان یا بتون                  7 گل و آهک                            6  چگل و گ                        5             گل

 10 سازي  فاقد کف                     9  ....................................................نوع....سایر با ذکر 
 

 آیا سرپرست خانوار ساکن درواحد مسکونی از زندگی در روستا راضی می باشد؟ -25

 2 نه                                                                                 1 بله        
 

 آیا سرپرست خانوار از واحد مسکونی راضی می باشد؟   -26
 2 نه                                                                                  1 بله       

 

 شده است؟        احداثبنیاد مسکن تسهیالت دریافتی از از با استفاده آیا  این واحد مسکونی  -27
 

  پایان آمارگیري   2 نه                    28سوال   سال احداث                                     1  بله       
   

 اي که بر اساس آن پروانه دریافت شده، در مرحله احداث بنا، تغییر کرده است؟ آیا نقشه-28
  29سوال   2 نه                                                                                  1 بله        

                                     

   1-2 تغییر نقشه معماري بدون اضافه شدن زیربنا                  1-1 سطح زیربنا  افزایش  نوع تغییر ترین  عمده          
       1-3    ................................................موردسایر با ذکر                                                                                                 

 

 آیا پس از اتمام بنا و سکونت در آن، تغییراتی در بنا داده شده است؟-29

 30سوال  2 نه                                                                                 1 بله        
                        

                                                          1-3   لوله کشی آب                  1-2 در و پنجره                    1-1   (دیوار و سقف)سازه اي   نوع تغییر ترین عمده 
                    1-6   .............نوعسایر با ذکر          1-5 سیستم فاضالب               1-4       سیم کشی برق

           

 ( وام و آورده شخصی) مجموع پولی که براي احداث  فضاهاي زیستی واحد مسکونی هزینه شده است؟ -30
   

 ریال                                                                                                                      

   توضیحات:
............................................................................................................................. ...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

 
 

                                     تلفن: م خانوادگی پاسخگو: .......................................................................................                  نام و نا

 ..........................امضا و تاریخ: .................................                 .......................  نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: .......................................................

 : ............................................................ امضا و تاریخ       نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: ............................................................................            

  ..............................امضا و تاریخ: ..............................           نام و نام خانوادگی بازبین: ...........................................................................................       

 ..............................امضا و تاریخ: ..............................           نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین: ..........................................................................       

                                   

  
1 3 
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 : 1392در سال وضع سکونت در آبادي -1

 4   خالی از سکنه دائمی          3   موسمی خالی از سکنه            2   موسمی داراي سکنه           1  دائمی داراي سکنه

                    پایان آمارگیري                                                                          2سوال                                                    

   

 :1392اهالی این آبادي در سال غالب اقتصاديفعالیت  -2

  3  خدمات                                                         2 صنعت                                                           1 کشاورزي

                                                         

                 کارگاه فعال صنایع دستی وجود دارد؟آبادي  در اینآیا  -3

  2 نه                                                                       1   بله

 

 :    1392بافت مسکونی آبادي در سال -4

           3   غیر متراکم (باز)                                              2 نیمه متراکم                                                    1  متراکم 

 

 هاي اخیر داراي گسترش بوده است؟                        آیا بافت مسکونی آبادي در سال -5

                             6سوال    2 نه                                                                       1   بله

      

 1-3    .......................... موردسایر با ذکر                  1-2   باغات               1-1 اراضی زراعی    سمت گسترش      

 

 مصالح عمده بکار رفته در احداث واحدهاي مسکونی آبادي: -6

  3  مصالح توام بومی و غیر بومی                              2 مصالح غیر بومی                                           1 مصالح بومی 

 

 

         .....  ....استان: ..................نام 

          ....... ...نام شهرستان: .........

          .......  ...نام بخش: ................

  .. ....نام دهستان: ..............

 

 

 

    ............................                      .......................نام آبادي : ........

        :  کد آبادي 

             شماره حوزه:           

    

 

  

 

 

   .............................................. آبادي:نام قبلی                                                     ...............................................        نام دیگر آبادي:

                                                :     شماره ردیف آبادي در فهرست نمونه ها                                                                              شماره طبقه آبادي:

ایرانجمهوري اسالمی   
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 

 هاي آمارگیري از ویژگی
1392-مسکن روستایی  

 

3فرم    پرسشنامه آبادي-
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 در آبادي وجود دارد؟        1392آیا سازمان مسئول جمع آوري و دفع زباله در سال -7

                             8سوال    2 نه                                                                        1 بله 

             

   1-2 شوراي اسالمی آبادي                                         1-1  یا دهیاري ، دهداريبخشداري         سازمان مسئول  
                                   1-4 .....................................سایر با ذکر نام  .........                1-3 شهرداري شهر نزدیک                                                 
 

 :  1392عمده ترین نوع وسیله مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی آبادي در سال -8

             3 تاکسی سرویس                                                      2 مینی بوس                                                1 اتوبوس 
 5  .................................نوعایر با ذکر س                    4    وانت بار

 

 ؟شده است خرید و فروشمسکونی در آبادي واحد احداث براي زمین  1392 در سالآیا  -9
 

 

   10سوال   2 نه      ریال        یک مترمربع خرید و فروشمتوسط مظنه قیمت          1  بله   

                          

 ؟شده استمسکونی در آبادي احداث واحد  1392 در سالآیا  -10
 

 

   11سوال   2 نه       ریال              متوسط مظنه هزینه احداث یک مترمربع           1  بله   

                          

 ؟داده شده است  اجارهمسکونی در آبادي واحد  1392 در سالآیا  -11
 

 

                            2 نه         ریال             یک مترمربع بهاي ماهانه اجارهمتوسط مظنه            1  بله   
 

                  
 

 توضیحات:
................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 
 پاسخگویان:نام و نام خانوادگی 

                                                          تلفن:                     .....................................................................................                                       -1
                                                                                             تلفن:                     .....................................................                                         ................................ -2
                                                                                       تلفن:                   .............................................                                           ........................................ -3

 .................................................................. امضا و تاریخ:             ........................................................         ...................... نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر :

 ..................................................................  امضا و تاریخ:            .............................................................................          نام و نام خانوادگی کارشناس گروه:

 ..................................................................  امضا و تاریخ:            .............................................         ............................................... نام و نام خانوادگی بازبین :

 امضا و تاریخ: ............................................................                نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین : ....................................................................  

 .............. امضا و تاریخ:  .............................................              نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرایی: ............................................  
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 1392 تفکیک شهرستان: به خوزستان خطاي نسبی اقالم مورد آمارگیري در سطح استاندرصد 

 صفت مورد نظر
استان 

 خوزستان
 آبادان ایذه اهواز اندیمشک اندیکا امیدیه

 باغ
 ملک

 باوي
 بندر

 ماهشهر
 خرمشهر بهبهان

 1/5 3/0 2/5 9/4 0/2 4/9 3/7 3/7 1/8 1/2 4/5 1/2  ......................................... نما تعداد میانگین

 2/9 9/0 3/0 13/1 13/9 6/5 6/4 6/5 6/7 8/9 2/8 2/6  .............. کوچک بازشوهاي تعداد میانگین

 24/8 7/5 1/1 26/3 18/5 19/1 10/2 6/4 7/1 15/3 2/9 3/6  .............. متوسط بازشوهاي تعداد میانگین

 4/4 15/0 1/6 17/5 10/1 5/5 5/8 4/2 14/3 12/1 8/2 3/0  ................. بزرگ بازشوهاي تعداد میانگین

 4/8 3/9 0/3 7/2 11/1 13/7 3/7 3/2 9/1 4/8 0/7 1/8  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین
اشغال  سطح مساحت میانگین

 2/9 5/7 4/1 9/0 3/7 1/0 4/4 6/0 6/2 5/9 5/8 2/1  ....................................................... )(مترمربع
 فضاهاي در طبقات کل تعداد میانگین
 1/8 0/5 0/0 1/2 1/2 1/1 0/5 0/9 1/0 0/5 0/0 0/6  ............................................................. زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین
 6/6 9/8 3/4 10/6 13/1 1/1 7/9 4/4 16/8 9/0 13/3 2/0  .................. آن زمین مساحت به ساختمان

 5/2 7/1 2/4 25/9 28/2 2/5 14/9 7/5 14/2 22/0 20/8 4/0  .. )مسکونی(سال واحد بناي عمر میانگین
 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 8/9 15/3 10/7 24/3 16/1 4/1 11/9 13/3 17/8 9/6 19/6 4/2  ...................................... )مسکونی (مترمربع

 2/8 5/7 4/1 8/9 3/7 1/2 4/3 6/1 5/9 5/9 5/8 2/1  .... )زیربنا (مترمربع کل مساحت میانگین

 3/2 4/4 1/7 2/0 4/3 2/5 4/9 4/1 4/3 6/5 3/2 1/6  ............................ هااتاق کل تعداد میانگین
 مورد هاياتاق کل تعداد میانگین
 3/2 4/3 1/7 1/9 4/1 2/6 4/9 4/1 4/6 6/5 3/2 1/7  ............................................................ استفاده
 فضاهاي زیربناي مساحت میانگین

 2/9 5/3 0/8 7/2 5/2 2/5 3/5 5/3 5/9 10/0 3/2 2/1  ......................................... )زیستی (مترمربع
 عملکرد داراي هاياتاق تعداد میانگین
 3/2 4/8 0/3 2/6 4/5 2/1 2/6 4/1 4/3 6/7 4/6 1/7  ............................................................. زیستی

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین
 3/2 4/8 0/3 2/6 4/0 2/2 2/6 4/1 4/6 6/7 4/6 1/7  .................................. زیستی عملکرد داراي

 سایر داراي هاياتاق تعداد میانگین
 0/0 6/5 7/7 30/8 11/8 0/0 8/8 16/2 0/0 0/0 1/4 4/9  ........................................................ عملکردها

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین 
 0/0 6/2 7/7 29/7 11/8 0/0 8/8 16/2 0/0 0/0 1/4 4/9  ................................... عملکردها سایر داراي

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین
 … … … … … … … … … … … 5/5  .......................... )ریال (هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه يبها اجاره میانگین
 … … … … … … … … … … … 14/0  ..................... )ریال مسکونی (هزار واحد از

 يبرا زمین مترمربع یک قیمت میانگین
 … … … … … … … … … … … 20/9  ............ )ریال مسکونی (هزار واحد احداث



 1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج                                                                                       86

 

 (ادامه)  1392 تفکیک شهرستان: به خوزستان خطاي نسبی اقالم مورد آمارگیري در سطح استاندرصد 

 دزفول صفت مورد نظر
 دشت

 آزادگان
 اللی گتوند شوشتر شوش شادگان رامهرمز رامشیر

 مسجد
 سلیمان

 هندیجان هفتگل

 5/8 0/0 0/5 1/8 12/4 5/6 0/8 4/9 0/7 10/6 5/0 4/3  ......................................... نما تعداد میانگین

 32/1 8/2 6/1 2/2 8/3 12/3 8/6 10/5 4/3 10/9 8/8 6/1  .............. کوچک بازشوهاي تعداد میانگین

 5/2 5/0 4/3 5/3 16/9 19/4 11/2 18/8 4/8 10/1 20/1 7/5  .............. متوسط بازشوهاي تعداد میانگین

 16/5 4/7 8/6 7/2 3/1 8/3 8/8 19/0 19/8 11/4 4/8 6/9  ................. بزرگ بازشوهاي تعداد میانگین

 6/4 4/6 6/1 5/2 9/6 10/6 5/1 7/2 5/7 5/5 8/8 4/7  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین
اشغال  سطح مساحت میانگین

 30/8 7/2 12/8 11/2 2/9 10/5 6/9 3/5 19/8 6/2 3/7 4/1  ....................................................... )(مترمربع
 فضاهاي در طبقات کل تعداد میانگین
 0/8 0/0 0/5 5/4 1/4 0/7 1/1 0/0 0/3 0/4 1/0 3/4  ............................................................. زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین
 14/9 15/0 7/7 11/9 15/3 13/1 9/1 14/4 7/7 7/3 6/6 3/4  .................. آن زمین مساحت به ساختمان

 18/6 6/0 12/5 16/2 20/0 9/2 14/3 22/6 7/4 9/7 23/4 17/5  )(سال مسکونی واحد بناي عمر میانگین
 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 18/3 11/6 11/2 17/9 16/0 26/7 15/0 11/8 14/5 6/9 7/7 10/7  ...................................... )مسکونی (مترمربع

 30/8 7/2 12/8 10/6 2/7 10/5 6/4 3/5 19/8 6/2 3/7 3/9  .... )زیربنا (مترمربع کل مساحت میانگین

 7/3 3/8 7/9 4/1 6/5 6/0 8/6 5/2 4/9 4/6 5/8 3/6  ............................ هااتاق کل تعداد میانگین
 مورد هاياتاق کل تعداد میانگین
 7/3 3/8 6/1 4/3 3/4 5/3 8/6 5/2 4/9 4/6 5/9 3/7  ............................................................ استفاده
 فضاهاي زیربناي مساحت میانگین

 7/2 5/2 10/1 5/5 3/0 9/2 8/8 3/7 6/4 4/2 5/2 2/5  ......................................... )زیستی (مترمربع
 عملکرد داراي هاياتاق تعداد میانگین
 4/9 3/7 7/4 3/5 6/5 6/1 8/7 5/2 5/1 2/7 6/1 3/3  ............................................................. زیستی

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین
 4/9 3/7 5/7 3/7 3/6 5/4 8/7 5/2 5/1 2/7 6/3 3/5  .................................. زیستی عملکرد داراي

 سایر داراي هاياتاق تعداد میانگین
 15/2 43/8 9/1 9/1 5/2 0/0 0/8 0/0 9/9 39/1 1/0 5/8  ........................................................ عملکردها

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین 
 15/2 43/8 9/1 9/1 5/2 0/0 0/8 0/0 9/9 39/1 1/0 5/8  ................................... عملکردها سایر داراي

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین
 … … … … … … … … … … … …  .......................... )ریال (هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه يبها اجاره میانگین
 … … … … … … … … … … … …  ..................... )ریال مسکونی (هزار واحد از

 يبرا زمین مترمربع یک قیمت میانگین
 … … … … … … … … … … … …  ............ )ریال مسکونی (هزار واحد احداث
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 گفتارپیش
 

بین روستاها و شهرها و ها متاثر از تغییر موازنه جمعیتی چهره روستاهاي ایران به سرعت در حال تغییر است. بخشی از این دگرگونی
هاي دولت در ابعاد مختلف از اثرگذاري زندگی شهري بر روستایی به لحاظ فرهنگی و کالبدي است و بخش دیگر آن ناشی از سیاست

و نظارت بنیاد  ست. بر اساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت (با هدایتا جمله توسعه کالبدي در روستاها
هزار واحد مسکونی  200سازي ساالنه موظف به بهسازي و مقاوم ،هاي چهارم و پنجم توسعهانقالب اسالمی) طی برنامهمسکن 

توسط دولت در کنار واحدهایی که خارج از  ،ه تسهیالت کم بهره است. شناسایی و رصد این حجم تغییرات گستردهیروستایی با ارا
گذاران توسعه ریزان و سیاستشود، امري ضروري و براي برنامهروستاییان ساخته می هاي شخصیهاي بانکی با آوردهسیستم وام

 روستایی حیاتی است.
هاي ویژگی ریزي در این خصوص مستلزم آگاهی از آمار و اطالعاتگذاري و برنامهتامین مسکن مناسب در روستاها و هرگونه سیاست

هاي کمی و کیفی مبتنی بر این آمار و اطالعات است. لذا در راستاي تهیه آمار مسکن روستایی در نقاط مختلف کشور و تهیه شاخص
هاي مسکن روستایی از اوایل دهه هشتاد مورد توجه بنیاد مسکن تخصصی و رفع خالهاي اطالعاتی موجود، آمارگیري از ویژگی

، قرار گرفت و پیشنهاد انجام چنین کاري در ستا سازي مسکن در روستاهاانقالب اسالمی که متولی اصلی تولید، بهسازي و مقاوم
تا کنون سه  ریزي وقت، وزارت مسکن و شهرسازي و مرکز آمار ایران رسید.فواصل زمانی پنج ساله به تایید سازمان مدیریت و برنامه

 1392 سال کشور در هاي مسکن روستایی که آخرین مورد آن طرح آمارگیري از ویژگی است  رسیدهدوره از این آمارگیري به انجام 
 .باشد می

هایی که در این گیري از دادهامید است با بهرهصورت گرفته در راستاي اجراي این طرح،  در پایان ضمن تقدیر از تالش هاي
زمینه تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مسکن در روستاها فراهم و با مقایسه روند تغییرات (مبتنی بر  ،آمارگیري استخراج شده است

 ریزي براي تامین مسکن مناسب روستایی و در نهایت توسعه پایدارگیري و برنامهدو آمارگیري گذشته) بستر الزم براي تصمیم
 مهیا گردد.  روستاها

 

 علیرضا تابش

یس بنیاد مسکن انقالب اسالمییر





 
 
 
 
 

 مقدمه
 

اشتن آمار و کالبدي، دو چه از جنبه  یجمعیت تغییراتصحیح و دقیق امور مربوط به مسکن روستایی چه از جنبه الزمه پایش 
مسکن روستایی کشور و نیز آگاهی از  اطالعات صحیح، دقیق، جامع و بهنگام در رابطه با خصوصیات کمی و کیفی وضع موجود

تنها منابع آماري موجود در زمینه مسکن روستایی،  1382تا سال . استهاي کشور شرایط اجتماعی و اقتصادي حاکم بر آبادي
هاي ساختمانی بخش هاي موردي از فعالیتساله و نیز آمارگیري 10هاي عمومی نفوس و مسکن با فواصل زمانی سرشماري

 هايویژگیمربوط به تخصصی و فنی که این اطالعات نیز بسیار کلی بوده و شامل مباحث  بودخصوصی در نقاط شهري و روستایی 
 د. بومسکن روستایی ن

در فواصل  تاکنون در سه مقطع زمانی و توسعه کالبدي روستاها براي پاسخ به نیاز فوقول ئبنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان مس
با  1382ی نموده است. این طرح براي اولین بار در سال یهاي مسکن روستاگیري از ویژگیمبادرت به اجراي طرح نمونه ،پنج ساله

واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد که نتایج آن با  46413روستا و جمع آوري مشخصات فنی  2118آمارگیري از 
هاي از ویژگی منتشر شد. دومین اجراي طرح آمارگیري 1383استان در یک جلد براي کل کشور در سال دقتی قابل تعمیم در سطح
روستا و جمع آوري مشخصات فنی  8257با تغییر در برخی اقالم آماري و نیز حجم نمونه، در  1387مسکن روستایی در سال 

نمونه در این سال منجر شد اطالعات تا سطح شهرستان  واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد. افزایش حجم 165140
جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه براي کل کشور منتشر شد. سومین  30در  1388قابل تعمیم باشد. نتایج این طرح در سال 

 209044فنی روستا و جمع آوري مشخصات  8446با تغییر اندك در برخی اقالم آماري در  1392طرح در سال این دوره اجراي 
یکی  ادي ها هم تعداد واحدهاي مسکونی)عالوه بر افزایش حجم نمونه (هم به لحاظ تعداد آب واحد مسکونی نمونه انجام شده است.

شده و ست که به منظور اعتبار بخشی به داده هاي جمع آوريا آن 1387نسبت به سال  1392دیگر از تفاوت هاي نشریه سال 
اند. اطالعات نشریات حاضر که تا ها در جداول ادغام شدهتعمیم اطالعات به کل کشور برخی از ستونکاهش خطاي نسبی، هنگام 

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه براي کل کشور در دسترس پژوهشگران و  31سطح شهرستان معتبر است به تفکیک 
 عالقمندان است. 

بخش تهیه  همکاري و همیاري گروه هاي مختلف کاري در کل فرایند طرح. رسید مگر با پشتکار،نتایج طرح حاضر به سرانجام نمی
با پشتوانه علمی اساتید دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی و دیگر صاحبنظران  1392طرح فنی آمارگیري سال 

کت و همکاري کلیه شعب بنیاد مسکن مشاور طرح، شرکت آمار اندیشان فراز و با مشار مسکن روستایی و بخش اجرایی آن با هدایت
 استان کشور انجام شد.  31انقالب اسالمی در 

ها تعریف شد. کمیته هاي مختلفی ذیل ستاد اجرایی کل کشور در دو سطح کل کشور و استان 1392ساختار اجرایی طرح در سال 
اي را ایفا تحقیقات مسکن روستایی نقش دبیرخانه یت امور اجرایی طرح را در ابعاد مختلف به عهده داشتند. دفتر مطالعات وولئمس

یس و یها، خود در چند سطح تعریف شد. مدیران کل بنیاد مسکن و معاونین بازسازي ایشان نقش رهاي اجرایی در استاننمود. رده
ها فعال بودند. نیز در استانهاي مالی، اداري، روابط عمومی و تبلیغات یس ستاد اجرایی استان را به عهده داشتند. کمیتهیجانشین ر

، شامل کارشناسان بازبینی، بازبینان، کارشناسان گروه و اجراییها هدایت فنی نیروهاي فنی و اجرایی در استانول ئمسکارشناسان 
اشت. آمارگیران را به عهده داشتند. نظارت بر این طرح نیز در چندین سطح صورت پذیرفت که در راس آن مرکز آمار ایران قرار د

یت نظارت بر حسن اجراي طرح را به عهده داشت. لذا الزم است از کلیه ولئمساین مرکز با اعزام ناظران فنی خود به سرتاسر کشور، 
طور همکاران واحد آموزش، روابط عمومی، حراست، اداري و پشتیبانی اندرکاران تهیه طرح فنی، اجرا، نظارت، استخراج و همیندست

 ها قدردانی و تشکر نمایم.یاد مسکن انقالب اسالمی و استاندر دفتر مرکزي بن
 

 
 محمدعلی وجدانی

 مدیر کل مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی





 
 

 

 مشاور تهیه طرح فنی

 دانشگاه شهید بهشتی

 
 مشاور اجراي طرح

 شرکت آمار اندیشان فراز

 
 مشاورین علمی طرح

 سرتیپی پور، حمید علوي مجد و خانم نسرین افتخاريآقایان محسن 

 

 ین اجرایی طرح در دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمیولئمس

آقایان عزیزاله مهدیان، محمدعلی وجدانی، حمید سهرابی، مجید جودي، سید محسن رشتیان، حسن رضائی، احمد زمزم، 
رضا بنکدار، محمدرضا ملکی، کشاورز، پیرهادي، سید موسی احمدي، الدین خزاعی، سید مهدي نادمی، مرتضی اورنگی، جالل
 پور. ها مریم الوي، منصوره روحی، محدثه رمضانخانم

 

 هاین اجرایی طرح در استانولئمس

 استان 31مدیران کل و معاونین بازسازي و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 

 

 نظارت 

 اندیشان فراز، کارشناسان دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمیمرکز آمار ایران، شرکت آمار 
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 مشخصات طرح
 
 
 
 

 طرح  سابقه
در سـطح  1392و  1387 هاي هاي کشور و براي دومین و سومین یار در سـال در سطح استان 1382این طرح براي اولین بار در سال 

 هاي کشور توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و اجرا شد. شهرستان

 
 ضرورت اجراي طرح

طور طبیعـی  ي آماري به ، اطالعات جامعه"1387هاي  مسکن روستایی  آمارگیري از ویژگی "سال از اجراي طرح 5به گذشت  با توجه
دچار تغییر گشته و بدین لحاظ، تامین نیازهاي آماري جدید و اطالعات بهنگام از وضعیت کمی و کیفی مسکن در روسـتاهاي کشـور 

امکانات فراهم شده توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی در خصوص بهسازي مسکن روسـتایی،  ناپذیر است. همچنین با توجه به اجتناب
آوري آمار و اطالعات دقیق و بهنگام از وضعیت مسکن در روستاهاي کشور امري ضروري بوده است. این اطالعـات، آمـار الزم در  جمع

ها و  عنوان معیـاري بـراي ارزیـابی میـزان موفقیـت برنامـه کنـد و بـه ریزي براي بهسازي مسکن روستایی را فـراهم می خصوص برنامه
هـاي رود. با توجه به این که اطالعـات مـورد نظـر، خصوصـیات و ویژگـی کار می هاي اعمال شده در بخش مسکن روستایی به سیاست

ذیر نیست، طرح تخصصی مسکن روستایی است و امکان جمع آوري این اطالعات از طریق سرشماري عمومی نفوس و مسکن امکان پ
 هاي کشور به اجرا گذاشته شد. در سطح شهرستان 1392هاي مسکن روستایی در سال  آمارگیري از ویژگی

 
 هدف طرح

 باشد:  طرح، گردآوري آمار و اطالعاتی از خصوصیات کمی و کیفی مسکن در روستاهاي کشور به شرح زیر میاین  هدف
 هاي عمومی روستا شناخت ویژگی -
 هاي واحدهاي مسکونی روستایی گیشناخت ویژ -
 
 هدف  جامعه 

در سال  ها آني  هداراي سکن واحدهاي مسکونینیز و تر دارند اي که بیست واحد مسکونی معمولی و بیش هاي داراي سکنه تمام روستا
 دهند. این طرح را تشکیل می ي هدف جامعه 1392

 
 واحد آماري

تـر دارد و یـا واحـد اي که بیست واحـد مسـکونی معمـولی و بـیش سکنهواحد آماري در این طرح برحسب مورد، یک روستاي داراي 
 است. 1392ها در سال  گونه روستا مسکونی داراي سکنه در این

 
 زمان آماري

 و روز آمارگیري است. 1391زمان آماري این طرح برحسب مورد، سال 
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 زمان آمارگیري
 است. 1392آبان  20مهر تا  20آمارگیري این طرح زمان 

 
 آوري اطالعات روش جمع

ي مستقیم با خانوار ساکن در واحد مسکونی(فرم واحـد مسـکونی) و مطلعـان محلـی در  در این آمارگیري، اطالعات از طریق مصاحبه
 شود. آوري می روستا (فرم آبادي) جمع

 
 سطح انتشار

 کشور، استان و شهرستان است.سطح انتشار نتایج این طرح کل 
 

 وردآسطح ارائه بر
ها در سطح استان و کشور و براي واحدهاي مسکونی در سطح شهرسـتان، اسـتان و  آوري شده در این طرح براي آبادي اطالعات جمع

 کل کشور قابل ارایه است.
 

 گیري قابل پذیرش خطاي نمونه
درصد و براي براوردهـاي مربـوط  15ها  براي براوردهاي حاصل مربوط به آباديحداکثر میزان خطاي نسبی قابل پذیرش در این طرح 

 شود. بینی می درصد پیش 18به واحدهاي مسکونی 
 

 گیري چارچوب نمونه
 گیري به شرح زیر است: شود، چارچوب الزم براي هر یک از مراحل نمونه گیري در دو مرحله انجام می که نمونه با توجه به این

 

هاي داراي سکنه (دائمی یا موسمی) کـه بـر  ي اول این طرح عبارت است از فهرست تمام آبادي : چارچوب مرحلهي اول مرحله -الف
واحد مسـکونی یـا بیشـتر هسـتند. ایـن فهرسـت شـامل اطالعـات  20، داراي 1390اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

 جغرافیایی، تعداد واحد مسکونی و تعداد خانوار است.
 

 ي دوم به صورت زیر است: : چارچوب مرحلهي دوم مرحله -ب
 

برداري از کل  واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهاي مسکونی با فهرست 180هایی که برابر یا کمتر از  : در آباديهاي معمولی آبادي
 شود. آبادي تهیه می

 

واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهاي مسکونی در بخشی از آبادي کـه بـه طـور  180هایی که بیشتر از  : در آباديهاي بزرگ آبادي
 شود.  برداري تهیه می شود با فهرست تصادفی مشخص می

 
 گیري واحد نمونه
 شرح زیر است: گیري به گیري در هر یک از مراحل نمونه واحد نمونه

 

واحـد  20داراي  1390داراي سکنه (دائمی یا موسمی) که در سرشماري عمـومی نفـوس و مسـکن : یک آبادي ي اول مرحله -الف
 تر است.  مسکونی یا بیش

 

 ي اول است. گیري مرحله : یک واحد مسکونی واقع در واحد نمونهي دوم مرحله -ب
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 گیري روش نمونه
هـاي داراي  است. در این طرح ابتدا در هـر شهرسـتان آبادي بندي شده اي طبقه گیري در این طرح، نمونه گیري دو مرحله روش نمونه

شوند. سپس از هر طبقه تعداد آبادي نمونه مورد نظر بـه  بر حسب تعداد واحد مسکونی به طبقاتی تقسیم میوس یدالینسکنه با روش 
 شوند.  دي هاي نمونه انتخاب میشود. تعداد واحد مسکونی نمونه مربوط به هر شهرستان از داخل آبا روش تصادفی ساده استخراج می

 
 روش تعیین اندازه نمونه

 شوند: تعداد نمونه هاي مرحله اول و دوم به روش زیر تعیین می
 

 ي اول (تعداد آبادي نمونه) مرحله -الف
مفروضـات زیـر، باشند با در نظـر گـرفتن  با توجه به نتایج اجراي قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهاي مورد نظر طرح از نوع نسبت می

 تعداد آبادي نمونه در هر استان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد: 
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pفرض شده است. 3/0ها در هر استان که حداقل  : نسبت صفت مورد نظر مربوط به آبادي 
rفرض شده است. 15/0حداکثر  : مقدار خطاي نسبی نسبت مورد نظر در هر استان که 
nي نمونه در هر استان  هاي داراي سکنه : تعداد آبادي 

Nهاي داراي سکنه در هر استان در چارچوب : تعداد آبادي 
deff براي آن در نظر گرفته شد. 1: اثر طرح که با توجه به نتایج اجراي قبلی مقدار محافظه کارانه 

 

 شود.  تعداد آبادي نمونه در هر استان به صورت متناسب بین طبقات آن استان توزیع می
 

 مرحله دوم (تعداد واحد مسکونی نمونه) -ب
مفروضـات زیـر، باشند با در نظـر گـرفتن  با توجه به نتایج اجراي قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهاي مورد نظر طرح از نوع نسبت می

 تعداد واحد مسکونی نمونه در هر شهرستان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد:
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p فرض شده است. 3/0: نسبت صفت مورد نظر مربوط به واحدهاي مسکونی در هر شهرستان که حداقل 
r فرض شده است. 18/0: مقدار خطاي نسبی نسبت مورد نظر در هر شهرستان که حداکثر 

mهاي داراي سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهاي مسکونی نمونه در آبادي 
Mهاي داراي سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهاي مسکونی در آبادي 

deff شود. منظور می 2: اثر طرح که با توجه به نتایج اجراي قبلی برابر 
 گردد. ر هر شهرستان به صورت متناسب بین طبقات آن شهرستان توزیع میتعداد واحد مسکونی د

 

هاي نمونه در هر طبقه از هر شهرستان تعداد واحدهاي مسکونی نمونـه  سپس با تقسیم تعداد واحدهاي مسکونی نمونه به تعداد آبادي
 شود.  در هر آبادي محاسبه می

 
 روش انتخاب واحدهاي نمونه

 شود: دو مرحله و به صورت زیر انجام میها در  انتخاب نمونه
 

ها، تعداد آبادي هـاي تخصـیص یافتـه بـه هـر طبقـه بـه روش تصـادفی سـاده بـدون  بندي آبادي پس از طبقهي اول:  مرحله -الف
 شوند.  جایگذاري انتخاب می

 

   ي دوم: مرحله -ب
ي مـورد نیـاز بـه  واحدهاي مسکونی آبـادي، تعـداد نمونـهبرداري از کل  هاي معمولی، پس از فهرست هاي معمولی: در آبادي آبادي .1

 شوند. اي انتخاب می روش سیستماتیک دایره
واحد مسکونی در آبادي، تعداد نمونـه ي مـورد نیـاز از بـین  180هاي بزرگ، پس از فهرست برداري از  هاي بزرگ: در آبادي آبادي .2

 شوند. ها به روش سیستماتیک انتخاب می آن
 شود.   ، شماره ردیف واحدهاي مسکونی نمونه در هر آبادي مشخص شده و در اختیار گروه اجرا گذاشته میبراي سهولت اجرا

 
 گیري نتایج طرح خطاي نمونه

 دست آمد: پس از بررسی اطالعات حاصل از اجراي طرح، نتایج زیر به
درصد باشد، ممکن است میزان خطاي  30در جداول مربوط به صفات کیفی، وقتی که مقدار یک ستون بر حسب درصد، کمتر از  -

 تر شود.بینی شده بیش وردهاي حاصل، از میزان پیشآنسبی بر

ها میانگین محاسبه شده است) در  وردهاي حاصل از اجراي طرح براي صفات کمی (صفاتی که براي آنآمیزان خطاي نسبی بر -
موارد میزان خطاي نسبی محاسبه شده از میزان خطاي تر شود در بیش آمده است. همانطور که مشاهده می انتهاي نشریهجدول 

بینی شده کمتر است. فقط در موارد اندکی به دلیل تعداد مشاهدات کم یا میزان پراکندگی باال، میزان خطاي نسبی  نسبی پیش
 تر است.  بینی شده بیش محاسبه شده از میزان پیش
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 تعاریف و مفاهیم
 
 
ي  هم پیوسته (اعم از کشاورزي و غیرکشاورزي) اسـت کـه خـارج از محـدوده ي یک یا چند مکان و اراضی به آبادي مجموعه آبادي: 

  ها، معـادن، خانـه نه تنهـا دهـات، بلکـه مـزارع، قهوه  به این ترتیب،ي ثبتی یا عرفی مستقل باشــد.  شهرها واقع شده و داراي محدوده
یـا در  ثبتی یا عرفی مستقلی باشند ي که داراي محدودههاي صنعتی و ...  ها، شهرك اي نظامی، مرغداريه ، پادگانآهن هاي راه ایستگاه
   د.نشو نیز آبادي محسوب میي عرفی شهر یا آبادي دیگري قرار نگرفته باشند  محدوده

 

ها،  هـاي نظـامی، مرغـداري آهـن، پادگان راههاي  ایسـتگاه  ها، معادن، خانه روستا همان آبادي است با این تفاوت که مزارع، قهوه روستا:
 شوند.  ي شهرها، روستا محسوب نمی هاي صنعتی و ... واقع در خارج از محدوده شهرك

 

گاه خالی از سکنه نشـود،  در زمان آمارگیري داراي سکنه باشد و در طول سال هیچ روستا،چه  : چناني دایمی داراي سکنهروستاي 
 شود. نامیده می "دائمیي  داراي سکنهروستاي "
 

هایی از سال خالی از سکنه شود،  در زمان آمارگیري داراي سکنه باشد و در زمان روستا،چه  : چناني موسمی داراي سکنهروستاي 
 شود. نامیده می "ي موسمی داراي سکنهروستاي "
 

 . فعال و شاغل روستا به آن اشتغال دارند ترین افراد نوع فعالیت اقتصادي است که بیشفعالیت اقتصادي غالب اهالی  روستا: 
 

هاي تولیدي در  منظور از تولید صنایع دستی در روستا، صنایع دستی تولید شده توسط کارگاه :صنایع دستی در روستاتولید 
 باشد(روستاهاي داراي کارگاه تولید صنایع دستی). روستا می

 

بسیار کم از یکدیگر  و در کنـار هـم سـاخته  ي هبه هم پیوسته و با فاصل چه واحدهاي مسکونی روستا، چنانبافت مسکونی متراکم: 
 شوند. اند، متراکم نامیده می شده

 

انـد،  طور پراکنـده سـاخته شـده دیگر و بـه زیـاد از یـک ي هچه واحدهاي مسکونی روستا، با فاصـل چنانبافت مسکونی غیر متراکم: 
 شوند. غیرمتراکم نامیده می

 

طور کامل منطبـق نبـود، یعنـی نـه  چه واحدهاي مسکونی روستا با هیچ یک از دو حالت فوق، به چنانبافت مسکونی نیمه متراکم: 
 شوند. کامالً متراکم و نه کامالً  پراکنده باشند، نیمه متراکم نامیده می

 

در سـاخت بنـاي واحـد مسـکونی مـورد  دننـتوا میمصالحی هستند که در محیط طبیعی اطراف روستا وجود داشته و  مصالح بومی:
   د.ناستفاده قرار گیر

 

حمل و نقل به محل ساخت  با وسایل نیمه صنعتی ساخته می شوند و هر نوع مصالحی که درکارخانجات صنعتی و مصالح غیربومی:
 و سرامیک. جرآهن، سیمان، کاشی، آشود، مانند تیر منتقل میروستا واحدهاي مسکونی 

 

هاي اعالم شده براي یـک  منظور میانگین قیمتقیمت یک مترمربع زمین روستا براي احداث واحد مسکونی:  ي مظنهمتوسط 
مطلعـین و معتمـدین نفـر از  3پرسـش و تحقیـق از حـداقل روستا است که از طریـق  زمین براي احداث واحد مسکونی درمتر مربع 
 آید. می دست روستا به
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 ي ههـاي اعـالم شـده بـراي هزینـ منظور میـانگین قیمتساخت یا احداث یک مترمربع بنا در روستا:  ي ههزین ي مظنهمتوسط 
 آید. می دست روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  3طریق پرسش و تحقیق از حداقل احداث یک مترمربع بنا در روستا است که از 

 

یک مترمربع بنا در روسـتا اسـت کـه از طریـق  بهاي اجارهمیانگین منظور یک مترمربع بنا در روستا: بهاي  اجاره ي مظنهمتوسط 
 آید. دست می روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  3تحقیق از حداقل پرسش و 

 

هاي حمل و نقل عمومی براي دسترسی مـردم روسـتا بـه روسـتاها و شـهرهاي  سیستممنظور سیستم حمل و نقل عمومی روستا: 
 شود. که از طریق اتوبوس، مینی بوس، تاکسی سرویس، وانت بار و وسایل دیگر انجام میباشد  اطراف و بالعکس می

 

منظور از واحد مسکونی مکانی است که به منظور سکونت خانوار ساخته شده (حتی اگر افراد بومی روسـتا بـه طـور  :واحد مسکونی
 شود.  استفاده میموسمی در آن زندگی کنند) و یا در زمان آمارگیري به این منظور از آن 

 

واحدهاي مسکونی هستند که از مصالح سخت، مانند آجر، آهن، سنگ، سیمان، چوب، خشـت و ... بـه  واحدهاي مسکونی معمولی:
 اند. منظور سکونت ساخته شده

 

چنـد  چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیري داراي سکنه باشـد (هـر چنان ي دایمی: واحد مسکونی معمولی داراي سکنه
 شود. نامیده می "ي دائمی واحد مسکونی معمولی داراي سکنه"موقتاً غایب باشند) و در طول سال هیچ گاه خالی از سکنه نشود، 

 

چه واحد مسـکونی معمـولی، در زمـان آمـارگیري داراي سـکنه باشـد و در  چنان ي موسمی: واحد مسکونی معمولی داراي سکنه
الزم به ذکـر اسـت واحـدهاي شود.  نامیده می "ي موسمی واحد مسکونی معمولی داراي سکنه"هایی از سال خالی از سکنه شود، زمان

 افراد غیر بومی و غیر ساکن در روستا مورد نظر نیست. ي موسمی داراي سکنهمسکونی 
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیري خالی از سکنه باشد و در  چنان ي موسمی: واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه
الزم به ذکر است واحدهاي شود.  نامیده می "ي موسمی واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه"هایی از سال داراي سکنه شود، زمان

 غیربومی و غیرساکن در روستا مورد نظر نیست. موسمی افراد ي خالی از سکنه مسکونی
ي موسمی در این طرح مورد نظر بوده  ي دایمی و موسمی و نیز خالی از سکنه هر سه گروه واحدهاي مسکونی معمولی داراي سکنه

 است.
 

تعیین جهـت جغرافیـایی ، نماهاي واحد مسکونیجهت جغرافیایی نما یا منظور از  :ی نما یا نماهاي واحد مسکونیایجهت جغرافی
 است که نما یا نماها در آن قرار گرفته است.

 

. ی است که در دیوارهـا قـرار دارنـدهای درها، پنجره ها و روزنه منظور از بازشو، : بازشوها (در و پنجره و روزنه) در واحد مسکونی
ي داخـل میـزان ارتبـاط فضـا ي سازند و نشان دهنـده را مقدور میو دید مناظر نور و تهویه هوا  و خروج ساکنان، بازشوها امکان ورود

 .هستند خارج از ساختماني هابا فضا ساختمان
 

 .استمترمربع  1کمتر از آن مساحت قاب بازشویی است که  کوچک: يبازشو
 

 . استمترمربع  2تا  1 آن بینمساحت قاب بازشویی است که  متوسط: يبازشو 
 

 .استمترمربع  2تر از  بیشآن مساحت قاب بازشویی است که  بزرگ: يبازشو
 

که در روي زمین یـا زیـرزمین واقـع شـده  اعم از این ساختمانتعداد سطوح (سقف) یک  :واحد مسکونی ساختمان تعداد طبقات
    د.نگوی باشند، را طبقه می

 



 17                                                                                     1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج

 

هایی است که از اتمام بناي واحد مسکونی تا زمان آمارگیري گذشته اسـت. در صـورتی  منظور تعداد سال :عمر بناي واحد مسکونی
هاي مختلف ساخته شده، تشکیل شده باشد، عمر قسمتی کـه اول سـاخته شـده در که یک واحد مسکونی از چند قسمت که در سال

 شود.       نظر گرفته می
 

واحد مسکونی در آن واقـع شـده اسـت.  منظور مساحت قطعه زمینی است که ساختمان :واحد مسکونی ساختمانمساحت زمین 
 مسکونی مجاور  یا معبر عمومی است.معموالً دیوار، حصار، واحدهاي مرز این محدوده 

 

زیربنـاي فضـاهاي زیسـتی، فضـاهاي معیشـتی، فضـاهاي زیسـتی و  ا برابر مجموع مسـاحتمساحت کل زیربن :مساحت کل زیربنا
 . دارد که بناي واحد مسکونی در آن بنا شده قرارقطعه زمینی  ي که در محدودهتی و سایر فضاها است معیش

 

                 همکف است. ي منظور از سطح اشغال، مساحت زیربناي طبقه :سطح اشغال
 

که صرفاً براي استراحت،  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهايمساحت  منظور مجموع :مساحت زیربناي فضاهاي زیستی
هـاي  ، مطالعه، شست و شو و یا هر نـوع فعالیـت دیگـر مربـوط بـه زنـدگی بجـز فعالیتخوردن غذا، پذیراییآماده کردن یا  خوابیدن،

 . تولیدي و معیشتی از آن استفاده شود
 

بـراي انجـام صـرفاً  کـه استواحد مسکونی  محصور و مسقف فضاهاي منظور مجموع مساحت :مساحت زیربناي فضاهاي معیشتی
بافی، حصـیربافی، تولیـد ماسـت و  قالی واحد مسکونی (نظیر دام داري، کشاورزي، باغ داري، ساکنان و معیشتی هاي اقتصادي فعالیت

  استفاده شود.)  ...کره و گرفتن شیر و 
 

 واحد مسـکونی اسـت مسقفمحصور و  فضاهاي منظور مجموع مساحت : معیشتی ومساحت زیربناي فضاهاي مشترك زیستی 
شود و هـم دار قـالی در آن  مانند اتاقی که هم در آن غذا خورده میهم به فعالیت زیستی و هم به فعالیت معیشتی اختصاص دارد.  که

   .برپاست
 

ي  هاي سه گانه هیچ یک از عملکردکه  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهاي : منظور مجموع مساحتمساحت سایر فضاها 
   فوق را نداشته باشد.

 

، پـذیرایی، خـواب فضـاي .متر ارتفـاع دارد 2متر مربع مساحت و  4است که حداقل  ي دار فضاي محصور و سقف ،تاقامنظور از  :تاقا
فضـاهایی  شـوند. اتـاق محسـوب می دنمتر ارتفاع داشته باشـ 2متر مربع مساحت و  4که حداقل  به شرط آنهال، آشپزخانه و انباري 

 شوند. مین محسوبکاهدانی و ... اتاق طویله و  توالت ،آب انبار، ،حمامگاراژ، مانند 
 

تعیین نوع مالکیت واحد مسکونی از نظر رسمی و قانونی اسـت. واحـد مسـکونی منظور از سند واحد مسکونی،  :سند واحد مسکونی
 7د منگوله دار)، برگه واگذاري (واگذاري شـده توسـط هیئـت ممکن است داراي سند رسمی (سند سازمان ثبت امالك موسوم به سن

 .اي (موسوم به عادي) باشد هاي مسکن، بنیاد مسکن و غیره) و سند خطی(نسقی) یا قول نامه نفره سابق، تعاونی
 

دارد، ارتبـاط  هاي روزمره زندگی که نیـاز بـه فضـاي بـاز عالوه بر انجام برخی فعالیت باز و بدون سقفی است که يحیاط فضا :حیاط
اي از  بخـش عمـده ه در نقـاط روسـتایی،ژبـه ویـ حیاط یا محوطه بـاز و نیمـه محصـور سازد. میان عناصر واحد مسکونی را برقرار می

را درخود امکان پذیر می سـازد. در مسـکن روسـتایی در بسـیاري از مـوارد در  (باغچه، حوض و...) عملکردهاي عناصر واحد مسکونی
 است. روزمره زندگیهاي  خدمت تولید، معیشت و تامین مایحتاج روزانه و دیگر فعالیت

 

اقل ایوان حـد عمل می کند. )حیاطفضاي باز (واحد مسکونی و  داخلیایوان فضاي مسقفی است که به عنوان رابط بین فضاي  :ایوان
 باشد. از یک طرف و حد اکثر از سه طرف به فضاي باز مرتبط می

 

کنـد و موجـب پایـداري  ي اجزایی از ساختمان است که نیروي افقی و عمودي را به زمـین منتقـل می منظور از سازه، مجموعهسازه: 
 شود. اي ساختمان محسوب می شود. اسکلت از مجموعه اعضاي سازه ساختمان می
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کنـد. در  بنایی است که اسکلت آن با تیرآهن بنا می شود و این اسکلت بـار سـاختمان را تحمـل می اسکلت فلزي):ي فلزي(  سازه
 دهد.  پارچه را تشکیل می کار رفته در دیوار و سقف به یکدیگر متصل می شود و یک اسکلت یک هاي به این شیوه ساخت، تیرآهن

 

ها و کالف سقف) از بتون آرمه (بتون همراه با آرماتور و میلگرد) ساخته  آن (ستونبنایی است که اسکلت  ي بتنی(بتون آرمه): سازه
 شده است و این اسکلت، بار ساختمان را تحمل می کند. 

 

بنایی است که با آجر یا بلوك و آهن ساخته شده است، سقف از تیرآهن و آجر و دیوارها از آجر، بلـوك ي بنایی (دیوار باربر):  سازه
 کند. ت و دیوارها بار ساختمان را تحمل مییا سنگ اس

 

رود  اي در اسکلت و اعضاي باربر آن ( تیر، ستون و غیره) به کار مـی بنایی است که چوب به عنوان یکی از مصالح سازه چوبی: ي سازه
 .شودمی ها به پی و زمین منتقل  از طریق تیرها و ستونو بارهاي وارده به آن  و وزن بنا

 

آیـد.  هاي سازه اي فوق بـه دسـت می بنایی است که از ترکیب حداقل دو نوع از نظام : هاي فوق) (ترکیبی از سازه مختلط ي سازه
 .باشد هاي فوق می سازه آن ترکیبی از سازهمثالً فلزي و بنایی یا بتنی و بنایی که 

 
ن سـاختمان و اتصـال دیوارهـا بـه یکـدیگر و منظور از کالف، یک پروفیل فلزي یا یک قطعه بتنی است که براي یکپارچه کرد کالف:

 شود تا بتواند بارهاي افقی را تحمل کنند.دیوارها به کف و سقف در نظر گرفته می
 

 عهده دارد.  ي انتقال بار واحد مسکونی به زمین را به بخشی از بنا است که در زمین قرار گرفته و وظیفه پی:
 

یا پی و دیوار قرار دارد و معموالً بخشی از آن در مجاور سطح زمین و بخشی بـاالتر از که بین زمین است بخشی از بنا  کرسی چینی:
 سطح زمین قرار دارد.

 

منظور حفاظـت روي آن را بـا مصـالح  بـهسـقف، ي  زهسـا اجـرايبعد از  ي ساخت، در آخرین مرحلهپوشش سقف واحد مسکونی: 
   .کنند پوششی تکمیل می

 

 شود. صورت کامالً افقی و موازي با سطح زمین باشد به آن سقف مسطح اطالق می هچه پوشش سطح ب چنان مسطح:سقف 
 

هاي سقف است که معموالً با استفاده از خرپاهاي چوبی یا فلزي و در مناطقی کـه بـارش جـوي زیـاد  نوعی از سازه : دار شیبسقف 
هاي  صـورت شـیب هاي شیروانی معموالً به در سقفه و نسبت به افق زاویه داشتدار  شیب هاي سقفشود. سطح نهایی  است استفاده می

 شوند. طرفه و چهارطرفه اجرا می  طرفه، سه طرفه، دو یک
 

مقطـع اول شوند.  کره هستند که از خشت یا آجر ساخته می اي از نیم نوعی سقف که معموالً بخشی یا نیمه :(نیم کره) گنبديسقف 
 شود. کروي میگنبد  ومقطع مربعی شکل تبدیل به شکل دایره  که در ادامه، ترین سطح آن، مربع شکل است گنبد در پایین

 

از خشت یا آجر است. این نوع سقف از امتداد و تکرار یـک  )انحنایی( اي کمانی هپوست نوعی سقف با :اي (نیم استوانه) هگهوارسقف 
 ر تمام طول خود یک انحناي مشخص دارد.داست و و به عنوان بخشی از یک استوانه  شود کمان روي محور طولی ایجاد می

 

رفتـه  کـار هبـشـود. مصـالح  کاري رطوبتی استفاده می گیري از نفوذ آب باران و برف در سقف از عایق براي پیش کاري رطوبتی: عایق
 گل، قیرگونی، عایق رطوبتی آماده، نایلون و یا ورق پالستیک است. کاري رطوبتی شامل کاه براي عایق
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 ها خالصه یافته
 
 

 فعالیت اقتصادي غالب اهالی روستاهاي استان

روستاي داراي بیست واحـد مسـکونی  736دهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصد) صـنعت و خـدمات  1/6روستا ( 45درصد) کشاورزي و  9/93روستا ( 691، فعالیت غالب اهالی زنجانتر استان معمولی و بیش

 بوده است.
 
  1392برحسب نوع فعالیت اقتصادي غالب اهالی:  زنجانهاي استان  روستا-1

 شرح  تعداد روستا کشاورزي صنعت و خدمات

 تعداد 736 691 45

 درصد 0/100 93/9 6/1

 
 نوع بافت مسکونی در روستاهاي استان  

درصـد) داراي  19/3روسـتا (142درصد) داراي بافت مسـکونی متـراکم،  80/2( زنجانروستاي استان 590 دهد،  نتایج طرح نشان می
 اند.  متراکم بوده درصد) داراي بافت مسکونی غیر 0/5روستا ( 4متراکم و  بافت مسکونی نیمه

 
     1392: بافت مسکونی نوعبرحسب  زنجانهاي استان  روستا-2

 شرح  تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیرمتراکم

 تعداد 736 590 142 4

 درصد 0/100 80/2 19/3 0/5

 
 تعداد طبقات ساختمان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

در  مسکونی معمولیواحد  91043دهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  ایج طرح آمارگیري از ویژگینت
درصد) دو طبقه و  0/16( واحد مسکونی 14524درصد) یک طبقه و  0/84( واحد مسکونی 76519، تعداد زنجانهاي استان  روستا
 تعداد طبقه بوده است.  2/1 زنجانمسکونی معمولی روستایی استان  هايواحداند، میانگین تعداد طبقات در  تر بوده بیش

 
 1392تعداد طبقات و میانگین آن:  برحسب زنجانروستایی استان  معمولیواحدهاي مسکونی -3

 تعداد کل طبقات
  میانگین

 تعداد طبقات
تعداد واحد 

 مسکونی
 شرح 

 جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش

 تعداد 91043 1/2 91043 76519 14524

 درصد 0/100 - 0/100 84/0 16/0
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 عمر واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

درصـد) داراي  0/25( واحد مسـکونی 22805،  زنجانهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدراساس نتایج طرح، از مجموع ب
درصـد) داراي  9/16( واحـد مسـکونی 15365سـال،  14تا  5درصد) داراي عمر  2/31( واحد مسکونی 28439سال،  5عمر کمتر از 

مسکونی  هايواحداند، میانگین عمر در   تر بوده سال و بیش 25درصد) داراي عمر  8/26( واحد مسکونی 24434سال و  24تا  15عمر 
 سال بوده است.3/18 زنجانمعمولی روستایی استان 

 
  1392برحسب عمر و میانگین آن:  زنجانروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-4

 و سال  25
 تربیش

 24 تا 15 
 سال

 14 تا   5
 سال

 5 از کمتر
 سال

  میانگین
 عمر (سال)

 واحد تعداد
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 91043 18/3 22805 28439 15365 24434

 درصد 0/100 - 25/0 31/2 16/9 26/8

 
 مساحت زمین ساختمان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

درصـد) داراي  6/31( واحد مسـکونی 28744، زنجانهاي استان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
 24789مترمربـع،  300تـا  201درصـد) داراي مسـاحت زمـین  6/26( واحد مسکونی 24243مترمربع و کمتر،  200 مساحت زمین
درصد) داراي مساحت زمین  6/14( واحد مسکونی 13266مترمربع و  500تا  301درصد) داراي مساحت زمین  2/27( واحدمسکونی

مترمربـع بـوده  4/366 زنجـانمسکونی معمولی روستایی اسـتان  هايواحدند، میانگین مساحت زمین در   ا مترمربع بوده 500بیش از 
 است.

 
  1392مساحت زمین و میانگین آن: برحسب  زنجانروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-5

 500 از بیش
 مترمربع

 500 تا 301
 مترمربع

 300تا  201
 مترمربع

مترمربع  200 
 و کمتر

مساحت  میانگین
 زمین (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 91043 366/4 28744 24243 24789 13266

 درصد 0/100 - 31/6 26/6 27/2 14/6

 
 وضعیت و نوع عملکرد فضاهاي واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

انـد،  بودهزیسـتی  ي بـا عملکـردفضاهاکه همگی داراي  زنجانهاي استان  در روستا واحد مسکونی 91043براساس نتایج طرح، از کل 
ي با عملکرد فضاهادرصد) داراي  8/5( واحد مسکونی 5316ي با عملکرد معیشتی، فضاهادرصد) داراي  9/47( واحد مسکونی 43653

ي بـا عملکـرد غیـر فضـاهایا فاقـد  ریسا ي با عملکردفضاهادرصد) داراي  0/49( واحد مسکونی 44611مشترك زیستی و معیشتی و 
 اند. زیستی بوده

 
       1392وضعیت و نوع عملکرد فضاها: برحسب  زنجانروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-6

 ي با عملکردفضاهاداراي 
ي با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ي با فضاهاداراي 
مشترك  عملکرد

  و معیشتی یستیز

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 یشتیمع

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 91043 91043 43653 5316 44611

 درصد 0/100 0/100 47/9 5/8 49/0
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 مساحت زیربناي واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استانکل 

درصـد) داراي  8/9( واحـد مسـکونی 8929 ،زنجـانهاي اسـتان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
مترمربـع،  120تـا  60درصد) داراي مساحت کـل زیربنـاي  6/53( واحد مسکونی48829 مترمربع،  60مساحت کل زیربناي کمتر از 

درصـد)  5/13( واحـد مسـکونی12301 مترمربـع و  180تـا  121درصد) داراي مساحت کل زیربناي  0/23( واحد مسکونی 20984
مسـکونی معمـولی روسـتایی  هايواحـداند، میانگین مساحت زیربناي کـل در   مترمربع بوده 180داراي مساحت کل زیربناي بیش از 

 مترمربع بوده است.  1/120 زنجاناستان 
 

  1392مساحت زیربنا و میانگین آن: برحسب کل  زنجانروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-7

بیش از  
180  

 مترمربع

  180تا  121
 مترمربع

  120تا  60
 مترمربع

  60کمتر از  
 مترمربع 

مساحت  میانگین
 زیربناي کل (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 91043 120/1 8929 48829 20984 12301

 درصد 0/100 - 9/8 53/6 23/0 13/5

 
 استان  ییروستا یمعمول یمسکون يتعداد اتاق در واحدها

هاي  در روسـتا مسـکونی معمـولی هايواحددهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
 31037درصـد) داراي دو اتـاق،  9/34( واحد مسکونی 31729درصد) داراي یک اتاق،  8/0( واحد مسکونی 686، تعداد زنجاناستان 

 واحـد مسـکونی 12300اتـاق و چهـار درصـد) داراي  8/16( واحـد مسـکونی15291 درصد) داراي سه اتـاق،  1/34( واحد مسکونی
اتـاق  2/3 زنجـانمسکونی معمولی روسـتایی اسـتان  هايواحداند، میانگین تعداد اتاق در  تر بوده اتاق و بیش درصد) داراي پنج5/13(

 .بوده است
 
 1392تعداد اتاق و میانگین آن:  برحسب زنجانروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-8

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
اتاق  پنج شرح

 ترو بیش
 جمع اتاق یک دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

 تعداد 91043 3/2 91043 686 31729 31037 15291 12300

 درصد 0/100 - 100/0 0/8 34/9 34/1 16/8 13/5

 
 ي فضاهاي زیستی واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان   نوع سازه

واحـد 76776  فضـاهاي زیسـتی، در سـاخت زنجـانهاي اسـتان  در روستا مسکونی معمولی هايواحدنتایج طرح، از مجموع براساس 
       واحـد مسـکونی 2440 و ي فلـزي یـا بتنـی سـازهدرصـد) از  9/12( واحد مسکونی 11779ي بنایی،  سازهدرصد) از  3/84( مسکونی

درصـد)  0/1( واحد مسکونی 47در  فضاهاي زیستی ي نوع سازههمچنین  ي چوبی یا مختلط استفاده شده است. سازه) از درصد 7/2(
  استاظهار نشده 

     1392: برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستی زنجانواحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان -9

 اظهار نشده
ي چوبی یا سازه

 مختلط
ي فلزي یا  سازه

 بتنی
 سازه بنایی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 91043 76776 11779 2440 47

 درصد 0/100 84/3 12/9 2/7 0/1





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودارها
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 1392 فعالیت اقتصادي غالب اهالی:برحسب نوع  زنجاني استان ها روستا -1نمودار 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 1392 :افت مسکونیب برحسب نوع زنجاناستان  يها روستا -2نمودار 
 
 

 

 
 
 

 صنعت یا خدمات
6/1% 

 کشاورزي
93/9% 

 بافت غیرمتراکم
0/5% 

 بافت نیمه متراکم
19/3% 

 بافت متراکم
80/2% 



 1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج                                                                                       26

 

 1392 :برحسب عمر زنجانروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی -3نمودار 
 
 

 

 
 

 
 
 

  1392 زمین: مساحتبرحسب  زنجانروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی -4نمودار 
 
 

 

 
 

 سال و بیش تر25
26/8% 

 سال 24تا 15
 سال 14تا 5 16/9%

31/2% 

 سال 5کمتراز 
25/0% 

 مترمربع 500بیش از 
14/6% 

 مترمربع 500تا  301
27/2% 

 مترمربع 300تا  201
26/6% 

 مترمربع یا کمتر200 
31/6% 
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 1392 مساحت زیربنا:برحسب کل  زنجانروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی -5نمودار 
 

  

 

 
 

 1392 :نوع سازه در فضاهاي زیستی  برحسب زنجانروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی -6نمودار 

 

 مترمربع180بیش از 
13/5% 

 مترمربع 180تا 121
 مترمربع 120تا 60 23/0%

53/6% 

 مترمربع60کمتراز 
9/8% 

 اظهار نشده
0/1% 

 سازه ي چوبی یا مختلط
 سازه ي فلزي یا بتنی 2/7%

12/9% 

 بنایی سازه ي 
84/3% 





 

 

 

 

 

 ها جدول





  31                                                                                    1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج

 

 1392برحسب نوع فعالیت اقتصادي غالب اهالی:  زنجان استان هاي  روستا -1

 شهرستان تعداد روستا کشاورزي خدمات و صنعت

ف     736 691 45  آ ف    ............................. ٌّف

 
 1392تولید صنایع دستی: کارگاه برحسب وضعیت  زنجاناستان  هاي  روستا -2

 شهرستان تعداد روستا دستی تولید صنایع کارگاه داراي دستی تولید صنایع فاقد کارگاه

ف    736 75 661  آ  ف    ............................. ٌّف

 
 1392برحسب نوع بافت مسکونی:  زنجاناستان  هاي  روستا -3

 شهرستان تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیر متراکم

ف    736 590 142 4  آ  ف    ............................. ٌّف

 
    1392برحسب وضعیت و جهت گسترش:  زنجاناستان  هاي  روستا -4

 فاقد گسترش

 داراي گسترش برحسب جهت

 شهرستان تعداد روستا
 جمع اراضی زراعی باغات سایر

ف    736 422 276 56 90 314  آ  ف    .............................. ٌّف

 
 1392در احداث واحدهاي مسکونی:  کار رفته هبي  هبرحسب نوع مصالح عمد  زنجاناستان  هاي  روستا -5

 شهرستان تعداد روستا مصالح بومی مصالح غیر بومی مصالح توام

ف    736 182 391 163  آ  ف    ............................. ٌّف
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 1392آوري و دفع زباله:  برحسب وضعیت و سازمان مسئول جمع  زنجاناستان  هاي  روستا -6

سازمان  فاقد
مسئول 

آوري و  جمع
 دفع زباله

 آوري و دفع زباله داراي سازمان مسئول جمع

 يشهردار ،ياسالمی آباد يشورا شهرستان تعداد روستا
 ریسا ایشهر نزدیک 

، يداربخش
 يیا دهیار يدهدار

 جمع

ف    736 318 286 33 418  آ  ف    .............................. ٌّف

 
 1392:ي مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی وسیلهترین نوع  برحسب عمده  زنجاناستان  هاي  روستا -7

 شهرستان تعداد روستا تاکسی سرویس بوس اتوبوس یا مینی سایریا  وانت

ف    736 622 72 42  آ  ف    ............................. ٌّف

 
 1392: قیمت یک مترمربع زمین براي احداث واحد مسکونی ي برحسب متوسط مظنه زنجاناستان  هاي  روستا -8

 زمین فاقد هايآبادي
 شده خرید و فروش

 شده خرید و فروش زمین داراي هايآبادي
 شهرستان تعداد روستا

 زمینیک مترمربع خرید میانگین قیمت 
 (هزارریال)

 تعداد

ف    736 176 1157/5 560  آ  ف    ............................... ٌّف

 
 1392: مسکونیي احداث یک مترمربع زیربناي ي هزینه متوسط مظنهبرحسب  زنجاناستان  هاي  روستا-9

فاقد واحد  يهايآباد
 مسکونی احداثی

 مسکونی احداثی واحد يداراي ها يآباد
زیربنا میانگین هزینه احداث یک مترمربع  شهرستان تعداد روستا

 (هزارریال)
 تعداد

ف    736 287 4024/3 449  آ  ف    ............................... ٌّف

 
 1392: یک مترمربع زیربناي مسکونی يماهانهبهاي  ي اجاره  سط مظنهمتوبرحسب  زنجاناستان  هاي  روستا -10

 واحد فاقد يهايآباد
 ياستیجار مسکونی

 ياستیجارمسکونی  واحد يداراي ها يآباد
یک مترمربع  يماهانه يمیانگین اجاره بها شهرستان تعداد روستا

 (هزارریال )
 تعداد

ف    736 98 15/2 638  آ  ف    ............................... ٌّف
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 1392: شهرستانتفکیک  برحسب جهت جغرافیایی نماها به  زنجاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -11

 هاتعداد نما شمال جنوب شرق غرب اظهار نشده
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف  91043 142442 24205 52103 40926 25208 758  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 12769 15293 1678 8673 3320 1621 83

  .................................................. خدابنده 25295 44532 7867 15874 12083 8708 219
  ...................................................... زنجان 23394 31887 5004 11964 9817 5102 115
  ..................................................... ایجرود 8656 14083 1708 5600 4335 2441 109
  ................................................... خرمدره 3234 5573 1066 1975 1584 948 83
  ........................................................ طارم 10161 22727 5044 5512 7110 5060 50
  ................................................. ماهنشان 7534 8346 1838 2504 2675 1328 99

 
 1392: شهرستانتفکیک   به آنمیانگین و برحسب تعداد نما   زنجاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -12

 اظهار نشده
 وچهار 
 تر بیش

 یک نما دو نما سه نما
میانگین 
 تعداد نما

واحد تعداد 
 مسکونی

 شهرستان

ف  91043 1/6 53026 25244 9134 2882 758  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 12769 1/2 10622 1595 393 75 83

  .................................................. خدابنده 25295 1/8 12079 8041 3452 1504 219
  ...................................................... زنجان 23394 1/4 16102 5886 1154 138 115
  ..................................................... ایجرود 8656 1/7 3893 3880 665 109 109
  ................................................... خرمدره 3234 1/8 1569 898 526 157 83
  ........................................................ طارم 10161 2/3 2215 4073 2924 898 50
  ................................................. ماهنشان 7534 1/1 6544 871 20 0 99

 
 1392: شهرستان تفکیک  برحسب نوع بازشو در فضاهاي زیستی به زنجاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -13

 شهرستان تعداد واحد مسکونی بازشوي کوچکداراي  بازشوي متوسطداراي  بازشوي بزرگداراي 

ف  91043 58538 81092 76854  ٌّف ف   آ  ................................  
  .......................................................... ابهر 12769 4352 9695 12457
  .................................................. خدابنده 25295 17607 24366 22297
  ...................................................... زنجان 23394 18191 18285 17034
  .....................................................ایجرود 8656 6649 8115 5148
  ................................................... خرمدره 3234 863 3201 2916
  ........................................................ طارم 10161 7319 9968 9514
  ................................................. ماهنشان 7534 3557 7463 7488
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تفکیـک   در فضاهاي زیستی به و میانگین آنبرحسب نوع و تعداد بازشو    زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 1392شهرستان:

 کل
 میانگین

 هابازشو
تعداد واحد 

 مسکونی
  5از بیش شهرستان

 بازشو
 5تا  3
  بازشو 

 3از  کمتر
 بازشو

 جمع

ف  91043 6/2 91043 2694 41814 46535  ٌّف ف   آ  ...............................  
  ........................................................... ابهر 12769 5/3 12769 264 7333 5172

  ................................................... خدابنده 25295 6/0 25295 788 12903 11604
  ...................................................... زنجان 23394 6/3 23394 1146 10551 11697
  ..................................................... ایجرود 8656 5/2 8656 254 5363 3039
  ................................................... خرمدره 3234 5/6 3234 86 1847 1301
  ......................................................... طارم 10161 7/7 10161 116 2172 7873
  ................................................. ماهنشان 7534 7/1 7534 40 1645 5849

2 
 

تفکیـک   در فضـاهاي زیسـتی بـه   آن  بازشو و میانگینبرحسب نوع تعداد   زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 (ادامه) 1392: شهرستان

 کوچک يبازشو
 شهرستان

 جمع بازشو 3کمتر از   بازشو  5تا  3 بازشو 5 از بیش

ف  58538 40539 14302 3697  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 4352 3734 591 27

  .................................................. خدابنده 17607 12902 4339 367
  ...................................................... زنجان 18191 9019 5994 3178

  .................................................... ایجرود 6649 4962 1604 83
  ...................................................خرمدره 863 765 98 1

  ........................................................ طارم 7319 5971 1307 41
  ................................................. ماهنشان 3557 3187 370 0

2 
 

در فضـاهاي زیسـتی   برحسب نوع، تعداد بازشـو و میـانگین آن    برحسب   زنجان استان روستایی واحدهاي مسکونی معمولی  -14
 (ادامه) 1392: شهرستانتفکیک  به

 بازشوي متوسط بازشوي بزرگ

  از بیش شهرستان
 بازشو 5

 5تا  3
  بازشو 

 3از  کمتر
 بازشو

 جمع
  از بیش

 بازشو 5
 5تا  3
  بازشو 

 3از  کمتر
 بازشو

 جمع

ف  81092 40013 33289 7790 76854 51330 21063 4461  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 9695 5773 3817 105 12457 5721 5187 1549

  .................................................. خدابنده 24366 11274 9136 3956 22297 21254 1020 23
  ...................................................... زنجان 18285 11237 6425 623 17034 10370 5813 851
  .................................................... ایجرود 8115 3823 3452 840 5148 4938 196 15
  ...................................................خرمدره 3201 1151 1585 465 2916 2319 541 55

  ........................................................ طارم 9968 2428 5847 1693 9514 5335 3120 1059
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  ................................................. ماهنشان 7463 4327 3028 108 7488 1393 5186 909
 1392: شهرستانتفکیک  به آن و میانگینعداد طبقات نوع، تبرحسب ت  زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -15

 میانگین کل
تعداد 
 طبقات

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 جمع یک طبقه تر بیش دو طبقه و

ف  91043 1/2 91043 76519 14524  ٌّف ف   آ  ................................ 
  .......................................................... ابهر 12769 1/3 12769 9299 3470
  .................................................. خدابنده 25295 1/1 25295 22434 2861
  ...................................................... زنجان 23394 1/2 23394 19148 4246
  ..................................................... ایجرود 8656 1/1 8656 7945 711
  ................................................... خرمدره 3234 1/3 3234 2383 851

  ........................................................ طارم 10161 1/2 10161 8114 2047
  ................................................. ماهنشان 7534 1/1 7534 7194 340

2 
 

ــتایی  -15 ــولی روس ــکونی معم ــدهاي مس ــتان واح ــان اس ــب  زنج ــانگین آنبرحس ــات و می ــداد طبق ــوع، تع ــه ن ــک  ب تفکی
 (ادامه) 1392شهرستان:

 زمین تعداد طبقات زیر تعداد طبقات روي زمین

دو طبقه و  شهرستان
 تر بیش

 جمع یک طبقه
دو طبقه و 

 تر بیش
 جمع یک طبقه

ف  7533 7533 0 91043 83719 7324  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 2507 2507 0 12769 11767 1002
  .................................................. خدابنده 1223 1223 0 25295 23657 1638
  ...................................................... زنجان 2488 2488 0 23394 21423 1971
  .....................................................ایجرود 329 329 0 8656 8274 382
  ................................................... خرمدره 364 364 0 3234 2747 487

  ........................................................ طارم 554 554 0 10161 8602 1559
  ................................................. ماهنشان 67 67 0 7534 7248 286

 
  1392: شهرستانتفکیک  به عمر و میانگین آنبرحسب    زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -16

سال و  25
 تربیش

 سال 5کمتر از  سال 14تا  5 سال 24تا  15
  میانگین

 عمر (سال)
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

24434 15365 28439 22805 18/3 ف  91043   ٌّف ف   آ  ...............................  
  ........................................................... ابهر 12769 16/4 2908 4209 2086 3566
  ................................................... خدابنده 25295 18/6 5906 9224 3294 6871
  ...................................................... زنجان 23394 22/2 5879 6431 3481 7603
  ..................................................... ایجرود 8656 16/9 2615 2782 1083 2176
  ................................................... خرمدره 3234 14/1 1031 949 474 780

  ......................................................... طارم 10161 15/8 2126 2635 3705 1695
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 .................................................. ماهنشان 7534 15/8 2339 2209 1243 1743

  1392: شهرستانتفکیک  به آن زمین و میانگینبرحسب مساحت    زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -17

 500 از بیش
 مترمربع

 500 تا 301
 مترمربع

 300 تا 201
 مترمربع

مترمربع و  200 
 کمتر

 میانگین
مساحت زمین 

 (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف  91043 366/4 28744 24243 24789 13266  ٌّف ف   آ  ................................ 
  .......................................................... ابهر 12769 385/0 3688 3957 3186 1938
  .................................................. خدابنده 25295 462/9 4551 5404 9378 5962
  ...................................................... زنجان 23394 340/0 8590 6264 5236 3303
  ..................................................... ایجرود 8656 351/7 2599 2542 2587 927
  ................................................... خرمدره 3234 288/2 1415 819 687 312
  ........................................................ طارم 10161 245/2 5096 2690 1983 392
 .................................................. ماهنشان 7534 306/4 2805 2566 1731 432

 

   1392شهرستان:  تفکیک عیت و نوع عملکرد فضاها بهبرحسب وض   زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -18

 ي با عملکردفضاهاداراي 
ي با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ي با فضاهاداراي 
مشترك  عملکرد

 و معیشتی یستیز

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 یشتیمع

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف  91043 91043 43653 5316 44611  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 12769 12769 7127 0 5763
  .................................................. خدابنده 25295 25295 13856 3083 9870

  ...................................................... زنجان 23394 23394 10696 884 12259
  .................................................... ایجرود 8656 8656 3686 570 4629
  ...................................................خرمدره 3234 3234 1142 70 2082
  ........................................................ طارم 10161 10161 3272 710 6347
  ................................................. ماهنشان 7534 7534 3874 0 3660

 

  1392: شهرستانتفکیک  به زیربنا و میانگین آنبرحسب کل مساحت      زنجان استان معمولی روستایی واحدهاي مسکونی  -19

 180بیش از 
 مترمربع

  180تا  121
 مترمربع

  120تا  60
 مترمربع

 60کمتر از 
 مترمربع 

 میانگین
مساحت زیربناي 

 کل (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف  91043 120/1 8929 48829 20984 12301  ٌّف ف   آ ................................  
  ...........................................................ابهر 12769 131/2 813 6192 3416 2348
  .................................................. خدابنده 25295 127/7 2030 12104 6878 4282
  ...................................................... زنجان 23394 117/7 2690 13172 4819 2714
  ..................................................... ایجرود 8656 107/3 1046 5502 1174 934
  ................................................... خرمدره 3234 124/8 312 1555 825 543
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  ........................................................ طارم 10161 99/0 1512 6336 1800 513
  ................................................. ماهنشان 7534 125/1 527 3967 2072 968

ي همکـف) و متوسـط    میانگین سطح اشغال (زیربناي طبقـه بر برحسب     زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -20
 1392:تفکیک شهرستان نسبت سطح اشغال ساختمان به مساحت زمین آن به

 100بیش از 
 مترمربع 

  100تا  61
 مترمربع

 60 
مترمربع و 

 کمتر

متوسط نسبت سطح 
اشغال ساختمان به 
 مساحت زمین آن 

میانگین سطح 
 اشغال مترمربع

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف  91043 113/7 0/4 9817 39429 41797  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 12769 119/2 0/4 902 5825 6042

  .................................................. خدابنده 25295 123/0 0/3 2080 9216 13999
  ...................................................... زنجان 23394 111/5 0/4 3097 10847 9450
  ..................................................... ایجرود 8656 103/2 0/4 1061 4406 3188
  ................................................... خرمدره 3234 115/7 0/5 309 1360 1564
  ........................................................ طارم 10161 90/2 0/4 1862 5146 3153
  ................................................. ماهنشان 7534 122/7 0/4 504 2628 4401

 

تفکیـک   فضـاهاي زیسـتی و میـانگین آن بـه    برحسب مساحت زیربناي  زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -21
  1392: شهرستان

مترمربع و  100
 تر بیش

 99تا  40
 مترمربع

 40کمتر از 
 مترمربع

مساحت  میانگین
 يفضاهازیربناي 
 (مترمربع)زیستی 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف  91043 83/0 2439 60308 28296  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 12769 88/3 19 7952 4799
  .................................................. خدابنده 25295 77/7 785 18468 6042
  ...................................................... زنجان 23394 83/1 801 15489 7103
  ..................................................... ایجرود 8656 78/6 94 6381 2180
  ................................................... خرمدره 3234 94/0 7 1788 1438
  ........................................................ طارم 10161 80/4 732 6851 2579
  ................................................. ماهنشان 7534 95/1 0 3380 4154

 

  1392تفکیک شهرستان:  به معیشتیبرحسب مساحت زیربناي فضاهاي    زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -22

 شهرستان تعداد واحد مسکونی مترمربع 40کمتراز  مترمربع 99تا  40 تر مترمربع و بیش 100

ف  43653 11090 21492 11071  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 7127 1725 3230 2173
  .................................................. خدابنده 13856 1062 8665 4129
  ...................................................... زنجان 10696 3954 4003 2739
  ..................................................... ایجرود 3686 1539 1420 727
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  ................................................... خرمدره 1142 259 497 386
  ........................................................ طارم 3272 1661 1308 302
  ................................................. ماهنشان 3874 890 2369 616

تفکیـک   نـوع عملکـرد، تعـداد اتـاق و میـانگین آن بـه      برحسـب     زنجـان  اسـتان  واحدهاي مسکونی معمولی روسـتایی   -23
 1392شهرستان:

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
پنچ اتاق  شهرستان

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

12300 15291 31037 31729 686 91043 3 ف  91043 2/  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 12769 3/5 12769 19 2729 5001 2544 2478
  .................................................. خدابنده 25295 2/9 25295 174 12187 7267 3632 2036
  ...................................................... زنجان 23394 3/3 23394 191 7031 7864 4295 4014
  ..................................................... ایجرود 8656 3/1 8656 35 3682 2645 1129 1165
  ................................................... خرمدره 3234 3/0 3234 0 1178 1145 680 231

  ........................................................ طارم 10161 3/4 10161 268 2478 3216 2145 2054
  ................................................. ماهنشان 7534 2/9 7534 0 2445 3900 867 322

2 
 

 1392تفکیک شهرسـتان:   برحسب نوع عملکرد تعداد اتاق و میانگین آن به  زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23
 (ادامه)

 عملکرد زیستی
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

5438 10409 30945 43041 1210 91043 2/8 ف    ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 2/9 12769 19 4983 5392 1764 612
  .................................................. خدابنده 2/5 25295 407 16355 6250 1359 924

  ...................................................... زنجان 3/0 23394 343 9067 8074 3479 2431
  ..................................................... ایجرود 2/5 8656 53 5201 2447 721 234
  ................................................... خرمدره 2/9 3234 0 1250 1229 592 163
  ........................................................ طارم 2/9 10161 388 3739 3621 1639 775
  ................................................. ماهنشان 2/9 7534 0 2445 3932 857 300

2 
 

 1392تفکیک شهرسـتان:   برحسب نوع عملکرد، تعداد اتاق و میانگین آن به زنجاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23
 (ادامه)

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترك زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
 شهرستان

 فاقد اتاق
پنچ اتاق 

 ترو بیش
 جمع یک اتاق دو اتاق اتاقسه  چهار اتاق

ف  1/6 47447 14727 5988 2029 383 343 23977  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 1/5 7241 3968 1217 281 93 122 1561
  .................................................. خدابنده 1/4 15857 4477 2304 289 31 39 8716
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  ...................................................... زنجان 1/8 11315 2180 977 761 94 105 7198
  ..................................................... ایجرود 1/8 4027 1248 696 418 80 59 1526
  ................................................... خرمدره 1/2 1230 256 19 12 0 0 943
  ........................................................ طارم 1/5 3903 2542 775 268 86 18 214

  ................................................. ماهنشان 1/0 3874 55 0 0 0 0 3820
هاي مورد اسـتفاده، تعـداد اتـاق و     برحسب نوع عملکرد اتاق  زنجانواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24

 1392تفکیک شهرستان:  میانگین آن به
 کل

 میانگین
 تعداد اتاق

تعداد واحد 
 مسکونی

پنچ اتاق  شهرستان
 ترو بیش

 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

12055 15157 31349 31796 686 91043 3 ف  91043 2/  ٌّف ف   آ  ...............................  
  ........................................................... ابهر 12769 3/5 12769 19 2729 5001 2544 2478
  ................................................... خدابنده 25295 2/9 25295 174 12187 7307 3592 2036
  ...................................................... زنجان 23394 3/3 23394 191 7068 8110 4233 3792
  ..................................................... ایجرود 8656 3/1 8656 35 3682 2645 1129 1165
  ................................................... خرمدره 3234 3/0 3234 0 1178 1145 680 231

  ........................................................ طارم 10161 3/4 10161 268 2478 3216 2145 2054
  ................................................. ماهنشان 7534 2/9 7534 0 2475 3926 834 300

2 
 

هاي مورد اسـتفاده، تعـداد اتـاق و     عملکرد اتاق برحسب نوع زنجانواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24
 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان:  به میانگین آن

 عملکرد زیستی
 میانگین

 اتاقتعداد 
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

5244 10240 31139 43210 1210 91043 2/8 ف    ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 2/9 12769 19 4983 5392 1764 612
  .................................................. خدابنده 2/5 25295 407 16355 6290 1319 924

  ...................................................... زنجان 3/0 23394 343 9207 8180 3427 2237
  ..................................................... ایجرود 2/5 8656 53 5201 2447 721 234
  ................................................... خرمدره 2/9 3234 0 1250 1229 592 163
  ........................................................ طارم 2/9 10161 388 3739 3621 1639 775
  ................................................. ماهنشان 2/9 7534 0 2475 3981 779 300

2 
 

تعـداد اتـاق و   هاي مورد اسـتفاده،   نوع عملکرد اتاقبرحسب  زنجانواحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در استان  -24
 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان:  به میانگین آن

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترك زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
پنچ اتاق و  شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ف  1/6 23469 14727 5988 2029 418 308  ٌّف ف   آ  ...............................  
  ........................................................... ابهر 1/5 5680 3968 1217 281 93 122
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  ................................................... خدابنده 1/4 7140 4477 2304 289 31 39
  ...................................................... زنجان 1/8 4117 2180 977 761 129 70
  ..................................................... ایجرود 1/8 2501 1248 696 418 80 59
  ................................................... خرمدره 1/2 287 256 19 12 0 0

  ......................................................... طارم 1/5 3689 2542 775 268 86 18
  ................................................. ماهنشان 1/0 55 55 0 0 0 0

  1392تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع سند به  زنجاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -25

 سایر بدون سند اظهار نشده
داراي برگه واگذاري، 
 سندخطی یا قولنامه

داراي سند 
 ثبتی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف  91043 39479 43938 662 6703 261  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 12769 5970 6196 603 0 0

  .................................................. خدابنده 25295 10628 11097 0 3449 120
  ...................................................... زنجان 23394 9362 12532 0 1500 0
  ..................................................... ایجرود 8656 4475 4147 17 17 0
  ................................................... خرمدره 3234 1420 1814 0 0 0
  ........................................................ طارم 10161 5249 3467 42 1403 0

  ................................................. ماهنشان 7534 2375 4685 0 333 141

 

 1392تفکیک شهرستان:  ترین منبع تامین سرمایش به برحسب عمده  زنجاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -26

اظهار 
 نشده

بدون منبع 
 تامین سرمایش

 پنکه کولر آبی کولر گازي سایر
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف  91043 28883 20097 200 14 41812 38  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 12769 2943 200 20 14 9592 0
  .................................................. خدابنده 25295 14135 3299 0 0 7861 0
  ...................................................... زنجان 23394 5846 3777 36 0 13735 0

  .....................................................ایجرود 8656 3487 1339 0 0 3815 15
  ................................................... خرمدره 3234 1195 66 0 0 1973 0

  ........................................................ طارم 10161 691 8078 144 0 1225 23
  ................................................. ماهنشان 7534 586 3338 0 0 3610 0

 

تفکیـک   برحسـب وضـعیت فضـاي بـاز بـراي نگهـداري حیوانـات  بـه          زنجـان  استان معمولی روستایی  واحدهاي مسکونی -27
   1392شهرستان:

 اظهار نشده
فاقد فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
داراي فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
 شهرستان تعداد واحد مسکونی

ف  91043 8478 82482 82  ٌّف ف   آ  ...............................  



  41                                                                                    1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج

 

  .......................................................... ابهر 12769 660 12109 0
  .................................................. خدابنده 25295 2231 23064 0

  ...................................................... زنجان 23394 2266 21092 36
  ..................................................... ایجرود 8656 1521 7089 46
  ................................................... خرمدره 3234 37 3197 0
  ........................................................ طارم 10161 1620 8542 0
  ................................................. ماهنشان 7534 145 7389 0

 1392:شهرستانتفکیک  برحسب وضعیت و نوع عملکرد حیاط به  زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -28

 فاقد حیاط
 عملکرد برحسبداراي حیاط 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 نشده اظهار

و  یستیز
  یشتیمع

 جمع زیستی

ف  91043 90458 51548 36776 2135 585  ٌّف ف   آ  ................................ 
  ........................................................... ابهر 12769 12730 10739 1664 327 39
  ................................................... خدابنده 25295 25221 9280 15379 562 74

  ...................................................... زنجان 23394 23184 10996 12113 75 210
  ..................................................... ایجرود 8656 8639 4570 3679 390 17
  ................................................... خرمدره 3234 3166 2360 779 27 68
  ......................................................... طارم 10161 10092 6909 2586 597 69

  ................................................. ماهنشان 7534 7427 6692 577 157 107

 

 1392شهرستان:تفکیک  برحسب وضعیت و نوع عملکرد ایوان به   زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -29

 فاقد ایوان اظهار نشده
 عملکردبرحسب  ایوانداراي 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 اظهار نشده

زیستی و 
 معیشتی

 جمع زیستی

ف  91043 47244 43441 3786 17 43765 34  ٌّف ف   آ  ...............................  
  ........................................................... ابهر 12769 9957 9957 0 0 2812 0
  ................................................... خدابنده 25295 8024 6190 1833 0 17271 0
  ...................................................... زنجان 23394 14350 13687 663 0 9044 0

  ..................................................... ایجرود 8656 3826 3389 419 17 4815 15
  ................................................... خرمدره 3234 1383 1364 19 0 1851 0
  ........................................................ طارم 10161 8649 7831 817 0 1512 0

  ................................................. ماهنشان 7534 1056 1022 34 0 6460 18

 

 1392 :شهرستانتفکیک  ي استقرار آن به نحوه و برحسب وضعیت مستراح  زنجان استان روستایی واحدهاي مسکونی معمولی  -30

 مستراح فاقد اظهارنشده
تعداد واحد  ي استقرار برحسب نحوه داراي مستراح

 مسکونی
 شهرستان

 جمع چسبیده به بنا مجزا از بنا اظهارنشده
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ف  91043 90298 21742 68556 0 745 0  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 12769 12769 2146 10623 0 0 0
  .................................................. خدابنده 25295 25258 3891 21367 0 37 0
  ...................................................... زنجان 23394 22835 2701 20134 0 559 0
  ..................................................... ایجرود 8656 8604 2025 6579 0 52 0
  ................................................... خرمدره 3234 3221 945 2277 0 13 0
  ........................................................ طارم 10161 10076 2818 7258 0 85 0
  ................................................. ماهنشان 7534 7534 7216 318 0 0 0

 1392تفکیک شهرستان:  آن بهي برحسب وضعیت ساخت بنا  زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -31

 شهرستان تعداد واحد مسکونی ساخت تدریجی  باره ساخت یک اظهار نشده

ف  91043 30458 60585 0  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 12769 4069 8700 0
  .................................................. خدابنده 25295 8834 16461 0
  ...................................................... زنجان 23394 11646 11748 0
  ..................................................... ایجرود 8656 3289 5367 0
  ................................................... خرمدره 3234 547 2687 0
  ........................................................ طارم 10161 1917 8244 0
  ................................................. ماهنشان 7534 156 7378 0

 
 1392تفکیک شهرستان: برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستی و معیشتی به  زنجاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -32

 زیستی
واحد تعداد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
ي چوبی سازه

 یا مختلط
ي فلزي یا سازه

 بتنی
 جمع ي بناییسازه

ف  91043 91043 76776 11779 2440 47  ٌّف ف   آ  ...............................  
 ........................................................... ابهر 12769 12769 11560 540 669 0
 ................................................... خدابنده 25295 25295 21883 3293 120 0

 ....................................................... زنجان 23394 23394 22269 644 453 28
 ..................................................... ایجرود 8656 8656 8451 162 43 0
 ................................................... خرمدره 3234 3234 2678 461 94 0

 ......................................................... طارم 10161 10161 5922 3191 1029 19
 .................................................. ماهنشان 7534 7534 4013 3489 32 0

2 

 
تفکیـک   برحسـب نـوع سـازه در فضـاهاي زیسـتی و معیشـتی بـه         زنجـان اسـتان   واحدهاي مسکونی معمولی روستایی -32

 (ادامه) 1392شهرستان:

 شهرستان معیشتی
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 اظهار نشده
ي چوبی یا سازه

 مختلط
ي فلزي یا سازه

 بتنی
 جمع ي بناییسازه

ف  43653 39603 521 1591 1938  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 7127 5927 33 996 172
  .................................................. خدابنده 13856 12943 23 0 890
  ...................................................... زنجان 10696 10309 0 187 200
  ..................................................... ایجرود 3686 3419 0 14 253
  ................................................... خرمدره 1142 1001 2 19 120
  ........................................................ طارم 3272 2295 398 295 284
  ................................................. ماهنشان 3874 3710 65 79 20

                  یسـت یز يکـالف در فضـاها   وضـعیت برحسـب   زنجـان  اسـتان بنـایی روسـتایی    ي سازهواحدهاي مسکونی معمولی داراي  -33
    1392: شهرستان تفکیک  به

واحد مسکونی  تعداد
 کالفسازه بنایی فاقد 

واحد مسکونی  تعداد
 سازه بنایی داراي کالف

تعداد واحد مسکونی 
 سازه بناییي دارا

 شهرستان تعداد واحد مسکونی

ف  91043 76776 25760 51016  ٌّف ف   آ  ...............................  
  ........................................................... ابهر 12769 11560 2135 9425

  ................................................... خدابنده 25295 21883 6492 15390
  .......................................................زنجان 23394 22269 11487 10782

  ..................................................... ایجرود 8656 8451 3841 4610
  ................................................... خرمدره 3234 2678 569 2109
  ......................................................... طارم 10161 5922 662 5260
  ..................................................ماهنشان 7534 4013 573 3440

 
ریـزي فضـاهاي    کار رفتـه در پـی   ي به هعمد برحسب وضعیت و نوع مصالح  زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -34

 1392: شهرستانتفکیک  زیستی به

اظهار 
 نشده

 فاقد
 يریز پی

 کار رفته هبي  هي برحسب نوع مصالح عمدریزپیداراي 
تعداد واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده
بلوك سیمانی 

 یا سایر 
 جمع شفته سنگ بتن

ف  91043 79224 7068 41160 30895 101 0 11819 0  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 12769 7366 3690 425 3250 0 0 5403 0
  .................................................. خدابنده 25295 23281 665 13208 9409 0 0 2014 0
  ...................................................... زنجان 23394 20949 1637 12070 7206 36 0 2445 0
  ..................................................... ایجرود 8656 7934 268 5010 2656 0 0 722 0
  ................................................... خرمدره 3234 2178 731 20 1427 0 0 1056 0
  ........................................................ طارم 10161 10044 0 6642 3337 65 0 117 0
  ................................................. ماهنشان 7534 7473 77 3786 3610 0 0 61 0
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چینی فضـاهاي   کار رفته در کرسی به ي هعمدبرحسب وضعیت و نوع مصالح   زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -35

 1392: شهرستانتفکیک  زیستی به

اظهار 
 نشده

فاقد
 چینی  کرسی

 کار رفته هبي  هچینی برحسب نوع مصالح عمد داراي کرسی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 اظهار نشده
خشت، بلوك 

 سیمانی یا سایر 
 جمع آجر سنگ

ف  91043 59009 36252 20823 1934 0 32014 20  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 12769 5045 4023 953 69 0 7724 0
  .................................................. خدابنده 25295 17304 11791 4247 1266 0 7991 0
  ...................................................... زنجان 23394 16832 9432 7318 82 0 6562 0
  ..................................................... ایجرود 8656 6157 4582 1575 0 0 2499 0
  ................................................... خرمدره 3234 889 808 66 15 0 2345 0
  ........................................................ طارم 10161 8511 3358 4670 483 0 1650 0

  ................................................. ماهنشان 7534 4270 2257 1993 19 0 3244 20

تفکیـک   کار رفتـه در دیـوار فضـاهاي زیسـتی بـه      برحسب نوع مصالح به  زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -36
 1392شهرستان:

 نشدهاظهار 
 خشت، چینه

 سایر یا
 آجر سنگ بلوك سیمانی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف  91043 62768 10670 1858 29126 274  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 12769 10281 207 0 2990 57
  .................................................. خدابنده 25295 16373 2683 98 8353 35
  ...................................................... زنجان 23394 15606 3016 455 9059 92
  ..................................................... ایجرود 8656 6411 496 39 2212 15
  ................................................... خرمدره 3234 2800 58 175 486 0

  ........................................................ طارم 10161 7372 1416 565 2963 21
  ................................................. ماهنشان 7534 3925 2794 527 3064 53

 

 1392شهرستان:تفکیک  کار رفته در نما به ي به هبرحسب نوع مصالح عمد  زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -37

 آجرگري آجر ماشینی سنگ سیمان
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف  91043 18913 1327 5148 38009  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 12769 2658 0 1081 6425

  .................................................. خدابنده 25295 4181 31 700 12542
  ...................................................... زنجان 23394 4472 89 1273 9107
  ..................................................... ایجرود 8656 3311 99 601 2360
  ................................................... خرمدره 3234 373 5 560 2060
  ........................................................ طارم 10161 3842 240 478 2264
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  ................................................. ماهنشان 7534 76 863 454 3249
2 

 
  1392تفکیک شهرستان:  کار رفته در نما به ي به هبرحسب نوع مصالح عمد  زنجاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -37

 (ادامه)

 سرامیک سایر اظهار نشده
کاهگل، گچ یا گچ و 

 خاك
 شهرستان چوب

ف  49 25694 967 574 362  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 0 2508 57 39 0

  .................................................. خدابنده 0 7423 328 0 90
  ...................................................... زنجان 0 8140 124 138 51
  ..................................................... ایجرود 0 2100 82 38 64
  ................................................... خرمدره 0 235 0 0 1

  ........................................................ طارم 49 2431 377 323 157
  ................................................. ماهنشان 0 2857 0 35 0

تفکیـک   کار رفتـه در سـقف فضـاهاي زیسـتی بـه      برحسب نوع مصالح به  زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی -38
   1392: شهرستان

 آجر آهن گل وگچ چوب
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف  91043 46234 47593 49916 37849  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 12769 8313 8302 11829 4161
  .................................................. خدابنده 25295 13855 13878 15240 9879

  ...................................................... زنجان 23394 9891 10108 10239 10955
  ..................................................... ایجرود 8656 5361 5615 4331 2797

  ................................................... خرمدره 3234 2038 2049 2027 672
  ........................................................ طارم 10161 3585 3857 2841 5936
  ................................................. ماهنشان 7534 3191 3783 3408 3448

2 
 
تفکیـک   بـه  کار رفتـه در سـقف فضـاهاي زیسـتی     نوع مصالح بهبرحسب   زنجاناستان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -38

 (ادامه) 1392شهرستان:

 اظهار نشده
خشت، حصیر یا 

 سایر
سفال، شیروانی یا 

 ایرانیت
 شهرستان سیمان یا بتن تیرچه و بلوك

ف  6427 8049 2269 9721 132  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 542 542 184 1031 0
  .................................................. خدابنده 190 2254 204 457 0

  ...................................................... زنجان 3193 3358 152 4249 132
  ..................................................... ایجرود 135 394 268 1534 0
  ................................................... خرمدره 402 532 35 115 0



 1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج                                                                                       46

 

  ........................................................ طارم 1933 668 1403 2281 0
  ................................................. ماهنشان 32 301 23 55 0

 

تفکیـک   ي سـقف فضـاهاي زیسـتی بـه     هبرحسـب نـوع پوشـش عمـد      زنجـان  استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی -39
 1392شهرستان:

 اظهار نشده 
موزاییک، 
 ایآسفالت، بتن 

 سایر 

حلب یا سفال
 (شیروانی)

عایق رطوبتی 
 کاهگل قیرگونی  آماده

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف  91043 31239 1329 42435 2502 13402 136  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 12769 2942 129 6726 238 2734 0
  .................................................. خدابنده 25295 9434 781 11816 269 2995 0
  ...................................................... زنجان 23394 8920 37 10648 244 3545 0
  ..................................................... ایجرود 8656 2528 68 4862 302 896 0
  ................................................... خرمدره 3234 572 0 1926 78 658 0

  ........................................................ طارم 10161 3654 161 3031 1333 1961 21
  ................................................. ماهنشان 7534 3190 153 3426 38 612 116

 1392شهرستان:تفکیک  برحسب شکل ظاهري سقف فضاهاي زیستی به   زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -40

 مسطح دارشیب گنبدي ايگهواره اظهار نشده 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف  91043 87867 2727 236 81 132  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 12769 12499 270 0 0 0

  .................................................. خدابنده 25295 24794 354 35 45 67
  ...................................................... زنجان 23394 22906 244 201 0 43
  ..................................................... ایجرود 8656 8302 318 0 36 0
  ................................................... خرمدره 3234 3151 78 0 0 5
  ........................................................ طارم 10161 8737 1424 0 0 0

  ................................................. ماهنشان 7534 7479 38 0 0 17

 

رطوبتی سقف فضاهاي زیستی کاري  نوع عایقترین  هعمدوضعیت و برحسب    زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -41
 1392: شهرستانتفکیک  به

اظهار 
 نشده

 فاقد
کاري عایق

 رطوبتی

 نوعترین  هرطوبتی برحسب عمد کاري عایقداراي 
تعداد واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده

قیرگونی، 
پالستیک 
 یا سایر 

سفال، شیروانی 
یا ایرانیت(سقف 

 شیبدار)

عایق 
رطوبتی 

 آماده
 جمع کاهگل

ف  91043 90997 22338 60769 2611 5242 37 46 0  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 12769 12769 2255 9432 256 825 0 0 0
  .................................................. خدابنده 25295 25295 7457 15278 269 2291 0 0 0
  ...................................................... زنجان 23394 23355 6659 15089 244 1325 37 39 0
  ..................................................... ایجرود 8656 8656 1459 6795 302 100 0 0 0
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  ................................................... خرمدره 3234 3227 308 2620 78 221 0 7 0
  ........................................................ طارم 10161 10161 1316 7124 1424 297 0 0 0
  ................................................. ماهنشان 7534 7534 2882 4431 38 183 0 0 0

 

تفکیـک   کار رفته در کف فضاهاي زیستی بـه  ي به هبرحسب نوع مصالح عمد  زنجان استان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -42
 1392:شهرستان

اظهار 
 نشده

فاقدکف
 سازي

چوب یا 
 سایر

آجر یا 
 سنگ

بتن یا 
سیمان و 

 ماسه

گل، گل و 
گچ یا  گل 

 و آهک
 موزاییک

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف  91043 498 71480 18515 335 94 32 89  ٌّف ف   آ  ...............................  
  .......................................................... ابهر 12769 0 12677 14 32 14 32 0

  .................................................. خدابنده 25295 310 22617 2101 206 0 0 61
  ...................................................... زنجان 23394 34 22013 1293 54 0 0 0
  .................................................... ایجرود 8656 66 7701 829 43 17 0 0
  ...................................................خرمدره 3234 0 3234 0 0 0 0 0
  ........................................................ طارم 10161 70 1699 8330 0 63 0 0

  ................................................. ماهنشان 7534 19 1539 5948 0 0 0 28





 

 
 
 
 

 
 

ها پرسشنامه





 
 جمهوري اسالمی ایران

 

 اسالمیبنیاد مسکن انقالب 
 
 

 1392-هاي مسکن روستاییآمارگیري از ویژگی
 فهرست برداري-1فرم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

طر
 س

اره
شم

 

 ) 6ستون  1مشخصات واحد مسکونی (براي کد  مشخصات مکان

 توضیحات ضروري
شماره  نوع معبر و نام آن

 پالك

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 
واحد 

مسکونی 
 ؟است
 

 1بلی   
 

 2خیر   

 نوع واحد مسکونی
 مسکونی معمولی:

 1واحد آپارتمانی            
 2واحد ویالیی               
 مسکونی  غیر معمولی :
 3چادر                        

 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن
 5کپر و آالچیق             
 6سایر                        

 7ستون  2و1براي کد 

 فرعی اصلی

در واحد وضع سکونت 
 مسکونی

 
 1مسکونی دائمی           

 2     مسکونی موسمی   
 3  خالی ازسکنه موسمی

 4خالی ازسکنه دائمی     

 8ستون 3و 2و1براي کد 

شماره 
ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

 نام استان: .........................................................        

                نام شهرستان: ..................................................

                          ........................................................نام بخش: 

  ............................. نام دهستان: ...................

        ..................................:آبادينام 

 

 

 

 

 

 

                                                 شماره حوزه:

                                                           :نمونه  شماره طبقه آبادي

                                             شماره ردیف آبادي نمونه:   

     از            : نمونه شماره برگ در آبادي
 

 

 

 

 

  

 

        یخ: ...............................ر........................   نام و نام خانوادگی بازبین : .............................  امضا و تایخ رامضاء و تا  یخ: .................................  نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: .................................... رامضاء و تا    نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: ...............................

 یخ: ..........................................رامضا  و تا  ...................  ................................نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرایی: ..............              .......................................یخ: ......رامضا  و تا  ...................  : ......................................بازبیننام و نام خانوادگی کارشناس 



 

طر
 س

اره
شم

 

 ) 6ستون  1کد  مشخصات واحد مسکونی (براي مشخصات مکان

 توضیحات ضروري
شماره  نوع معبر و نام آن

 پالك

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 
واحد 

مسکونی 
 ؟است
 

 1بلی   
 

 2خیر   

 نوع احد مسکونی
 مسکونی معمولی:

 1واحد آپارتمانی           
 2واحد ویالیی              
 مسکونی  غیر معمولی :
 3چادر                        

 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن
 5کپر و آالچیق             
 6سایر                        

 7ستون  2و1براي کد 

 فرعی اصلی 

وضع سکونت در واحد 
 مسکونی

 
مسکونی دائمی           

1 
 2     مسکونی موسمی   

 3  خالی ازسکنه موسمی
خالی ازسکنه دائمی     

4 

 8ستون  3و 2و1براي کد 

شماره 
ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمتجهت جغرافیایی نما یا نماهاي واحد مسکونی:  -1
                    4 غرب                                            3 شرق                                      2 جنوب                               1 شمال 

  
 تعداد بازشو ها(در و پنجره و روزنه) در فضاهاي زیستی واحد مسکونی:-2
 عدد             :      (کمتر از یک مترمربع)تعداد بازشوهاي کوچک -1
 عدد              :        (یک تا دو مترمربع) عداد بازشوهاي متوسطت-2
 عدد            :           ش از دو مترمربع)(بیتعداد بازشوهاي بزرگ -3
 

 : آن واحد مسکونی و سطح اشغالساختمان تعداد طبقات  -3
 طبقه                              تعداد طبقات روي زمین             -1 
 طبقه                                            زیر زمین   تعداد طبقات-2
 متر مربع                 سطح اشغال(مساحت زیربناي طبقه اول)       -3
 

 سال                                      :واحد مسکونیبناي عمر  -4
 

 مترمربع              واحد مسکونی: ساختمان مساحت زمین -5

 

   :آن قرار گرفتن و مورد استفاده عملکردمساحت زیر بنا و تعداد اتاق در واحد مسکونی برحسب  -6

ف
ردی

 

 )(مترمربعمساحت زیر بنا  شرح
 تعداد اتاق

 مورد  استفاده کل
1 2 3 4 5 

    کل بنا 1
    فضاهاي زیستی 2
    فضاهاي معیشتی 3
    فضاهاي مشترك زیستی و معیشتی 4
    سایر فضاها  5

 
 وضعیت سند واحد مسکونی:     -7

        3 قولنامه    داراي سند خطی یا                          2 داراي برگه واگذاري                                              1 سند ثبتی
     5 ندارد                            4   ......................................  نوعسایر با ذکر 

 

 
 

 

                             شماره ردیف آبادي در فهرست نمونه ها:                                                                                      شماره طبقه آبادي:  

                                                                                                           ):  1شماره ردیف واحد مسکونی در فرم فهرست برداري(فرم 

                                             

 جمهوري اسالمی ایران
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

  

  هايآمارگیري از ویژگی
1392-مسکن روستایی  

 
 

2فرم    پرسشنامه واحد مسکونی-

        نام استان: ..........................     

      نام شهرستان: ...................       

  نام بخش: ..........................          

  نام دهستان: ..................  
 

 

......................                          .......................نام آبادي : ..............

  نمونه:    کد آبادي

              شماره حوزه:          
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 واحد مسکونی:     عمده ترین منبع تامین سرمایش -8
           5  دندار                   4  .........................  نوعسایر با ذکر           3 کولر گازي                2 کولر آبی              1 پنکه

 

 آیا این واحد مسکونی داراي فضاي باز براي نگهداري حیوانات می باشد؟                    -9
                             2 نه                                                            1 بله 

          

 آیا این واحد مسکونی داراي حیاط می باشد؟                        -10
                             11سوال    2 نه                                                            1 بله 
      
    1-2 معیشتی  و زیستی                                                                 1-1 زیستی             عملکرد غالب   

 

 آیا این واحد مسکونی داراي ایوان می باشد؟                        -11
                            12سوال    2 نه                                                            1 بله 

      
    1-2 معیشتی  و زیستی                                          1-1 زیستی             عملکرد غالب   

 

 آیا این واحد مسکونی داراي مستراح می باشد؟                        -12
                            13سوال    2 نه                                                            1 بله 
      

                                                                        13سوال     1-2 مجزا از بنا                                             1-1 چسبیده به بنا    نحوه استقرار   
                                                  

                                            1-1-2  به حیاط واحد مسکونی                        1-1-1 به داخل واحد مسکونی    باز شدن در  نحوه      
 

 نحوه ساخت واحد مسکونی:  - 13
                                                                                                                  14سوال   2 ساخت یکباره                                     1 ساخت تدریجی

                     
                                                                                                                     1-2 تکمیل و تجهیز بنا                                             1-1 افزایش زیربنا    منجرشدن به                

   

                                             :            زیستی                                      معیشتیبر حسب فضا نوع سازه بناي واحد مسکونیترین  عمده-14
   1-2                                    1-1                      سازه فلزي                                                        

   2-2                                    2-1 نی                                                                           وسازه بت 
  3-2                                    3-1                                                                 (دیوار باربر)سازه بنایی 

   4-2                                      4-1                            سازه چوبی                                                  
   5-2                                      5-1                                                (ترکیبی از سازه هاي فوق)سازه مختلط 

    

 )14سوال  3-1(براي کد  استفاده شده است؟ از کالف واحد مسکونیدر سازه بنایی فضاهاي زیستی آیا  -15
                            16سوال    2 نه                                                            1 بله 

    

 

 1-3 فاقد کالف در سقف                   1-2 کالف فلزي                         1-1 کالف بتونی          نوع کالف سقف 
   1-6 فاقد کالف در دیوار                    1-5 کالف فلزي                         1-4 کالف بتونی              نوع کالف دیوار
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 ریزي براي فضاهاي زیستی انجام شده است؟  آیا در این واحد مسکونی عملیات پی -16
                             17سوال    2 نه                                                      1 بله 
      

 1-3  نوبت                              1-2 سنگ                         1-1  (آهک و گل)شفته    رفته کار به عمده نوع مصالح  
  1-5   .................................  نوعسایر با ذکر                                  1-4  بلوك سیمانی                                                    

                 
 آیا در این واحد مسکونی عملیات کرسی چینی براي فضاهاي زیستی انجام شده است؟  -17
                             18سوال    2 نه                                                      1 بله 
      

  1-3  خشت                                1-2 سنگ                         1-1 آجر                  رفته کار به عمده نوع مصالح  
  1-5    ................................نوع سایر با ذکر                                    1-4  سیمانی بلوك                                                 

  
 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت رفته در دیوار فضاهاي زیستی واحد مسکونی: کار بهنوع مصالح  - 18
                3 بلوك                                                                    2 سنگ                                                        1  آجر   

                    6     ................................نوع سایر با ذکر                               5 چینه                                                         4  خشت
                                                      

 کار رفته در نماي واحد مسکونی: هب عمده نوع مصالح -19
  4 سیمان                                           3  سنگ                 2  ماشینی آجر                                   1   گري آجر

                                                                             8  ........ .............................نوعسایر با ذکر       7    سرامیک             6  کاهگل، گچ یا گچ و خاك                   5        چوب
 

 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت کار رفته در سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی: هنوع مصالح ب  -20
         5  خشت                            4 چوب             3  گل وگچ                        2 هن آ                     1              آجر 

 10    ..................نوعسایر با ذکر  9 حصیر            8 سفال، شیروانی یا ایرانیت    7   تیرچه و بلوك        6 یا بتونسیمان 
 

 سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی:   عمدهنوع پوشش  -21
                               3 عایق رطوبتی آماده                                             2 قیرگونی                                                        1   کاهگل
                                     6 موزاییک                                                          5 حلب (شیروانی)                                               4     سفال

  9  .........................................................نوعسایر با ذکر            8  بتون                                                            7  آسفالت
 

 شکل ظاهري سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی:   -22
 4 (نیم استوانه) گهواره اي               3 (نیم کره) گنبدي                    2 شیب دار                                      1    مسطح

 
 ؟ کاري رطوبتی شده است آیا سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی عایق - 23

                             24سوال    2 نه                                                      1 بله  
   

     1-3 رطوبتی آماده  عایق               1-2 قیرگونی                     1-1 کاهگل               رفته کار بهعمده نوع مصالح 
        1-5  پالستیک (نایلون)                1-4 سفال، شیروانی یا ایرانیت(سقف شیبدار)                                                        
     1-6  .............................................نوعسایر با ذکر                                                       
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 رفته در کف فضاهاي زیستی واحد مسکونی: کار به عمدهنوع مصالح  -24
                                                             4     موزاییک                                3 چوب                                  2 سنگ                             1             آجر
                                           8  و ماسه سیمان یا بتون                  7 گل و آهک                            6  چگل و گ                        5             گل

 10 سازي  فاقد کف                     9  ....................................................نوع....سایر با ذکر 
 

 آیا سرپرست خانوار ساکن درواحد مسکونی از زندگی در روستا راضی می باشد؟ -25

 2 نه                                                                                 1 بله        
 

 آیا سرپرست خانوار از واحد مسکونی راضی می باشد؟   -26
 2 نه                                                                                  1 بله       

 

 شده است؟        احداثبنیاد مسکن تسهیالت دریافتی از از با استفاده آیا  این واحد مسکونی  -27
 

  پایان آمارگیري   2 نه                    28سوال   سال احداث                                     1  بله       
   

 اي که بر اساس آن پروانه دریافت شده، در مرحله احداث بنا، تغییر کرده است؟ آیا نقشه-28
  29سوال   2 نه                                                                                  1 بله        

                                     

   1-2 تغییر نقشه معماري بدون اضافه شدن زیربنا                  1-1 سطح زیربنا  افزایش  نوع تغییر ترین  عمده          
       1-3    ................................................موردسایر با ذکر                                                                                                 

 

 آیا پس از اتمام بنا و سکونت در آن، تغییراتی در بنا داده شده است؟-29

 30سوال  2 نه                                                                                 1 بله        
                        

                                                          1-3   لوله کشی آب                  1-2 در و پنجره                    1-1   (دیوار و سقف)سازه اي   نوع تغییر ترین عمده 
                    1-6   .............نوعسایر با ذکر          1-5 سیستم فاضالب               1-4       سیم کشی برق

           

 ( وام و آورده شخصی) مجموع پولی که براي احداث  فضاهاي زیستی واحد مسکونی هزینه شده است؟ -30
   

 ریال                                                                                                                      

   توضیحات:
............................................................................................................................. ...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

 
 

                                     تلفن: م خانوادگی پاسخگو: .......................................................................................                  نام و نا

 ..........................امضا و تاریخ: .................................                 .......................  نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: .......................................................

 : ............................................................ امضا و تاریخ       نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: ............................................................................            

  ..............................امضا و تاریخ: ..............................           نام و نام خانوادگی بازبین: ...........................................................................................       

 ..............................امضا و تاریخ: ..............................           نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین: ..........................................................................       

                                   

  
1 3 
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 : 1392در سال وضع سکونت در آبادي -1

 4   خالی از سکنه دائمی          3   موسمی خالی از سکنه            2   موسمی داراي سکنه           1  دائمی داراي سکنه

                    پایان آمارگیري                                                                          2سوال                                                    

   

 :1392اهالی این آبادي در سال غالب اقتصاديفعالیت  -2

  3  خدمات                                                         2 صنعت                                                           1 کشاورزي

                                                         

                 کارگاه فعال صنایع دستی وجود دارد؟آبادي  در اینآیا  -3

  2 نه                                                                       1   بله

 

 :    1392بافت مسکونی آبادي در سال -4

           3   غیر متراکم (باز)                                              2 نیمه متراکم                                                    1  متراکم 

 

 هاي اخیر داراي گسترش بوده است؟                        آیا بافت مسکونی آبادي در سال -5

                             6سوال    2 نه                                                                       1   بله

      

 1-3    .......................... موردسایر با ذکر                  1-2   باغات               1-1 اراضی زراعی    سمت گسترش      

 

 مصالح عمده بکار رفته در احداث واحدهاي مسکونی آبادي: -6

  3  مصالح توام بومی و غیر بومی                              2 مصالح غیر بومی                                           1 مصالح بومی 

 

 

         .....  ....استان: ..................نام 

          ....... ...نام شهرستان: .........

          .......  ...نام بخش: ................

  .. ....نام دهستان: ..............

 

 

 

    ............................                      .......................نام آبادي : ........

        :  کد آبادي 

             شماره حوزه:           

    

 

  

 

 

   .............................................. آبادي:نام قبلی                                                     ...............................................        نام دیگر آبادي:

                                                :     شماره ردیف آبادي در فهرست نمونه ها                                                                              شماره طبقه آبادي:

ایرانجمهوري اسالمی   
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 

 هاي آمارگیري از ویژگی
1392-مسکن روستایی  

 

3فرم    پرسشنامه آبادي-
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 در آبادي وجود دارد؟        1392آیا سازمان مسئول جمع آوري و دفع زباله در سال -7

                             8سوال    2 نه                                                                        1 بله 

             

   1-2 شوراي اسالمی آبادي                                         1-1  یا دهیاري ، دهداريبخشداري         سازمان مسئول  
                                   1-4 .....................................سایر با ذکر نام  .........                1-3 شهرداري شهر نزدیک                                                 
 

 :  1392عمده ترین نوع وسیله مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی آبادي در سال -8

             3 تاکسی سرویس                                                      2 مینی بوس                                                1 اتوبوس 
 5  .................................نوعایر با ذکر س                    4    وانت بار

 

 ؟شده است خرید و فروشمسکونی در آبادي واحد احداث براي زمین  1392 در سالآیا  -9
 

 

   10سوال   2 نه      ریال        یک مترمربع خرید و فروشمتوسط مظنه قیمت          1  بله   

                          

 ؟شده استمسکونی در آبادي احداث واحد  1392 در سالآیا  -10
 

 

   11سوال   2 نه       ریال              متوسط مظنه هزینه احداث یک مترمربع           1  بله   

                          

 ؟داده شده است  اجارهمسکونی در آبادي واحد  1392 در سالآیا  -11
 

 

                            2 نه         ریال             یک مترمربع بهاي ماهانه اجارهمتوسط مظنه            1  بله   
 

                  
 

 توضیحات:
................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 1392 تفکیک شهرستان: به زنجان خطاي نسبی اقالم مورد آمارگیري در سطح استاندرصد 

 ماهنشان طارم زنجان خرمدره خدابنده ایجرود ابهر زنجاناستان  صفت مورد نظر

 3/7 6/0 4/4 0/0 6/9 7/1 11/7 3/1  ......................................... نما تعداد میانگین

 6/1 4/2 13/6 0/0 6/6 6/7 9/7 6/7  .............. کوچک بازشوهاي تعداد میانگین

 6/2 7/1 5/8 0/0 10/4 11/6 6/9 4/1  ............. متوسط بازشوهاي تعداد میانگین

 6/1 14/7 9/3 0/0 3/7 9/8 19/9 5/6  ................. بزرگ بازشوهاي تعداد میانگین

 4/9 7/1 8/3 0/0 6/6 6/9 4/3 3/2  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین
اشغال  سطح مساحت میانگین

 5/6 4/5 6/4 0/0 5/3 6/1 6/9 2/6  ....................................................... )(مترمربع
 فضاهاي در طبقات کل تعداد میانگین
 2/8 6/5 3/6 0/0 3/2 3/0 5/8 1/7  .............................................................زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین
 5/9 6/2 8/2 0/0 7/9 8/2 6/8 3/3  .................. آن زمین مساحت به ساختمان

 25/7 9/5 12/1 0/0 15/8 9/2 13/1 6/5  .. )مسکونی(سال واحد بناي عمر میانگین
 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 6/5 8/2 8/7 0/0 8/7 5/9 13/3 4/4  ...................................... )مسکونی (مترمربع

 5/2 4/6 6/2 0/0 5/3 7/4 6/9 2/6  .... )زیربنا (مترمربع کل مساحت میانگین

 2/8 6/7 4/1 0/0 5/5 4/5 7/7 2/4  ............................ هااتاق کل تعداد میانگین
 مورد هاياتاق کل تعداد میانگین
 2/7 6/7 4/0 0/0 5/5 4/5 7/7 2/4  ........................................................... استفاده
 فضاهاي زیربناي مساحت میانگین

 3/1 4/9 4/2 0/0 4/6 4/4 4/2 1/9  ......................................... )زیستی (مترمربع
 عملکرد داراي هاياتاق تعداد میانگین
 2/7 6/2 4/5 0/0 4/4 3/9 3/5 2/0  .............................................................زیستی

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین
 2/7 6/2 4/3 0/0 4/4 3/9 3/5 2/0  .................................. زیستی عملکرد داراي

 سایر داراي هاياتاق تعداد میانگین
 0/0 7/0 10/0 0/0 10/7 9/6 13/9 5/3  ........................................................ عملکردها

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین 
 0/0 7/0 9/8 0/0 10/7 9/6 13/9 5/3  ...................................عملکردها سایر داراي

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین
 … … … … … … … 7/4  ..........................)ریال (هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه يبها اجاره میانگین
 … … … … … … … 6/9  ..................... )ریال مسکونی (هزار واحد از

 يبرا زمین مترمربع یک قیمت میانگین
 … … … … … … … 60/3  ............ )ریال مسکونی (هزار واحد احداث
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 گفتارپیش
 

بین روستاها و شهرها و ها متاثر از تغییر موازنه جمعیتی چهره روستاهاي ایران به سرعت در حال تغییر است. بخشی از این دگرگونی
هاي دولت در ابعاد مختلف از اثرگذاري زندگی شهري بر روستایی به لحاظ فرهنگی و کالبدي است و بخش دیگر آن ناشی از سیاست

و نظارت بنیاد  ست. بر اساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت (با هدایتا جمله توسعه کالبدي در روستاها
هزار واحد مسکونی  200سازي ساالنه موظف به بهسازي و مقاوم ،هاي چهارم و پنجم توسعهانقالب اسالمی) طی برنامهمسکن 

توسط دولت در کنار واحدهایی که خارج از  ،ه تسهیالت کم بهره است. شناسایی و رصد این حجم تغییرات گستردهیروستایی با ارا
گذاران توسعه ریزان و سیاستشود، امري ضروري و براي برنامهروستاییان ساخته می هاي شخصیهاي بانکی با آوردهسیستم وام

 روستایی حیاتی است.
هاي ویژگی ریزي در این خصوص مستلزم آگاهی از آمار و اطالعاتگذاري و برنامهتامین مسکن مناسب در روستاها و هرگونه سیاست

هاي کمی و کیفی مبتنی بر این آمار و اطالعات است. لذا در راستاي تهیه آمار مسکن روستایی در نقاط مختلف کشور و تهیه شاخص
هاي مسکن روستایی از اوایل دهه هشتاد مورد توجه بنیاد مسکن تخصصی و رفع خالهاي اطالعاتی موجود، آمارگیري از ویژگی

، قرار گرفت و پیشنهاد انجام چنین کاري در ستا سازي مسکن در روستاهاانقالب اسالمی که متولی اصلی تولید، بهسازي و مقاوم
تا کنون سه  ریزي وقت، وزارت مسکن و شهرسازي و مرکز آمار ایران رسید.فواصل زمانی پنج ساله به تایید سازمان مدیریت و برنامه

 1392 سال کشور در هاي مسکن روستایی که آخرین مورد آن طرح آمارگیري از ویژگی است  رسیدهدوره از این آمارگیري به انجام 
 .باشد می

هایی که در این گیري از دادهامید است با بهرهصورت گرفته در راستاي اجراي این طرح،  در پایان ضمن تقدیر از تالش هاي
زمینه تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مسکن در روستاها فراهم و با مقایسه روند تغییرات (مبتنی بر  ،آمارگیري استخراج شده است

 ریزي براي تامین مسکن مناسب روستایی و در نهایت توسعه پایدارگیري و برنامهدو آمارگیري گذشته) بستر الزم براي تصمیم
 مهیا گردد.  روستاها

 

 علیرضا تابش

یس بنیاد مسکن انقالب اسالمییر





 
 
 
 
 

 مقدمه
 

اشتن آمار و کالبدي، دو چه از جنبه  یجمعیت تغییراتصحیح و دقیق امور مربوط به مسکن روستایی چه از جنبه الزمه پایش 
مسکن روستایی کشور و نیز آگاهی از  اطالعات صحیح، دقیق، جامع و بهنگام در رابطه با خصوصیات کمی و کیفی وضع موجود

تنها منابع آماري موجود در زمینه مسکن روستایی،  1382تا سال . استهاي کشور شرایط اجتماعی و اقتصادي حاکم بر آبادي
هاي ساختمانی بخش هاي موردي از فعالیتساله و نیز آمارگیري 10هاي عمومی نفوس و مسکن با فواصل زمانی سرشماري

 هايویژگیمربوط به تخصصی و فنی که این اطالعات نیز بسیار کلی بوده و شامل مباحث  بودر نقاط شهري و روستایی خصوصی د
 د. بومسکن روستایی ن

تاکنون در سه مقطع زمانی و در فواصل  توسعه کالبدي روستاها براي پاسخ به نیاز فوقول ئبنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان مس
با  1382ی نموده است. این طرح براي اولین بار در سال یهاي مسکن روستاگیري از ویژگیمبادرت به اجراي طرح نمونه ،پنج ساله

واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد که نتایج آن با  46413روستا و جمع آوري مشخصات فنی  2118آمارگیري از 
هاي از ویژگی منتشر شد. دومین اجراي طرح آمارگیري 1383اي کل کشور در سالدقتی قابل تعمیم در سطح استان در یک جلد بر

روستا و جمع آوري مشخصات فنی  8257با تغییر در برخی اقالم آماري و نیز حجم نمونه، در  1387مسکن روستایی در سال 
نجر شد اطالعات تا سطح شهرستان واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد. افزایش حجم نمونه در این سال م 165140

جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه براي کل کشور منتشر شد. سومین  30در  1388قابل تعمیم باشد. نتایج این طرح در سال 
 209044روستا و جمع آوري مشخصات فنی  8446با تغییر اندك در برخی اقالم آماري در  1392طرح در سال این دوره اجراي 

یکی  ادي ها هم تعداد واحدهاي مسکونی)عالوه بر افزایش حجم نمونه (هم به لحاظ تعداد آب ونی نمونه انجام شده است.واحد مسک
شده و ست که به منظور اعتبار بخشی به داده هاي جمع آوريا آن 1387نسبت به سال  1392دیگر از تفاوت هاي نشریه سال 

اند. اطالعات نشریات حاضر که تا ها در جداول ادغام شدهکشور برخی از ستون کاهش خطاي نسبی، هنگام تعمیم اطالعات به کل
جلد نشریه استانی و یک جلد نشریه براي کل کشور در دسترس پژوهشگران و  31سطح شهرستان معتبر است به تفکیک 

 عالقمندان است. 
بخش تهیه  وه هاي مختلف کاري در کل فرایند طرح.رسید مگر با پشتکار، همکاري و همیاري گرنتایج طرح حاضر به سرانجام نمی

با پشتوانه علمی اساتید دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی و دیگر صاحبنظران  1392طرح فنی آمارگیري سال 
ب بنیاد مسکن مشاور طرح، شرکت آمار اندیشان فراز و با مشارکت و همکاري کلیه شع مسکن روستایی و بخش اجرایی آن با هدایت

 استان کشور انجام شد.  31انقالب اسالمی در 
ها تعریف شد. کمیته هاي مختلفی ذیل ستاد اجرایی کل کشور در دو سطح کل کشور و استان 1392ساختار اجرایی طرح در سال 

اي را ایفا یی نقش دبیرخانهیت امور اجرایی طرح را در ابعاد مختلف به عهده داشتند. دفتر مطالعات و تحقیقات مسکن روستاولئمس
یس و یها، خود در چند سطح تعریف شد. مدیران کل بنیاد مسکن و معاونین بازسازي ایشان نقش رهاي اجرایی در استاننمود. رده
ها فعال بودند. هاي مالی، اداري، روابط عمومی و تبلیغات نیز در استانیس ستاد اجرایی استان را به عهده داشتند. کمیتهیجانشین ر

، شامل کارشناسان بازبینی، بازبینان، کارشناسان گروه و اجراییها هدایت فنی نیروهاي فنی و اجرایی در استانول ئمسکارشناسان 
آمارگیران را به عهده داشتند. نظارت بر این طرح نیز در چندین سطح صورت پذیرفت که در راس آن مرکز آمار ایران قرار داشت. 

یت نظارت بر حسن اجراي طرح را به عهده داشت. لذا الزم است از کلیه ولئمسبا اعزام ناظران فنی خود به سرتاسر کشور،  این مرکز
طور همکاران واحد آموزش، روابط عمومی، حراست، اداري و پشتیبانی اندرکاران تهیه طرح فنی، اجرا، نظارت، استخراج و همیندست

 ها قدردانی و تشکر نمایم.ب اسالمی و استاندر دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقال
 

 
 محمدعلی وجدانی

 مدیر کل مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی





 
 

 

 مشاور تهیه طرح فنی

 دانشگاه شهید بهشتی

 
 مشاور اجراي طرح

 شرکت آمار اندیشان فراز

 
 مشاورین علمی طرح

 علوي مجد و خانم نسرین افتخاري آقایان محسن سرتیپی پور، حمید

 

 ین اجرایی طرح در دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمیولئمس

آقایان عزیزاله مهدیان، محمدعلی وجدانی، حمید سهرابی، مجید جودي، سید محسن رشتیان، حسن رضائی، احمد زمزم، 
محمدرضا ملکی، کشاورز، پیرهادي، سید موسی احمدي، الدین خزاعی، سید مهدي نادمی، مرتضی اورنگی، رضا بنکدار، جالل
 پور. ها مریم الوي، منصوره روحی، محدثه رمضانخانم

 

 هاین اجرایی طرح در استانولئمس

 استان 31مدیران کل و معاونین بازسازي و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 

 

 نظارت 

 ، کارشناسان دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمیمرکز آمار ایران، شرکت آمار اندیشان فراز
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 مشخصات طرح
 
 
 
 

 طرح  سابقه
در سـطح  1392و  1387 هاي هاي کشور و براي دومین و سومین یار در سـال در سطح استان 1382این طرح براي اولین بار در سال 

 هاي کشور توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و اجرا شد. شهرستان
 

 ضرورت اجراي طرح
طور طبیعـی  ي آماري به ، اطالعات جامعه"1387هاي  مسکن روستایی  آمارگیري از ویژگی "سال از اجراي طرح 5با توجه به گذشت 

آماري جدید و اطالعات بهنگام از وضعیت کمی و کیفی مسکن در روسـتاهاي کشـور  دچار تغییر گشته و بدین لحاظ، تامین نیازهاي
ناپذیر است. همچنین با توجه به امکانات فراهم شده توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی در خصوص بهسازي مسکن روسـتایی،  اجتناب

ري ضروري بوده است. این اطالعـات، آمـار الزم در آوري آمار و اطالعات دقیق و بهنگام از وضعیت مسکن در روستاهاي کشور ام جمع
ها و  عنوان معیـاري بـراي ارزیـابی میـزان موفقیـت برنامـه کنـد و بـه ریزي براي بهسازي مسکن روستایی را فـراهم می خصوص برنامه

هـاي ت و ویژگـیرود. با توجه به این که اطالعـات مـورد نظـر، خصوصـیا کار می هاي اعمال شده در بخش مسکن روستایی به سیاست
تخصصی مسکن روستایی است و امکان جمع آوري این اطالعات از طریق سرشماري عمومی نفوس و مسکن امکان پذیر نیست، طرح 

 هاي کشور به اجرا گذاشته شد. در سطح شهرستان 1392هاي مسکن روستایی در سال  آمارگیري از ویژگی
 

 هدف طرح
 باشد:  طرح، گردآوري آمار و اطالعاتی از خصوصیات کمی و کیفی مسکن در روستاهاي کشور به شرح زیر میاین  هدف

 هاي عمومی روستا شناخت ویژگی -
 هاي واحدهاي مسکونی روستایی شناخت ویژگی -
 
 هدف  جامعه 

در سال  ها آني  هداراي سکن احدهاي مسکونیونیز و تر دارند اي که بیست واحد مسکونی معمولی و بیش هاي داراي سکنه تمام روستا
 دهند. این طرح را تشکیل می ي هدف جامعه 1392

 
 واحد آماري

تـر دارد و یـا واحـد اي که بیست واحـد مسـکونی معمـولی و بـیش سکنهواحد آماري در این طرح برحسب مورد، یک روستاي داراي 
 است. 1392ها در سال  گونه روستا مسکونی داراي سکنه در این

 
 زمان آماري

 و روز آمارگیري است. 1391زمان آماري این طرح برحسب مورد، سال 
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 زمان آمارگیري
 است. 1392آبان  20مهر تا  20زمان آمارگیري این طرح 

 
 آوري اطالعات روش جمع

نی) و مطلعـان محلـی در ي مستقیم با خانوار ساکن در واحد مسکونی(فرم واحـد مسـکو در این آمارگیري، اطالعات از طریق مصاحبه
 شود. آوري می روستا (فرم آبادي) جمع

 
 سطح انتشار

 سطح انتشار نتایج این طرح کل کشور، استان و شهرستان است.
 

 وردآسطح ارائه بر
ها در سطح استان و کشور و براي واحدهاي مسکونی در سطح شهرسـتان، اسـتان و  آوري شده در این طرح براي آبادي اطالعات جمع

 کشور قابل ارایه است.کل 
 

 گیري قابل پذیرش خطاي نمونه
درصد و براي براوردهـاي مربـوط  15ها  حداکثر میزان خطاي نسبی قابل پذیرش در این طرح براي براوردهاي حاصل مربوط به آبادي

 شود. بینی می درصد پیش 18به واحدهاي مسکونی 
 

 گیري چارچوب نمونه
 گیري به شرح زیر است: شود، چارچوب الزم براي هر یک از مراحل نمونه دو مرحله انجام می گیري در که نمونه با توجه به این

 

هاي داراي سکنه (دائمی یا موسمی) کـه بـر  ي اول این طرح عبارت است از فهرست تمام آبادي : چارچوب مرحلهي اول مرحله -الف
کونی یـا بیشـتر هسـتند. ایـن فهرسـت شـامل اطالعـات واحد مسـ 20، داراي 1390اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

 جغرافیایی، تعداد واحد مسکونی و تعداد خانوار است.
 

 ي دوم به صورت زیر است: : چارچوب مرحلهي دوم مرحله -ب
 

ري از کل بردا واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهاي مسکونی با فهرست 180هایی که برابر یا کمتر از  : در آباديهاي معمولی آبادي
 شود. آبادي تهیه می

 

واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهاي مسکونی در بخشی از آبادي کـه بـه طـور  180هایی که بیشتر از  : در آباديهاي بزرگ آبادي
 شود.  برداري تهیه می شود با فهرست تصادفی مشخص می

 
 گیري واحد نمونه
 شرح زیر است: گیري به گیري در هر یک از مراحل نمونه واحد نمونه

 

واحـد  20داراي  1390: یک آبادي داراي سکنه (دائمی یا موسمی) که در سرشماري عمـومی نفـوس و مسـکن ي اول مرحله -الف
 تر است.  مسکونی یا بیش

 

 ي اول است. گیري مرحله : یک واحد مسکونی واقع در واحد نمونهي دوم مرحله -ب
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 گیري روش نمونه
هـاي داراي  بندي شده است. در این طرح ابتدا در هـر شهرسـتان آبادي اي طبقه گیري در این طرح، نمونه گیري دو مرحله روش نمونه

شوند. سپس از هر طبقه تعداد آبادي نمونه مورد نظر بـه  بر حسب تعداد واحد مسکونی به طبقاتی تقسیم میوس یدالینسکنه با روش 
 شوند.  شود. تعداد واحد مسکونی نمونه مربوط به هر شهرستان از داخل آبادي هاي نمونه انتخاب می میروش تصادفی ساده استخراج 

 
 روش تعیین اندازه نمونه

 شوند: تعداد نمونه هاي مرحله اول و دوم به روش زیر تعیین می
 

 ي اول (تعداد آبادي نمونه) مرحله -الف
باشند با در نظـر گـرفتن مفروضـات زیـر،  ب پارامترهاي مورد نظر طرح از نوع نسبت میبا توجه به نتایج اجراي قبلی طرح و اینکه اغل

 تعداد آبادي نمونه در هر استان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد: 
 

                                  
( )
pr

pz
n 2

2

)
2

1(

0

1−
=

−
α

 

                                          deff

N
n

n
n ×

+
=

0

0

1
 

 ي فوق در رابطه

2
1 α
−

z چندك :)
2

1( α
 )96/1برابر با  α=05.0ام توزیع نرمال استاندارد (براي −

pفرض شده است. 3/0ها در هر استان که حداقل  : نسبت صفت مورد نظر مربوط به آبادي 
r فرض شده است. 15/0: مقدار خطاي نسبی نسبت مورد نظر در هر استان که حداکثر 
nي نمونه در هر استان  هاي داراي سکنه : تعداد آبادي 

Nهاي داراي سکنه در هر استان در چارچوب : تعداد آبادي 
deff براي آن در نظر گرفته شد. 1: اثر طرح که با توجه به نتایج اجراي قبلی مقدار محافظه کارانه 

 

 شود.  تعداد آبادي نمونه در هر استان به صورت متناسب بین طبقات آن استان توزیع می
 

 مرحله دوم (تعداد واحد مسکونی نمونه) -ب
باشند با در نظـر گـرفتن مفروضـات زیـر،  پارامترهاي مورد نظر طرح از نوع نسبت می با توجه به نتایج اجراي قبلی طرح و اینکه اغلب

 تعداد واحد مسکونی نمونه در هر شهرستان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد:
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p فرض شده است. 3/0: نسبت صفت مورد نظر مربوط به واحدهاي مسکونی در هر شهرستان که حداقل 
r فرض شده است. 18/0: مقدار خطاي نسبی نسبت مورد نظر در هر شهرستان که حداکثر 

mهاي داراي سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهاي مسکونی نمونه در آبادي 
Mهاي داراي سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهاي مسکونی در آبادي 

deff شود. منظور می 2برابر : اثر طرح که با توجه به نتایج اجراي قبلی 
 گردد. تعداد واحد مسکونی در هر شهرستان به صورت متناسب بین طبقات آن شهرستان توزیع می

 

هاي نمونه در هر طبقه از هر شهرستان تعداد واحدهاي مسکونی نمونـه  سپس با تقسیم تعداد واحدهاي مسکونی نمونه به تعداد آبادي
 شود.  در هر آبادي محاسبه می

 
 انتخاب واحدهاي نمونهروش 

 شود: ها در دو مرحله و به صورت زیر انجام می انتخاب نمونه
 

ها، تعداد آبادي هـاي تخصـیص یافتـه بـه هـر طبقـه بـه روش تصـادفی سـاده بـدون  بندي آبادي پس از طبقهي اول:  مرحله -الف
 شوند.  جایگذاري انتخاب می

 

   ي دوم: مرحله -ب
ي مـورد نیـاز بـه  برداري از کل واحدهاي مسکونی آبـادي، تعـداد نمونـه هاي معمولی، پس از فهرست آباديهاي معمولی: در  آبادي .1

 شوند. اي انتخاب می روش سیستماتیک دایره
واحد مسکونی در آبادي، تعداد نمونـه ي مـورد نیـاز از بـین  180هاي بزرگ، پس از فهرست برداري از  هاي بزرگ: در آبادي آبادي .2

 شوند. ش سیستماتیک انتخاب میها به رو آن
 شود.   براي سهولت اجرا، شماره ردیف واحدهاي مسکونی نمونه در هر آبادي مشخص شده و در اختیار گروه اجرا گذاشته می

 
 گیري نتایج طرح خطاي نمونه

 دست آمد: پس از بررسی اطالعات حاصل از اجراي طرح، نتایج زیر به
درصد باشد، ممکن است میزان خطاي  30وقتی که مقدار یک ستون بر حسب درصد، کمتر از در جداول مربوط به صفات کیفی،  -

 تر شود.بینی شده بیش وردهاي حاصل، از میزان پیشآنسبی بر

ها میانگین محاسبه شده است) در  وردهاي حاصل از اجراي طرح براي صفات کمی (صفاتی که براي آنآمیزان خطاي نسبی بر -
تر موارد میزان خطاي نسبی محاسبه شده از میزان خطاي شود در بیش آمده است. همانطور که مشاهده می انتهاي نشریهجدول 

بینی شده کمتر است. فقط در موارد اندکی به دلیل تعداد مشاهدات کم یا میزان پراکندگی باال، میزان خطاي نسبی  نسبی پیش
 تر است.  بینی شده بیش محاسبه شده از میزان پیش
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 تعاریف و مفاهیم
 
 
ي  هم پیوسته (اعم از کشاورزي و غیرکشاورزي) اسـت کـه خـارج از محـدوده ي یک یا چند مکان و اراضی به آبادي مجموعه آبادي: 

  ها، معـادن، خانـه نه تنهـا دهـات، بلکـه مـزارع، قهوه  به این ترتیب،ي ثبتی یا عرفی مستقل باشــد.  شهرها واقع شده و داراي محدوده
یـا در  ثبتی یا عرفی مستقلی باشند ي که داراي محدودههاي صنعتی و ...  ها، شهرك اي نظامی، مرغداريه ، پادگانآهن هاي راه ایستگاه
   د.نشو نیز آبادي محسوب میي عرفی شهر یا آبادي دیگري قرار نگرفته باشند  محدوده

 

ها،  هـاي نظـامی، مرغـداري آهـن، پادگان راههاي  ایسـتگاه  ها، معادن، خانه روستا همان آبادي است با این تفاوت که مزارع، قهوه روستا:
 شوند.  ي شهرها، روستا محسوب نمی هاي صنعتی و ... واقع در خارج از محدوده شهرك

 

گاه خالی از سکنه نشـود،  در زمان آمارگیري داراي سکنه باشد و در طول سال هیچ روستا،چه  : چناني دایمی داراي سکنهروستاي 
 شود. نامیده می "دائمیي  داراي سکنهروستاي "
 

هایی از سال خالی از سکنه شود،  در زمان آمارگیري داراي سکنه باشد و در زمان روستا،چه  : چناني موسمی داراي سکنهروستاي 
 شود. نامیده می "ي موسمی داراي سکنهروستاي "
 

 . فعال و شاغل روستا به آن اشتغال دارند ترین افراد نوع فعالیت اقتصادي است که بیشفعالیت اقتصادي غالب اهالی  روستا: 
 

هاي تولیدي در  منظور از تولید صنایع دستی در روستا، صنایع دستی تولید شده توسط کارگاه :صنایع دستی در روستاتولید 
 باشد(روستاهاي داراي کارگاه تولید صنایع دستی). روستا می

 

بسیار کم از یکدیگر  و در کنـار هـم سـاخته  ي هبه هم پیوسته و با فاصل چه واحدهاي مسکونی روستا، چنانبافت مسکونی متراکم: 
 شوند. اند، متراکم نامیده می شده

 

انـد،  طور پراکنـده سـاخته شـده دیگر و بـه زیـاد از یـک ي هچه واحدهاي مسکونی روستا، با فاصـل چنانبافت مسکونی غیر متراکم: 
 شوند. غیرمتراکم نامیده می

 

طور کامل منطبـق نبـود، یعنـی نـه  چه واحدهاي مسکونی روستا با هیچ یک از دو حالت فوق، به چنانمتراکم: بافت مسکونی نیمه 
 شوند. کامالً متراکم و نه کامالً  پراکنده باشند، نیمه متراکم نامیده می

 

در سـاخت بنـاي واحـد مسـکونی مـورد  دتواننـ میمصالحی هستند که در محیط طبیعی اطراف روستا وجود داشته و  مصالح بومی:
   د.ناستفاده قرار گیر

 

حمل و نقل به محل ساخت  با وسایل نیمه صنعتی ساخته می شوند و هر نوع مصالحی که درکارخانجات صنعتی و مصالح غیربومی:
 و سرامیک. جرآهن، سیمان، کاشی، آشود، مانند تیر منتقل میروستا واحدهاي مسکونی 

 

هاي اعالم شده براي یـک  منظور میانگین قیمتت یک مترمربع زمین روستا براي احداث واحد مسکونی: قیم ي مظنهمتوسط 
مطلعـین و معتمـدین نفـر از  3پرسـش و تحقیـق از حـداقل روستا است که از طریـق  زمین براي احداث واحد مسکونی درمتر مربع 
 آید. می دست روستا به
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 ي ههـاي اعـالم شـده بـراي هزینـ منظور میـانگین قیمتساخت یا احداث یک مترمربع بنا در روستا:  ي ههزین ي مظنهمتوسط 
 آید. می دست روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  3طریق پرسش و تحقیق از حداقل احداث یک مترمربع بنا در روستا است که از 

 

یک مترمربع بنا در روسـتا اسـت کـه از طریـق  بهاي اجارهمیانگین منظور یک مترمربع بنا در روستا: بهاي  اجاره ي مظنهمتوسط 
 آید. دست می روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  3تحقیق از حداقل پرسش و 

 

هاي حمل و نقل عمومی براي دسترسی مـردم روسـتا بـه روسـتاها و شـهرهاي  سیستممنظور سیستم حمل و نقل عمومی روستا: 
 شود. که از طریق اتوبوس، مینی بوس، تاکسی سرویس، وانت بار و وسایل دیگر انجام میباشد  اطراف و بالعکس می

 

منظور از واحد مسکونی مکانی است که به منظور سکونت خانوار ساخته شده (حتی اگر افراد بومی روسـتا بـه طـور  :واحد مسکونی
 شود.  استفاده میموسمی در آن زندگی کنند) و یا در زمان آمارگیري به این منظور از آن 

 

واحدهاي مسکونی هستند که از مصالح سخت، مانند آجر، آهن، سنگ، سیمان، چوب، خشـت و ... بـه  واحدهاي مسکونی معمولی:
 اند. منظور سکونت ساخته شده

 

چنـد  چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیري داراي سکنه باشـد (هـر چنان ي دایمی: واحد مسکونی معمولی داراي سکنه
 شود. نامیده می "ي دائمی واحد مسکونی معمولی داراي سکنه"موقتاً غایب باشند) و در طول سال هیچ گاه خالی از سکنه نشود، 

 

چه واحد مسـکونی معمـولی، در زمـان آمـارگیري داراي سـکنه باشـد و در  چنان ي موسمی: واحد مسکونی معمولی داراي سکنه
الزم به ذکـر اسـت واحـدهاي شود.  نامیده می "ي موسمی واحد مسکونی معمولی داراي سکنه"ود،هایی از سال خالی از سکنه ش زمان

 افراد غیر بومی و غیر ساکن در روستا مورد نظر نیست. ي موسمی داراي سکنهمسکونی 
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیري خالی از سکنه باشد و در  چنان ي موسمی: واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه
الزم به ذکر است واحدهاي شود.  نامیده می "ي موسمی واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه"هایی از سال داراي سکنه شود، زمان

 .موسمی افراد غیربومی و غیرساکن در روستا مورد نظر نیست ي خالی از سکنه مسکونی
ي موسمی در این طرح مورد نظر بوده  ي دایمی و موسمی و نیز خالی از سکنه هر سه گروه واحدهاي مسکونی معمولی داراي سکنه

 است.
 

، تعیین جهـت جغرافیـایی نماهاي واحد مسکونیجهت جغرافیایی نما یا منظور از  :ی نما یا نماهاي واحد مسکونیایجهت جغرافی
 قرار گرفته است. است که نما یا نماها در آن

 

. ی است که در دیوارهـا قـرار دارنـدهای درها، پنجره ها و روزنه منظور از بازشو، : بازشوها (در و پنجره و روزنه) در واحد مسکونی
ي داخـل میـزان ارتبـاط فضـا ي سازند و نشان دهنـده را مقدور میو دید مناظر نور و تهویه هوا  و خروج ساکنان، بازشوها امکان ورود

 .هستند خارج از ساختماني هابا فضا ساختمان
 

 .استمترمربع  1کمتر از آن مساحت قاب بازشویی است که  کوچک: يبازشو
 

 . استمترمربع  2تا  1 آن بینمساحت قاب بازشویی است که  متوسط: يبازشو 
 

 .استمترمربع  2تر از  بیشآن مساحت قاب بازشویی است که  بزرگ: يبازشو
 

که در روي زمین یـا زیـرزمین واقـع شـده  اعم از این ساختمانتعداد سطوح (سقف) یک  :واحد مسکونی ساختمان تعداد طبقات
    د.نگوی باشند، را طبقه می
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هایی است که از اتمام بناي واحد مسکونی تا زمان آمارگیري گذشته اسـت. در صـورتی  منظور تعداد سال :عمر بناي واحد مسکونی
هاي مختلف ساخته شده، تشکیل شده باشد، عمر قسمتی کـه اول سـاخته شـده در که یک واحد مسکونی از چند قسمت که در سال

 شود.       نظر گرفته می
 

واحد مسکونی در آن واقـع شـده اسـت.  منظور مساحت قطعه زمینی است که ساختمان :واحد مسکونی ساختمانمساحت زمین 
 مسکونی مجاور  یا معبر عمومی است.معموالً دیوار، حصار، واحدهاي مرز این محدوده 

 

زیربنـاي فضـاهاي زیسـتی، فضـاهاي معیشـتی، فضـاهاي زیسـتی و  ا برابر مجموع مسـاحتمساحت کل زیربن :مساحت کل زیربنا
 . دارد که بناي واحد مسکونی در آن بنا شده قرارقطعه زمینی  ي که در محدودهتی و سایر فضاها است معیش

 

                 همکف است. ي منظور از سطح اشغال، مساحت زیربناي طبقه :سطح اشغال
 

که صرفاً براي استراحت،  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهايمساحت  منظور مجموع :مساحت زیربناي فضاهاي زیستی
هـاي  ، مطالعه، شست و شو و یا هر نـوع فعالیـت دیگـر مربـوط بـه زنـدگی بجـز فعالیتخوردن غذا، پذیراییآماده کردن یا  خوابیدن،

 . تولیدي و معیشتی از آن استفاده شود
 

بـراي انجـام صـرفاً  کـه استواحد مسکونی  محصور و مسقف فضاهاي منظور مجموع مساحت :مساحت زیربناي فضاهاي معیشتی
بافی، حصـیربافی، تولیـد ماسـت و  قالی واحد مسکونی (نظیر دام داري، کشاورزي، باغ داري، ساکنان و معیشتی هاي اقتصادي فعالیت

  استفاده شود.)  ...کره و گرفتن شیر و 
 

 واحد مسـکونی اسـت مسقفمحصور و  فضاهاي منظور مجموع مساحت : معیشتی ومساحت زیربناي فضاهاي مشترك زیستی 
شود و هـم دار قـالی در آن  مانند اتاقی که هم در آن غذا خورده میهم به فعالیت زیستی و هم به فعالیت معیشتی اختصاص دارد.  که

   .برپاست
 

ي  هاي سه گانه هیچ یک از عملکردکه  واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهاي : منظور مجموع مساحتمساحت سایر فضاها 
   فوق را نداشته باشد.

 

، پـذیرایی، خـواب فضـاي .متر ارتفـاع دارد 2متر مربع مساحت و  4است که حداقل  ي دار فضاي محصور و سقف ،تاقامنظور از  :تاقا
فضـاهایی  شـوند. اتـاق محسـوب می دنمتر ارتفاع داشته باشـ 2متر مربع مساحت و  4که حداقل  به شرط آنهال، آشپزخانه و انباري 

 شوند. مین محسوبکاهدانی و ... اتاق طویله و  توالت ،آب انبار، ،حمامگاراژ، مانند 
 

تعیین نوع مالکیت واحد مسکونی از نظر رسمی و قانونی اسـت. واحـد مسـکونی منظور از سند واحد مسکونی،  :سند واحد مسکونی
 7د منگوله دار)، برگه واگذاري (واگذاري شـده توسـط هیئـت ممکن است داراي سند رسمی (سند سازمان ثبت امالك موسوم به سن

 .اي (موسوم به عادي) باشد هاي مسکن، بنیاد مسکن و غیره) و سند خطی(نسقی) یا قول نامه نفره سابق، تعاونی
 

دارد، ارتبـاط  هاي روزمره زندگی که نیـاز بـه فضـاي بـاز عالوه بر انجام برخی فعالیت باز و بدون سقفی است که يحیاط فضا :حیاط
اي از  بخـش عمـده ه در نقـاط روسـتایی،ژبـه ویـ حیاط یا محوطه بـاز و نیمـه محصـور سازد. میان عناصر واحد مسکونی را برقرار می

را درخود امکان پذیر می سـازد. در مسـکن روسـتایی در بسـیاري از مـوارد در  (باغچه، حوض و...) عملکردهاي عناصر واحد مسکونی
 است. روزمره زندگیهاي  خدمت تولید، معیشت و تامین مایحتاج روزانه و دیگر فعالیت

 

اقل ایوان حـد عمل می کند. )حیاطفضاي باز (واحد مسکونی و  داخلیایوان فضاي مسقفی است که به عنوان رابط بین فضاي  :ایوان
 باشد. از یک طرف و حد اکثر از سه طرف به فضاي باز مرتبط می

 

کنـد و موجـب پایـداري  ي اجزایی از ساختمان است که نیروي افقی و عمودي را به زمـین منتقـل می منظور از سازه، مجموعهسازه: 
 شود. اي ساختمان محسوب می شود. اسکلت از مجموعه اعضاي سازه ساختمان می
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کنـد. در  بنایی است که اسکلت آن با تیرآهن بنا می شود و این اسکلت بـار سـاختمان را تحمـل می اسکلت فلزي):ي فلزي(  سازه
 دهد.  پارچه را تشکیل می کار رفته در دیوار و سقف به یکدیگر متصل می شود و یک اسکلت یک هاي به این شیوه ساخت، تیرآهن

 

ها و کالف سقف) از بتون آرمه (بتون همراه با آرماتور و میلگرد) ساخته  بنایی است که اسکلت آن (ستون ي بتنی(بتون آرمه): سازه
 شده است و این اسکلت، بار ساختمان را تحمل می کند. 

 

آجر، بلـوك  بنایی است که با آجر یا بلوك و آهن ساخته شده است، سقف از تیرآهن و آجر و دیوارها ازي بنایی (دیوار باربر):  سازه
 کند. یا سنگ است و دیوارها بار ساختمان را تحمل می

 

رود  اي در اسکلت و اعضاي باربر آن ( تیر، ستون و غیره) به کار مـی بنایی است که چوب به عنوان یکی از مصالح سازه چوبی: ي سازه
 .شودمی ها به پی و زمین منتقل  از طریق تیرها و ستونو بارهاي وارده به آن  و وزن بنا

 

آیـد.  هاي سازه اي فوق بـه دسـت می بنایی است که از ترکیب حداقل دو نوع از نظام : هاي فوق) (ترکیبی از سازه مختلط ي سازه
 .باشد هاي فوق می سازه آن ترکیبی از سازهمثالً فلزي و بنایی یا بتنی و بنایی که 

 
ت که براي یکپارچه کردن سـاختمان و اتصـال دیوارهـا بـه یکـدیگر و منظور از کالف، یک پروفیل فلزي یا یک قطعه بتنی اس کالف:

 شود تا بتواند بارهاي افقی را تحمل کنند.دیوارها به کف و سقف در نظر گرفته می
 

 عهده دارد.  ي انتقال بار واحد مسکونی به زمین را به بخشی از بنا است که در زمین قرار گرفته و وظیفه پی:
 

که بین زمین یا پی و دیوار قرار دارد و معموالً بخشی از آن در مجاور سطح زمین و بخشی بـاالتر از است بخشی از بنا  کرسی چینی:
 سطح زمین قرار دارد.

 

منظور حفاظـت روي آن را بـا مصـالح  بـهسـقف، ي  زهسـا اجـرايبعد از  ي ساخت، در آخرین مرحلهپوشش سقف واحد مسکونی: 
   .کنند پوششی تکمیل می

 

 شود. صورت کامالً افقی و موازي با سطح زمین باشد به آن سقف مسطح اطالق می چه پوشش سطح به چنان مسطح:سقف 
 

هاي سقف است که معموالً با استفاده از خرپاهاي چوبی یا فلزي و در مناطقی کـه بـارش جـوي زیـاد  نوعی از سازه : دار شیبسقف 
هاي  صـورت شـیب هاي شیروانی معموالً به در سقفنسبت به افق زاویه داشته و دار  بشی هاي سقفشود. سطح نهایی  است استفاده می

 شوند. طرفه و چهارطرفه اجرا می  طرفه، سه طرفه، دو یک
 

مقطـع اول شوند.  کره هستند که از خشت یا آجر ساخته می اي از نیم نوعی سقف که معموالً بخشی یا نیمه :(نیم کره) گنبديسقف 
 شود. کروي میگنبد  ومقطع مربعی شکل تبدیل به شکل دایره  که در ادامه، ترین سطح آن، مربع شکل است گنبد در پایین

 

از خشت یا آجر است. این نوع سقف از امتداد و تکرار یـک  )انحنایی( اي کمانی هپوست نوعی سقف با :اي (نیم استوانه) هگهوارسقف 
 در تمام طول خود یک انحناي مشخص دارد.است و بخشی از یک استوانه و به عنوان  شود کمان روي محور طولی ایجاد می

 

رفتـه  کـار هبـشـود. مصـالح  کاري رطوبتی استفاده می گیري از نفوذ آب باران و برف در سقف از عایق براي پیش کاري رطوبتی: عایق
ـــراي عایق ـــامل کاه ب ـــوبتی ش ـــاري رط ـــایق  ک ـــونی، ع ـــل، قیرگ ـــت.گ ـــتیک اس ـــا ورق پالس ـــایلون و ی ـــاده، ن ـــوبتی آم رط
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 ها خالصه یافته
 
 
 
 

 استانفعالیت اقتصادي غالب اهالی روستاهاي 

روستاي داراي بیست واحـد مسـکونی  293دهد، از مجموع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصد) صـنعت و خـدمات  4/3روستا ( 10درصد) کشاورزي و  6/96روستا ( 283، فعالیت غالب اهالی سمنانتر استان معمولی و بیش

 بوده است.
 
  1392برحسب نوع فعالیت اقتصادي غالب اهالی:  سمناناستان هاي  روستا-1

 شرح  تعداد روستا کشاورزي صنعت و خدمات

 تعداد 293 283 10
 درصد 0/100 96/6 3/4

 
 استان  نوع بافت مسکونی در روستاهاي 

درصـد) داراي 1/17( روسـتا 50) داراي بافت مسـکونی متـراکم، درصد 5/77( سمناناستان روستاي  227دهد،  نتایج طرح نشان می
 اند.  متراکم بوده درصد) داراي بافت مسکونی غیر 5/5( روستا 16متراکم و  بافت مسکونی نیمه

 
     1392: بافت مسکونی نوعبرحسب  سمناناستان هاي  روستا-2

 شرح  تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیرمتراکم

 تعداد 293 227 50 16
 درصد 0/100 77/5 17/1 5/5

 
 استان  تعداد طبقات ساختمان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی 

در  واحـد مسـکونی معمـولی 39137دهـد، از مجمـوع  نشـان می 1392هاي مسـکن روسـتایی سـال  ایج طرح آمارگیري از ویژگینت
درصـد) دو طبقـه و  8/22( واحد مسـکونی 8904و  درصد) یک طبقه 2/77( واحد مسکونی 30233، تعداد سمناناستان هاي  روستا
  تعداد طبقه بوده است. 2/1 سمنانمسکونی معمولی روستایی استان  هايواحد، میانگین تعداد طبقات در اند تر بوده بیش

 
 1392: تعداد طبقات و میانگین آن برحسب سمناناستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی-3

  میانگین تعداد کل طبقات
 تعداد طبقات

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 
 جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش

 تعداد 39137 1/2 39137 30233 8904
 درصد 0/100 - 0/100 77/2 22/8
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 استان  عمر واحدهاي مسکونی معمولی روستایی 

درصـد) داراي  2/11( واحـد مسـکونی 4390 ،سمناناستان هاي  روستادر  مسکونی معمولی هايواحدراساس نتایج طرح، از مجموع ب
درصـد) داراي عمـر  7/17( واحد مسـکونی 6916سال،  14تا  5درصد) داراي عمر  9/24( واحد مسکونی 9740سال،  5عمر کمتر از 

مسـکونی  هايواحـدانـد، میـانگین عمـر در   تر بوده سال و بیش 25درصد) داراي عمر  2/46( واحد مسکونی 18091سال و  24تا  15
 سال بوده است. 9/25 سمناناستان معمولی روستایی 

 
  1392: برحسب عمر و میانگین آن سمناناستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی-4

 و سال  25
 تربیش

 24 تا 15 
 سال

 14 تا   5
 سال

 5 از کمتر

 سال
  میانگین

 (سال) عمر

 واحد تعداد
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 39137 25/9 4390 9740 6916 18091

 درصد 0/100 - 11/2 24/9 17/7 46/2

 
 استان  مساحت زمین ساختمان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی 

درصـد) داراي  4/35( واحد مسـکونی 13860، سمناناستان هاي  روستادر  مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
واحـد  9330مترمربـع،  300تا  201درصد) داراي مساحت زمین  3/22( واحد مسکونی 8724، مترمربع و کمتر 200 زمینمساحت 
درصد) داراي مساحت زمین بـیش  5/18( واحد مسکونی 7223مترمربع و  500تا  301درصد) داراي مساحت زمین  8/23( مسکونی

 مترمربع بوده است. 1/408 سمنانمسکونی معمولی روستایی استان  هايواحدند، میانگین مساحت زمین در   ا مترمربع بوده 500از 
 

  1392: مساحت زمین و میانگین آنبرحسب  سمناناستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی-5

 500 از بیش
 مترمربع

 500 تا 301
 مترمربع

 300تا  201
 مترمربع

مترمربع  200 
 و کمتر

مساحت  میانگین
 زمین (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 39137 408/1 13860 8724 9330 7223

 درصد 0/100 - 35/4 22/3 23/8 18/5

 
 وضعیت و نوع عملکرد فضاهاي واحدهاي مسکونی معمولی روستایی استان  

انـد،  بودهزیسـتی  ي با عملکـردفضاهاکه همگی داراي  سمنانهاي استان  در روستا واحد مسکونی 39137براساس نتایج طرح، از کل 
ي با عملکرد فضاهادرصد) داراي  8/4( واحد مسکونی 1897ي با عملکرد معیشتی، فضاهادرصد) داراي  6/25( واحد مسکونی10003

ي بـا عملکـرد غیـر فضـاهایا فاقـد  ریسا ي با عملکردفضاهادرصد) داراي  4/70( واحد مسکونی 27570مشترك زیستی و معیشتی و 
 اند. زیستی بوده

 
       1392وضعیت و نوع عملکرد فضاها: برحسب  سمنانروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی-6

 ي با عملکردفضاهاداراي 
ي با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ي با فضاهاداراي 
مشترك  عملکرد

  و معیشتی یستیز

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 یشتیمع

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 39137 39137 10003 1897 27570

 درصد 0/100 0/100 25/6 4/8 70/4
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 استانمساحت زیربناي واحدهاي مسکونی معمولی روستایی کل 

درصـد) داراي  1/10( واحـد مسـکونی 3953 ،سمناناستان هاي  روستادر  مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
مترمربـع،  120تـا  60درصد) داراي مساحت کـل زیربنـاي  8/53( واحد مسکونی 21048مترمربع،  60مساحت کل زیربناي کمتر از 

درصـد) داراي  0/14( واحد مسـکونی 5464مترمربع و  180تا  121درصد) داراي مساحت کل زیربناي  2/22( واحد مسکونی 8671
مسـکونی معمـولی روسـتایی اسـتان  هايواحـداند، میانگین مساحت زیربناي کل در   مترمربع بوده 180مساحت کل زیربناي بیش از 

  مترمربع بوده است. 9/119 سمنان
 

  1392: مساحت زیربنا و میانگین آنبرحسب کل  سمناناستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی-7

بیش از  
180  

 مترمربع

  180تا  121
 مترمربع

  120تا  60
 مترمربع

  60کمتر از  
 مترمربع 

مساحت  میانگین
 زیربناي کل (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 39137 119/9 3953 21048 8671 5464

 درصد 0/100 - 10/1 53/8 22/2 14/0

 
 استان  ییروستا یمعمول یمسکون يتعداد اتاق در واحدها

هاي  روسـتادر  مسـکونی معمـولی هايواحددهد، از مجموع  نشان می 1392مسکن روستایی سال  هاي نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
 10406درصـد) داراي دو اتـاق،  8/16( واحد مسـکونی 6575درصد) داراي یک اتاق،  0/1( واحد مسکونی 393تعداد ، سمناناستان 

 واحـد مسـکونی 13126اتـاق و چهـار درصـد) داراي  1/22( واحـد مسـکونی 8636درصـد) داراي سـه اتـاق،  6/26( مسکونی واحد
اتـاق  2/4 نسـمنامسکونی معمولی روستایی اسـتان  هايواحداند، میانگین تعداد اتاق در  تر بوده اتاق و بیش درصد) داراي پنج5/33(

 بوده است.
 
 1392: تعداد اتاق و میانگین آن برحسب سمناناستان روستایی  واحدهاي مسکونی معمولی-8

 کل
 میانگین

 تعداد اتاق
تعداد واحد 

 مسکونی
اتاق  پنج شرح

 ترو بیش
 جمع اتاق یک دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

 تعداد 39137 39137 4/2 393 6575 10406 8636 13126

 درصد 0/100 - 100/0 1/0 16/8 26/6 22/1 33/5

 
 استان  ي فضاهاي زیستی واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  نوع سازه

واحـد  36146 فضـاهاي زیسـتیدر سـاخت ، سـمناناستان هاي  روستادر  مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
 واحـد مسـکونی 138 و ي فلـزي یـا بتنـی سـازهدرصـد) از  3/7( واحـد مسـکونی 2853ي بنـایی،  سـازهدرصـد) از  4/92( مسکونی

 ي چوبی یا مختلط استفاده شده است.  سازهدرصد) از 4/0(
 
     1392: برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستی سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی -9

 اظهار نشده
ي چوبی یا سازه

 مختلط
ي فلزي یا  سازه

 بتنی
 سازه بنایی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شرح 

 تعداد 39137 36146 2853 138 0

 درصد 0/100 92/4 7/3 0/4 0/0





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودارها
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 1392 غالب اهالی: اقتصادي فعالیتبرحسب نوع  سمناناستان ي ها روستا -1نمودار 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 1392 :افت مسکونیب برحسب نوع سمناناستان  يها روستا -2نمودار 
 

 

 

 

 صنعت یا خدمات
3/4% 

 کشاورزي
96/6% 

 بافت غیرمتراکم
5/5% 

 بافت نیمه متراکم
17/1% 

 بافت متراکم
77/5% 
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 1392 :برحسب عمر سمنانروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی -3نمودار 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  1392 مساحت زمین:برحسب  سمنانروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی -4نمودار 
 
 
 
 

 
 
 

 سال و بیش تر25
46/2% 

 سال 24تا 15
17/7% 

 سال 14تا 5
24/9% 

 سال 5کمتراز 
11/2% 

 مترمربع 500بیش از 
18/5% 

 مترمربع 500تا  301
23/8% 

 مترمربع 300تا  201
22/3% 

 مترمربع یا کمتر200 
35/4% 
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 1392 مساحت زیربنا:کل برحسب  سمنانروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی -5نمودار 
 
 
 

 
 
 
 

 
 1392 :برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستی سمنانروستایی استان  واحدهاي مسکونی معمولی -6نمودار 

 

 
 

 مترمربع180بیش از 
14/0% 

 مترمربع 180تا 121
 مترمربع 120تا 60 22/2%

53/8% 

 مترمربع60کمتراز 
10/1% 

 اظهار نشده
0/0% 

 سازه ي چوبی یا مختلط
 سازه ي فلزي یا بتنی 0/4%

7/3% 

 بنایی سازه ي 
92/4% 





 

 

 

 

 

 

 ها جدول
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 1392برحسب نوع فعالیت اقتصادي غالب اهالی:  سمناناستان  هاي  روستا -1

 شهرستان تعداد روستا کشاورزي خدمات و صنعت

ف           293 283 10  آ   ف   .................... آغق

 
 1392برحسب وضعیت کارگاه تولید صنایع دستی:  سمناناستان  هاي  روستا -2

 شهرستان تعداد روستا دستی تولید صنایع کارگاه داراي دستی تولید صنایع فاقد کارگاه

ف            293 39 254  آ ف   ..................... آغق

 
 1392برحسب نوع بافت مسکونی:  سمناناستان  هاي  روستا -3

 شهرستان تعداد روستا بافت متراکم نیمه متراکم  بافت بافت غیر متراکم

ف            293 227 50 16  آ ف   ..................... آغق

 
    1392برحسب وضعیت و جهت گسترش:  سمناناستان  هاي  روستا -4

 فاقد گسترش

 داراي گسترش برحسب جهت

 شهرستان روستاتعداد 
 جمع اراضی زراعی باغات سایر

ف            293 170 78 29 62 123 آغق ف   آ  .....................  

 
 1392در احداث واحدهاي مسکونی:  کار رفته هبي  هبرحسب نوع مصالح عمد  سمناناستان   هاي  روستا -5

 شهرستان تعداد روستا مصالح بومی مصالح غیر بومی مصالح توام

ف            293 12 26 254 آغق ف   آ  .....................  
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 1392آوري و دفع زباله:  برحسب وضعیت و سازمان مسئول جمع  سمناناستان   هاي  روستا -6

سازمان  فاقد
مسئول 

آوري و  جمع
 دفع زباله

 آوري و دفع زباله داراي سازمان مسئول جمع

 ،ياسالمی آباد يشورا شهرستان تعداد روستا
 ریسا ایشهر نزدیک  يشهردار

، يداربخش
 يیا دهیار يدهدار

 جمع

ف            293 168 157 11 125 آغق ف   آ  .....................  

 
 1392 :ي مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی وسیلهترین نوع  برحسب عمده  سمناناستان   هاي  روستا -7

 شهرستان تعداد روستا تاکسی سرویس بوساتوبوس یا مینی یا سایربار وانت 

ف            293 165 115 13 آغق ف   آ  .....................  

 
 1392: قیمت یک مترمربع زمین براي احداث واحد مسکونی ي برحسب متوسط مظنه سمناناستان   هاي  روستا -8

 زمین فاقد هايآبادي
 شده خرید و فروش

 شده خرید و فروش زمین داراي هايآبادي
 زمینمیانگین قیمت خرید یک مترمربع  شهرستان تعداد روستا

 (هزارریال)
 تعداد

ف            293 143 797/1 150 آغق ف   آ  .....................  

 
 1392: مسکونیي احداث یک مترمربع زیربناي ي هزینه متوسط مظنهبرحسب  سمناناستان   هاي  روستا -9

فاقد واحد  يهايآباد
 مسکونی احداثی

 مسکونی احداثی واحد يداراي ها يآباد
میانگین هزینه احداث یک مترمربع زیربنا  شهرستان تعداد روستا

 (هزارریال)
 تعداد

ف            293 168 4371/8 125 آغق ف   آ  .....................  

 
 1392: یک مترمربع زیربناي مسکونی يبهاي ماهانه ي اجاره  سط مظنهمتوبرحسب  سمناناستان   هاي  روستا -10

 واحد فاقد هايآبادي
 استیجاري مسکونی

 ياستیجارمسکونی  واحد يداراي ها يآباد
یک مترمربع  يماهانه يمیانگین اجاره بها شهرستان تعداد روستا

 (هزارریال )
 تعداد

167 15/8 ف            293 126  آغق ف   آ  .....................  
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 1392: شهرستانتفکیک  برحسب جهت جغرافیایی نماها به  سمناناستان   واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -11

 تعداد نماها شمال جنوب شرق غرب اظهار نشده
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف        39137 82210 21854 23068 19673 17615 34 آغق ف   آ  ........................  
  .................................................... دامغان 6437 13953 3711 3818 3614 2809 13
  .................................................... سمنان 4476 5954 1908 1623 940 1483 0
  ................................................... شاهرود 19818 46163 11660 13258 11417 9828 0

  ................................................... گرمسار 6575 13441 3709 3651 3125 2957 20
  ............................................. شهر مهدي 1831 2699 866 717 576 538 2

 
 1392: شهرستانتفکیک  بهو میانگین آن برحسب تعداد نما   سمناناستان   واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -12

 اظهار نشده
چهار و 

 تر بیش
 یک نما دو نما سه نما

میانگین 
 تعداد نما

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف        39137 2/1 13591 12569 8290 4653 34 آغق ف   آ  ........................ 
  ..................................................... دامغان 6437 2/2 1966 2308 1229 921 13
  .................................................... سمنان 4476 1/3 3232 1054 146 44 0
  ................................................... شاهرود 19818 2/3 4025 7392 6250 2151 0

  ................................................... گرمسار 6575 2/1 3115 1429 576 1435 20
  .............................................. شهر مهدي 1831 1/5 1253 386 89 102 2

 
 1392: شهرستانتفکیک  برحسب نوع بازشو در فضاهاي زیستی به  سمناناستان   واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -13

 شهرستان تعداد واحد مسکونی بازشوي کوچکداراي  بازشوي متوسطداراي  بازشوي بزرگداراي 

ف        39137 15641 36140 32001 آغق ف   آ  ........................  
  .................................................... دامغان 6437 1831 5857 5077
  .................................................... سمنان 4476 2070 4278 3029

  ................................................... شاهرود 19818 9350 18825 16919
  ................................................... گرمسار 6575 1511 5426 6024
  ............................................. شهر مهدي 1831 880 1753 952

 
تفکیـک   در فضاهاي زیسـتی بـه  و میانگین آن تعداد بازشو  ،نوع برحسب  سمناناستان   واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14

 1392 :شهرستان

 کل
 میانگین

 هابازشو
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 بازشو  5از بیش
 5تا  3
  بازشو 

 3کمتر از 
 بازشو

 جمع

ف        39137 6/4 39137 1365 15507 22265 آغق ف   آ  ........................  
  ..................................................... دامغان 6437 6/1 6437 143 2869 3425
  .....................................................سمنان 4476 6/2 4476 155 1918 2403

  ................................................... شاهرود 19818 6/8 19818 818 6656 12344
  ....................................................گرمسار 6575 5/8 6575 183 3057 3335
  .............................................. شهر مهدي 1831 5/4 1831 66 1007 759

2 
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تفکیـک   برحسب نوع، تعداد بازشو و میانگین آن در فضـاهاي زیسـتی بـه      سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 (ادامه) 1392شهرستان: 

 کوچک يبازشو
 شهرستان

 جمع بازشو 3کمتر از   بازشو  5تا  3 بازشو  5از بیش

ف        15641 13645 1925 71 آغق ف   آ  .......................  
  ..................................................... دامغان 1831 1616 197 17
  .....................................................سمنان 2070 1777 278 15
  ................................................... شاهرود 9350 8102 1226 22
  ....................................................گرمسار 1511 1371 140 0

  .............................................. شهر مهدي 880 779 84 17
2 

 

تفکیـک   برحسب نوع، تعداد بازشو و میانگین آن در فضـاهاي زیسـتی بـه     سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -14
 (ادامه) 1392شهرستان: 

 بازشوي متوسط بازشوي بزرگ
  5از بیش شهرستان

 بازشو
 5تا  3
  بازشو 

 3کمتر از 
 بازشو

 جمع
  5از بیش

 بازشو
 5تا  3
  بازشو 

 3کمتر از 
 بازشو

 جمع

ف        36140 7929 20988 7223 32001 22153 7635 2213 آغق ف   آ  .......................  
  .................................................... دامغان 5857 1135 3608 1115 5077 3346 1458 274
  .................................................... سمنان 4278 1044 2139 1095 3029 2347 576 106

  ................................................... شاهرود 18825 3874 11097 3854 16919 11723 3880 1316
  ................................................... گرمسار 5426 1495 3062 870 6024 3880 1638 506
  ..............................................شهر مهدي 1753 382 1083 289 952 858 83 12

 

 1392تفکیک شهرستان:  برحسب نوع، تعداد طبقات و میانگین آن به  سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -15

 میانگین کل
تعداد 
 طبقات

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش

ف        39137 1/2 39137 30233 8904 آغق ف   آ ........................  
  .................................................... دامغان 6437 1/2 6437 5224 1213

  .................................................... سمنان 4476 1/2 4476 3530 946
  ................................................... شاهرود 19818 1/3 19818 14127 5691
  ................................................... گرمسار 6575 1/1 6575 6098 477
  ............................................. شهر مهدي 1831 1/3 1831 1255 576

2 
 

 (ادامه)1392تفکیک شهرستان: بهبرحسب نوع، تعداد طبقات و میانگین آن   سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -15
 تعداد طبقات زیر زمین تعداد طبقات روي زمین

 شهرستان
 جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش جمع یک طبقه تر دو طبقه و بیش

ف        2456 2456 0 39137 32475 6662 آغق ف   آ  ........................  
  .................................................... دامغان 320 320 0 6437 5533 904
  .................................................... سمنان 472 472 0 4476 3979 497

  ................................................... شاهرود 1388 1388 0 19818 15375 4443
  ................................................... گرمسار 68 68 0 6575 6142 433
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  ............................................. شهر مهدي 208 208 0 1831 1446 385

  1392تفکیک شهرستان:  برحسب عمر و میانگین آن به  سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -16

سال و  25
 تربیش

 سال 5کمتر از  سال 14تا  5 سال 24تا  15
  میانگین

 سال)( عمر
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف        39137 25/9 4390 9740 6916 18091 آغق ف   آ  ........................  
  .................................................... دامغان 6437 28/9 854 1112 868 3602
  .................................................... سمنان 4476 25/7 360 1245 1083 1788
  ................................................... شاهرود 19818 24/9 2178 5672 3331 8637
  ................................................... گرمسار 6575 26/4 755 1433 1160 3228

  ............................................. شهر مهدي 1831 25/1 243 279 473 836

  1392تفکیک شهرستان:  برحسب مساحت زمین و میانگین آن به  سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -17

 500 از بیش
 مترمربع

 500 تا 301
 مترمربع

 300 تا 201
 مترمربع

مترمربع و  200 
 کمتر

 میانگین
مساحت زمین 

 (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف             39137 408/1 13860 8724 9330 7223 آغق ف   آ  ....................  
  ..................................................... دامغان 6437 401/2 2360 1394 1702 980
  .................................................... سمنان 4476 217/0 2688 1221 453 115

  ................................................... شاهرود 19818 411/1 5717 4284 5543 4274
  ................................................... گرمسار 6575 537/7 2393 1480 1130 1571
  .............................................. شهر مهدي 1831 402/7 702 345 502 283

   1392تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع عملکرد فضاها به  سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -18

 ي با عملکردفضاهاداراي 
ي با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ي با فضاهاداراي 
مشترك  عملکرد

 و معیشتی یستیز

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 یشتیمع

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 زیستی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف             39137 39137 10003 1897 27570 آغق ف   آ  ....................  
  ..................................................... دامغان 6437 6437 839 327 5283
  .................................................... سمنان 4476 4476 400 431 3645

  ................................................... شاهرود 19818 19818 7058 210 12640
  ................................................... گرمسار 6575 6575 1077 579 5040

  .............................................. شهر مهدي 1831 1831 630 350 962

  1392تفکیک شهرستان:  برحسب کل مساحت زیربنا و میانگین آن به    سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -19

 180بیش از 
 مترمربع

  180تا  121
 مترمربع

  120تا  60
 مترمربع

 60کمتر از 
 مترمربع 

 میانگین
مساحت زیربناي 

 کل (مترمربع)

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف             39137 119/9 3953 21048 8671 5464 آغق ف   آ  ....................  
  ..................................................... دامغان 6437 107/2 457 4333 1297 350
  ..................................................... سمنان 4476 103/4 707 2578 921 270

  ....................................................شاهرود 19818 133/5 1722 9250 4726 4119
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  .................................................... گرمسار 6575 107/0 789 3846 1401 540
  .............................................. شهر مهدي 1831 105/3 278 1041 327 185

ي همکف) و متوسط  میانگین سطح اشغال (زیربناي طبقهبرحسب برحسب   سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -20
 1392تفکیک شهرستان: نسبت سطح اشغال ساختمان به مساحت زمین آن به

 100بیش از 
 مترمربع 

  100تا  61
 مترمربع

 60 
مترمربع و 

 کمتر

متوسط نسبت سطح 
اشغال ساختمان به 
 مساحت زمین آن 

میانگین سطح 
 )مترمربع(اشغال 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

18096 16552 4488 ف             39137 111/4 0/4  آغق ف   آ  .....................  
 ..................................................... دامغان 6437 107/8 0/4 533 3125 2780
 ..................................................... سمنان 4476 100/7 0/5 710 1995 1771

 .................................................... شاهرود 19818 118/0 0/4 2219 7365 10234
 .................................................... گرمسار 6575 107/9 0/4 684 3096 2794
 .............................................. شهر مهدي 1831 92/3 0/4 342 972 517

تفکیـک   برحسب مساحت زیربناي فضـاهاي زیسـتی و میـانگین آن بـه      سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -21
  1392شهرستان: 

مترمربع و  100
 تر بیش

 99تا  40
 مترمربع

 40از کمتر 
 مترمربع

مساحت  میانگین
 يفضاهازیربناي 
 (مترمربع)زیستی 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف             39137 101/2 843 19667 18627 آغق ف   آ  .....................  
 ..................................................... دامغان 6437 100/1 106 3317 3014
 ..................................................... سمنان 4476 97/0 10 2480 1986

 .................................................... شاهرود 19818 106/6 637 8804 10377
 .................................................... گرمسار 6575 95/0 46 3688 2841
 .............................................. شهر مهدي 1831 79/6 45 1377 409

  1392تفکیک شهرستان:  به معیشتیبرحسب مساحت زیربناي فضاهاي   سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -22

 شهرستان تعداد واحد مسکونی مترمربع 40کمتراز  مترمربع 99تا  40 تر مترمربع و بیش 100

ف             10003 3369 4376 2258 آغق ف   آ  .....................  
  ..................................................... دامغان 839 424 370 46
  ..................................................... سمنان 400 229 150 21

  .................................................... شاهرود 7058 1923 3172 1963
  .................................................... گرمسار 1077 426 472 179
  .............................................. شهر مهدي 630 368 213 49

 1392تفکیک شهرستان: بهبرحسب نوع عملکرد، تعداد اتاق و میانگین آن   سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23
 کل

 میانگین
 تعداد اتاق

تعداد واحد 
 مسکونی

پنچ اتاق  شهرستان
 ترو بیش

 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ف             39137 4/2 39137 393 6575 10406 8636 13126 آغق ف   آ  .....................  
  ..................................................... دامغان 6437 4/0 6437 56 715 1970 1785 1911
  .................................................... سمنان 4476 3/4 4476 0 1460 1160 976 880

  ................................................... شاهرود 19818 4/7 19818 314 1964 5149 4051 8341
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  ................................................... گرمسار 6575 3/6 6575 11 1907 1685 1457 1515
  .............................................. شهر مهدي 1831 3/7 1831 12 529 443 367 479

2 
 1392تفکیک شهرستان:  آن به تعداد اتاق و میانگین برحسب نوع عملکرد،  سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23

 (ادامه)
 میانگین عملکرد زیستی

 تعداد اتاق
 شهرستان

 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق ترپنچ اتاق و بیش
8409 8972 13164 8179 412 39137 3 ف             6/ آغق ف   آ  .....................  
  ..................................................... دامغان 3/7 6437 56 1069 2047 1801 1464
  .................................................... سمنان 3/2 4476 0 1559 1337 1002 578

  ................................................... شاهرود 3/9 19818 333 2447 7207 4545 5285
  ................................................... گرمسار 3/2 6575 11 2259 1951 1364 990
  .............................................. شهر مهدي 2/8 1831 12 845 622 260 92

2 
 1392تفکیک شهرستان:  برحسب نوع عملکرد، تعداد اتاق و میانگین آن به  سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -23

 (ادامه)
 میانگین سایر فضاها ای عیشتی، مشترك زیستی و معیشتیعملکرد م

 تعداد اتاق
 شهرستان

 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق ترپنچ اتاق و بیش فاقد اتاق
ف             1/9 11567 5603 3138 1576 544 586 120 آغق ف   آ  .....................  

  ..................................................... دامغان 1/7 1154 681 290 141 19 23 0
  .................................................... سمنان 1/2 831 666 147 17 0 0 0

  ................................................... شاهرود 2/2 7178 2818 2138 1185 423 538 76
  ................................................... گرمسار 1/5 1535 1044 276 109 55 8 43
  .............................................. شهر مهدي 1/9 869 394 286 124 47 17 0

هاي مورد استفاده، تعداد اتـاق و   برحسب نوع عملکرد اتاق  سمناناستان   واحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در  -24
 1392تفکیک شهرستان:  میانگین آن به

 میانگین کل
 تعداد اتاق

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق ترپنچ اتاق و بیش

ف             39137 4/2 39137 393 6585 10412  8630 13116 آغق ف   آ  ....................  
  ..................................................... دامغان 6437 4/0 6437 56 715 1976   1778 1911
  .................................................... سمنان 4476 3/4 4476 0 1460 1160   976 880

  ................................................... شاهرود 19818 4/6 19818 314 1964 5149   4051 8341
  ................................................... گرمسار 6575 3/6 6575 11 1907 1685  1457 1515

  .............................................. شهر مهدي 1831 3/7 1831 12 539 443  367 469
2 

هاي مورد استفاده، تعداد اتـاق و   عملکرد اتاق برحسب نوع سمناناستان   واحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در  -24
 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان:  به میانگین آن

 میانگین عملکرد زیستی
 تعداد اتاق

 شهرستان
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق ترپنچ اتاق و بیش

8409 8962 13148 8206 412 39137 3 ف             6/ آغق ف   آ  .....................  
  .................................................... دامغان 3/7 6437 56 1075 2041 1801 1464
  .................................................... سمنان 3/2 4476 0 1559 1337 1002 578
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  ................................................... شاهرود 3/9 19818 333 2447 7207 4545 5285
  ................................................... گرمسار 3/2 6575 11 2259 1951 1364 990
  ............................................. شهر مهدي 2/8 1831 12 865 612 249 92

2 
هاي مورد استفاده، تعداد اتـاق و   نوع عملکرد اتاقبرحسب  سمناناستان   واحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در  -24

 (ادامه) 1392تفکیک شهرستان:  به میانگین آن

 سایر فضاها ای عیشتی، مشترك زیستی و معیشتیعملکرد م
 میانگین

 تعداد اتاق
و  پنچ اتاق شهرستان

 تربیش
 جمع یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق

ف             1/9 11447 5603 3194 1582 534 535 آغق ف   آ  .....................  
  ..................................................... دامغان 1/7 1154 681 290 141 19 23
  .................................................... سمنان 1/2 831 666 147 17 0 0

  ................................................... شاهرود 2/2 7102 2818 2189 1185 423 487
  ................................................... گرمسار 1/5 1492 1044 276 109 55 8

  .............................................. شهر مهدي 1/8 869 394 291 129 37 17

  1392تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع سند به  سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -25

 سایر بدون سند اظهار نشده
داراي برگه واگذاري، 
 سندخطی یا قولنامه

داراي سند 
 ثبتی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف             39137 14669 23640 83 744 0 آغق ف   آ  .....................  
  ..................................................... دامغان 6437 1349 4624 0 464 0
  .................................................... سمنان 4476 2905 1541 0 30 0
  ................................................... شاهرود 19818 6367 13201 0 249 0
  ................................................... گرمسار 6575 2930 3562 83 0 0
  .............................................. شهر مهدي 1831 1119 712 0 0 0

 1392تفکیک شهرستان:  منبع تامین سرمایش بهترین  برحسب عمده  سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -26

اظهار 
 نشده

بدون منبع 
 تامین سرمایش

 پنکه کولر آبی کولر گازي سایر
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف             39137 10258 19653 42 0 9184 0 آغق ف   آ  .....................  
  ..................................................... دامغان 6437 1285 4609 20 0 523 0
  ..................................................... سمنان 4476 202 4017 0 0 257 0
  .................................................... شاهرود 19818 8076 4513 0 0 7229 0
  .................................................... گرمسار 6575 39 6514 22 0 0 0
  .............................................. شهر مهدي 1831 656 0 0 0 1175 0

تفکیـک   برحسـب وضـعیت فضـاي بـاز بـراي نگهـداري حیوانـات بـه          سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -27
   1392شهرستان:

 اظهار نشده
فاقد فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
داراي فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
 شهرستان تعداد واحد مسکونی

ف             39137 7892 31224 21 آغق ف   آ  .....................  
  ..................................................... دامغان 6437 704 5711 21
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  .................................................... سمنان 4476 238 4238 0
  ................................................... شاهرود 19818 5450 14368 0
  ................................................... گرمسار 6575 1274 5301 0
  .............................................. شهر مهدي 1831 225 1605 0

 1392تفکیک شهرستان:  برحسب وضعیت و نوع عملکرد حیاط به  سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -28

 فاقد حیاط
 عملکردداراي حیاط برحسب 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 نشده اظهار

و  یستیز
  یشتیمع

 جمع زیستی

ف             39137 38854 32024 5985 845 283 آغق ف   آ  .....................  
  .................................................... دامغان 6437 6419 5871 426 122 18
  .................................................... سمنان 4476 4448 4223 213 11 28

  ................................................... شاهرود 19818 19631 14544 4414 673 186
  ................................................... گرمسار 6575 6558 5800 737 22 17
  ............................................. شهر مهدي 1831 1798 1585 195 17 33

 1392تفکیک شهرستان:  ایوان بهبرحسب وضعیت و نوع عملکرد   سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -29

 فاقد ایوان اظهار نشده
 عملکردبرحسب  ایوانداراي 

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان
 اظهار نشده

زیستی و 
 معیشتی

 جمع زیستی

ف             39137 29180 27776 1404 0 9956 0 آغق ف   آ  ..................... 
  ..................................................... دامغان 6437 5204 5120 85 0 1233 0
  .................................................... سمنان 4476 3904 3704 200 0 572 0
  ................................................... شاهرود 19818 13176 12890 286 0 6642 0
  ................................................... گرمسار 6575 5263 4527 735 0 1312 0
  .............................................. شهر مهدي 1831 1633 1534 98 0 198 0

 1392تفکیک شهرستان:  ي استقرار آن به برحسب وضعیت مستراح و نحوه سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -30

 مستراح فاقد اظهارنشده
تعداد واحد  ي استقرار برحسب نحوه داراي مستراح

 مسکونی
 شهرستان

 جمع چسبیده به بنا مجزا از بنا اظهارنشده

ف             39137 39038 10376 28662 0 99 0 آغق ف   آ  .....................  
  .................................................... دامغان 6437 6437 1829 4608 0 0 0
  .................................................... سمنان 4476 4476 1578 2898 0 0 0
  ................................................... شاهرود 19818 19728 4946 14781 0 90 0
  ................................................... گرمسار 6575 6575 1404 5171 0 0 0
  ............................................. شهر مهدي 1831 1822 619 1202 0 9 0

 1392تفکیک شهرستان:  آن بهي برحسب وضعیت ساخت بنا  سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -31

 شهرستان تعداد واحد مسکونی ساخت تدریجی  باره ساخت یک اظهار نشده

ف             39137 9424 29713 0 آغق ف   آ  .....................  
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  .................................................... دامغان 6437 1047 5390 0
  .................................................... سمنان 4476 451 4025 0
  ................................................... شاهرود 19818 7485 12333 0
  ................................................... گرمسار 6575 363 6212 0
  .............................................. شهر مهدي 1831 79 1752 0

تفکیـک   معیشـتی بـه  برحسـب نـوع سـازه در فضـاهاي زیسـتی و        سـمنان اسـتان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -32
 1392شهرستان:

تعداد واحد  زیستی
 مسکونی

 شهرستان
 جمع ي بناییسازه ي فلزي یا بتنیسازه ي چوبی یا مختلطسازه اظهار نشده

ف             39137 39137 36146 2853 138 0 آغق ف   آ  ......................  
  ..................................................... دامغان 6437 6437 5729 648 60 0
  .................................................... سمنان 4476 4476 3825 607 45 0
  ................................................... شاهرود 19818 19818 19516 302 0 0
  ................................................... گرمسار 6575 6575 5503 1072 0 0
  .............................................. شهر مهدي 1831 1831 1574 224 33 0

2 
تفکیـک   برحسـب نـوع سـازه در فضـاهاي زیسـتی و معیشـتی بـه         سـمنان اسـتان  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -32

 (ادامه) 1392شهرستان:
 معیشتی

 شهرستان
 جمع ي بناییسازه ي فلزي یا بتنیسازه چوبی یا مختلطي سازه اظهار نشده

ف             10003 9397 177 107 321 آغق ف   آ  ......................  
  ..................................................... دامغان 839 736 12 60 32
  .................................................... سمنان 400 313 61 26 0

  ................................................... شاهرود 7058 6836 55 22 145
  ................................................... گرمسار 1077 994 8 0 74
  .............................................. شهر مهدي 630 519 41 0 70

تفکیک  به یستیز يکالف در فضاها وضعیتبرحسب  سمناناستان بنایی روستایی   ي سازهواحدهاي مسکونی معمولی داراي  -33
    1392: شهرستان 

تعداد واحد مسکونی 
 سازه بنایی فاقد کالف

تعداد واحد مسکونی 
 سازه بنایی داراي کالف

تعداد واحد مسکونی 
 داراي سازه بنایی

 شهرستان تعداد واحد مسکونی

ف             39137 36146 6295 29852 آغق ف   آ  .....................  
  .................................................... دامغان 6437 5729 1141 4589
  .................................................... سمنان 4476 3825 436 3389

  ................................................... شاهرود 19818 19516 4160 15356
  ................................................... گرمسار 6575 5503 464 5039
  .............................................. شهر مهدي 1831 1574 94 1479

ریـزي فضـاهاي    کار رفته در پی ي به هعمد وضعیت و نوع مصالحبرحسب   سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -34
 1392تفکیک شهرستان:  زیستی به

اظهار 
 نشده

 فاقد
 يریز پی

 کار رفته هبي  هي برحسب نوع مصالح عمدریزپیداراي 
تعداد واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده
بلوك سیمانی 

 یا سایر 
 جمع شفته سنگ بتن
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ف             39137 39137 17225 14182 7646 83 0 0 0 آغق ف   آ  .....................  
  .................................................... دامغان 6437 6437 2746 1832 1847 13 0 0 0
  .................................................... سمنان 4476 4476 3183 256 979 58 0 0 0
  ................................................... شاهرود 19818 19818 5428 11288 3102 0 0 0 0
  ................................................... گرمسار 6575 6575 5111 0 1456 8 0 0 0
  ............................................. شهر مهدي 1831 1831 757 807 263 4 0 0 0

چینی فضاهاي  کار رفته در کرسی به ي هعمدبرحسب وضعیت و نوع مصالح   سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -35
 1392تفکیک شهرستان:  زیستی به

اظهار 
 نشده

فاقد
 چینی  کرسی

 کار رفته هبي  هچینی برحسب نوع مصالح عمد داراي کرسی
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

 نشدهاظهار 
خشت، بلوك 

 سیمانی یا سایر 
 جمع آجر سنگ

ف             39137 34942 16741 13983 4154 64 4195 0 آغق ف   آ  .....................  
  .................................................... دامغان 6437 5496 3214 1503 766 13 941 0
  .................................................... سمنان 4476 4087 3085 980 23 0 389 0
  ................................................... شاهرود 19818 17582 4935 10096 2551 0 2236 0
  ................................................... گرمسار 6575 5982 5386 99 454 43 592 0
  .............................................. شهر مهدي 1831 1795 122 1306 360 7 36 0

تفکیـک   کار رفته در دیـوار فضـاهاي زیسـتی بـه     برحسب نوع مصالح به سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -36
 1392 شهرستان:

 اظهار نشده
 خشت، چینه

 سایر یا
 آجر سنگ بلوك سیمانی

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف             39137 27861 2552 724 11223 120 آغق ف   آ  .....................  
  .................................................... دامغان 6437 4587 383 229 1817 0
  .................................................... سمنان 4476 3701 29 81 797 0

  ................................................... شاهرود 19818 12960 1793 160 7114 120
  ................................................... گرمسار 6575 5640 11 109 1008 0
  .............................................. شهر مهدي 1831 973 337 145 487 0

 1392تفکیک شهرستان:  کار رفته در نما به ي به هبرحسب نوع مصالح عمد  سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -37

 آجرگري آجر ماشینی سنگ سیمان
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف             39137 9005 2090 2271 14610 آغق ف   آ  .....................  
  .................................................... دامغان 6437 1242 661 336 2708
  .................................................... سمنان 4476 728 471 396 1806
  ................................................... شاهرود 19818 5126 640 1022 7059
  ................................................... گرمسار 6575 1778 181 347 2351

  ............................................. شهر مهدي 1831 131 137 171 686
2 

  1392تفکیک شهرستان:  کار رفته در نما به ي به هبرحسب نوع مصالح عمد  سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -37
 (ادامه)
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 شهرستان چوب کاهگل، گچ یا گچ و خاك سرامیک سایر نشدهاظهار 

ف             0 8487 2579 67 28 آغق ف   آ  ....................  
  .....................................................دامغان 0 1144 308 37 0
  .................................................... سمنان 0 598 453 17 8
  ................................................... شاهرود 0 5199 771 0 0
  ................................................... گرمسار 0 977 932 9 0

  .............................................. شهر مهدي 0 568 114 4 20

تفکیـک   بـه  کار رفته در سقف فضـاهاي زیسـتی   نوع مصالح بهبرحسب   سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -38
 1392شهرستان:

 آجر آهن گل وگچ چوب
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف             39137 18401 19223 30512 12225 آغق ف   آ  .....................  
  .................................................... دامغان 6437 3245 3353 4978 1366
  .................................................... سمنان 4476 2928 2953 3776 478

  ................................................... شاهرود 19818 7461 7772 15799 9142
  ................................................... گرمسار 6575 4494 4503 5365 92

  .............................................. شهر مهدي 1831 272 642 594 1146
2 

تفکیـک   بـه  کار رفته در سقف فضـاهاي زیسـتی   نوع مصالح بهبرحسب   سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -38
 (ادامه) 1392شهرستان:

 اظهار نشده
خشت، حصیر یا 

 سایر
سفال، شیروانی یا 

 ایرانیت
 شهرستان سیمان یا بتن تیرچه و بلوك

ف             5517 5272 3163 3121 0 آغق ف   آ  .....................  
  .................................................... دامغان 1313 1241 219 502 0
  .................................................... سمنان 650 649 152 546 0
  ................................................... شاهرود 2110 2144 1539 1029 0
  ................................................... گرمسار 1194 1194 47 874 0
  .............................................. شهر مهدي 251 43 1205 169 0

تفکیـک   بـه  سـقف فضـاهاي زیسـتی    ي هعمـد نـوع پوشـش    برحسب  سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -39
 1392شهرستان:

اظهار 
 نشده 

موزاییک، آسفالت، 
 سایر  ایبتن 

حلب یا سفال
 (شیروانی)

عایق رطوبتی 
 آماده

 کاهگل قیرگونی 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف             39137 22549 340 11379 4334 524 10 آغق ف   آ  .....................  
  .................................................... دامغان 6437 4151 87 1835 232 132 0
  .................................................... سمنان 4476 1015 8 3131 219 104 0
  ................................................... شاهرود 19818 11727 194 5119 2587 190 0
  ................................................... گرمسار 6575 5380 44 1016 45 91 0

  ............................................. شهر مهدي 1831 277 6 278 1252 7 10
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 1392تفکیک شهرستان:  برحسب شکل ظاهري سقف فضاهاي زیستی به  سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -40

 مسطح دارشیب گنبدي ايگهواره اظهار نشده 
تعداد واحد 

 مسکونی
 شهرستان

ف             39137 32524 4355 880 1358 20 آغق ف   آ  .....................  

  .................................................... دامغان 6437 5698 232 359 128 20
  .................................................... سمنان 4476 3894 219 67 295 0
  ................................................... شاهرود 19818 16278 2587 442 510 0
  ................................................... گرمسار 6575 6095 45 11 425 0
  ............................................. شهر مهدي 1831 559 1272 0 0 0

رطـوبتی سـقف فضـاهاي    کاري  نوع عایقترین  هعمدوضعیت و برحسب   سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -41
 1392تفکیک شهرستان:  زیستی به

اظهار 
 نشده

 فاقد
 کاريعایق

 رطوبتی

 نوعترین  هرطوبتی برحسب عمد کاري عایقداراي 
تعداد واحد 

 مسکونی
اظهار  شهرستان

 نشده

قیرگونی، 
پالستیک 
 یا سایر 

سفال، شیروانی 
یا ایرانیت(سقف 

 شیبدار)

عایق 
رطوبتی 

 آماده
 جمع کاهگل

ف             39137 38943 21977 11616 4345 1006 0 194 0 آغق ف   آ  .....................  
  ..................................................... دامغان 6437 6382 3674 1887 232 590 0 55 0
  .................................................... سمنان 4476 4457 996 3159 219 82 0 19 0
  ................................................... شاهرود 19818 19717 11677 5170 2587 283 0 101 0
  ................................................... گرمسار 6575 6564 5366 1109 45 44 0 11 0
  .............................................. شهر مهدي 1831 1823 265 291 1262 6 0 7 0

 

تفکیک  کار رفته در کف فضاهاي زیستی به ي به هبرحسب نوع مصالح عمد  سمناناستان واحدهاي مسکونی معمولی روستایی  -42
 1392شهرستان:

اظهار 
 نشده

فاقدکف
 سازي

چوب یا 
 سایر

آجر یا 
 سنگ

بتن یا 
سیمان و 

 ماسه

گل، گل و 
گچ یا  گل 

 و آهک
 موزاییک

تعداد واحد 
 مسکونی

 شهرستان

ف             39137 5778 6672 25376 56 1240 0 15 آغق ف   آ  .....................  
 ..................................................... دامغان 6437 568 932 4836 0 86 0 15
 ..................................................... سمنان 4476 1052 180 2931 10 303 0 0
 .................................................... شاهرود 19818 1079 5177 13278 0 284 0 0
 .................................................... گرمسار 6575 2954 358 2681 34 548 0 0
 .............................................. شهر مهدي 1831 125 25 1650 12 20 0 0





 

 
 
 
 

 
 

ها پرسشنامه





 
 جمهوري اسالمی ایران

 

 اسالمیبنیاد مسکن انقالب 
 
 

 1392-هاي مسکن روستاییآمارگیري از ویژگی
 فهرست برداري-1فرم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

طر
 س

اره
شم

 

 ) 6ستون  1مشخصات واحد مسکونی (براي کد  مشخصات مکان

 توضیحات ضروري
شماره  نوع معبر و نام آن

 پالك

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 
واحد 

مسکونی 
 ؟است
 

 1بلی   
 

 2خیر   

 نوع واحد مسکونی
 مسکونی معمولی:

 1واحد آپارتمانی            
 2واحد ویالیی               
 مسکونی  غیر معمولی :
 3چادر                        

 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن
 5کپر و آالچیق             
 6سایر                        

 7ستون  2و1براي کد 

 فرعی اصلی

در واحد وضع سکونت 
 مسکونی

 
 1مسکونی دائمی           

 2     مسکونی موسمی   
 3  خالی ازسکنه موسمی

 4خالی ازسکنه دائمی     

 8ستون 3و 2و1براي کد 

شماره 
ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

 نام استان: .........................................................        

                نام شهرستان: ..................................................

                          ........................................................نام بخش: 

  ............................. نام دهستان: ...................

        ..................................:آبادينام 

 

 

 

 

 

 

                                                 شماره حوزه:

                                                           :نمونه  شماره طبقه آبادي

                                             شماره ردیف آبادي نمونه:   

     از            : نمونه شماره برگ در آبادي
 

 

 

 

 

  

 

        یخ: ...............................ر........................   نام و نام خانوادگی بازبین : .............................  امضا و تایخ رامضاء و تا  یخ: .................................  نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: .................................... رامضاء و تا    نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: ...............................

 یخ: ..........................................رامضا  و تا  ...................  ................................نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرایی: ..............              .......................................یخ: ......رامضا  و تا  ...................  : ......................................بازبیننام و نام خانوادگی کارشناس 



 

طر
 س

اره
شم

 

 ) 6ستون  1مشخصات واحد مسکونی (براي کد  مشخصات مکان

 توضیحات ضروري
شماره  نوع معبر و نام آن

 پالك

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 
واحد 

مسکونی 
 ؟است
 

 1بلی   
 

 2خیر   

 نوع احد مسکونی
 معمولی:مسکونی 

 1واحد آپارتمانی           
 2واحد ویالیی              
 مسکونی  غیر معمولی :
 3چادر                        

 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن
 5کپر و آالچیق             
 6سایر                        

 7ستون  2و1براي کد 

 فرعی اصلی 

وضع سکونت در واحد 
 مسکونی

 
مسکونی دائمی           

1 
 2     مسکونی موسمی   

 3  خالی ازسکنه موسمی
خالی ازسکنه دائمی     

4 

 8ستون  3و 2و1براي کد 

شماره 
ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمتجهت جغرافیایی نما یا نماهاي واحد مسکونی:  -1
                    4 غرب                                            3 شرق                                      2 جنوب                               1 شمال 

  
 تعداد بازشو ها(در و پنجره و روزنه) در فضاهاي زیستی واحد مسکونی:-2
 عدد             :      ربع)(کمتر از یک مترمتعداد بازشوهاي کوچک -1
 عدد              :        (یک تا دو مترمربع) عداد بازشوهاي متوسطت-2
 عدد            :           (بیش از دو مترمربع)تعداد بازشوهاي بزرگ -3
 

 : آن واحد مسکونی و سطح اشغالساختمان تعداد طبقات  -3
 طبقه                              تعداد طبقات روي زمین             -1 
 طبقه                                            زیر زمین   تعداد طبقات-2
 متر مربع                 سطح اشغال(مساحت زیربناي طبقه اول)       -3
 

 سال                                      :واحد مسکونیبناي عمر  -4
 

 مترمربع              واحد مسکونی: ساختمان مساحت زمین -5

 

   :آن قرار گرفتن و مورد استفاده عملکردمساحت زیر بنا و تعداد اتاق در واحد مسکونی برحسب  -6

ف
ردی

 

 )(مترمربعمساحت زیر بنا  شرح
 تعداد اتاق

 مورد  استفاده کل
1 2 3 4 5 

    کل بنا 1
    فضاهاي زیستی 2
    معیشتیفضاهاي  3
    فضاهاي مشترك زیستی و معیشتی 4
    سایر فضاها  5

 
 وضعیت سند واحد مسکونی:     -7

        3 قولنامه    داراي سند خطی یا                          2 داراي برگه واگذاري                                              1 سند ثبتی
     5 ندارد                            4   ......................................  نوعسایر با ذکر 

 

 
 

 

                             شماره ردیف آبادي در فهرست نمونه ها:                                                                                      شماره طبقه آبادي:  

                                                                                                           ):  1شماره ردیف واحد مسکونی در فرم فهرست برداري(فرم 

                                             

 جمهوري اسالمی ایران
سکن انقالب اسالمیبنیاد م  

  

  هايآمارگیري از ویژگی
1392-مسکن روستایی  

 
 

2فرم    پرسشنامه واحد مسکونی-

        نام استان: ..........................     

      نام شهرستان: ...................       

  نام بخش: ..........................          

  نام دهستان: ..................  
 

 

......................                          .......................نام آبادي : ..............

  نمونه:    کد آبادي

              شماره حوزه:          
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 واحد مسکونی:     عمده ترین منبع تامین سرمایش -8
           5  دندار                   4  .........................  نوعسایر با ذکر           3 کولر گازي                2 کولر آبی              1 پنکه

 

 آیا این واحد مسکونی داراي فضاي باز براي نگهداري حیوانات می باشد؟                    -9
                             2 نه                                                            1 بله 

          

 آیا این واحد مسکونی داراي حیاط می باشد؟                        -10
                             11سوال    2 نه                                                            1 بله 
      
    1-2 معیشتی  و زیستی                                                                 1-1 زیستی             عملکرد غالب   

 

 آیا این واحد مسکونی داراي ایوان می باشد؟                        -11
                            12سوال    2 نه                                                            1 بله 

      
    1-2 معیشتی  و زیستی                                          1-1 زیستی             عملکرد غالب   

 

 آیا این واحد مسکونی داراي مستراح می باشد؟                        -12
                            13سوال    2 نه                                                            1 بله 
      

                                                                        13سوال     1-2 مجزا از بنا                                             1-1 چسبیده به بنا    نحوه استقرار   
                                                  

                                            1-1-2  به حیاط واحد مسکونی                        1-1-1 به داخل واحد مسکونی    باز شدن در  نحوه      
 

 نحوه ساخت واحد مسکونی:  - 13
                                                                                                                  14سوال   2 ساخت یکباره                                     1 ساخت تدریجی

                     
                                                                                                                     1-2 تکمیل و تجهیز بنا                                             1-1 افزایش زیربنا    منجرشدن به                

   

                                             :            زیستی                                      معیشتیبر حسب فضا نوع سازه بناي واحد مسکونیترین  عمده-14
   1-2                                    1-1                      سازه فلزي                                                        

   2-2                                    2-1 نی                                                                           وسازه بت 
  3-2                                    3-1                                                                 (دیوار باربر)سازه بنایی 

   4-2                                      4-1                            سازه چوبی                                                  
   5-2                                      5-1                                                (ترکیبی از سازه هاي فوق)سازه مختلط 

    

 )14سوال  3-1(براي کد  استفاده شده است؟ از کالف واحد مسکونیدر سازه بنایی فضاهاي زیستی آیا  -15
                            16سوال    2 نه                                                            1 بله 

    

 

 1-3 فاقد کالف در سقف                   1-2 کالف فلزي                         1-1 کالف بتونی          نوع کالف سقف 
   1-6 فاقد کالف در دیوار                    1-5 کالف فلزي                         1-4 کالف بتونی              نوع کالف دیوار
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 ریزي براي فضاهاي زیستی انجام شده است؟  آیا در این واحد مسکونی عملیات پی -16
                             17سوال    2 نه                                                      1 بله 
      

 1-3  نوبت                              1-2 سنگ                         1-1  (آهک و گل)شفته    رفته کار به عمده نوع مصالح  
  1-5   .................................  نوعسایر با ذکر                                  1-4  بلوك سیمانی                                                    

                 
 آیا در این واحد مسکونی عملیات کرسی چینی براي فضاهاي زیستی انجام شده است؟  -17
                             18سوال    2 نه                                                      1 بله 
      

  1-3  خشت                                1-2 سنگ                         1-1 آجر                  رفته کار به عمده نوع مصالح  
  1-5    ................................نوع سایر با ذکر                                    1-4  سیمانی بلوك                                                 

  
 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت رفته در دیوار فضاهاي زیستی واحد مسکونی: کار بهنوع مصالح  - 18
                3 بلوك                                                                    2 سنگ                                                        1  آجر   

                    6     ................................نوع سایر با ذکر                               5 چینه                                                         4  خشت
                                                      

 کار رفته در نماي واحد مسکونی: هب عمده نوع مصالح -19
  4 سیمان                                           3  سنگ                 2  ماشینی آجر                                   1   گري آجر

                                                                             8  ........ .............................نوعسایر با ذکر       7    سرامیک             6  کاهگل، گچ یا گچ و خاك                   5        چوب
 

 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت کار رفته در سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی: هنوع مصالح ب  -20
         5  خشت                            4 چوب             3  گل وگچ                        2 هن آ                     1              آجر 

 10    ..................نوعسایر با ذکر  9 حصیر            8 سفال، شیروانی یا ایرانیت    7   تیرچه و بلوك        6 یا بتونسیمان 
 

 سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی:   عمدهنوع پوشش  -21
                               3 عایق رطوبتی آماده                                             2 قیرگونی                                                        1   کاهگل
                                     6 موزاییک                                                          5 حلب (شیروانی)                                               4     سفال

  9  .........................................................نوعسایر با ذکر            8  بتون                                                            7  آسفالت
 

 شکل ظاهري سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی:   -22
 4 (نیم استوانه) گهواره اي               3 (نیم کره) گنبدي                    2 شیب دار                                      1    مسطح

 
 ؟ کاري رطوبتی شده است آیا سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی عایق - 23

                             24سوال    2 نه                                                      1 بله  
   

     1-3 رطوبتی آماده  عایق               1-2 قیرگونی                     1-1 کاهگل               رفته کار بهعمده نوع مصالح 
        1-5  پالستیک (نایلون)                1-4 سفال، شیروانی یا ایرانیت(سقف شیبدار)                                                        
     1-6  .............................................نوعسایر با ذکر                                                       
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 رفته در کف فضاهاي زیستی واحد مسکونی: کار به عمدهنوع مصالح  -24
                                                             4     موزاییک                                3 چوب                                  2 سنگ                             1             آجر
                                           8  و ماسه سیمان یا بتون                  7 گل و آهک                            6  چگل و گ                        5             گل

 10 سازي  فاقد کف                     9  ....................................................نوع....سایر با ذکر 
 

 آیا سرپرست خانوار ساکن درواحد مسکونی از زندگی در روستا راضی می باشد؟ -25

 2 نه                                                                                 1 بله        
 

 آیا سرپرست خانوار از واحد مسکونی راضی می باشد؟   -26
 2 نه                                                                                  1 بله       

 

 شده است؟        احداثبنیاد مسکن تسهیالت دریافتی از از با استفاده آیا  این واحد مسکونی  -27
 

  پایان آمارگیري   2 نه                    28سوال   سال احداث                                     1  بله       
   

 اي که بر اساس آن پروانه دریافت شده، در مرحله احداث بنا، تغییر کرده است؟ آیا نقشه-28
  29سوال   2 نه                                                                                  1 بله        

                                     

   1-2 تغییر نقشه معماري بدون اضافه شدن زیربنا                  1-1 سطح زیربنا  افزایش  نوع تغییر ترین  عمده          
       1-3    ................................................موردسایر با ذکر                                                                                                 

 

 آیا پس از اتمام بنا و سکونت در آن، تغییراتی در بنا داده شده است؟-29

 30سوال  2 نه                                                                                 1 بله        
                        

                                                          1-3   لوله کشی آب                  1-2 در و پنجره                    1-1   (دیوار و سقف)سازه اي   نوع تغییر ترین عمده 
                    1-6   .............نوعسایر با ذکر          1-5 سیستم فاضالب               1-4       سیم کشی برق

           

 ( وام و آورده شخصی) مجموع پولی که براي احداث  فضاهاي زیستی واحد مسکونی هزینه شده است؟ -30
   

 ریال                                                                                                                      

   توضیحات:
............................................................................................................................. ...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

 
 

                                     تلفن: م خانوادگی پاسخگو: .......................................................................................                  نام و نا

 ..........................امضا و تاریخ: .................................                 .......................  نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: .......................................................

 : ............................................................ امضا و تاریخ       نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: ............................................................................            

  ..............................امضا و تاریخ: ..............................           نام و نام خانوادگی بازبین: ...........................................................................................       

 ..............................امضا و تاریخ: ..............................           نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین: ..........................................................................       

                                   

  
1 3 
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 : 1392در سال وضع سکونت در آبادي -1

 4   خالی از سکنه دائمی          3   موسمی خالی از سکنه            2   موسمی داراي سکنه           1  دائمی داراي سکنه

                    پایان آمارگیري                                                                          2سوال                                                    

   

 :1392اهالی این آبادي در سال غالب اقتصاديفعالیت  -2

  3  خدمات                                                         2 صنعت                                                           1 کشاورزي

                                                         

                 کارگاه فعال صنایع دستی وجود دارد؟آبادي  در اینآیا  -3

  2 نه                                                                       1   بله

 

 :    1392بافت مسکونی آبادي در سال -4

           3   غیر متراکم (باز)                                              2 نیمه متراکم                                                    1  متراکم 

 

 هاي اخیر داراي گسترش بوده است؟                        آیا بافت مسکونی آبادي در سال -5

                             6سوال    2 نه                                                                       1   بله

      

 1-3    .......................... موردسایر با ذکر                  1-2   باغات               1-1 اراضی زراعی    سمت گسترش      

 

 مصالح عمده بکار رفته در احداث واحدهاي مسکونی آبادي: -6

  3  مصالح توام بومی و غیر بومی                              2 مصالح غیر بومی                                           1 مصالح بومی 

 

 

         .....  ....استان: ..................نام 

          ....... ...نام شهرستان: .........

          .......  ...نام بخش: ................

  .. ....نام دهستان: ..............

 

 

 

    ............................                      .......................نام آبادي : ........

        :  کد آبادي 

             شماره حوزه:           

    

 

  

 

 

   .............................................. آبادي:نام قبلی                                                     ...............................................        نام دیگر آبادي:

                                                :     شماره ردیف آبادي در فهرست نمونه ها                                                                              شماره طبقه آبادي:

ایرانجمهوري اسالمی   
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 

 هاي آمارگیري از ویژگی
1392-مسکن روستایی  

 

3فرم    پرسشنامه آبادي-
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 در آبادي وجود دارد؟        1392آیا سازمان مسئول جمع آوري و دفع زباله در سال -7

                             8سوال    2 نه                                                                        1 بله 

             

   1-2 شوراي اسالمی آبادي                                         1-1  یا دهیاري ، دهداريبخشداري         سازمان مسئول  
                                   1-4 .....................................سایر با ذکر نام  .........                1-3 شهرداري شهر نزدیک                                                 
 

 :  1392عمده ترین نوع وسیله مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی آبادي در سال -8

             3 تاکسی سرویس                                                      2 مینی بوس                                                1 اتوبوس 
 5  .................................نوعایر با ذکر س                    4    وانت بار

 

 ؟شده است خرید و فروشمسکونی در آبادي واحد احداث براي زمین  1392 در سالآیا  -9
 

 

   10سوال   2 نه      ریال        یک مترمربع خرید و فروشمتوسط مظنه قیمت          1  بله   

                          

 ؟شده استمسکونی در آبادي احداث واحد  1392 در سالآیا  -10
 

 

   11سوال   2 نه       ریال              متوسط مظنه هزینه احداث یک مترمربع           1  بله   

                          

 ؟داده شده است  اجارهمسکونی در آبادي واحد  1392 در سالآیا  -11
 

 

                            2 نه         ریال             یک مترمربع بهاي ماهانه اجارهمتوسط مظنه            1  بله   
 

                  
 

 توضیحات:
................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 
 پاسخگویان:نام و نام خانوادگی 

                                                          تلفن:                     .....................................................................................                                       -1
                                                                                             تلفن:                     .....................................................                                         ................................ -2
                                                                                       تلفن:                   .............................................                                           ........................................ -3

 .................................................................. امضا و تاریخ:             ........................................................         ...................... نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر :

 ..................................................................  امضا و تاریخ:            .............................................................................          نام و نام خانوادگی کارشناس گروه:

 ..................................................................  امضا و تاریخ:            .............................................         ............................................... نام و نام خانوادگی بازبین :

 امضا و تاریخ: ............................................................                نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین : ....................................................................  

 .............. امضا و تاریخ:  .............................................              نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرایی: ............................................  
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 1392 تفکیک شهرستان: به سمنان خطاي نسبی اقالم مورد آمارگیري در سطح استاندرصد 

 شهر مهدي گرمسار شاهرود سمنان دامغان سمناناستان  صفت مورد نظر

 10/5 20/0 7/2 14/3 16/6 6/2  ......................................... نما تعداد میانگین

 18/7 9/3 9/0 19/7 16/7 6/3  .............. کوچک بازشوهاي تعداد میانگین

 1/9 6/8 5/7 13/8 10/2 3/9  ............. متوسط بازشوهاي تعداد میانگین

 8/5 28/1 15/7 7/1 19/1 10/7  ................. بزرگ بازشوهاي تعداد میانگین

 1/2 6/5 10/4 9/8 6/3 5/9  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین
اشغال  سطح مساحت میانگین

 7/9 10/2 8/2 12/9 8/5 5/1  ....................................................... )(مترمربع
 فضاهاي در طبقات کل تعداد میانگین
 3/1 10/4 7/1 4/2 9/0 4/4  .............................................................زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین
 13/2 11/0 11/4 6/8 10/1 6/2  .................. آن زمین مساحت به ساختمان

 10/8 15/9 14/4 18/6 19/7 8/4  .. )مسکونی(سال واحد بناي عمر میانگین
 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 27/1 25/6 14/3 11/5 25/4 10/1  ...................................... )مسکونی (مترمربع

 8/4 11/3 9/8 13/5 5/7 6/1  .... )زیربنا (مترمربع کل مساحت میانگین

 3/6 12/8 11/6 12/1 6/3 7/2  ............................ هااتاق کل تعداد میانگین
 مورد هاياتاق کل تعداد میانگین
 3/7 12/8 11/2 12/1 6/3 7/0  ........................................................... استفاده
 فضاهاي زیربناي مساحت میانگین

 8/1 10/2 7/9 11/3 6/6 4/9  ......................................... )زیستی (مترمربع
 عملکرد داراي هاياتاق تعداد میانگین
 3/9 11/5 7/8 8/7 6/3 5/0  .............................................................زیستی

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین
 3/9 11/5 7/9 8/7 6/3 5/0  .................................. زیستی عملکرد داراي

 سایر داراي هاياتاق تعداد میانگین
 3/0 11/8 16/4 1/7 13/0 13/1  ........................................................ عملکردها

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین 
 3/4 11/8 14/5 1/7 13/0 11/7  ...................................عملکردها سایر داراي

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین
 … … … … … 5/4  ..........................)ریال (هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه يبها اجاره میانگین
 … … … … … 23/7  ..................... )ریال مسکونی (هزار واحد از

 يبرا زمین مترمربع یک قیمت میانگین
 … … … … … 39/5  ............ )ریال مسکونی (هزار واحد احداث

 



 

 

 

 
 

 

 نتایج آمارگیري از

 1392-هاي مسکن روستایی ویژگی

 (کل کشور)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفتارپیش
 

ها متاثر از تغییر موازنه جمعیتی بین روستاها و شهرها و چهره روستاهاي ایران به سرعت در حال تغییر است. بخشی از این دگرگونی
هاي دولت در ابعاد مختلف از شهري بر روستایی به لحاظ فرهنگی و کالبدي است و بخش دیگر آن ناشی از سیاستاثرگذاري زندگی 

و نظارت بنیاد  ست. بر اساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت (با هدایتا جمله توسعه کالبدي در روستاها
هزار واحد مسکونی  200سازي ساالنه موظف به بهسازي و مقاوم ،پنجم توسعههاي چهارم و مسکن انقالب اسالمی) طی برنامه

توسط دولت در کنار واحدهایی که خارج از  ،ه تسهیالت کم بهره است. شناسایی و رصد این حجم تغییرات گستردهیروستایی با ارا
گذاران توسعه ریزان و سیاستبراي برنامه شود، امري ضروري وهاي شخصی روستاییان ساخته میهاي بانکی با آوردهسیستم وام

 روستایی حیاتی است.
هاي ویژگی ریزي در این خصوص مستلزم آگاهی از آمار و اطالعاتگذاري و برنامهتامین مسکن مناسب در روستاها و هرگونه سیاست

العات است. لذا در راستاي تهیه آمار هاي کمی و کیفی مبتنی بر این آمار و اطمسکن روستایی در نقاط مختلف کشور و تهیه شاخص
هاي مسکن روستایی از اوایل دهه هشتاد مورد توجه بنیاد مسکن تخصصی و رفع خالهاي اطالعاتی موجود، آمارگیري از ویژگی

در  ست، قرار گرفت و پیشنهاد انجام چنین کاريا سازي مسکن در روستاهاانقالب اسالمی که متولی اصلی تولید، بهسازي و مقاوم
تا کنون سه  ریزي وقت، وزارت مسکن و شهرسازي و مرکز آمار ایران رسید.فواصل زمانی پنج ساله به تایید سازمان مدیریت و برنامه

 1392 سال هاي مسکن روستایی کشور در که آخرین مورد آن طرح آمارگیري از ویژگی است  دوره از این آمارگیري به انجام رسیده
 .باشد می

هایی که در این گیري از دادهامید است با بهرهصورت گرفته در راستاي اجراي این طرح،  ضمن تقدیر از تالش هايدر پایان 
زمینه تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مسکن در روستاها فراهم و با مقایسه روند تغییرات (مبتنی بر  ،آمارگیري استخراج شده است

 ریزي براي تامین مسکن مناسب روستایی و در نهایت توسعه پایدارگیري و برنامهدو آمارگیري گذشته) بستر الزم براي تصمیم
 مهیا گردد.  روستاها

 

 علیرضا تابش

یس بنیاد مسکن انقالب اسالمییر





 
 
 
 

 مقدمه
 

اشتن آمار و کالبدي، دو چه از جنبه  یجمعیت تغییراتصحیح و دقیق امور مربوط به مسکن روستایی چه از جنبه الزمه پایش 
مسکن روستایی کشور و نیز آگاهی از اطالعات صحیح، دقیق، جامع و بهنگام در رابطه با خصوصیات کمی و کیفی وضع موجود 

تنها منابع آماري موجود در زمینه مسکن روستایی،  1382تا سال . استهاي کشور شرایط اجتماعی و اقتصادي حاکم بر آبادي
هاي ساختمانی بخش هاي موردي از فعالیتساله و نیز آمارگیري 10هاي عمومی نفوس و مسکن با فواصل زمانی سرشماري

 هايویژگیمربوط به تخصصی و فنی که این اطالعات نیز بسیار کلی بوده و شامل مباحث  بودنقاط شهري و روستایی  خصوصی در
 د. بومسکن روستایی ن

تاکنون در سه مقطع زمانی و در فواصل  توسعه کالبدي روستاها براي پاسخ به نیاز فوقول ئبنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان مس
با  1382ی نموده است. این طرح براي اولین بار در سال یهاي مسکن روستاگیري از ویژگیت به اجراي طرح نمونهمبادر ،پنج ساله

واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد که نتایج آن با  46413روستا و جمع آوري مشخصات فنی  2118آمارگیري از 
هاي از ویژگی منتشر شد. دومین اجراي طرح آمارگیري 1383کشور در سالدقتی قابل تعمیم در سطح استان در یک جلد براي کل 

روستا و جمع آوري مشخصات فنی  8257با تغییر در برخی اقالم آماري و نیز حجم نمونه، در  1387مسکن روستایی در سال 
واحد مسکونی نمونه در سرتاسر کشور انجام شد. افزایش حجم نمونه در این سال منجر شد اطالعات تا سطح شهرستان  165140

نشریه براي کل کشور منتشر شد. سومین جلد نشریه استانی و یک جلد  30در  1388ل قابل تعمیم باشد. نتایج این طرح در سا
 209044روستا و جمع آوري مشخصات فنی  8446با تغییر اندك در برخی اقالم آماري در  1392طرح در سال این دوره اجراي 

یکی  ادي ها هم تعداد واحدهاي مسکونی)اد آبعالوه بر افزایش حجم نمونه (هم به لحاظ تعد واحد مسکونی نمونه انجام شده است.
شده و ست که به منظور اعتبار بخشی به داده هاي جمع آوريا آن 1387نسبت به سال  1392دیگر از تفاوت هاي نشریه سال 

که تا اند. اطالعات نشریات حاضر ها در جداول ادغام شدهکاهش خطاي نسبی، هنگام تعمیم اطالعات به کل کشور برخی از ستون
در دسترس پژوهشگران و براي کل کشور نشریه جلد نشریه استانی و یک جلد  31سطح شهرستان معتبر است به تفکیک 

 عالقمندان است. 
بخش تهیه  رسید مگر با پشتکار، همکاري و همیاري گروه هاي مختلف کاري در کل فرایند طرح.نتایج طرح حاضر به سرانجام نمی

با پشتوانه علمی اساتید دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی و دیگر صاحبنظران  1392طرح فنی آمارگیري سال 
مشاور طرح، شرکت آمار اندیشان فراز و با مشارکت و همکاري کلیه شعب بنیاد مسکن  مسکن روستایی و بخش اجرایی آن با هدایت

 استان کشور انجام شد.  31انقالب اسالمی در 
ها تعریف شد. کمیته هاي مختلفی ذیل ستاد اجرایی کل کشور در دو سطح کل کشور و استان 1392یی طرح در سال ساختار اجرا

اي را ایفا یت امور اجرایی طرح را در ابعاد مختلف به عهده داشتند. دفتر مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی نقش دبیرخانهولئمس
یس و یدر چند سطح تعریف شد. مدیران کل بنیاد مسکن و معاونین بازسازي ایشان نقش رها، خود هاي اجرایی در استاننمود. رده
ها فعال بودند. هاي مالی، اداري، روابط عمومی و تبلیغات نیز در استانیس ستاد اجرایی استان را به عهده داشتند. کمیتهیجانشین ر

، شامل کارشناسان بازبینی، بازبینان، کارشناسان گروه و اجراییها هدایت فنی نیروهاي فنی و اجرایی در استانول ئمسکارشناسان 
آمارگیران را به عهده داشتند. نظارت بر این طرح نیز در چندین سطح صورت پذیرفت که در راس آن مرکز آمار ایران قرار داشت. 

ت بر حسن اجراي طرح را به عهده داشت. لذا الزم است از کلیه یت نظارولئمساین مرکز با اعزام ناظران فنی خود به سرتاسر کشور، 
طور همکاران واحد آموزش، روابط عمومی، حراست، اداري و پشتیبانی اندرکاران تهیه طرح فنی، اجرا، نظارت، استخراج و همیندست

 ها قدردانی و تشکر نمایم.در دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمی و استان
 

 وجدانیمحمدعلی 

 مدیر کل مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی
 





 
 

 

 مشاور تهیه طرح فنی

 دانشگاه شهید بهشتی

 
 مشاور اجراي طرح

 شرکت آمار اندیشان فراز

 
 مشاورین علمی طرح

 آقایان محسن سرتیپی پور، حمید علوي مجد و خانم نسرین افتخاري

 

 در دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمیین اجرایی طرح ولئمس

آقایان عزیزاله مهدیان، محمدعلی وجدانی، حمید سهرابی، مجید جودي، سید محسن رشتیان، حسن رضائی، احمد زمزم، 
الدین خزاعی، سید مهدي نادمی، مرتضی اورنگی، رضا بنکدار، محمدرضا ملکی، کشاورز، پیرهادي، سید موسی احمدي، جالل
 پور. مریم الوي، منصوره روحی، محدثه رمضانها خانم

 

 هاین اجرایی طرح در استانولئمس

 استان 31مدیران کل و معاونین بازسازي و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 

 

 نظارت 

 مرکز آمار ایران، شرکت آمار اندیشان فراز، کارشناسان دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمی
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 مشخصات طرح
 
 
 
 

 طرح  سابقه
در سـطح  1392و  1387 هاي در سال یار هاي کشور و براي دومین و سومین در سطح استان 1382این طرح براي اولین بار در سال 

 هاي کشور توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و اجرا شد. شهرستان
 

 ضرورت اجراي طرح
طور طبیعی  ي آماري به اطالعات جامعه ،"1387هاي  مسکن روستایی  آمارگیري از ویژگی "از اجراي طرح سال 5گذشت با توجه به 

آماري جدید و اطالعات بهنگام از وضعیت کمی و کیفی مسکن در روسـتاهاي کشـور  مین نیازهايادچار تغییر گشته و بدین لحاظ، ت
همچنین با توجه به امکانات فراهم شده توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی در خصوص بهسازي مسکن روستایی، . استناپذیر  اجتناب

این اطالعات، آمـار الزم در  .ري ضروري بوده استآوري آمار و اطالعات دقیق و بهنگام از وضعیت مسکن در روستاهاي کشور ام جمع
ها و  عنوان معیـاري بـراي ارزیـابی میـزان موفقیـت برنامـه کنـد و بـه ریزي براي بهسازي مسکن روستایی را فراهم می خصوص برنامه

هـاي ت و ویژگـیبا توجه به این که اطالعات مـورد نظـر، خصوصـیارود.  کار می هاي اعمال شده در بخش مسکن روستایی به سیاست
 تخصصی مسکن روستایی است و امکان جمع آوري این اطالعات از طریق سرشماري عمومی نفـوس و مسـکن امکـان پـذیر نیسـت،

 هاي کشور به اجرا گذاشته شد. در سطح شهرستان 1392هاي مسکن روستایی در سال  طرح آمارگیري از ویژگی
 

 هدف طرح
 باشد:  طرح، گردآوري آمار و اطالعاتی از خصوصیات کمی و کیفی مسکن در روستاهاي کشور به شرح زیر میاین  هدف

 هاي عمومی روستا شناخت ویژگی -
 هاي واحدهاي مسکونی روستایی شناخت ویژگی -
 
 هدف  جامعه 

 داراي  واحدهاي مسکونینیز و تر دارند اي که بیست واحد مسکونی معمولی و بیش هاي داراي سکنه تمام روستا

 واحد آماري
تـر دارد و یـا واحـد اي که بیست واحد مسـکونی معمـولی و بـیش سکنهواحد آماري در این طرح برحسب مورد، یک روستاي داراي 

 است. 1392ها در سال  گونه روستا مسکونی داراي سکنه در این
 

 زمان آماري
 آمارگیري است.و روز  1391زمان آماري این طرح برحسب مورد، سال 

 
 زمان آمارگیري

 است. 1392 آبان 20تا  مهر 20زمان آمارگیري این طرح 
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 آوري اطالعات روش جمع

ي مستقیم با خانوار ساکن در واحد مسکونی(فرم واحد مسـکونی) و مطلعـان محلـی در  در این آمارگیري، اطالعات از طریق مصاحبه
 شود. آوري می روستا (فرم آبادي) جمع

 
 انتشارسطح 

 سطح انتشار نتایج این طرح کل کشور، استان و شهرستان است.
 

 وردآسطح ارائه بر
ها در سطح استان و کشور و براي واحدهاي مسکونی در سطح شهرستان، اسـتان و  آوري شده در این طرح براي آبادي اطالعات جمع

 کل کشور قابل ارایه است.
 

 گیري قابل پذیرش خطاي نمونه
درصد و براي براوردهاي مربـوط  15ها  خطاي نسبی قابل پذیرش در این طرح براي براوردهاي حاصل مربوط به آبادي حداکثر میزان

 شود. بینی می درصد پیش 18به واحدهاي مسکونی 
 

 گیري چارچوب نمونه
 گیري به شرح زیر است: شود، چارچوب الزم براي هر یک از مراحل نمونه گیري در دو مرحله انجام می که نمونه با توجه به این

 

هاي داراي سکنه (دائمی یا موسمی) که بـر  ي اول این طرح عبارت است از فهرست تمام آبادي : چارچوب مرحلهي اول مرحله -الف
واحد مسکونی یـا بیشـتر هسـتند. ایـن فهرسـت شـامل اطالعـات  20، داراي 1390اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

 واحد مسکونی و تعداد خانوار است.جغرافیایی، تعداد 
 

 ي دوم به صورت زیر است: : چارچوب مرحلهي دوم مرحله -ب
 

برداري از  واحد مسکونی دارند، فهرست واحـدهاي مسـکونی بـا فهرسـت 180هایی که برابر یا کمتر از  : در آباديهاي معمولی آبادي
 شود. کل آبادي تهیه می

 

واحد مسکونی دارند، فهرست واحدهاي مسکونی در بخشی از آبادي که بـه طـور  180بیشتر از  هایی که : در آباديهاي بزرگ آبادي
 شود.  برداري تهیه می شود با فهرست تصادفی مشخص می

 
 گیري واحد نمونه
 شرح زیر است: گیري به گیري در هر یک از مراحل نمونه واحد نمونه

 

واحـد  20داراي  1390موسمی) که در سرشماري عمـومی نفـوس و مسـکن  : یک آبادي داراي سکنه (دائمی یاي اول مرحله -الف
 تر است.  مسکونی یا بیش

 

 ي اول است. گیري مرحله : یک واحد مسکونی واقع در واحد نمونهي دوم مرحله -ب
 
 
 

 گیري روش نمونه
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هـاي داراي  دا در هر شهرسـتان آباديبندي شده است. در این طرح ابت اي طبقه گیري در این طرح، نمونه گیري دو مرحله روش نمونه
شوند. سپس از هر طبقه تعداد آبادي نمونه مورد نظر به  وس بر حسب تعداد واحد مسکونی به طبقاتی تقسیم مییینسکنه با روش دال

 شوند.  شود. تعداد واحد مسکونی نمونه مربوط به هر شهرستان از داخل آبادي هاي نمونه انتخاب می روش تصادفی ساده استخراج می
 

 روش تعیین اندازه نمونه
 شوند: رحله اول و دوم به روش زیر تعیین میتعداد نمونه هاي م

 
 ي اول (تعداد آبادي نمونه) مرحله -الف

باشند با در نظر گـرفتن مفروضـات زیـر،  با توجه به نتایج اجراي قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهاي مورد نظر طرح از نوع نسبت می
 ن شد: تعداد آبادي نمونه در هر استان با استفاده از فرمول زیر تعیی
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r فرض شده است. 15/0: مقدار خطاي نسبی نسبت مورد نظر در هر استان که حداکثر 
nي نمونه در هر استان  هاي داراي سکنه : تعداد آبادي 

Nهاي داراي سکنه در هر استان در چارچوب : تعداد آبادي 
deff براي آن در نظر گرفته شد. 1: اثر طرح که با توجه به نتایج اجراي قبلی مقدار محافظه کارانه 

 

 شود.  تعداد آبادي نمونه در هر استان به صورت متناسب بین طبقات آن استان توزیع می
 

 مرحله دوم (تعداد واحد مسکونی نمونه) -ب
باشند با در نظر گـرفتن مفروضـات زیـر،  با توجه به نتایج اجراي قبلی طرح و اینکه اغلب پارامترهاي مورد نظر طرح از نوع نسبت می

 نمونه در هر شهرستان با استفاده از فرمول زیر تعیین شد:تعداد واحد مسکونی 
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p:  فرض شده است. 3/0نسبت صفت مورد نظر مربوط به واحدهاي مسکونی در هر شهرستان که حداقل 
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r فرض شده است. 18/0: مقدار خطاي نسبی نسبت مورد نظر در هر شهرستان که حداکثر 
mهاي داراي سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهاي مسکونی نمونه در آبادي 
Mهاي داراي سکنه در هر شهرستان  : تعداد واحدهاي مسکونی در آبادي 

deff شود. منظور می 2: اثر طرح که با توجه به نتایج اجراي قبلی برابر 
 گردد. ر هر شهرستان به صورت متناسب بین طبقات آن شهرستان توزیع میتعداد واحد مسکونی د

 

هاي نمونه در هر طبقه از هر شهرستان تعداد واحدهاي مسکونی نمونه  سپس با تقسیم تعداد واحدهاي مسکونی نمونه به تعداد آبادي
 شود.  در هر آبادي محاسبه می

 
 روش انتخاب واحدهاي نمونه

 شود: دو مرحله و به صورت زیر انجام میها در  انتخاب نمونه
 

ها، تعداد آبادي هاي تخصـیص یافتـه بـه هـر طبقـه بـه روش تصـادفی سـاده بـدون  بندي آبادي پس از طبقهي اول:  مرحله -الف
 شوند.  جایگذاري انتخاب می

 

   ي دوم: مرحله -ب
ي مـورد نیـاز بـه  واحدهاي مسکونی آبادي، تعـداد نمونـهبرداري از کل  هاي معمولی، پس از فهرست هاي معمولی: در آبادي آبادي .1

 شوند. اي انتخاب می روش سیستماتیک دایره
واحد مسکونی در آبادي، تعداد نمونه ي مـورد نیـاز از بـین  180هاي بزرگ، پس از فهرست برداري از  هاي بزرگ: در آبادي آبادي .2

 شوند. ها به روش سیستماتیک انتخاب می آن
 شود.   ، شماره ردیف واحدهاي مسکونی نمونه در هر آبادي مشخص شده و در اختیار گروه اجرا گذاشته میبراي سهولت اجرا

 
 گیري نتایج طرح خطاي نمونه

 دست آمد: پس از بررسی اطالعات حاصل از اجراي طرح، نتایج زیر به
درصد باشد، ممکن است میزان خطاي  30در جداول مربوط به صفات کیفی، وقتی که مقدار یک ستون بر حسب درصد، کمتر از  -

 تر شود.بینی شده بیش وردهاي حاصل، از میزان پیشآنسبی بر

ها میانگین محاسبه شده است) در  وردهاي حاصل از اجراي طرح براي صفات کمی (صفاتی که براي آنآمیزان خطاي نسبی بر -
درصد  5شود میزان خطاي نسبی محاسبه شده در سطح کشور، حداکثر  آمده است. همانطور که مشاهده می انتهاي نشریهجدول 
 است.  
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 تعاریف و مفاهیم
 
 
ي  هم پیوسته (اعم از کشاورزي و غیرکشاورزي) اسـت کـه خـارج از محـدوده ي یک یا چند مکان و اراضی به مجموعهآبادي  آبادي: 

  ها، معـادن، خانـه مـزارع، قهوه نه تنها دهـات، بلکـه  به این ترتیب،ي ثبتی یا عرفی مستقل باشــد.  شهرها واقع شده و داراي محدوده
یا در  ثبتی یا عرفی مستقلی باشند ي که داراي محدودههاي صنعتی و ...  ها، شهرك هاي نظامی، مرغداري ، پادگانآهن هاي راه ایستگاه
   د.نشو نیز آبادي محسوب می ي عرفی شهر یا آبادي دیگري قرار نگرفته باشند محدوده

 

ها،  هـاي نظـامی، مرغـداري آهـن، پادگان هاي راه ایستگاه  ها، معادن، خانه مزارع، قهوهبا این تفاوت که  استروستا همان آبادي  روستا:
 شوند.  ي شهرها، روستا محسوب نمی هاي صنعتی و ... واقع در خارج از محدوده شهرك

 

گاه خالی از سکنه نشود،  در زمان آمارگیري داراي سکنه باشد و در طول سال هیچ روستا،چه  : چنانمییي دا داراي سکنهروستاي 
 شود. نامیده می "ي دائمی داراي سکنهروستاي "
 

هـایی از سـال خـالی از سـکنه  در زمان آمارگیري داراي سکنه باشـد و در زمان روستا،چه  : چناني موسمی داراي سکنهروستاي 
 شود. نامیده می "موسمیي  داراي سکنهروستاي "شود، 

 

 . ترین افراد فعال و شاغل روستا به آن اشتغال دارند نوع فعالیت اقتصادي است که بیشفعالیت اقتصادي غالب اهالی  روستا: 
 

هاي تولیدي در  منظور از تولید صنایع دستی در روستا، صنایع دستی تولید شده توسط کارگاه :صنایع دستی در روستاتولید 
 باشد(روستاهاي داراي کارگاه تولید صنایع دستی). روستا می

 

بسیار کم از یکدیگر  و در کنار هـم سـاخته  ي هچه واحدهاي مسکونی روستا، به هم پیوسته و با فاصل چنانبافت مسکونی متراکم: 
 شوند. اند، متراکم نامیده می شده

 

انـد،  طور پراکنـده سـاخته شـده دیگر و بـه زیـاد از یـک ي هفاصلچه واحدهاي مسکونی روستا، با  چنانبافت مسکونی غیر متراکم: 
 شوند. غیرمتراکم نامیده می

 

طور کامل منطبق نبـود، یعنـی نـه  چه واحدهاي مسکونی روستا با هیچ یک از دو حالت فوق، به چنانبافت مسکونی نیمه متراکم: 
 شوند. میکامالً متراکم و نه کامالً  پراکنده باشند، نیمه متراکم نامیده 

 

در سـاخت بنـاي واحـد مسـکونی مـورد  دتوانن میمصالحی هستند که در محیط طبیعی اطراف روستا وجود داشته و  مصالح بومی:
   د.ناستفاده قرار گیر

 

حمـل و نقـل بـه محـل  بـا وسـایل نیمه صنعتی ساخته می شـوند و هر نوع مصالحی که درکارخانجات صنعتی و مصالح غیربومی:
 و سرامیک. جرآهن، سیمان، کاشی، آشود، مانند تیر منتقل میروستا واحدهاي مسکونی ساخت 

 

هاي اعالم شده براي یـک  منظور میانگین قیمتقیمت یک مترمربع زمین روستا براي احداث واحد مسکونی:  ي مظنهمتوسط 
مطلعـین و معتمـدین نفـر از  3از حـداقل پرسـش و تحقیـق روستا است که از طریق  زمین براي احداث واحد مسکونی درمتر مربع 
 آید. می دست روستا به
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 ي ههـاي اعـالم شـده بـراي هزینـ منظور میانگین قیمتساخت یا احداث یک مترمربع بنا در روستا:  ي ههزین ي مظنهمتوسط 
 آید. می دست روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  3طریق پرسش و تحقیق از حداقل احداث یک مترمربع بنا در روستا است که از 

 

یک مترمربع بنا در روستا اسـت کـه از طریـق  بهاي اجارهمنظور میانگین یک مترمربع بنا در روستا: بهاي  اجاره ي مظنهمتوسط 
 آید. دست می روستا بهمطلعین و معتمدین نفر از  3تحقیق از حداقل پرسش و 

 

نقل عمومی براي دسترسی مردم روسـتا بـه روسـتاها و شـهرهاي هاي حمل و  سیستممنظور سیستم حمل و نقل عمومی روستا: 
 شود. که از طریق اتوبوس، مینی بوس، تاکسی سرویس، وانت بار و وسایل دیگر انجام میباشد  اطراف و بالعکس می

 

ستا بـه طـور منظور از واحد مسکونی مکانی است که به منظور سکونت خانوار ساخته شده (حتی اگر افراد بومی رو :واحد مسکونی
 شود.  موسمی در آن زندگی کنند) و یا در زمان آمارگیري به این منظور از آن استفاده می

 

واحدهاي مسکونی هستند که از مصالح سخت، مانند آجر، آهن، سنگ، سیمان، چوب، خشت و ... بـه  واحدهاي مسکونی معمولی:
 اند. منظور سکونت ساخته شده

 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیري داراي سکنه باشد (هـر چنـد  چنان می:یي دا سکنهواحد مسکونی معمولی داراي 
 شود. نامیده می "ي دائمی واحد مسکونی معمولی داراي سکنه"موقتاً غایب باشند) و در طول سال هیچ گاه خالی از سکنه نشود، 

 

معمـولی، در زمـان آمـارگیري داراي سـکنه باشـد و در  چه واحد مسکونی چنان ي موسمی: واحد مسکونی معمولی داراي سکنه
الزم به ذکر اسـت واحـدهاي شود.  نامیده می "ي موسمی واحد مسکونی معمولی داراي سکنه"هایی از سال خالی از سکنه شود، زمان

 افراد غیر بومی و غیر ساکن در روستا مورد نظر نیست. ي موسمی داراي سکنهمسکونی 
 

چه واحد مسکونی معمولی، در زمان آمارگیري خالی از سکنه باشد و در  چنان ي موسمی: خالی از سکنهواحد مسکونی معمولی 
الزم به ذکر است واحدهاي شود.  نامیده می "ي موسمی واحد مسکونی معمولی خالی از سکنه"هایی از سال داراي سکنه شود، زمان

 ر روستا مورد نظر نیست.موسمی افراد غیربومی و غیرساکن د ي خالی از سکنه مسکونی
موسمی در این طرح مورد نظر بوده  ي می و موسمی و نیز خالی از سکنهیدا ي هر سه گروه واحدهاي مسکونی معمولی داراي سکنه

 است.
 

، تعیین جهت جغرافیـایی نماهاي واحد مسکونیجهت جغرافیایی نما یا منظور از  :ی نما یا نماهاي واحد مسکونیایجهت جغرافی
 که نما یا نماها در آن قرار گرفته است.است 

 

. ی است که در دیوارهـا قـرار دارنـدهای درها، پنجره ها و روزنه منظور از بازشو، : بازشوها (در و پنجره و روزنه) در واحد مسکونی
ي داخـل میـزان ارتبـاط فضـا ي سازند و نشان دهنده را مقدور میو دید مناظر نور و تهویه هوا  و خروج ساکنان، بازشوها امکان ورود

 .هستند خارج از ساختماني هابا فضا ساختمان
 

 .استمترمربع  1کمتر از آن مساحت قاب بازشویی است که  کوچک: يبازشو
 

 . استمترمربع  2تا  1 آن بینمساحت قاب بازشویی است که  متوسط: يبازشو 
 

 .استمترمربع  2تر از  بیشآن مساحت قاب بازشویی است که  بزرگ: يبازشو
 

که در روي زمین یـا زیـرزمین واقـع شـده  اعم از این ساختمانتعداد سطوح (سقف) یک  :واحد مسکونی ساختمان تعداد طبقات
    د.نگوی باشند، را طبقه می
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در صـورتی  هایی است که از اتمام بناي واحد مسکونی تا زمان آمارگیري گذشته است. منظور تعداد سال :عمر بناي واحد مسکونی
شده، تشکیل شده باشد، عمر قسمتی که اول سـاخته شـده در  هاي مختلف ساختهچند قسمت که در سال ازیک واحد مسکونی که 

         شود. نظر گرفته می
 

واحد مسکونی در آن واقع شـده اسـت.  منظور مساحت قطعه زمینی است که ساختمان :واحد مسکونی ساختمانمساحت زمین 
 مسکونی مجاور  یا معبر عمومی است.معموالً دیوار، حصار، واحدهاي مرز این محدوده 

 

زیربنـاي فضـاهاي زیسـتی، فضـاهاي معیشـتی، فضـاهاي زیسـتی و  ا برابر مجموع مسـاحتمساحت کل زیربن :مساحت کل زیربنا
 . دارد که بناي واحد مسکونی در آن بنا شده قرارقطعه زمینی  ي که در محدودهمعیشتی و سایر فضاها است 

 

                 همکف است. ي منظور از سطح اشغال، مساحت زیربناي طبقه :سطح اشغال
 

کـه صـرفاً بـراي  واحـد مسـکونی اسـت محصـور و مسـقف فضـاهايمسـاحت  نظور مجموعم :مساحت زیربناي فضاهاي زیستی
، مطالعه، شست و شو و یا هـر نـوع فعالیـت دیگـر مربـوط بـه زنـدگی بجـز خوردن غذا، پذیراییآماده کردن یا  استراحت، خوابیدن،

 . هاي تولیدي و معیشتی از آن استفاده شود فعالیت
 

بـراي انجـام صـرفاً  که واحد مسکونی است محصور و مسقف فضاهاي منظور مجموع مساحت :مساحت زیربناي فضاهاي معیشتی
بافی، حصیربافی، تولیـد ماسـت و  قالی واحد مسکونی (نظیر دام داري، کشاورزي، باغ داري، ساکنان و معیشتی هاي اقتصادي فعالیت

  استفاده شود.)  ...کره و گرفتن شیر و 
 

 واحد مسـکونی اسـت محصور و مسقف فضاهاي منظور مجموع مساحت : معیشتی وزیستی مساحت زیربناي فضاهاي مشترك 
شود و هم دار قـالی در آن  مانند اتاقی که هم در آن غذا خورده میهم به فعالیت زیستی و هم به فعالیت معیشتی اختصاص دارد.  که

   .برپاست
 

هـاي سـه  هـیچ یـک از عملکردکـه  واحد مسکونی اسـت محصور و مسقف فضاهاي : منظور مجموع مساحتمساحت سایر فضاها 
   ي فوق را نداشته باشد. گانه

 

، پـذیرایی، خـواب فضـاي .متر ارتفاع دارد 2متر مربع مساحت و  4است که حداقل  ي دار فضاي محصور و سقف ،تاقامنظور از  :تاقا
فضـاهایی  شـوند. اتـاق محسـوب می دنارتفاع داشته باشمتر  2متر مربع مساحت و  4که حداقل  به شرط آنهال، آشپزخانه و انباري 

 شوند. مین محسوبکاهدانی و ... اتاق طویله و  توالت ،آب انبار، ،حمامگاراژ، مانند 
 

تعیین نوع مالکیت واحد مسکونی از نظر رسمی و قانونی است. واحـد مسـکونی منظور از سند واحد مسکونی،  :سند واحد مسکونی
 7رسمی (سند سازمان ثبت امالك موسوم به سند منگوله دار)، برگه واگذاري (واگذاري شده توسـط هیئـت ممکن است داراي سند 

 .اي (موسوم به عادي) باشد هاي مسکن، بنیاد مسکن و غیره) و سند خطی(نسقی) یا قول نامه نفره سابق، تعاونی
 

هاي روزمره زندگی که نیـاز بـه فضـاي بـاز دارد، ارتبـاط  فعالیتعالوه بر انجام برخی  باز و بدون سقفی است که يحیاط فضا :حیاط
اي از  بخـش عمـده ه در نقـاط روسـتایی،ژبـه ویـ حیاط یا محوطه باز و نیمـه محصـور سازد. میان عناصر واحد مسکونی را برقرار می

تایی در بسـیاري از مـوارد در را درخود امکان پذیر می سازد. در مسـکن روسـ (باغچه، حوض و...) عملکردهاي عناصر واحد مسکونی
 است. روزمره زندگیهاي  خدمت تولید، معیشت و تامین مایحتاج روزانه و دیگر فعالیت

 

ایوان حـداقل  عمل می کند. )حیاطفضاي باز (واحد مسکونی و  داخلیایوان فضاي مسقفی است که به عنوان رابط بین فضاي  :ایوان
 باشد. از یک طرف و حد اکثر از سه طرف به فضاي باز مرتبط می

 

کنـد و موجـب پایـداري  ي اجزایی از ساختمان است که نیروي افقی و عمودي را به زمین منتقـل می منظور از سازه، مجموعهسازه: 
 شود. اي ساختمان محسوب می شود. اسکلت از مجموعه اعضاي سازه ساختمان می
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کنـد. در  بنایی است که اسکلت آن با تیرآهن بنا می شود و این اسکلت بار سـاختمان را تحمـل می ي فلزي( اسکلت فلزي): سازه
 دهد.  پارچه را تشکیل می کار رفته در دیوار و سقف به یکدیگر متصل می شود و یک اسکلت یک هاي به این شیوه ساخت، تیرآهن

 

ها و کالف سقف) از بتـون آرمـه (بتـون همـراه بـا آرمـاتور و میلگـرد)  بنایی است که اسکلت آن (ستون ي بتنی(بتون آرمه): سازه
 ساخته شده است و این اسکلت، بار ساختمان را تحمل می کند. 

 

آجر، بلـوك  بنایی است که با آجر یا بلوك و آهن ساخته شده است، سقف از تیرآهن و آجر و دیوارها ازي بنایی (دیوار باربر):  سازه
 کند. یا سنگ است و دیوارها بار ساختمان را تحمل می

 

رود  اي در اسکلت و اعضاي باربر آن ( تیر، ستون و غیره) به کار می بنایی است که چوب به عنوان یکی از مصالح سازه چوبی: ي سازه
 .شودی مها به پی و زمین منتقل  از طریق تیرها و ستونو بارهاي وارده به آن  و وزن بنا

 

آیـد.  هاي سازه اي فوق بـه دسـت می بنایی است که از ترکیب حداقل دو نوع از نظام : هاي فوق) (ترکیبی از سازه مختلط ي سازه
 .باشد هاي فوق می سازه آن ترکیبی از سازهمثالً فلزي و بنایی یا بتنی و بنایی که 

 
منظور از کالف، یک پروفیل فلزي یا یک قطعه بتنی است که براي یکپارچه کردن ساختمان و اتصـال دیوارهـا بـه یکـدیگر و  کالف:

 شود تا بتواند بارهاي افقی را تحمل کنند.دیوارها به کف و سقف در نظر گرفته می
 

 عهده دارد.  ونی به زمین را بهي انتقال بار واحد مسک بخشی از بنا است که در زمین قرار گرفته و وظیفه پی:
 

که بین زمین یا پی و دیوار قرار دارد و معموالً بخشی از آن در مجاور سطح زمین و بخشی باالتر از است بخشی از بنا  کرسی چینی:
 سطح زمین قرار دارد.

 

روي آن را بـا مصـالح منظور حفاظـت  بـهسـقف، ي  زهسـا اجرايبعد از  ي ساخت، در آخرین مرحلهپوشش سقف واحد مسکونی: 
   .کنند پوششی تکمیل می

 

 شود. صورت کامالً افقی و موازي با سطح زمین باشد به آن سقف مسطح اطالق می چه پوشش سطح به چنان مسطح:سقف 
 

هاي سقف است که معموالً با استفاده از خرپاهاي چوبی یا فلزي و در مناطقی که بـارش جـوي زیـاد  نوعی از سازه : دار شیبسقف 
هاي  صورت شـیب هاي شیروانی معموالً به در سقفنسبت به افق زاویه داشته و دار  شیب هاي سقفشود. سطح نهایی  است استفاده می

 شوند. ا میطرفه و چهارطرفه اجر  طرفه، سه طرفه، دو یک
 

مقطع اول شوند.  کره هستند که از خشت یا آجر ساخته می اي از نیم نوعی سقف که معموالً بخشی یا نیمه :(نیم کره) گنبديسقف 
 شود. کروي میگنبد  ومقطع مربعی شکل تبدیل به شکل دایره  که در ادامه، ترین سطح آن، مربع شکل است گنبد در پایین

 

از خشت یا آجر است. این نوع سقف از امتداد و تکرار یک  )انحنایی( اي کمانی هپوست نوعی سقف با :استوانه)اي (نیم  هگهوارسقف 
 در تمام طول خود یک انحناي مشخص دارد.است و و به عنوان بخشی از یک استوانه  شود کمان روي محور طولی ایجاد می

 

رفتـه  کـار هبـشود. مصـالح  کاري رطوبتی استفاده می گیري از نفوذ آب باران و برف در سقف از عایق براي پیش کاري رطوبتی: عایق
 گل، قیرگونی، عایق رطوبتی آماده، نایلون و یا ورق پالستیک است. کاري رطوبتی شامل کاه براي عایق
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 ها خالصه یافته
 
 
 
 
 

 هاي کشورروستاغالب اهالی اقتصادي فعالیت 

بیسـت واحـد داراي  روسـتاي 37326دهـد، از مجمـوع  نشـان می 1392هاي مسکن روستایی سـال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصد) صـنعت و  5/6( روستا 2423و  درصد) کشاورزي 5/93( روستا 34903، فعالیت غالب اهالی کشورتر مسکونی معمولی و بیش

 بوده است.خدمات 
 
  1392: غالب اهالی اقتصادي هاي کشور برحسب نوع فعالیت روستا -1 

 صنعت و خدمات کشاورزي تعداد روستا شرح

 2423 34903 37326 تعداد
 5/6 5/93 0/100 درصد

 
 روستاهاي کشوردر صنایع دستی تولید وضعیت 

 روسـتا 34535که  باشـند، در صـورتی درصـد) داراي کارگـاه تولیـد صـنایع دسـتی می 5/7( روستا 2791براساس نتایج طرح، فقط 
 باشند.  کارگاه تولید صنایع دستی میدرصد) فاقد 5/92(
 

   1392: کارگاه تولید صنایع دستیهاي کشور برحسب وضعیت  روستا -2

 تعداد روستا شرح
داراي کارگاه تولید صنایع 

 دستی
فاقد کارگاه تولید صنایع 

 دستی

 34535 2791 37326 تعداد
0/100 درصد  5/7  5/92  

 
 در روستاهاي کشوربافت مسکونی نوع 

درصـد) داراي بافـت  41/9روسـتا ( 15652درصـد) داراي بافـت مسـکونی متـراکم،  50/9( روستا18990دهد،  نتایج طرح نشان می
 اند.  متراکم بوده درصد) داراي بافت مسکونی غیر 2/7روستا ( 2684متراکم و  مسکونی نیمه

 
     1392: بافت مسکونی نوعهاي کشور برحسب  روستا-3

 بافت غیرمتراکم نیمه متراکم  بافت بافت متراکم تعداد روستا شرح

 2684 15652 18990 37326 تعداد
 7/2 41/9 50/9 0/100 درصد
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 کشوردر روستاهاي گسترش بافت مسکونی وضعیت و جهت 

درصـد) داراي  7/57( روسـتا 21529دهد، بافت مسـکونی  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
 12381 جهـت گسـترشداراي گسـترش،  روسـتاهاياسـت. از مجمـوع  درصد) فاقد گسترش بوده 3/42( روستا 15797گسترش و 

 5622 جهـت گسـترشو  درصد) به سـمت باغـات 4/16( روستا 3526 گسترشجهت  ،درصد) به سمت اراضی زراعی 5/57( روستا
 ده است.بوسایر موارد درصد) به سمت  1/26روستا (

 
      1392: هاي کشور برحسب وضعیت و جهت گسترش روستا-4

 تعداد روستا شرح
فاقد  داراي گسترش برحسب جهت

 سایر باغات اراضی زراعی جمع گسترش

 15797 5622 3526 12381 21529 37326 تعداد
 3/42 1/26 4/16 5/57 7/57 0/100 درصد

 
 در روستاهاي کشوردر احداث واحدهاي مسکونی  کار رفته ي به مصالح عمده

روسـتا  17457 ،رصد) بـومید 0/15( روستا 5588 کار رفته در احداث واحدهاي مسکونی هب ي نوع مصالح عمدهطرح، ج براساس نتای
 بوده است.  درصد) مصالح توام (بومی و غیر بومی) 38/3روستا ( 14281بومی و درصد) غیر  8/46(
 

   1392: کار رفته در احداث واحدهاي مسکونی هب ي هاي کشور برحسب نوع مصالح عمده روستا-5

 مصالح توام بومی مصالح غیر مصالح بومی  تعداد روستا شرح

 14281 17457 5588 37326 تعداد
 38/3 46/8 15/0 0/100 درصد

 
 آوري و دفع زباله در روستاهاي کشور وضعیت و سازمان مسئول جمع

درصد) فاقـد  1/55روستا ( 20559آوري و دفع زباله و  درصد) داراي سازمان مسئول جمع 9/44روستا ( 16767براساس نتایج طرح، 
آوري و دفـع زبالـه، در  اند. همچنین از مجموع روسـتاهاي داراي سـازمان مسـئول جمـع آوري و دفع زباله بوده سازمان مسئول جمع

درصـد)  8/10روسـتا ( 1812ي و در دهـداري یـا دهیـار داري، آوري و دفع زبالـه توسـط بخـش درصد) جمع 2/89روستا ( 14955
 ها انجام شده است. سازمان ریسا ایشهرداري شهر نزدیک  ای يشوراي اسالمی آبادزباله توسط  آوري و دفع جمع

 
  1392آوري و دفع زباله:  هاي کشور برحسب وضعیت و سازمان مسئول جمع روستا-6

 شرح
تعداد 
 روستا

وجود سازمان  فاقد داراي گسترش برحسب جهت
مسئول جمع آوري 

 جمع ودفع زباله
 ،داريبخش

 يدهداري یا دهیار
 ای يشوراي اسالمی آباد
    ریسا ایشهرداري شهر نزدیک 

3732 تعداد
6 16767 14955 1812 20559 

 55/1 10/8 89/2 44/9 100/0 درصد

 
 در روستاهاي کشور مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی ي ترین نوع وسیله عمده

روسـتاهاي کشـور بـوده  مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمـومی ي نوع وسیله ترین عمدهبراساس نتایج طرح، تاکسی سرویس 
یل اوسـ وانت یا سایر درصد) و 1/21روستا ( 7859در  مینی بوس یا اتوبوسدرصد)،  7/67روستا ( 25264است. تاکسی سرویس در  
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مورد استفاده در سیستم حمل  ي نوع وسیله ترین عمدهدرصد)،  11/3(روستا  4202در  مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی
 اند.  بوده روستاهاي کشور و نقل عمومی

  1392: مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی ي ترین نوع وسیله هاي کشور برحسب عمده روستا-7

 وانت یا سایر بوس اتوبوس یا مینی تاکسی سرویس تعداد روستا شرح

 4202 7859 25264 37326 تعداد
 11/3 1/21 7/67 0/100 درصد

 
 ي قیمت یک مترمربع زمین براي احداث واحد مسکونی در روستاهاي کشور متوسط مظنه

و احداث واحد مسـکونی زمین خرید و فروش شده براي داراي  1392در سال درصد)  6/35( روستا 13293دهد  نتایج طرح نشان می
 ، میانگین قیمت خرید یک مترمربـعاندبوده  احداث واحد مسکونیفاقد زمین خرید و فروش شده براي درصد)  4/64روستا ( 24033

 .بوده استریال  هزار 836/7 احداث واحد مسکونیزمین در روستاهاي داراي زمین خرید و فروش شده براي 
 

   1392: قیمت یک مترمربع زمین براي احداث واحد مسکونی ي متوسط مظنههاي کشور برحسب  روستا-8

 تعداد روستا شرح

 داراي زمین خرید و فروش شده
 فاقد زمین

 تعداد خرید و فروش شده 
میانگین قیمت خرید یک 

 (هزارریال)زمین مترمربع 

 24033 836/7 13293 37326 تعداد
0/100 درصد  6/35  - 4/64  

 
  در روستاهاي کشور مسکونیزیربناي ي احداث یک مترمربع  هزینه يمتوسط مظنه

روسـتا  14876و انـد  در روسـتا بـودهی احداث یمسکون واحدداراي  1392در سال درصد)  1/60روستا ( 22450براساس نتایج طرح، 
 یمسـکون واحـددر روسـتاهاي داراي زیربنـا اند، میانگین هزینه احداث یک مترمربـع ی بوده احداث یمسکون واحددرصد) فاقد  9/39(

 هزار ریال بوده است.4166/5 ی احداث
 

  1392: مسکونیي احداث یک مترمربع زیربناي ي هزینه متوسط مظنههاي کشور برحسب  روستا-9

 تعداد روستا استان

 مسکونی احداثی واحد يداراي ها يآباد
فاقد واحد  يهايآباد

 تعداد مسکونی احداثی
میانگین هزینه احداث یک 

 (هزارریال)زیربنا مترمربع 

 14876 4166/5 22450 37326 تعداد
 9/39 - 1/60 0/100 درصد

 
 در روستاهاي کشوربهاي ماهانه یک مترمربع زیربناي مسکونی  ي اجاره  متوسط مظنه

درصـد)  6/74روستا ( 27861و ي استیجار یمسکون واحد داراي 1392در سال درصد)  4/25روستا ( 9465 دهد نتایج طرح نشان می
 استیجاري واحد مسکونیدر روستاهاي داراي میانگین اجاره بهاي ماهانه یک مترمربع زیربنا ند، بوده اي استیجار یمسکون واحدفاقد 

 هزار ریال بوده است.  1/19
 

         1392: زیربناي مسکونییک مترمربع ي ماهانهبهاي  ي اجاره  متوسط مظنههاي کشور برحسب  روستا-10

 تعداد روستا استان
 استیجاري واحد مسکونی داراي هايآبادي

واحد  داراي هايآبادي
 تعداد استیجاري مسکونی

میانگین اجاره بهاي ماهانه یک 
 (هزارریال)زیربنا مترمربع 
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  27861   1/19   9465   37326  تعداد
 6/74 - 4/25 0/100 درصد

 روستایی کشور معمولی مسکونی هايجغرافیایی نما یا نماهاي واحدجهت 

 واحـد مسـکونی معمـولی 5003007دهـد، از مجمـوع  نشـان می 1392هاي  مسکن روستایی سـال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
 جهـت جغرافیـاییدرصد) حداقل به سمت شـمال،  43/7( واحد مسکونی 2187169 نما یا نماهاي جهت جغرافیاییکشور،  روستایی

واحـد  2459056 نمـا یـا نماهـاي جهت جغرافیـاییدرصد) حداقل به سمت جنوب،  62/1( واحد مسکونی 3108284 نما یا نماهاي
درصد) حـداقل بـه  36/2( واحد مسکونی 1809570 نما یا نماهاي جهت جغرافیاییدرصد) حداقل به سمت شرق و  49/2( مسکونی

 درصد) اظهار نشده است. 4/0( واحد مسکونی 17888 نما یا نماهاي ت جغرافیاییجه  سمت غرب بوده است. همچنین 
درصـد نماهـا حـداقل بـه سـمت شـمال،  22/9 جهت جغرافیاییاند که نما بوده 9564079این واحدهاي مسکونی در مجموع داراي 

جهـت درصد نماهـا حـداقل بـه سـمت شـرق و  25/7 جهت جغرافیایی درصد نماها حداقل به سمت جنوب، 32/5 جهت جغرافیایی
 ماها حداقل به سمت غرب بوده است.درصد ن 9/18 جغرافیایی

 
 1392 -نماهابرحسب جهت جغرافیایی  روستایی کشور واحدهاي مسکونی معمولی-11

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی
 اظهار نشده غرب شرق جنوب شمال تعداد نما

500300 تعداد   
7 

956407
9 

218716
9 

310828
4 

245905
6 

180957
0 17888 

 0/4 36/2 49/2 62/1 43/7 - 0/100 درصد از واحد مسکونی   
 - 18/9 25/7 32/5 22/9 0/100 - درصد از نما   

 
 روستایی کشور معمولیواحدهاي مسکونی تعداد نماهاي 

درصد) داراي یـک نمـا،  45/7( واحد مسکونی 2284606، از مجموع واحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشوربراساس نتایج طرح، 
انـد.  بوده تـرشیبـسـه نمـا و درصد) داراي  25/6( واحد مسکونی 1280649درصد) داراي دو نما،  28/4( واحد مسکونی 1419864

معمـولی مسـکونی  هايواحـد، میانگین تعداد نما در درصد) اظهار نشده است 4/0( واحد مسکونی 17888که تعداد نماهاي  ضمن آن
 نما بوده است.  9/1 روستایی کشور

 
  1392: تعداد نما و میانگین آنبرحسب  روستایی کشور واحدهاي مسکونی معمولی-12

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی
 میانگین

 تعداد نما 
 دو نما یک نما

 سه نما و
 ترشیب 

 اظهار نشده

 17888 1280649 1419864 2284606 1/9 5003007 تعداد
0/100 درصد  - 45/7 28/4 25/6 0/4 

 
 روستایی کشور معمولیواحدهاي مسکونی نوع بازشوها (در و پنجره و روزنه) در فضاهاي زیستی 

درصـد) حـداقل  52/8( واحد مسـکونی 2640732، از مجموع واحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشوردهد،  نتایج طرح نشان می
 واحـد مسـکونی4214110 درصـد) حـداقل داراي بازشـوي متوسـط و  84/3( مسـکونیواحـد  4218174داراي بازشوي کوچـک، 

 اند.  درصد) حداقل داراي بازشوي بزرگ بوده84/2(
 

  1392: بازشو در فضاهاي زیستی نوعبرحسب  روستایی کشور واحدهاي مسکونی معمولی-13

 بازشوي بزرگداراي  بازشوي متوسطداراي  بازشوي کوچکداراي  تعداد واحد مسکونی شرح

 4214110 4218174 2640732 5003007 تعداد
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 84/2 84/3 52/8 0/100 درصد

 
 روستایی کشور معمولیواحدهاي مسکونی تعداد بازشوها (در و پنجره و روزنه) در فضاهاي زیستی 

 3کمتـر از  داراي درصـد) 0/6( واحد مسـکونی 298269، از مجموع واحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشوربراساس نتایج طرح، 
 5بـیش از درصـد) داراي  48/9( واحـد مسـکونی 2444845و  بازشـو  5تا  3داراي درصد)  45/2( واحد مسکونی 2259893 ،بازشو
 بوده است. بازشو  9/5 مسکونی معمولی روستایی کشور هايواحدها در بازشو، میانگین تعداد اند بودهبازشو 

 
  1392: ضاهاي زیستیدر ف نوع، تعداد بازشو و میانگین آنبرحسب  روستایی کشور واحدهاي مسکونی معمولی-14

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی
 میانگین

 هابازشو

 کل

 جمع
 3کمتر از 
 بازشو

 5تا  3
  بازشو 

 بازشو  5از بیش

 2444845 2259893 298269 5003007 5/9 5003007 تعداد
 48/9 45/2 0/6 100/0 - 0/100 درصد

 

  (ادامه) 1392: در فضاهاي زیستی نوع، تعداد بازشو و میانگین آن برحسب روستایی کشور واحدهاي مسکونی معمولی-14

 شرح
 بازشوي کوچک

 بازشو  5از بیش  بازشو 5تا  3 بازشو 3کمتر از  جمع

 38433 362117 2240182 2640732 تعداد
 1/5 13/7 84/4 52/8 درصد

 

  (ادامه) 1392: در فضاهاي زیستی نوع، تعداد بازشو و میانگین آنبرحسب  روستایی کشور معمولیواحدهاي مسکونی -14

 شرح
 بازشوي بزرگ بازشوي متوسط

 جمع
 3کمتر از 
 بازشو

 5تا  3
  بازشو

 5از  بیش
 بازشو

 جمع
 3کمتر از 
 بازشو

 5تا  3
  بازشو

 5از  بیش
 بازشو

 341377 1282481 2590252 4214110 515493 1962492 1740188 4218174 تعداد
 8/1 30/4 61/5 84/2 12/2 46/5 41/3 84/3 درصد

 
 روستایی کشور معمولیواحدهاي مسکونی تعداد و نوع طبقات ساختمان 

 واحـد مسـکونی معمـولی 5003007دهـد، از مجمـوع  نشـان می 1392هاي  مسکن روستایی سـال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
انـد.  تـر بوده درصـد) دو طبقـه و بیش 5/15(واحـد  775232و  درصـد) یـک طبقـه 5/84(واحد  4227776کشور، تعداد  روستایی
ها فقط یـک  آن همهکه   اند زمین بوده درصد) حداقل داراي طبقات زیر 4/3(واحد  168297 ،از مجموع واحدهاي مسکونی همچنین

 بوده است. تعداد طبقه  2/1 مسکونی معمولی روستایی کشور هايواحددر  طبقات، میانگین تعداد اند طبقه در زیر زمین داشته
 

 1392 :نوع، تعداد طبقات و میانگین آنبرحسب  روستایی کشور واحدهاي مسکونی معمولی-15

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی
تعداد  میانگین

 طبقات
 تعداد کل طبقات

 تر دو طبقه و بیش یک طبقه جمع
 775232 4227776 5003007 1/2 5003007 تعداد
 5/15 5/84 0/100 - 0/100 درصد

 

 (ادامه) 1392: نوع، تعداد طبقات و میانگین آنبرحسب  روستایی کشور واحدهاي مسکونی معمولی-15

 تعداد طبقات روي زمین تعداد طبقات زیر زمین شرح
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 تر دو طبقه و بیش یک طبقه جمع تر دو طبقه و بیش یک طبقه جمع

 632977 4370030 5003007 0 168297 168297 تعداد
 12/7 87/3 0/100 0/0 0/100 4/3 درصد

 روستایی کشور معمولیعمر واحدهاي مسکونی    

کمتـر  داراي عمر درصد) 18/1( واحد مسکونی 906248، از مجموع واحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشوربراساس نتایج طرح، 
درصـد) داراي عمـر   21/1( واحد مسکونی 1057073، سال 14تا  5  داراي عمر درصد) 31/0( مسکونیواحد  1549881سال،  5از 
مسـکونی  هايواحـد، میانگین عمر در ندا  تر بوده سال و بیش 25داراي عمر درصد)  29/8( واحد مسکونی 1489806و  سال 24تا  15

 سال بوده است. 17/9 معمولی روستایی کشور
 

  1392: عمر و میانگین آنبرحسب  روستایی کشور مسکونی معمولیواحدهاي -16

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی
  میانگین

 )سال( عمر
 5کمتر از 
 سال

 14تا  5
 سال 

 24تا  15
 سال

سال و  25
 تربیش

 1489806 1057073 1549881 906248 17/9 5003007 تعداد
 29/8 21/1 31/0 18/1 - 0/100 درصد

 
 روستایی کشور معمولیواحدهاي مسکونی مساحت زمین 

داراي مسـاحت درصد)  34/3( واحد مسکونی 1715971، از مجموع واحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشوربراساس نتایج طرح، 
واحـد 1270197، مترمربـع 300تا  201 داراي مساحت زمین درصد) 24/3( واحد مسکونی 1215860، مترمربع و کمتر 200 زمین

داراي مسـاحت زمـین درصـد)  16/0( واحد مسکونی 800979 ومترمربع  500تا  301درصد) داراي مساحت زمین  25/4( مسکونی
 مترمربع بوده است. 370/4مسکونی معمولی روستایی کشور  هايواحد، میانگین مساحت زمین در ند  ا مترمربع بوده 500بیش از 

 
  1392: و میانگین آن مساحت زمینبرحسب  روستایی کشور واحدهاي مسکونی معمولی-17

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی
مساحت  میانگین

 زمین (مترمربع)
 مترمربع 200 

 و کمتر
 300 تا 201

 مترمربع
 500 تا 301

 مترمربع
 500 از بیش

 مترمربع

 800979 1270197 1215860 1715971 370/4 5003007 تعداد
0/100 درصد  - 34/3 24/3 25/4 16/0 

 
 روستایی کشور معمولیوضعیت و نوع عملکرد فضاهاي واحدهاي مسکونی 

، انـد بودهزیسـتی  ي بـا عملکـردفضـاهاکـه همگـی داراي  روسـتایی کشـور واحـد مسـکونی 5003007براساس نتایج طرح، از کل 
ي فضـاهادرصد) داراي  4/9( واحد مسکونی 243523، ي با عملکرد معیشتیفضاهادرصد) داراي  28/2( واحد مسکونی1410600

ي بـا فضـاهایا فاقد  ریسا ي با عملکردفضاهاداراي درصد)  69/7( واحد مسکونی 3487970و معیشتی و  با عملکرد مشترك زیستی
 .اند عملکرد غیر زیستی بوده

 

            1392: فضاهاوضعیت و نوع عملکرد برحسب  روستایی کشور واحدهاي مسکونی معمولی-18

 شرح
واحد تعداد 

 مسکونی
ي با فضاهاداراي 

 عملکرد زیستی
ي با فضاهاداراي 

 یشتیمععملکرد 

ي با فضاهاداراي 
مشترك  عملکرد

  و معیشتی یستیز

 ي با عملکردفضاهاداراي 
ي با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی
 3487970 243523 1410600 5003007 5003007 تعداد
0/100 درصد  0/100  28/2 4/9 69/7 
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 روستایی کشور معمولیي واحدهاي مسکونی مساحت زیربناکل 

داراي مساحت کل درصد) 12/6( واحد مسکونی 631049، از مجموع واحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشوربراساس نتایج طرح، 
  ،مترمربــع 120تــا  60  داراي مســاحت کــل زیربنــاي درصــد) 56/9( واحــد مســکونی 2848267مترمربــع،  60کمتــر از زیربنــاي 

درصـد)  9/8( واحد مسـکونی 491624 ومترمربع  180تا  120درصد) داراي مساحت کل زیربناي  20/6( واحد مسکونی 1032068
مسـکونی معمـولی روسـتایی  هايواحـد، میانگین مساحت زیربناي کل در ندا  مترمربع بوده 180بیش از داراي مساحت کل زیربناي 

 مترمربع بوده است. 111/0کشور 
 

  1392: و میانگین آن کل مساحت زیربنابرحسب  روستایی کشور واحدهاي مسکونی معمولی-19

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی
مساحت  میانگین

 (مترمربع) ي کلزیربنا
 60کمتر از 

 مترمربع 
  120تا  60

 مترمربع
  180تا  121

 مترمربع
 180بیش از 

 مترمربع

 491624 1032068 2848267 631049 111/0 5003007 تعداد
0/100 درصد  - 12/6 56/9 20/6 9/8 

 
   روستایی کشور  معمولیواحدهاي مسکونی  سطح اشغال ساختمان

داراي سـطح  درصـد) /712( واحـد مسـکونی 635963، از مجموع واحدهاي مسکونی معمولی روسـتایی کشـوربراساس نتایج طرح، 
داراي سـطح  درصـد) 44/4( مسـکونی واحـد 2221263، مترمربـع و کمتـر 60 ي همکف) اشغال ساختمان (مساحت زیربناي طبقه

، میـانگین انـد  بـودهمترمربـع  100بیش از داراي سطح اشغال درصد)  42/9( واحد مسکونی 2145781 و مترمربع 100تا  61 اشغال
مترمربع و متوسط نسبت سـطح اشـغال سـاختمان بـه مسـاحت  106/3مسکونی معمولی روستایی کشور  هايواحدسطح اشغال در 

 بوده است. 0/40زمین
 
ي همکف) و متوسط نسبت سطح  میانگین سطح اشغال (زیربناي طبقهبرحسب  روستایی کشور واحدهاي مسکونی معمولی-20 

  1392: اشغال ساختمان به مساحت زمین آن

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی

میانگین 
 سطح اشغال
 (مترمربع)

متوسط نسبت سطح 
اشغال ساختمان به 

 مساحت زمین 

مترمربع  60 
 و کمتر

  100تا  61
 مترمربع

 100بیش از 
 مترمربع

 2145781 2221263 635963 0/40 106/3 5003007 تعداد
0/100 درصد  - - 12/7 44/4 42/9 

 
 روستایی کشور  معمولیواحدهاي مسکونی  زیستیفضاهاي زیربناي کل مساحت 

 روسـتایی مسـکونی معمـولی هايواحـددهـد، از مجمـوع  نشان می 1392هاي  مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
واحـد  2854763مترمربـع، در  40کمتـر از  فضـاهاي زیسـتیمسـاحت زیربنـاي  درصـد) 3/5( واحد مسکونی 175734کشور، در 

مسـاحت درصد)  /439( واحد مسکونی 1972510در  و مترمربع 99تا  40 فضاهاي زیستیمساحت زیربناي  درصد) 57/1( مسکونی
مسکونی معمولی  هايواحددر  زیستی يفضاها، میانگین مساحت زیربناي است بوده تر  مترمربع و بیش 100 فضاهاي زیستیزیربناي 

 مترمربع بوده است. 90/7روستایی کشور 
 

  1392: و میانگین آن مساحت زیربناي فضاهاي زیستیبرحسب  روستایی کشور مسکونی معمولی واحدهاي-21

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی
مساحت زیربناي  میانگین

 (مترمربع)زیستی  يفضاها
 40کمتر از 

 مترمربع
 99تا  40

 مترمربع
مترمربع و  100

 تر بیش

 1972510 2854763 175734 90/7 5003007 تعداد
0/100 درصد  - 3/5 57/1 39/4 
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 روستایی کشور  معمولیمساحت کل زیربناي فضاهاي معیشتی واحدهاي مسکونی 

روسـتایی  مسـکونی معمـولی هايواحـددهـد، از مجمـوع  نشان می 1392هاي  مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
واحـد  563450، در مترمربـع  99تـا  40معیشـتی فضـاهاي درصـد) مسـاحت زیربنـاي  39/0( واحد مسکونی 550027کشور، در 

درصـد)  21/1( واحـد مسـکونی 297123مترمربـع و در  100تـا  40معیشـتی فضـاهاي درصد) مساحت زیربناي   39/9( مسکونی
 است. بوده تر  مترمربع و بیش 100ی معیشتفضاهاي مساحت زیربناي 

 
  1392معیشتی: مساحت زیربناي فضاهاي برحسب  روستایی کشور واحدهاي مسکونی معمولی-22

 تر و بیش مترمربع 100 مترمربع 99تا  40 مترمربع 40کمتر از  تعداد واحد مسکونی شرح

 297123 563450 550027 1410600 تعداد
0/100 درصد  39/0 39/9 21/1 

 
 روستایی کشور معمولیواحدهاي مسکونی  در آن نوع عملکرد تعداد اتاق و

 روسـتایی مسـکونی معمـولی هايواحـددهـد، از مجمـوع  نشان می 1392هاي  مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
 درصــد) داراي دو اتــاق، 22/4( واحـد مســکونی 1119990 درصــد) داراي یــک اتــاق، 1/6( واحــد مسـکونی 80206کشـور، تعــداد 

 1044963 و اتـاقچهـار درصـد) داراي  22/4( واحد مسـکونی 1119912، درصد) داراي سه اتاق 32/7( واحد مسکونی 1637936
مسـکونی معمـولی روسـتایی کشـور  هايواحد، میانگین تعداد اتاق در اند تر بوده بیشو اتاق  پنجدرصد) داراي  20/9( واحد مسکونی

 اتاق بوده است. 3/6
درصـد داراي سـه اتـاق،  36/9درصد داراي دو اتاق،  27/3 ،داراي یک اتاق درصد 1/9براساس نتایج طرح از کل واحدهاي مسکونی، 

 اند. با عملکرد زیستی بوده تر اتاق و بیش پنجداراي  درصد 12/8و اتاق چهار درصد داراي  21/1
 انـد کـه بوده معیشتی، مشترك زیسـتی و معیشـتی یـا سـایر فضـاهادرصد داراي عملکرد  5/32 ،همچنین از کل واحدهاي مسکونی

درصـد  1/5اتـاق و چهـار درصد داراي  2/1درصد داراي سه اتاق،  5/3درصد داراي دو اتاق،  14/0، داراي یک اتاقها  درصد آن 40/0
 اند. نداشته هابا این نوع عملکرددرصد بقیه، اتاقی  37/2اند و بودهتر  اتاق و بیش داراي پنج

 
 1392 :تعداد اتاق و میانگین آن نوع عملکرد،برحسب  روستایی کشور واحدهاي مسکونی معمولی-23

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی
 میانگین

 تعداد اتاق

 کل

 چهار اتاق سه اتاق دو اتاق اتاق یک جمع
اتاق و  پنج

 تربیش
 1044963 1119912 1637936 1119990 80206 5003007 3/6 5003007 تعداد
 20/9 22/4 32/7 22/4 1/6 0/100 - 0/100 درصد

 

  (ادامه) 1392: نوع عملکرد، تعداد اتاق و میانگین آنبرحسب  روستایی کشور مسکونی معمولی واحدهاي-23

 شرح
 میانگین

 تعداد اتاق

 عملکرد زیستی

 چهار اتاق سه اتاق دو اتاق اتاق یک جمع
اتاق و  پنج

 تربیش
 640873 1057642 1848009 1363711 92773 5003007 3/2 تعداد
 12/8 21/1 36/9 27/3 1/9 0/100 - درصد

 

  (ادامه) 1392: نوع عملکرد، تعداد اتاق و میانگین آن برحسب روستایی کشور واحدهاي مسکونی معمولی-23

 سایر فضاها ایعیشتی، مشترك زیستی و معیشتی عملکرد م میانگین شرح
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 تعداد اتاق
 چهار اتاق سه اتاق دو اتاق اتاق یک جمع

اتاق و  پنج
 تربیش

 فاقد اتاق

 604439 24404 33793 85605 226908 650644 1625794 1/6 تعداد
 37/2 1/5 2/1 5/3 14/0 0/40 5/32 - درصد

 روستایی کشور معمولیدر واحدهاي مسکونی  آن نوع عملکرد و تعداد اتاق مورد استفاده

 روسـتایی مسـکونی معمـولی هايواحـددهـد، از مجمـوع  نشان می 1392هاي  مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصــد) داراي دو اتــاق،  22/6( واحــد مســکونی 1132036درصــد) داراي یــک اتــاق،  1/7( واحــد مســکونی 86137تعــداد کشــور، 

 1018288اتـاق و چهـار درصـد) داراي  22/4( واحد مسـکونی 1120420درصد) داراي سه اتاق،  32/9( واحد مسکونی 1646127
مسـکونی  هايواحداند، میانگین تعداد اتاق مورد استفاده در  تر بوده اتاق مورد استفاده و بیش درصد) داراي پنج 20/4( واحد مسکونی

 اتاق بوده است. 3/5معمولی روستایی کشور 
درصد داراي سـه اتـاق،  37/1درصد داراي دو اتاق،  27/5درصد داراي یک اتاق،  2/0، از کل واحدهاي مسکونی ،براساس نتایج طرح

 اند.  با عملکرد زیستی بوده تر و بیشمورد استفاده اتاق  درصد داراي پنج 12/4اتاق و چهار درصد داراي  21/0
هـا  آندرصد  4/20عملکرد معیشتی، مشترك زیستی و معیشتی یا سایر فضاها،  بای یفضاها از کل واحدهاي مسکونی داراي  همچنین

اتـاق و چهـار درصـد داراي  3/2درصد داراي سه اتاق،  8/0درصد داراي دو اتاق،  22/2داراي یک اتاق،   4/64 کهاند  داراي اتاق بوده
 .اند تر بودهمورد استفاده و بیشاتاق  درصد داراي پنج 2/2

 
اتاق و میـانگین  هاي مورد استفاده، تعداد  نوع عملکرد اتاقبرحسب روستایی داراي اتاق در کشور  واحدهاي مسکونی معمولی-24
 1392 :آن

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی
 میانگین

 تعداد اتاق

 کل

 چهار اتاق سه اتاق دو اتاق اتاق یک جمع
اتاق و  پنج

 تربیش
 1018288 1120420 1646127 1132036 86137 5003007 3/5 5003007 تعداد
 20/4 22/4 32/9 22/6 1/7 0/100 - 0/100 درصد

 

هاي مورد استفاده، تعداد اتاق و میـانگین   نوع عملکرد اتاقبرحسب روستایی داراي اتاق در کشور  معمولی واحدهاي مسکونی-24
  (ادامه) 1392: آن

 شرح
 میانگین

 تعداد اتاق

 عملکرد زیستی

 چهار اتاق سه اتاق دو اتاق اتاق یک جمع
اتاق و  پنج

 تربیش
 618131 1052743 1854751 1377598 99785 5003007 3/2 تعداد
 12/4 21/0 37/1 27/5 2/0 0/100 - درصد

 

هاي مورد استفاده، تعداد اتاق و میـانگین   نوع عملکرد اتاقبرحسب روستایی داراي اتاق در کشور  واحدهاي مسکونی معمولی-24
  (ادامه) 1392: آن

 شرح
 میانگین

 تعداد اتاق

 سایر فضاها ایعیشتی، مشترك زیستی و معیشتی عملکرد م

 چهار اتاق سه اتاق دو اتاق اتاق یک جمع
اتاق و  پنج

 تربیش
 22720 32650 82045 226571 657370 1021355 1/6 تعداد
 2/2 3/2 8/0 22/2 4/64 4/20 - درصد

 
 روستایی کشور  معمولیواحدهاي مسکونی نوع سند وضعیت 
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درصـد)  36/6( واحـد مسـکونی 1833197کشـور، تعـداد  روستایی مسکونی معمولی هايواحددهد، از مجموع  نتایج طرح، نشان می
 واحـد مسـکونی 28170، اي خطی یـا قولنامـه سندبرگه واگذاري، درصد) داراي  48/3( واحد مسکونی 2414656داراي سند ثبتی، 

سند وضعیت درصد)   0/1( مسکونی واحد 3742 ودرصد) بدون سند  14/5( واحد مسکونی 723243درصد) داراي سایر اسناد،  0/6(
 اند. نکردهاظهار  خود را

 
 1392 :وضعیت و نوع سندبرحسب  روستایی کشور واحدهاي مسکونی معمولی-25

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی
داراي سند 

 ثبتی
داراي برگه واگذاري، 

 اي سند خطی یا قولنامه
 اظهار نشده بدون سند سایر

 3742 723243 28170 2414656 1833197 5003007 تعداد
 0/1 14/5 0/6 48/3 36/6 0/100 درصد

 

 روستایی کشور معمولیواحدهاي مسکونی مین سرمایش امنبع ت ترین عمده

، کـولر درصـد) 30/0( واحد مسکونی 1499922کشور، پنکه در  روستایی مسکونی معمولی هايواحدبراساس نتایج طرح، از مجموع 
مین امنبـع تـترین  عمـدهدرصـد)  15/9( واحد مسـکونی 793658درصد) و کولر گازي در  34/1( واحد مسکونی 1706632آبی در 

 واحـد مســکونی 997085 و مین ســرمایشاتـانـواع وســایل سـایر داراي درصــد)  0/1( واحــد مسـکونی 3509 وانـد  بوده سـرمایش
خـود را  مین سرمایشاتنوع وسیله  درصد) 0/0( واحد مسکونی 2200که  ضمن آناند، بوده مین سرمایشاتفاقد وسایل  درصد)19/9(

 اند. اظهار نکرده
 

 1392 :مین سرمایشاترین منبع ت کشور برحسب عمدهروستایی  واحدهاي مسکونی معمولی-26

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی
 سایر کولر گازي کولر آبی پنکه

بدون منبع تامین 
 سرمایش

اظهار 
 نشده

 2200 997085 3509 793658 1706632 1499922 5003007 تعداد
 0/0 19/9 1/0 15/9 34/1 30/0 0/100 درصد

 

 روستایی کشور معمولیدر واحدهاي مسکونی فضاي باز براي نگهداري حیوانات وضعیت 

 روسـتایی مسـکونی معمـولی هايواحـددهـد، از مجمـوع  نشان می 1392هاي مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصـد)  0/79( واحد مسکونی 3951931درصد) داراي فضاي باز براي نگهداري حیوانات و  0/21( واحد مسکونی 1048402کشور، 

 واحـد مسـکونی 2674در  وضعیت فضـاي بـاز بـراي نگهـداري حیوانـاتکه  اند. ضمن آن فاقد فضاي باز براي نگهداري حیوانات بوده
 درصد) اظهار نشده است.1/0(

 

 1392 :روستایی کشور برحسب وضعیت فضاي باز براي نگهداري حیوانات واحدهاي مسکونی معمولی-27

 تعداد واحد مسکونی شرح
داراي فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
فاقد فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
 اظهار نشده

 2674 3951931 1048402 5003007 تعداد
 0/1 0/79 0/21 0/100 درصد

 

 روستایی کشور معمولیواحدهاي مسکونی حیاط عملکرد نوع و وضعیت 

درصـد) داراي  97/8( واحـد مسـکونی 4893729، از مجموع واحدهاي مسکونی معمولی روسـتایی کشـوردهد،  نتایج طرح نشان می
 3544510داراي حیـاط، مسـکونی  هايواحداند. همچنین از مجموع  درصد) فاقد حیاط بوده 2/2( واحد مسکونی 109278حیاط و 

درصـد) داراي حیـاط بـا عملکـرد  25/3( واحـد مسـکونی 1235689 و درصد) داراي حیاط با عملکرد زیستی 72/4( مسکونیواحد 
 درصد) اظهار نشده است. 2/3( واحد مسکونی 113531و عملکرد حیاط در  اند زیستی و معیشتی بوده

 

  1392: و نوع عملکرد حیاط کشور برحسب وضعیتروستایی  واحدهاي مسکونی معمولی-28
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 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی

 عملکردداراي حیاط برحسب 
 فاقد حیاط

 زیستی جمع
زیستی و 
 معیشتی

اظهار 
 نشده

 109278 113531 1235689 3544510 4893729 5003007 تعداد
 2/2 2/3 25/3 72/4 97/8 0/100 درصد

 روستایی کشور معمولیواحدهاي مسکونی ایوان عملکرد نوع وضعیت و 

درصـد) داراي  43/5( واحـد مسـکونی 2176501، از مجموع واحدهاي مسکونی معمولی روسـتایی کشـوردهد،  نتایج طرح نشان می
درصد)  0/0( واحد مسکونی 1257در  وضعیت ایوانکه  اند. ضمن آن بوده ایواندرصد) فاقد  56/5( واحد مسکونی 2825249و  ایوان

بـا  ایـوانداراي درصـد)  94/2( واحـد مسـکونی 2049354، ایـوانداراي مسـکونی  هايواحداظهار نشده است. همچنین از مجموع 
درصـد)  0/0( واحد مسکونی 829و  با عملکرد زیستی و معیشتی ایواندرصد) داراي  5/8( واحد مسکونی 126317 ،عملکرد زیستی

 اند. خود را اظهار نکرده ایوان عملکردنوع 
 

  1392: و نوع عملکرد ایوان کشور برحسب وضعیتروستایی  واحدهاي مسکونی معمولی-29

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی

 عملکردبرحسب  ایوانداراي 

 ایوانفاقد 
اظهار 
 زیستی جمع نشده

زیستی و 
 معیشتی 

اظهار 
 نشده

 1257 2825249 829 126317 2049354 2176501 5003007 تعداد
 0/0 56/5 0/0 5/8 94/2 43/5 0/100 درصد

 
 روستایی کشور معمولیواحدهاي مسکونی در آن ي استقرار  نحوه و مستراحوضعیت  

درصد) داراي مستراح و  98/5( واحد مسکونی 4926738، از مجموع واحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشوربراساس نتایج طرح، 
درصـد) اظهـار  0/0( واحد مسـکونی 480مستراح در وضعیت که  اند. ضمن آن درصد) فاقد مستراح بوده 5/1( واحد مسکونی 75789

چسـبیده داراي مسـتراح درصد)  36/3( واحد مسکونی 1788965داراي مستراح، مسکونی  هايواحداست. همچنین از مجموع  نشده
 واحـد مسـکونی 321 مسـتراح در ي استقرار نحوهمجزا از بنا بوده و داراي مستراح درصد)   63/7( واحد مسکونی 3137452به بنا و 

 درصد) اظهار نشده است.  0/0(
 

  1392: آناستقرار ي هنحوو  معمولی روستایی کشور برحسب وضعیت مستراحواحدهاي مسکونی -30

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی

 ي استقرار مستراحنحوه
فاقد 

 مستراح 
اظهار 
 جمع نشده

 چسبیده
 به بنا 

 مجزا از بنا
اظهار 
 نشده 

 480 75789 321 3137452 1788965 4926738 5003007 تعداد
 0/0 5/1 0/0 63/7 36/3 98/5 0/100 درصد

 
 روستایی کشور معمولیواحدهاي مسکونی وضعیت ساخت 

از مجمـوع واحـدهاي مسـکونی معمـولی روسـتایی دهـد،  نشان می 1392هاي  مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
 30/8( واحـد مسـکونی 1542780بـاره و سـاخت بنـاي  یکصـورت  بهدرصد)  69/2( واحد مسکونی 3459701 ت بناي، ساخکشور

 درصد) اظهار نشده است.  0/0( واحد مسکونی 526که ساخت بناي  تدریجی انجام شده است. ضمن آنصورت  بهدرصد) 
 

 1392 :معمولی روستایی کشور برحسب وضعیت ساخت بناي آنواحدهاي مسکونی -31
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 اظهار نشده باره ساخت یک ساخت تدریجی  تعداد واحد مسکونی شرح

 526 3459701 1542780 5003007 تعداد
 0/0 69/2 30/8 0/100 درصد

 
 روستایی کشور معمولیواحدهاي مسکونی و معیشتی  زیستیفضاهاي ي  سازهنوع 

 واحـد مسـکونی 4097956 فضـاهاي زیسـتی، در ساخت از مجموع واحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشوربراساس نتایج طرح، 
 واحـد مسـکونی 156191 و ي فلـزي یـا  بتنـی سـازهدرصـد) از  14/9( واحـد مسـکونی 747359، ي بنـایی سازهدرصد) از  81/9(
 واحـد مسـکونی 1502در  فضـاهاي زیسـتی ي نـوع سـازهاسـتفاده شـده اسـت. همچنـین ي چوبی یا مخـتلط  سازهدرصد) از 3/1(
 است. اظهار نشده درصد) 0/0(

درصد)  2/8( واحد مسکونی 40012ي بنایی،  سازهدرصد) از  86/6( واحد مسکونی 1221103 معیشتیفضاهاي همچنین در ساخت 
 ي نـوع سـازهي چوبی یا مختلط استفاده شده است. همچنـین  سازهدرصد) از  6/2( واحد مسکونی 86879 و ي فلزي یا  بتنی سازهاز 

 است.درصد) اظهار نشده  4/4( واحد مسکونی 62606در  معیشتیفضاهاي 
 

     1392: و معیشتی معمولی روستایی کشور برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستیواحدهاي مسکونی -32

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی

 نوع سازه زیستی

 سازه بنایی
ي فلزي سازه

 یا  بتنی
ي چوبی سازه

 یا مختلط
 اظهار نشده

 1502 156191 747359 4097956 5003007 تعداد
 0/0 3/1 14/9 81/9 0/100 درصد

 

 (ادامه) 1392: و معیشتی معمولی روستایی کشور برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستیواحدهاي مسکونی -32

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی

 نوع سازه معیشتی

 سازه بنایی
ي فلزي سازه

 یا  بتنی
ي چوبی سازه

 یا مختلط
 اظهار نشده

 62606 86879 40012 1221103 1410600 تعداد
 4/4 6/2 2/8 86/6 0/100 درصد

 
 روستایی کشور  معمولیواحدهاي مسکونی  فضاهاي زیستی ي بنایی سازهنوع کالف در وضعیت و 

 واحـد مسـکونی 985622، در روسـتاهاي کشـوري بنـایی  سازه بامعمولی  واحد مسکونی 4097956براساس نتایج طرح، از مجموع 
 اند. بوده در فضاهاي زیستی درصد) فاقد کالف 75/9( واحد مسکونی 3112334درصد) داراي کالف و  24/1(
 

     1392: در فضاهاي زیستیکالف  وضعیت کشور برحسبدر  ي بنایی هسازداراي معمولی روستایی واحدهاي مسکونی -33

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی

تعداد واحد 
داراي مسکونی 

 سازه بنایی

تعداد واحد 
مسکونی سازه 

 بنایی داراي کالف

تعداد واحد 
مسکونی سازه 
 بنایی فاقد کالف

 3112334 985622 4097956 5003007 تعداد
 75/9 24/1 0/100 0/100 درصد
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 روستایی کشور معمولیواحدهاي مسکونی ریزي فضاهاي زیستی  پیدر  کار رفته هبي  هعمدوضعیت و نوع مصالح 

از مجمـوع واحـدهاي مسـکونی معمـولی روسـتایی دهـد،  نشان می 1392هاي  مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
در فضـاهاي  ریـزي پیدرصد) فاقـد  13/3( واحد مسکونی 666844و  ریزي درصد) داراي پی 86/7( واحد مسکونی 4336163، کشور

   اند. دهخود را اظهار نکر در فضاهاي زیستیریزي  درصد) وضعیت پی 0/0( مسکونیواحد  395 اند و بوده زیستی
) از درصـد 28/0( واحـد مسـکونی 1213605ریـزي  ، در پیدر فضـاهاي زیسـتی ریزي همچنین از کل واحدهاي مسکونی داراي پی

 و ) از بـتندرصد 31/3( واحد مسکونی 1357482ریزي  درصد) از سنگ، در پی 37/8( واحد مسکونی 1640924ریزي  شفته، در پی
کـه  نـوع مصـالح اسـتفاده شـده اسـت. ضـمن آن مصالح ریسا و لوك سیمانیبدرصد) از  7/2( واحد مسکونی 118983ریزي  در پی

 است. اظهار نشدهدرصد)  0/0( واحد مسکونی 5168ریزي  در پی کار رفته هبي  هعمد
 

ـ  ي هعمـد واحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشور برحسب وضعیت و نوع مصـالح  -34 فضـاهاي   ریـزي  پـی در  کـار رفتـه   هب
  1392:زیستی

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی

 کار رفته هبي  هریزي برحسب نوع مصالح عمد داراي پی
فاقد

 ریزي پی
اظهار 
 بتن سنگ شفته جمع نشده

 لوك سیمانیب
 ریسایا 

اظهار 
 نشده

 395 666449 5168 118983 1357482 1640924 1213605 4336163 5003007 تعداد
 0/0 13/3 0/1 7/2 31/3 37/8 28/0 86/7 0/100 درصد

                                                                                                              
 روستایی کشور معمولیواحدهاي مسکونی چینی فضاهاي زیستی  کرسیدر  کار رفته هبي  هعمدوضعیت و نوع مصالح 

از مجمـوع واحـدهاي مسـکونی معمـولی روسـتایی دهـد،  نشان می 1392هاي  مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصـد)  26/8( واحـد مسـکونی1338185و  در فضاهاي زیستیچینی  درصد) داراي کرسی 73/2( واحد مسکونی 3664174، کشور

 اند. خود را اظهار نکرده در فضاهاي زیستیچینی  درصد) وضعیت کرسی 0/0( واحد مسکونی 648و  چینی فاقد کرسی
درصـد)  44/3( واحد مسکونی 1622471چینی  ، در کرسیدر فضاهاي زیستی چینی همچنین از کل واحدهاي مسکونی داراي کرسی

درصـد)  21/2( واحد مسکونی 775010چینی  در کرسیو  درصد) از سنگ 34/5( واحد مسکونی 1263935چینی  در کرسی، از آجر
 واحد مسکونی 2757چینی  کرسیدر  کار رفته هبي  هکه  نوع مصالح عمدمصالح استفاده شده است. ضمن آن ریسا و لوك سیمانیاز ب

 است. اظهار نشدهدرصد)  1/0(
 

فضـاهاي   چینـی  کرسـی  در کـار رفتـه   هب ي هعمدواحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشور برحسب وضعیت و نوع مصالح -35
   1392:زیستی

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی

 کار رفته هبي  هچینی برحسب نوع مصالح عمد داراي کرسی
 فاقد

 چینیکرسی
اظهار 
 سنگ آجر جمع نشده

خشت، بلوك 
 ریسا ایسیمانی 

اظهار 
 نشده

366417 5003007 تعداد
4 

162247
1 

12639
35 

775010 2757 1338185 648 

0/100 درصد  73/2 44/3 34/5 21/2 0/1 26/8 0/0 

 
 روستایی کشور معمولیواحدهاي مسکونی  در دیوار فضاهاي زیستی کار رفته همصالح بنوع 

از مجمـوع واحـدهاي مسـکونی معمـولی روسـتایی دهـد،  نشان می 1392هاي  مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصـد)  10/2( واحـد مسـکونی 509042درصد) حداقل از آجـر،  67/0( واحد مسکونی 3351134در دیوار فضاهاي زیستی ، کشور

درصـد) حـداقل  15/1( واحد مسکونی 753248 و بلوك سیمانیدرصد) حداقل از  17/5( واحد مسکونی 875765 ، حداقل از سنگ
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 واحد مسـکونی 8090 در دیوار فضاهاي زیستی کار رفته همصالح بنوع  کهضمن آن استفاده شده است.مصالح سایر  یا خشت، چینهاز 
 است. اظهار نشدهدرصد)  2/0(
 
 
 
 

   1392: در دیوار فضاهاي زیستی کار رفته هواحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشور برحسب نوع مصالح ب-36

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی
 بلوك سیمانی سنگ آجر

 ایخشت، چینه 
 سایر

 اظهار نشده

 8090 753248 875765 509042 3351134 5003007 تعداد
 0/2 15/1 17/5 10/2 67/0 0/100 درصد

 
 روستایی کشور معمولیي واحدهاي مسکونی در نما کار رفته هبي  هنوع مصالح عمد

درصـد) از  23/8( واحـد مسـکونی 1188449نمـاي ، واحدهاي مسـکونی معمـولی روسـتایی کشـور از مجموعبراساس نتایج طرح، 
نمـاي سـنگ، درصـد) از  7/9( واحد مسـکونی 394027نماي آجرماشینی،  زادرصد)  8/4( واحد مسکونی 421060نماي ، آجرگري

 واحد مسکونی 657578نماي ، از چوب درصد) 0/1( واحد مسکونی 2722نماي  ،درصد) از سیمان 38/6( واحد مسکونی 1932571
 واحد مسـکونی 164196 نماي واز سرامیک درصد)  4/6( واحد مسکونی 229297نماي ، از کاهگل، گچ یا گچ و خاكدرصد)  13/1(
درصـد)  3/0( واحـد مسـکونی 13107در نمـاي  کار رفتـه همصالح بنوع  که. ضمن آناست پوشیده شدهمصالح سایر درصد) از  3/3(

 است. اظهار نشده
 

  1392: در نما کار رفته هب ي هنوع مصالح عمدواحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشور برحسب -37

 شرح
تعداد 
واحد 

 مسکونی
 آجرگري

آجر 
 ماشینی

 چوب سیمان سنگ
کاهگل، گچ 
 یا گچ و خاك

 سایر سرامیک
اظهار 
 نشده

 13107 164196 229297 657578 2722 1932571 394027 421060 1188449 5003007 تعداد
 0/3 3/3 4/6 13/1 0/1 38/6 7/9 8/4 23/8 0/100 درصد

 
 روستایی کشور معمولیواحدهاي مسکونی در سقف فضاهاي زیستی  کار رفته هبنوع مصالح 

روسـتایی از مجمـوع واحـدهاي مسـکونی معمـولی دهـد،  نشان می 1392هاي  مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
درصـد)  43/9( واحد مسـکونی 2196684 درصد) حداقل از آجر، 39/3( واحد مسکونی 1967417در سقف فضاهاي زیستی ، کشور

درصـد) حـداقل از   33/3( واحـد مسـکونی 1666025 ،گل و گـچحداقل از درصد)  51/3( واحد مسکونی  2567942،آهن حداقل از
 تیرچه ودرصد) حداقل از  21/4( واحد مسکونی 1073143، بتن سیمان یاحداقل از درصد)  17/8( واحد مسکونی 888913 چوب، 
درصد) حـداقل  15/0( واحد مسکونی 749714و  ایرانیت شیروانی یا یا سفالدرصد) حداقل از  5/6( واحد مسکونی 280681، بلوك

 در سقف فضـاهاي زیسـتی کار رفته هبنوع مصالح  درصد) 0/0( واحد مسکونی 1844 و  استفاده شده مصالح سایر ای خشت، حصیراز 
 است.  اظهار نشدهآن 

 
 

   1392: در سقف فضاهاي زیستی کار رفته هواحدهاي مسکونی روستایی کشور برحسب نوع مصالح ب-38

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی
 چوب گل و گچ آهن آجر

 1666025 2567942 2196684 1967417 5003007 تعداد
 33/3 51/3 43/9 39/3 0/100 درصد
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 (ادامه)  1392: در سقف فضاهاي زیستی کار رفته هواحدهاي مسکونی روستایی کشور برحسب نوع مصالح ب-38

 تیرچه و بلوك بتن سیمان یا شرح
 شیروانی یا ل،سفا

 ایرانیت
 ایحصیر  خشت،

 سایر
 اظهار نشده

 1844 749714 280681 1073143 888913 تعداد
 0/0 15/0 5/6 21/4 17/8 درصد

 روستایی کشور معمولیي سقف فضاهاي زیستی واحدهاي مسکونی  هنوع پوشش عمد

 واحـد مسـکونی 1218854سـقف  ي هعمـدپوشـش براساس نتایج طرح، از مجموع واحدهاي مسـکونی معمـولی روسـتایی کشـور، 
، عایق رطوبتی آمادهدرصد)  42/2( واحد مسکونی 2109638، قیرگونی درصد)  5/4( واحد مسکونی 271369درصد) کاهگل، 24/4(

 ایـموزاییک، آسفالت، بـتن درصد)  10/1( واحد مسکونی 507208، حلب (شیروانی)یا  سفالدرصد)  17/8( واحد مسکونی 892606
 است. اظهار نشدهآن  فضاهاي زیستیسقف  ي هعمدپوشش نوع درصد)  0/1( واحد مسکونی 3332و  سایر 

 
 1392: سقف فضاهاي زیستی ي هعمدواحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشور برحسب نوع پوشش -39

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی
 قیرگونی  کاهگل

عایق رطوبتی 
 آماده

حلب یا سفال
 (شیروانی)

موزاییک، 
آسفالت، 

 سایر  ایبتن 

اظهار 
 نشده

 3332 507208 892606 2109638 271369 1218854 5003007 تعداد
 0/1 10/1 17/8 42/2 5/4 24/4 0/100 درصد

 
 روستایی کشور معمولیواحدهاي مسکونی شکل ظاهري سقف فضاهاي زیستی 

واحـد  3947547، شکل ظاهري سـقف فضـاهاي زیسـتی از مجموع واحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشوربراساس نتایج طرح، 
و ي گنبـددرصـد)  1/4( واحـد مسـکونی 67646، دارشـیبدرصد)  19/1( واحد مسکونی 956951، درصد) مسطح 78/9( مسکونی
 واحـد مسـکونی 2687که شکل ظاهري سـقف فضـاهاي زیسـتی است. ضمن آنبوده  ياگهواره درصد) 0/6( واحد مسکونی 28175

 است. اظهار نشدهدرصد)  0/1(
 

 1392 :شکل ظاهري سقف فضاهاي زیستیواحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشور برحسب -40

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی
 اظهار نشده ياگهواره يگنبد دارشیب مسطح

 2687 28175 67646 956951 3947547 5003007 تعداد
 0/1 0/6 1/4 19/1 78/9 0/100 درصد

 
 روستایی کشور معمولی واحدهاي مسکونی رطوبتی سقف فضاهاي زیستیکاري  نوع عایقترین  هعمدوضعیت و 

از مجمـوع واحـدهاي مسـکونی معمـولی روسـتایی دهـد،  نشان می 1392هاي  مسکن روستایی سال  نتایج طرح آمارگیري از ویژگی
کـاري  عـایقدرصد) فاقـد  1/3( واحد مسکونی 152754و  کاري رطوبتی عایقدرصد) داراي  96/9( واحد مسکونی 4849799، کشور

 است. اظهار نشده درصد) 0/0( واحد مسکونی 454 کاري رطوبتی عایقبوده و وضعیت سقف فضاهاي زیستی در رطوبتی 
 واحـد مسـکونی 1187197کـاري  عـایقنوع ، سقف فضاهاي زیستیدر رطوبتی کاري  عایقاز کل واحدهاي مسکونی داراي  همچنین 

درصـد) از  6/19( مسکونیواحد  948639، عایق رطوبتی آمادهدرصد) از  1/47( واحد مسکونی 2286190درصد) از کاهگل،  24/5(
 و بـوده  پالسـتیک یـا سـایر مصـالح قیرگـونی،درصـد) از  8/8( واحـد مسـکونی 425812 سفال شیروانی یا ایرانیت (سقف شیبدار)،

 درصد) اظهار نشده است 0/0( واحد مسکونی1961 کاري رطوبتی نوع عایقترین  هعمد
 

 1392:کاري رطوبتی سقف فضاهاي زیستی نوع عایقترین  هعمدواحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشور برحسب وضعیت و -41
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 شرح
تعداد 
واحد 

 مسکونی

 فاقد نوعترین  هعمدرطوبتی برحسب  کاري عایقداراي 
عایق

کاري 
 رطوبتی

اظهار 
 کاهگل جمع نشده

عایق 
رطوبتی 

 آماده

شیروانی  ،سفال
یا ایرانیت (سقف 

 شیبدار)

قیرگونی، 
پالستیک 

 یا سایر

اظهار 
 نشده

 454 152754 1961 425812 948639 2286190 1187197 4849799 5003007 تعداد
 0/0 3/1 0/0 8/8 19/6 47/1 24/5 96/9 0/100 درصد

 روستایی کشور معمولیواحدهاي مسکونی در کف فضاهاي زیستی  کار رفته هبي  هنوع مصالح عمد

 فضـاهاي زیسـتی کـفدر  کـار رفتـه هبـي  ه، مصـالح عمـداز مجموع واحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشوربراساس نتایج طرح، 
 2662219درصد) گل، گل و گچ یا  گل و آهک،  16/2( واحد مسکونی 809569درصد) موزاییک،  25/6( واحد مسکونی 1280110

 واحـد مسـکونی 197555 درصد) آجر یـا سـنگ، 0/5( واحد مسکونی 24905، بتن یا سیمان و ماسهدرصد)  53/2( واحد مسکونی
ي  هنـوع مصـالح عمـدو سـازي درصد) فاقدکف 0/5( واحد مسکونی26040که بوده است. ضمن آن درصد) چوب یا سایر مصالح 3/9(
 است.اظهار نشده درصد)  0/1( واحد مسکونی 2609 فضاهاي زیستی کفدر  کار رفته هب
 

   1392: فضاهاي زیستی کفدر  کار رفته هب ي همصالح عمدواحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشور برحسب نوع -42

 شرح
تعداد واحد 

 مسکونی
 موزاییک

گل، گل و گچ 
 یا  گل و آهک

بتن یا سیمان 
 و ماسه

آجر یا 
 سنگ

چوب یا 
 سایر

فاقدکف
 سازي

اظهار 
 نشده

 2609 26040 197555 24905 2662219 809569 1280110 5003007 تعداد
 0/1 0/5 3/9 0/5 53/2 16/2 25/6 0/100 درصد



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودارها
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 1392 غالب اهالی:اقتصادي فعالیت برحسب نوع  کشور روستاهاي -1نمودار 
 

 
 

 
 
 

 
 

 1392 :افت مسکونیب برحسب نوع کشورروستاهاي  -2نمودار 
 

 
 

 

 

 صنعت یا خدمات
6/5% 

 کشاورزي
93/5% 

 بافت غیرمتراکم
7/2% 

 بافت نیمه متراکم
41/9% 

 بافت متراکم
50/9% 
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 1392 :برحسب عمر روستایی کشور واحدهاي مسکونی معمولی -3مودار ن
 

 

 

 
 

 
 

  1392 مساحت زمین:برحسب  روستایی کشور واحدهاي مسکونی معمولی -4نمودار 

 

 
 

 سال و بیش تر25
29/8% 

 سال 24تا 15
21/1% 

 سال 14تا 5
31/0% 

 سال 5کمتراز 
18/1% 

 مترمربع 500بیش از 
16/0% 

 مترمربع 500تا 301
25/4% 

 مترمربع 300تا 201
24/3% 

 مترمربع یا کمتر 200
34/3% 
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 1392 مساحت زیربنا:کل برحسب  روستایی کشور واحدهاي مسکونی معمولی -5نمودار 

 
 

 
 
 

 1392 :برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستی روستایی کشور مسکونی معمولیواحدهاي  -6نمودار 

 

 
 
 

بیش از 
 مترمربع180

9/8% 

 مترمربع180تا 121
20/6% 

 مترمربع 120تا  60
56/9% 

 60کمتر از 
 مترمربع

12/6% 

 اظهار نشده
0/0% 

ي چوبی یا  سازه
 مختلط

 ي فلزي یا بتنی سازه 3/1%
14/9% 

 بنایی ي  سازه
81/9% 





 

 

 

 

 

 ها جدول
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 1392استان:  تفکیک بهغالب اهالی اقتصادي هاي کشور برحسب نوع فعالیت  روستا -1

 خدمات و صنعت کشاورزي تعداد روستا استان

ی          ق ئ ظ ض  2423 34903 37326  .......................... ض
 93 1856 1949  ...................... آذربایجان شرقی...........

 94 2098 2192  ................................... آذربایجان غربی
 7 1014 1021  ................................................... اردبیل

 75 879 954  ................................................. اصفهان
 53 207 260  ....................................................... ایالم
 18 356 374  ....................................................... البرز

 123 267 390  .................................................... بوشهر
 163 352 515  ..................................................... تهران

 41 498 539  ........................ چهارمحال و بختیاري
 28 878 906  ................................... خراسان جنوبی
 143 2380 2523  .................................... خراسان رضوي
 21 700 721  ................................... خراسان شمالی

 120 1891 2011  .............................................. خوزستان
 45 691 736  .................................................... زنجان
 10 283 293  ...................................................سمنان

 59 2662 2721  ......................... سیستان و بلوچستان
 291 1973 2264  ..................................................... فارس
 28 582 610  .................................................... قزوین

 3 131 134  .......................................................... قم
 30 1311 1341  .............................................. کردستان

 80 2148 2228  .................................................... کرمان
 49 1698 1747  ............................................... کرمانشاه

 24 690 714  ......................... کهگیلویه و بویراحمد
 8 920 928  ................................................. گلستان
 123 1875 1998  .................................................... گیالن

 21 1527 1548  .................................................. لرستان
 300 2122 2422  ................................................ مازندران
 58 779 837  .................................................. مرکزي

 249 897 1146  ............................................... هرمزگان
 35 908 943  ................................................... همدان

 29 332 361  ......................................................... یزد
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 1392استان:  تفکیک بهتولید صنایع دستی کارگاه هاي کشور برحسب وضعیت  روستا -2

 دستی تولید صنایع فاقد کارگاه دستی تولید صنایع کارگاه داراي تعداد روستا استان

ی          ق ئ ظ ض  34535 2791 37326  ......................... ض
 1626 323 1949  ................................ آذربایجان شرقی
 1952 240 2192  .................................. آذربایجان غربی

 975 46 1021  .................................................. اردبیل
 808 146 954  ................................................ اصفهان

 221 39 260  ...................................................... ایالم
 322 52 374  ...................................................... البرز

 359 31 390  ................................................... بوشهر
 461 54 515  .................................................... تهران

 523 17 539  ....................... چهارمحال و بختیاري
 832 74 906  .................................. خراسان جنوبی
 2182 341 2523  ................................... خراسان رضوي
 584 137 721  .................................. خراسان شمالی

 1967 44 2011  ............................................. خوزستان
 661 75 736  ................................................... زنجان
 254 39 293  ..................................................سمنان

 2655 66 2721  ........................ سیستان و بلوچستان
 2151 113 2264  .................................................... فارس
 591 19 610  ................................................... قزوین

 110 24 134  ......................................................... قم
 1267 74 1341  ............................................. کردستان

 2156 72 2228  ................................................... کرمان
 1685 62 1747  .............................................. کرمانشاه

 710 4 714  ........................ کهگیلویه و بویراحمد
 871 57 928  ................................................ گلستان
 1817 181 1998  ................................................... گیالن

 1503 45 1548  ................................................. لرستان
 2252 170 2422  ............................................... مازندران
 792 45 837  ................................................. مرکزي

 1086 60 1146  .............................................. هرمزگان
 821 122 943  .................................................. همدان

 340 21 361  ........................................................ یزد
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 1392استان:  تفکیک بهبافت مسکونی  نوعبرحسب  هاي کشور روستا -3

 بافت غیر متراکم نیمه متراکم  بافت بافت متراکم تعداد روستا استان

ی          ق ئ ظ ض  2684 15652 18990 37326  .......................... ض

 37 440 1472 1949  ................................. آذربایجان شرقی

 157 752 1282 2192  ................................... آذربایجان غربی

 34 374 613 1021  ................................................... اردبیل

 71 290 593 954  ................................................. اصفهان

 9 145 107 260  ....................................................... ایالم

 1 67 306 374  ....................................................... البرز

 29 132 229 390  .................................................... بوشهر

 5 168 342 515  ..................................................... تهران

 10 197 332 539  ........................ چهارمحال و بختیاري

 127 444 334 906  ................................... خراسان جنوبی

 251 1307 964 2523  .................................... خراسان رضوي

 52 238 431 721  ................................... خراسان شمالی

 247 904 860 2011  .............................................. خوزستان

 4 142 590 736  .................................................... زنجان

 16 50 227 293  ...................................................سمنان

 94 840 1787 2721  ......................... سیستان و بلوچستان

 116 813 1335 2264  ..................................................... فارس

 29 126 456 610  .................................................... قزوین

 3 17 114 134  .......................................................... قم

 44 430 866 1341  .............................................. کردستان

 164 1633 430 2228  .................................................... کرمان

 106 979 661 1747  ............................................... کرمانشاه

 108 444 162 714  ......................... کهگیلویه و بویراحمد

 77 423 428 928  ................................................. گلستان

 370 1173 455 1998  .................................................... گیالن

 161 770 617 1548  .................................................. لرستان

 88 1175 1159 2422  ................................................ مازندران

 32 337 468 837  .................................................. مرکزي

 214 543 390 1146  ............................................... هرمزگان

 25 255 663 943  ................................................... همدان

 2 42 317 361  ......................................................... یزد
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    1392استان:  تفکیک بهبرحسب وضعیت و جهت گسترش  هاي کشور روستا -4

 تعداد روستا استان

 داراي گسترش برحسب جهت
فاقد 

 سایر باغات اراضی زراعی جمع گسترش

ی          ق ئ ظ ض  15797 3526 5622 12381 21529 37326  .......................... ض
 1048 163 188 550 901 1949  ................................. آذربایجان شرقی
 1226 90 235 642 966 2192  ................................... آذربایجان غربی

 546 30 87 358 475 1021  ................................................... اردبیل
 252 78 228 395 702 954  ..................................................اصفهان

 65 80 57 59 195 260  ....................................................... ایالم
 113 6 56 199 261 374  ....................................................... البرز

 125 34 92 139 265 390  .................................................... بوشهر
 221 82 91 121 294 515  ..................................................... تهران

 330 17 29 164 209 539  ........................ چهارمحال و بختیاري
 404 28 389 86 502 906  ................................... خراسان جنوبی
 763 151 702 906 1760 2523  .................................... خراسان رضوي
 323 44 208 145 398 721  ................................... خراسان شمالی

 1028 67 259 657 983 2011  .............................................. خوزستان
 314 56 90 276 422 736  .................................................... زنجان
 123 29 62 78 170 293  ................................................... سمنان

 1338 77 447 859 1383 2721  ......................... سیستان و بلوچستان
 985 100 355 825 1279 2264  ..................................................... فارس
 159 102 170 178 451 610  .................................................... قزوین

 53 13 34 34 81 134  .......................................................... قم
 740 58 150 392 601 1341  .............................................. کردستان

 1027 314 358 529 1201 2228  .................................................... کرمان
 934 26 161 626 813 1747  ............................................... کرمانشاه

 297 43 30 344 417 714  ......................... کهگیلویه و بویراحمد
 414 3 36 475 514 928  ................................................. گلستان
 563 811 232 391 1435 1998  .................................................... گیالن

 487 83 109 869 1061 1548  .................................................. لرستان
 572 671 68 1110 1850 2422  ................................................ مازندران
 432 71 102 233 405 837  .................................................. مرکزي

 465 64 340 277 681 1146  ............................................... هرمزگان
 321 115 83 425 622 943  ................................................... همدان

 129 22 173 38 232 361  ......................................................... یزد
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 1392استان:  تفکیک بهدر احداث واحدهاي مسکونی  کار رفته هبي  هعمدبرحسب نوع مصالح   هاي کشور روستا -5

 مصالح توام مصالح غیر بومی مصالح بومی تعداد روستا استان

ی          ق ئ ظ ض  14281 17457 5588 37326  .......................... ض

 410 1155 384 1949  ................................. آذربایجان شرقی

 765 787 640 2192  ................................... آذربایجان غربی

 560 418 43 1021  ................................................... اردبیل

 208 705 41 954  ................................................. اصفهان

 36 220 4 260  ....................................................... ایالم

 195 169 10 374  ....................................................... البرز

 101 225 64 390  .................................................... بوشهر

 84 427 4 515  ..................................................... تهران

 257 160 121 539  ........................ و بختیاري چهارمحال

 474 313 119 906  ................................... خراسان جنوبی

 1412 905 206 2523  .................................... خراسان رضوي

 331 299 91 721  ................................... خراسان شمالی

 389 1171 451 2011  .............................................. خوزستان

 163 391 182 736  .................................................... زنجان

 254 26 12 293  ...................................................سمنان

 967 876 878 2721  ......................... سیستان و بلوچستان

 1025 1029 211 2264  ..................................................... فارس

 233 343 34 610  .................................................... قزوین

 3 131 0 134  .......................................................... قم

 418 300 623 1341  .............................................. کردستان

 594 1475 159 2228  .................................................... کرمان

 1407 171 169 1747  ............................................... کرمانشاه

 526 37 151 714  ......................... کهگیلویه و بویراحمد

 206 611 111 928  ................................................. گلستان

 1119 689 190 1998  .................................................... گیالن

 849 528 171 1548  .................................................. لرستان

 356 1928 138 2422  ................................................ مازندران

 212 482 142 837  .................................................. مرکزي

 495 558 93 1146  ............................................... هرمزگان

 178 633 132 943  ................................................... همدان

 52 294 14 361  ......................................................... یزد
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 1392استان:  تفکیک بهآوري و دفع زباله  برحسب وضعیت و سازمان مسئول جمع  هاي کشور روستا -6

 تعداد روستا استان

 آوري و دفع زباله داراي سازمان مسئول جمع
سازمان  فاقد

آوري  مسئول جمع
 جمع و دفع زباله

، يداربخش
یا  يدهدار

 يدهیار

اسالمی  يشورا
 يشهردار ای يآباد

 ریسا ایشهر نزدیک 
ی          ق ئ ظ ض  20559 1812 14955 16767 37326  ......................... ض

 1262 58 629 687 1949  ................................ آذربایجان شرقی

 1569 63 560 623 2192  .................................. آذربایجان غربی

 635 80 306 386 1021  .................................................. اردبیل

 120 66 768 834 954  .................................................اصفهان

 51 28 180 209 260  ...................................................... ایالم

 184 15 175 190 374  ...................................................... البرز

 159 24 207 231 390  ................................................... بوشهر

 49 197 268 466 515  .................................................... تهران

 351 8 179 188 539  ....................... چهارمحال و بختیاري

 562 33 311 344 906  .................................. خراسان جنوبی

 850 157 1515 1673 2523  ................................... خراسان رضوي

 482 7 232 239 721  .................................. خراسان شمالی

 1259 143 609 752 2011  ............................................. خوزستان

 418 33 286 318 736  ................................................... زنجان

 125 11 157 168 293  .................................................. سمنان

 2154 57 510 567 2721  ........................ سیستان و بلوچستان

 862 162 1240 1402 2264  .................................................... فارس

 200 24 386 410 610  ................................................... قزوین

 37 10 87 97 134  ......................................................... قم

 918 29 394 423 1341  ............................................. کردستان

 1399 42 787 829 2228  ................................................... کرمان

 1459 60 228 288 1747  .............................................. کرمانشاه

 541 2 171 173 714  ........................ کهگیلویه و بویراحمد

 274 21 633 654 928  ................................................ گلستان

 1260 122 616 738 1998  ................................................... گیالن

 1196 22 329 352 1548  ................................................. لرستان

 761 210 1451 1661 2422  ............................................... مازندران

 313 54 470 524 837  ................................................. مرکزي

 604 27 516 542 1146  .............................................. هرمزگان

 448 14 480 495 943  .................................................. همدان

 55 31 275 306 361  ........................................................ یزد
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 1392استان:  تفکیک بهمورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی  ي وسیلهنوع  ترین عمدهبرحسب   هاي کشور روستا -7

 سایروانت یا  بوس مینی یا اتوبوس تاکسی سرویس تعداد روستا استان

ی          ق ئ ظ ض  4202 7859 25264 37326  .......................... ض
 180 269 1500 1949  ................................. آذربایجان شرقی
 205 605 1382 2192  ................................... آذربایجان غربی

 62 104 855 1021  ................................................... اردبیل
 19 530 405 954  ................................................. اصفهان

 51 27 181 260  ....................................................... ایالم
 0 26 348 374  ....................................................... البرز

 17 77 296 390  .................................................... بوشهر
 26 68 422 515  ..................................................... تهران

 21 120 398 539  ........................ چهارمحال و بختیاري
 31 247 628 906  ................................... خراسان جنوبی
 81 1075 1366 2523  .................................... خراسان رضوي
 99 212 410 721  ................................... خراسان شمالی

 189 281 1541 2011  .............................................. خوزستان
 42 72 622 736  .................................................... زنجان
 13 115 165 293  ...................................................سمنان

 1020 452 1249 2721  ......................... سیستان و بلوچستان
 215 581 1469 2264  ..................................................... فارس
 15 126 469 610  .................................................... قزوین

 37 48 49 134  .......................................................... قم
 96 432 813 1341  .............................................. کردستان

 207 330 1691 2228  .................................................... کرمان
 60 358 1328 1747  ............................................... کرمانشاه

 39 39 635 714  ......................... کهگیلویه و بویراحمد
 34 138 756 928  ................................................. گلستان
 704 147 1147 1998  .................................................... گیالن

 84 349 1115 1548  .................................................. لرستان
 128 284 2010 2422  ................................................ مازندران
 310 220 307 837  .................................................. مرکزي

 107 83 955 1146  ............................................... هرمزگان
 55 232 656 943  ................................................... همدان

 55 212 94 361  ......................................................... یزد
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 1392تفکیک استان:  به قیمت یک مترمربع زمین براي احداث واحد مسکونی ي هاي کشور برحسب متوسط مظنه روستا -8

 تعداد روستا استان

 شده خرید و فروش زمین داراي هايآبادي
 زمین فاقد هايآبادي

 تعداد شده خرید و فروش
میانگین قیمت خرید یک مترمربع 

 (هزارریال) زمین

ی          ق ئ ظ ض  24033 836/7 13293 37326  ........................... ض
 1329 980/0 620 1949  .................................. آذربایجان شرقی
 1504 709/5 688 2192  .................................... آذربایجان غربی

 851 872/1 170 1021  .................................................... اردبیل
 369 774/0 585 954  .................................................. اصفهان

 63 1733/4 197 260  ........................................................ ایالم
 229 603/9 145 374  ........................................................ البرز

 212 397/6 178 390  ..................................................... بوشهر
 108 4130/0 407 515  ...................................................... تهران

 360 614/8 179 539  ......................... چهارمحال و بختیاري
 757 608/4 149 906  .................................... خراسان جنوبی
 1169 591/4 1354 2523  ..................................... خراسان رضوي
 468 625/9 253 721  .................................... خراسان شمالی

 1513 850/7 498 2011  ............................................... خوزستان
 560 1157/5 176 736  ..................................................... زنجان
 150 797/1 143 293  ....................................................سمنان

 2464 461/1 257 2721  .......................... سیستان و بلوچستان
 1558 465/1 706 2264  ...................................................... فارس
 348 775/6 262 610  ..................................................... قزوین

 64 1661/6 70 134  ........................................................... قم
 1047 679/4 294 1341  ............................................... کردستان

 1776 406/9 452 2228  ..................................................... کرمان
 1452 638/1 295 1747  ................................................ کرمانشاه

 555 333/3 159 714  .......................... کهگیلویه و بویراحمد
 394 659/4 534 928  .................................................. گلستان
 725 776/6 1273 1998  ..................................................... گیالن

 1130 499/3 418 1548  ................................................... لرستان
 621 1034/1 1801 2422  ................................................. مازندران
 510 558/3 327 837  ................................................... مرکزي

 930 455/7 216 1146  ................................................ هرمزگان
 617 528/0 326 943  .................................................... همدان

 198 549/6 163 361  .......................................................... یزد
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 1392تفکیک استان:  به مسکونیي احداث یک مترمربع زیربناي ي هزینه برحسب متوسط مظنهبرحسب  هاي کشور روستا -9

 تعداد روستا استان
 مسکونی احداثی واحد يداراي ها يآباد

فاقد واحد  يهايآباد
 تعداد مسکونی احداثی

میانگین هزینه احداث یک مترمربع 
 (هزارریال)زیربنا 

ی          ق ئ ظ ض  14876 4166/5 22450 37326  ........................... ض
 558 3912/7 1391 1949  .................................. آذربایجان شرقی
 852 3434/8 1340 2192  .................................... آذربایجان غربی

 438 3532/5 583 1021  .................................................... اردبیل
 192 4994/6 762 954  ...................................................اصفهان

 26 5969/7 234 260  ........................................................ ایالم
 60 3984/2 314 374  ........................................................ البرز

 108 3743/8 282 390  ..................................................... بوشهر
 88 6020/8 428 515  ...................................................... تهران

 99 3529/9 440 539  ......................... چهارمحال و بختیاري
 556 4243/2 350 906  .................................... خراسان جنوبی
 621 3542/1 1902 2523  ..................................... خراسان رضوي
 268 3879/6 453 721  .................................... خراسان شمالی

 732 3542/8 1279 2011  ............................................... خوزستان
 449 4024/3 287 736  ..................................................... زنجان
 125 4371/8 168 293  .................................................... سمنان

 1752 2594/8 969 2721  .......................... سیستان و بلوچستان
 970 3596/7 1294 2264  ...................................................... فارس
 134 6206/4 476 610  ..................................................... قزوین

 37 5276/3 97 134  ........................................................... قم
 686 4443/9 655 1341  ............................................... کردستان

 1428 4521/1 800 2228  ..................................................... کرمان
 978 3615/3 769 1747  ................................................ کرمانشاه

 233 3576/9 481 714  .......................... کهگیلویه و بویراحمد
 234 3803/8 694 928  .................................................. گلستان
 422 5350/9 1576 1998  ..................................................... گیالن

 929 4481/5 619 1548  ................................................... لرستان
 406 5394/5 2016 2422  ................................................. مازندران
 426 5132/6 411 837  ................................................... مرکزي

 613 3200/1 533 1146  ................................................ هرمزگان
 315 3747/9 628 943  .................................................... همدان

 138 3849/3 223 361  .......................................................... یزد
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 1392تفکیک استان:  به مسکونییک مترمربع زیربناي ي ماهانهبهاي  ي اجاره  متوسط مظنهبرحسب  کشورهاي  روستا -10

 تعداد روستا استان
 استیجاري واحد مسکونی داراي هايآبادي

 واحد فاقد هايآبادي
 تعداد استیجاري مسکونی

یک  يمیانگین اجاره بهاي ماهانه
 ریال) (هزار زیربنا مترمربع

ی          ق ئ ظ ض  27861 19/1 9465 37326  ........................... ض

 1663 20/7 286 1949  .................................. آذربایجان شرقی

 1879 18/4 313 2192  .................................... آذربایجان غربی

 922 25/0 99 1021  .................................................... اردبیل

 563 16/6 391 954  .................................................. اصفهان

 156 33/0 104 260  ........................................................ ایالم

 225 12/8 149 374  ........................................................ البرز

 162 18/8 228 390  ..................................................... بوشهر

 178 34/5 337 515  ...................................................... تهران

 411 16/8 128 539  ......................... چهارمحال و بختیاري

 722 12/4 184 906  .................................... خراسان جنوبی

 1794 17/4 729 2523  ..................................... خراسان رضوي

 499 16/4 222 721  .................................... خراسان شمالی

 1556 21/0 455 2011  ............................................... خوزستان

 638 15/2 98 736  ..................................................... زنجان

 167 15/8 126 293  ....................................................سمنان

 2494 17/6 227 2721  .......................... سیستان و بلوچستان

 1481 17/9 783 2264  ...................................................... فارس

 464 17/3 146 610  ..................................................... قزوین

 94 16/3 40 134  ........................................................... قم

 983 16/6 358 1341  ............................................... کردستان

 1781 20/4 447 2228  ..................................................... کرمان

 1568 17/7 179 1747  ................................................ کرمانشاه

 519 12/2 195 714  .......................... کهگیلویه و بویراحمد

 615 16/3 313 928  .................................................. گلستان

 1179 24/0 819 1998  ..................................................... گیالن

 1322 15/5 226 1548  ................................................... لرستان

 1216 19/9 1206 2422  ................................................. مازندران

 687 16/6 150 837  ................................................... مرکزي

 923 15/7 223 1146  ................................................ هرمزگان

 784 18/9 159 943  .................................................... همدان
 214 12/6 147 361  .......................................................... یزد
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 1392استان:  تفکیک بهبرحسب جهت جغرافیایی نماها  معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -11

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی
 غرب شرق جنوب شمال هاتعداد نما

اظهار 
 نشده

ی          ق ئ ظ ض   ................ ض
5003007 956407

9 
2187169 3108284 2459056 1809570 17888 

 52 62755 100270 171448 60656 395130 275397  ..................... آذربایجان شرقی

 452 74502 129640 159845 79022 443009 237287  ....................... آذربایجان غربی

 571 56643 60039 67229 56818 240728 105330  ....................................... اردبیل

 193 61626 86461 112474 78614 339176 192324  ......................................اصفهان

 205 27111 30769 43841 32322 134042 65303  ........................................... ایالم

 32 9290 13578 24731 17437 65036 40792  ........................................... البرز

 195 23377 17281 21712 22061 84431 71698  ........................................ بوشهر

 36 57625 69538 105504 79137 311804 226918  ......................................... تهران

 637 27795 40635 53903 27744 150078 79642  ............ چهارمحال و بختیاري

 179 27602 35229 48639 41548 153018 81198  ....................... خراسان جنوبی

 1014 148047 220648 271940 169557 810191 443229  ........................ خراسان رضوي

 113 53987 70053 80041 64432 268513 102145  ....................... خراسان شمالی

 1353 43449 59623 68710 59693 231474 210196  .................................. خوزستان

 758 25208 40926 52103 24205 142442 91043  ........................................ زنجان

 34 17615 19673 23068 21854 82210 39137  ....................................... سمنان

 836 29499 59859 115947 32830 238134 225177  ............. بلوچستان سیستان و

 1056 137358 193797 205092 156245 692492 338150  ......................................... فارس

 262 32326 42595 59215 36558 170695 84523  ........................................ قزوین

 0 5237 5987 5931 6895 24050 14554  .............................................. قم

 1467 39616 51653 63590 42983 197841 121238  .................................. کردستان

 424 101109 124235 192112 150503 567959 266685  ........................................ کرمان

 203 60129 70746 87301 75541 293717 127303  ................................... کرمانشاه

 876 21903 24962 28117 19599 94581 61715  ............. کهگیلویه و بویراحمد

 618 129482 143434 169765 151480 594160 202460  ..................................... گلستان

 3618 40193 131138 128416 64831 364578 279905  ........................................ گیالن

 850 36384 44166 70568 44267 195385 133671  ...................................... لرستان

  .................................... مازندران
402467 118641

7 
315468 332605 289126 249218 1039 

 33 43613 56069 71090 47582 218355 104727  ...................................... مرکزي

 400 90157 114170 141531 130391 476248 163468  ................................... هرمزگان

 152 59645 93499 104679 56414 314237 173820  ....................................... همدان
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 230 17071 19256 27138 20482 83947 41506  ............................................. یزد
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 1392استان:  تفکیک بهو میانگین آن برحسب تعداد نما  معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -12

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی
میانگین 
 تعداد نما

 سه نما دو نما یک نما
چهار نما و 

 تر بیش
 نشدهاظهار 

ی          ق ئ ظ ض   ........................ ض
500300

7 
1/9 228460

6 
141986

4 
597797 682852 17888 

 52 16656 5999 68477 184214 1/4 275397  ............................... آذربایجان شرقی

 452 33847 11512 103943 87532 1/9 237287  ................................. آذربایجان غربی

 571 17882 25135 24801 36941 2/3 105330  ................................................. اردبیل

 193 21802 7019 82383 80926 1/8 192324  ............................................... اصفهان

 205 12459 7134 22623 22882 2/1 65303  ..................................................... ایالم

 32 4663 1595 10163 24338 1/6 40792  ..................................................... البرز

 195 1504 746 7683 61570 1/2 71698  .................................................. بوشهر

 36 9235 2481 59008 156158 1/4 226918  ................................................... تهران

 637 12068 4849 32389 29698 1/9 79642  ...................... چهارمحال و بختیاري

 179 12469 5585 30308 32657 1/9 81198  ................................. خراسان جنوبی

 1014 68911 21281 166310 185712 1/8 443229  .................................. خراسان رضوي

 113 26086 29816 24862 21268 2/6 102145  ................................. خراسان شمالی

 1353 1542 235 18841 188224 1/1 210196  ............................................ خوزستان

 758 9134 2882 25244 53026 1/6 91043  .................................................. زنجان

 34 8290 4653 12569 13591 2/1 39137  .................................................سمنان

 836 934 61 11743 211604 1/1 225177  ....................... سیستان و بلوچستان

 1056 68389 34381 115478 118847 2/1 338150  ................................................... فارس

 262 17152 6431 32837 27842 2/0 84523  .................................................. قزوین

 0 1664 540 4548 7802 1/7 14554  ........................................................ قم

 1467 13219 4480 38193 63879 1/7 121238  ............................................ کردستان

 424 35047 54715 67460 109039 2/1 266685  .................................................. کرمان

 203 31774 21897 37377 36051 2/3 127303  ............................................. کرمانشاه

 876 4271 2708 17076 36784 1/6 61715  ....................... کهگیلویه و بویراحمد

 618 47367 84086 45326 25063 2/9 202460  ............................................... گلستان

 3618 9545 10581 37457 218704 1/3 279905  .................................................. گیالن

 850 10495 3452 31218 87656 1/5 133671  ................................................ لرستان

 1039 90431 167521 101562 41914 3/0 402467  .............................................. مازندران

 33 21384 9028 43810 30473 2/1 104727  ................................................ مرکزي

 400 43817 58732 49350 11169 2/9 163468  ............................................. هرمزگان

 152 23582 6076 75177 68833 1/8 173820  ................................................. همدان

 230 7233 2185 21650 10209 2/0 41506  ....................................................... یزد
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 1392استان:  تفکیک بهبرحسب نوع بازشو در فضاهاي زیستی  معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -13

 بازشوي بزرگداراي  بازشوي متوسطداراي  بازشوي کوچکداراي  تعداد واحد مسکونی استان

ی          ق ئ ظ ض  4214110 4218174 2640732 5003007  ....................... ض

 194140 205885 132782 275397  .............................. آذربایجان شرقی

 157486 226089 124921 237287  ................................ آذربایجان غربی

 76835 95184 48116 105330  ................................................ اردبیل

 191151 125164 90457 192324  ...............................................اصفهان

 60020 54134 25854 65303  .................................................... ایالم

 39238 39188 27753 40792  .................................................... البرز

 57583 69486 24928 71698  ................................................. بوشهر

 214052 181720 56895 226918  .................................................. تهران

 78020 63472 22841 79642  ..................... چهارمحال و بختیاري

 66104 74372 43369 81198  ................................ خراسان جنوبی

 390938 362245 210469 443229  ................................. خراسان رضوي

 66069 98558 56001 102145  ................................ خراسان شمالی

 193706 160303 90668 210196  ........................................... خوزستان

 76854 81092 58538 91043  ................................................. زنجان

 32001 36140 15641 39137  ................................................ سمنان

 114134 198630 125753 225177  ...................... سیستان و بلوچستان

 303755 253757 147478 338150  .................................................. فارس

 76641 61995 34431 84523  ................................................. قزوین

 14323 13004 7525 14554  ....................................................... قم

 71772 114317 82856 121238  ........................................... کردستان

 223580 242451 139194 266685  ................................................. کرمان

 118165 100865 56665 127303  ............................................ کرمانشاه

 56730 49174 31470 61715  ...................... کهگیلویه و بویراحمد

 167949 192536 134874 202460  .............................................. گلستان

 256780 263358 255677 279905  ................................................. گیالن

 126756 94305 50423 133671  ............................................... لرستان

 335636 377959 298378 402467  ............................................. مازندران

 97146 85704 42764 104727  ............................................... مرکزي

 147554 161925 123098 163468  ............................................ هرمزگان

 168287 108116 61486 173820  ................................................ همدان

 40705 27048 19430 41506  ...................................................... یزد
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 1392استان: تفکیک بهدر فضاهاي زیستی نوع، تعداد بازشو ومیانگین آن برحسب  روستایی کشور  معمولی واحدهاي مسکونی -14

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی
 میانگین

 هابازشو

 کل

 جمع
 3کمتر از 
 بازشو

 5تا  3
  بازشو 

  5از بیش
 بازشو

ی          ق ئ ظ ض  2444845 2259893 298269 5003007 5/9 5003007  ........................ ض
 95913 156550 22934 275397 5/2 275397  .............................. آذربایجان شرقی
 97795 129431 10061 237287 5/7 237287  ................................ آذربایجان غربی

 52453 47200 5677 105330 6/0 105330  ................................................ اردبیل
 92198 85341 14786 192324 5/9 192324  .............................................. اصفهان

 30399 30793 4111 65303 5/7 65303  .................................................... ایالم
 29299 11096 396 40792 7/8 40792  .................................................... البرز

 30776 37946 2976 71698 5/5 71698  ................................................. بوشهر
 42431 138682 45806 226918 4/1 226918  .................................................. تهران

 44701 32089 2851 79642 6/4 79642  ..................... چهارمحال و بختیاري
 36660 42330 2208 81198 5/6 81198  ................................ خراسان جنوبی
 136410 269122 37697 443229 4/8 443229  ................................. خراسان رضوي
 42026 55721 4398 102145 5/4 102145  ................................ خراسان شمالی

 105766 94815 9615 210196 5/9 210196  ........................................... خوزستان
 46535 41814 2694 91043 6/2 91043  ................................................. زنجان
 22265 15507 1365 39137 6/4 39137  ................................................سمنان

 60836 121141 43200 225177 4/6 225177  ...................... سیستان و بلوچستان
 168767 157227 12156 338150 5/8 338150  .................................................. فارس
 33756 46243 4524 84523 5/3 84523  ................................................. قزوین

 9329 4444 780 14554 7/0 14554  ....................................................... قم
 42781 71576 6881 121238 5/0 121238  ........................................... کردستان

 88199 156707 21778 266685 5/2 266685  ................................................. کرمان
 59805 61097 6401 127303 5/7 127303  ............................................ کرمانشاه

 39092 20886 1737 61715 6/8 61715  ...................... کهگیلویه و بویراحمد
 146042 52454 3964 202460 7/2 202460  .............................................. گلستان
 243846 35140 918 279905 8/4 279905  ................................................. گیالن

 44892 79485 9293 133671 5/0 133671  ............................................... لرستان
 335998 64649 1820 402467 8/0 402467  ............................................. مازندران
 54142 46478 4107 104727 5/9 104727  ............................................... مرکزي

 105630 54123 3714 163468 6/4 163468  ............................................ هرمزگان
 77039 88322 8459 173820 5/7 173820  ................................................ همدان

 29064 11481 961 41506 7/5 41506  ...................................................... یزد

2 
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تفکیـک   در فضـاهاي زیسـتی بـه    برحسب نوع، تعـداد بازشـو و میـانگین آن      واحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشور  -14
 (ادامه)  1392استان:

 استان

 کوچک يبازشو

 بازشو 5از  بیش  بازشو 5تا  3 بازشو 3کمتر از  جمع

ی          ق ئ ظ ض  38433 362117 2240182 2640732  ........................ ض
 1265 17911 113605 132782  .............................. آذربایجان شرقی
 2181 17302 105439 124921  ................................ آذربایجان غربی

 602 5870 41645 48116  ................................................ اردبیل
 797 10420 79240 90457  .............................................. اصفهان

 167 3455 22231 25854  .................................................... ایالم
 486 5147 22120 27753  .................................................... البرز

 68 1569 23291 24928  ................................................. بوشهر
 199 4920 51775 56895  .................................................. تهران

 1205 3953 17683 22841  ..................... چهارمحال و بختیاري
 870 11074 31425 43369  ................................ خراسان جنوبی
 1952 31890 176626 210469  ................................. خراسان رضوي
 1526 15607 38868 56001  ................................ خراسان شمالی

 483 7410 82776 90668  ........................................... خوزستان
 3697 14302 40539 58538  ................................................. زنجان
 71 1925 13645 15641  ................................................سمنان

 1518 19237 104997 125753  ...................... سیستان و بلوچستان
 889 15843 130745 147478  .................................................. فارس
 160 4783 29488 34431  ................................................. قزوین

 323 1390 5812 7525  ....................................................... قم
 680 18390 63785 82856  ........................................... کردستان

 1015 24193 113985 139194  ................................................. کرمان
 1031 6987 48646 56665  ............................................ کرمانشاه

 342 3151 27978 31470  ...................... کهگیلویه و بویراحمد
 1460 8404 125010 134874  .............................................. گلستان
 9287 32797 213593 255677  ................................................. گیالن

 352 8251 41820 50423  ............................................... لرستان
 2481 28563 267334 298378  ............................................. مازندران
 1214 6864 34686 42764  ............................................... مرکزي

 1028 19200 102870 123098  ............................................ هرمزگان
 595 7546 53345 61486  ................................................ همدان
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 491 3760 15180 19430  ...................................................... یزد

2 
تفکیـک   نوع، تعداد بازشو و میانگین آن در فضاهاي زیستی بـه   برحسب کشور  معمولی روستایی  معمولی  واحدهاي مسکونی -14

 (ادامه)  1392استان:

 استان

 بازشوي بزرگ بازشوي متوسط

 جمع
 3کمتر از 
 بازشو

 5تا  3
  بازشو

 5از  بیش
 بازشو

 جمع
 3کمتر از 
 بازشو

 5تا  3
  بازشو

 5از  بیش
 بازشو

ی          ق ئ ظ ض 421817  ........................ ض
4 

17401
88 

1962492 515493 
42141

10 
259025

2 
1282481 341377 

 17340 92716 84084 194140 21456 77120 107308 205885  .............................. آذربایجان شرقی
 6006 29429 122051 157486 30958 122607 72524 226089  ................................ آذربایجان غربی

 7009 19177 50649 76835 16562 46454 32169 95184  ................................................ اردبیل
 33298 87553 70300 191151 3783 34274 87107 125164  .............................................. اصفهان

 5706 19979 34335 60020 4493 24526 25114 54134  .................................................... ایالم
 3730 10336 25171 39238 8190 21342 9657 39188  .................................................... البرز

 1249 17345 38989 57583 6215 37716 25555 69486  ................................................. بوشهر
 5355 44797 163900 214052 4855 54412 122452 181720  .................................................. تهران

 12503 37718 27799 78020 5047 24988 33437 63472  ..................... چهارمحال و بختیاري
 1938 11961 52205 66104 5499 39954 28919 74372  ................................ خراسان جنوبی
 13503 89885 287550 390938 21120 137376 203749 362245  ................................. خراسان رضوي
 419 7025 58625 66069 12567 45993 39998 98558  ................................ خراسان شمالی

 27698 91314 74694 193706 12488 59209 88606 160303  ........................................... خوزستان
 4461 21063 51330 76854 7790 33289 40013 81092  ................................................. زنجان
 2213 7635 22153 32001 7223 20988 7929 36140  ................................................سمنان

 526 12885 100723 114134 15660 100376 82595 198630  ...................... سیستان و بلوچستان
 35310 146140 122305 303755 21293 111207 121258 253757  .................................................. فارس
 6785 29288 40567 76641 3936 26689 31370 61995  ................................................. قزوین

 1401 5883 7039 14323 1741 5884 5378 13004  ....................................................... قم
 1418 9529 60826 71772 6857 58221 49239 114317  ........................................... کردستان

 12985 45242 165353 223580 7077 92078 143296 242451  ................................................. کرمان
 10621 39036 68508 118165 9631 44820 46414 100865  ............................................ کرمانشاه

 6482 23650 26597 56730 10018 23564 15592 49174  ...................... کهگیلویه و بویراحمد
 6925 56830 104194 167949 45344 110881 36311 192536  .............................................. گلستان
 20347 70710 165723 256780 71270 150844 41243 263358  ................................................. گیالن

 6345 41708 78703 126756 6501 41727 46078 94305  ............................................... لرستان
 38398 71851 225387 335636 114035 212037 51886 377959  ............................................. مازندران
 7348 26421 63378 97146 12659 39850 33196 85704  ............................................... مرکزي

 862 16523 130169 147554 12405 115838 33681 161925  ............................................ هرمزگان
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 30247 79594 58447 168287 6036 37540 64539 108116  ................................................ همدان
 12948 19258 8499 40705 2786 10687 13574 27048  ...................................................... یزد

 1392استان:  تفکیک به میانگین آننوع، تعداد طبقات و برحسب  معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -15

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی
تعداد  میانگین

 طبقات

 کل

 تر دو طبقه و بیش یک طبقه جمع

ی          ق ئ ظ ض  775232 4227776 5003007 1/2 5003007  ..................... ض
 50258 225139 275397 1/2 275397  ........................... آذربایجان شرقی
 23858 213429 237287 1/1 237287  ............................. آذربایجان غربی

 11077 94253 105330 1/1 105330  ............................................. اردبیل
 38307 154017 192324 1/2 192324  ........................................... اصفهان

 30269 35034 65303 1/6 65303  .................................................... ایالم
 2245 38547 40792 1/1 40792  .................................................... البرز

 3292 68406 71698 1/1 71698  ................................................. بوشهر
 102484 124434 226918 1/7 226918  ............................................... تهران

 12629 67013 79642 1/2 79642  .................. چهارمحال و بختیاري
 3134 78063 81198 1/0 81198  ............................. خراسان جنوبی
 61544 381686 443229 1/1 443229  .............................. خراسان رضوي
 16936 85209 102145 1/2 102145  ............................. خراسان شمالی

 6552 203644 210196 1/0 210196  ........................................ خوزستان
 14524 76519 91043 1/2 91043  .............................................. زنجان
 8904 30233 39137 1/2 39137  .............................................سمنان

 1188 223989 225177 1/0 225177  ................... سیستان و بلوچستان
 14062 324088 338150 1/1 338150  ............................................... فارس
 21677 62846 84523 1/3 84523  .............................................. قزوین

 3945 10609 14554 1/3 14554  .................................................... قم
 53098 68140 121238 1/5 121238  ........................................ کردستان

 5711 260974 266685 1/0 266685  .............................................. کرمان
 17848 109455 127303 1/1 127303  ......................................... کرمانشاه

 6764 54951 61715 1/1 61715  ................... کهگیلویه و بویراحمد
 33054 169406 202460 1/2 202460  ........................................... گلستان
 32123 247782 279905 1/1 279905  .............................................. گیالن

 25362 108309 133671 1/2 133671  ............................................ لرستان
 80684 321783 402467 1/3 402467  .......................................... مازندران
 27531 77196 104727 1/3 104727  ............................................ مرکزي

 647 162821 163468 1/0 163468  ......................................... هرمزگان
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 52221 121599 173820 1/3 173820  ............................................. همدان
 13304 28202 41506 1/3 41506  ................................................... یزد

2 
 (ادامه) 1392استان:  تفکیک به نوع، تعداد طبقات و میانگین آنبرحسب  معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -15

 استان

 تعداد طبقات روي زمین زمین زیرتعداد طبقات 

 یک طبقه جمع
دو طبقه و 

 تر بیش
 یک طبقه جمع

دو طبقه و 
 تر بیش

ی          ق ئ ظ ض  632977 4370030 5003007 0 168297 168297  ..................... ض
 40347 235050 275397 0 11673 11673  ........................... آذربایجان شرقی
 20830 216457 237287 0 3684 3684  ............................. آذربایجان غربی

 8766 96564 105330 0 2665 2665  ............................................. اردبیل
 31759 160566 192324 0 7838 7838  ........................................... اصفهان

 22195 43109 65303 0 10884 10884  ................................................. ایالم
 1830 38962 40792 0 441 441  ................................................. البرز

 3223 68475 71698 0 106 106  .............................................. بوشهر
 85222 141697 226918 0 25519 25519  ............................................... تهران

 10613 69029 79642 0 2248 2248  .................. بختیاري چهارمحال و
 2840 78357 81198 0 310 310  ............................. خراسان جنوبی
 48025 395204 443229 0 14183 14183  .............................. خراسان رضوي
 12555 89590 102145 0 4868 4868  ............................. خراسان شمالی

 2411 207785 210196 0 4265 4265  ........................................ خوزستان
 7324 83719 91043 0 7533 7533  .............................................. زنجان
 6662 32475 39137 0 2456 2456  .............................................سمنان

 783 224394 225177 0 457 457  ................... سیستان و بلوچستان
 10738 327412 338150 0 4334 4334  ............................................... فارس
 17277 67246 84523 0 5005 5005  .............................................. قزوین

 3026 11528 14554 0 1162 1162  .................................................... قم
 49677 71561 121238 0 5420 5420  ........................................ کردستان

 4283 262402 266685 0 1665 1665  .............................................. کرمان
 12569 114734 127303 0 5403 5403  ......................................... کرمانشاه

 4944 56771 61715 0 2617 2617  ................... کهگیلویه و بویراحمد
 29776 172684 202460 0 3590 3590  ........................................... گلستان
 29371 250533 279905 0 3178 3178  .............................................. گیالن

 18383 115288 133671 0 7159 7159  ............................................ لرستان
 75864 326604 402467 0 6121 6121  .......................................... مازندران
 24748 79979 104727 0 3133 3133  ............................................ مرکزي

 395 163073 163468 0 252 252  ......................................... هرمزگان
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 43550 130270 173820 0 9163 9163  ............................................. همدان

 2992 38514 41506 0 10965 10965  ................................................... یزد

  1392استان:  تفکیک بهو میانگین آن برحسب عمر  معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -16

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی
  میانگین

 عمر (سال)
 سال 24تا  15 سال 14تا  5 سال 5کمتر از 

سال و  25
 تربیش

ی          ق ئ ظ ض  1489806 1057073 1549881 906248 17/9 5003007  ....................... ض
 84456 50521 81287 59134 18/5 275397  .............................. آذربایجان شرقی
 59389 58291 77844 41762 16/0 237287  ................................ آذربایجان غربی

 23403 27186 30478 24263 15/9 105330  ................................................ اردبیل
 72482 45770 51775 22298 22/3 192324  .............................................. اصفهان

 16789 14570 23509 10434 18/1 65303  .................................................... ایالم
 8204 7469 14971 10148 13/4 40792  .................................................... البرز

 13841 15329 28738 13790 13/9 71698  ................................................. بوشهر
 71918 63564 62147 29289 18/2 226918  .................................................. تهران

 22761 16283 25116 15482 17/4 79642  ..................... چهارمحال و بختیاري
 28555 20542 22555 9546 20/5 81198  ................................ خراسان جنوبی
 137927 78274 138978 88050 18/2 443229  ................................. خراسان رضوي
 26862 23596 32525 19162 16/9 102145  ................................ خراسان شمالی

 48796 45367 66396 49637 14/9 210196  ........................................... خوزستان
 24434 15365 28439 22805 18/3 91043  ................................................. زنجان
 18091 6916 9740 4390 25/9 39137  ................................................سمنان

 41410 54103 92835 36829 14/4 225177  ...................... سیستان و بلوچستان
 102810 76099 99203 60038 17/6 338150  .................................................. فارس
 21919 16931 27875 17798 17/3 84523  ................................................. قزوین

 6598 2625 3045 2286 26/7 14554  ....................................................... قم
 45040 21929 32189 22080 20/4 121238  ........................................... کردستان

 63499 42169 108254 52763 14/8 266685  ................................................. کرمان
 35613 28065 40555 23070 16/9 127303  ............................................ کرمانشاه

 15376 13194 18647 14498 15/7 61715  ...................... کهگیلویه و بویراحمد
 55857 47141 65831 33630 17/0 202460  .............................................. گلستان
 107081 69983 65724 37116 21/5 279905  ................................................. گیالن

 27627 20885 54797 30362 14/0 133671  ............................................... لرستان
 134827 85085 114813 67743 18/8 402467  ............................................. مازندران
 48577 16816 23659 15675 24/8 104727  ............................................... مرکزي
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 42847 40470 51898 28253 16/9 163468  ............................................ هرمزگان
 63180 24548 47697 38396 19/7 173820  ................................................ همدان

 19635 7986 8361 5524 24/5 41506  ...................................................... یزد

  1392استان:  تفکیک به و میانگین آن برحسب مساحت زمین معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -17

 استان
 واحد تعداد

 مسکونی

 میانگین
مساحت زمین 

 (مترمربع)

 200 
مترمربع و 

 کمتر

 300تا  201
 مترمربع

 500 تا 301
 مترمربع

 500 از بیش
 مترمربع

ی          ق ئ ظ ض  800979 1270197 1215860 1715971 370/4 5003007  ...................... ض
 43161 68464 63121 100651 353/8 275397  ............................ آذربایجان شرقی
 49311 63848 45893 78235 400/3 237287  .............................. آذربایجان غربی

 21472 28921 25538 29399 407/1 105330  .............................................. اردبیل
 17163 37572 55765 81825 297/3 192324  .............................................اصفهان

 11677 9127 11505 32993 401/4 65303  .................................................. ایالم
 8322 10461 11364 10645 395/8 40792  .................................................. البرز

 15068 24163 19200 13267 447/4 71698  ............................................... بوشهر
 6583 10939 25776 183620 170/7 226918  ................................................ تهران

 10319 24734 25258 19331 366/4 79642  ................... چهارمحال و بختیاري
 5190 23221 24276 28510 299/4 81198  .............................. خراسان جنوبی
 54593 102071 114728 171836 335/5 443229  ............................... خراسان رضوي
 24265 29527 22007 26347 438/2 102145  .............................. خراسان شمالی

 38034 52374 58272 61515 385/1 210196  ......................................... خوزستان
 13266 24789 24243 28744 366/4 91043  ............................................... زنجان
 7223 9330 8724 13860 408/1 39137  .............................................. سمنان

 24447 72486 56334 71909 326/7 225177  .................... سیستان و بلوچستان
 65341 120469 96606 55733 414/6 338150  ................................................ فارس
 16300 18741 17361 32120 381/1 84523  ............................................... قزوین

 1707 2145 2713 7990 287/8 14554  ..................................................... قم
 5586 12511 19863 83278 208/2 121238  ......................................... کردستان

 63679 107509 69034 26464 470/4 266685  ............................................... کرمان
 17285 30536 30163 49319 325/7 127303  .......................................... کرمانشاه

 10038 17896 21694 12086 378/0 61715  .................... کهگیلویه و بویراحمد
 25563 47515 55560 73822 347/9 202460  ............................................ گلستان
 88393 64178 55661 71673 578/5 279905  ............................................... گیالن

 19848 28097 32164 53561 338/3 133671  ............................................. لرستان
 39674 90834 105746 166214 325/2 402467  ........................................... مازندران
 23807 25672 23606 31643 447/9 104727  ............................................. مرکزي
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 39609 54840 36954 32065 441/8 163468  .......................................... هرمزگان
 29779 42196 43437 58408 359/0 173820  .............................................. همدان

 4273 15030 13294 8909 348/2 41506  .................................................... یزد

   1392استان:  تفکیک بهفضاها برحسب وضعیت و نوع عملکرد  معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -18

 استان
 واحد تعداد

 مسکونی

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 زیستی

ي فضاهاداراي 
با عملکرد 

 یشتیمع

ي با فضاهاداراي 
مشترك  عملکرد

  و معیشتی یستیز

 ي با عملکردفضاهاداراي 
ي با فضاهایا فاقد  ریسا

 عملکرد غیر زیستی

ی          ق ئ ظ ض  3487970 243523 1410600 5003007 5003007  ....................... ض
 155766 19705 116465 275397 275397  ............................. آذربایجان شرقی

 116282 13854 119478 237287 237287  ............................... آذربایجان غربی

 42519 9494 60508 105330 105330  ............................................... اردبیل

 149111 6020 38599 192324 192324  ............................................. اصفهان

 62225 752 2572 65303 65303  ................................................... ایالم

 27135 451 13713 40792 40792  ................................................... البرز

 68011 288 3629 71698 71698  ................................................ بوشهر

 222640 571 3834 226918 226918  ................................................. تهران

 40794 10228 32140 79642 79642  .................... چهارمحال و بختیاري

 57415 8351 23513 81198 81198  ............................... خراسان جنوبی

 277589 53273 128741 443229 443229  ................................ خراسان رضوي

 55675 1101 46582 102145 102145  ............................... خراسان شمالی

 170971 1355 38444 210196 210196  .......................................... خوزستان

 44611 5316 43653 91043 91043  ................................................ زنجان

 27570 1897 10003 39137 39137  ...............................................سمنان

 202921 538 23285 225177 225177  ..................... سیستان و بلوچستان

 286290 11483 42569 338150 338150  ................................................. فارس

 54608 5536 27458 84523 84523  ................................................ قزوین

 11400 1498 2087 14554 14554  ...................................................... قم

 64730 3954 59400 121238 121238  .......................................... کردستان

 244507 534 22193 266685 266685  ................................................ کرمان

 53644 6723 71127 127303 127303  ........................................... کرمانشاه

 47044 1435 14016 61715 61715  ..................... کهگیلویه و بویراحمد

 167577 5366 30849 202460 202460  ............................................. گلستان

 162691 26456 106986 279905 279905  ................................................ گیالن

 70208 1872 64910 133671 133671  .............................................. لرستان

 289132 15440 100051 402467 402467  ............................................ مازندران
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 62343 2895 44320 104727 104727  .............................................. مرکزي

 146501 1964 15403 163468 163468  ........................................... هرمزگان

 75141 21162 95234 173820 173820  ............................................... همدان

 30919 4012 8838 41506 41506  ..................................................... یزد

  1392استان:  تفکیک بهو میانگین آن برحسب کل مساحت زیربنا    معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -19

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی

مساحت  میانگین
 ي کلزیربنا

 (مترمربع)

 60کمتر از 
 مترمربع 

  120تا  60
 مترمربع

  180تا  121
 مترمربع

 180بیش از 
 مترمربع

ی          ق ئ ظ ض  491624 1032068 2848267 631049 111/0 5003007  ....................... ض
 39458 60370 149705 25864 122/2 275397  ............................. آذربایجان شرقی
 46425 56959 117133 16770 133/3 237287  ............................... آذربایجان غربی

 20009 28017 47475 9829 132/5 105330  ............................................... اردبیل
 26531 54768 102093 8933 129/6 192324  ..............................................اصفهان

 2381 9201 46042 7679 96/9 65303  ................................................... ایالم
 5572 10557 22603 2060 126/6 40792  ................................................... البرز

 1855 14811 44828 10204 100/0 71698  ................................................ بوشهر
 4980 18244 141346 62347 81/1 226918  ................................................. تهران

 17552 24980 34988 2122 144/8 79642  .................... چهارمحال و بختیاري
 2858 15064 55782 7494 101/1 81198  ............................... خراسان جنوبی
 39377 82945 271381 49527 106/2 443229  ................................ خراسان رضوي
 15160 21379 52415 13192 116/5 102145  ............................... خراسان شمالی

 22738 64651 105073 17734 122/5 210196  .......................................... خوزستان
 12301 20984 48829 8929 120/1 91043  ................................................ زنجان
 5464 8671 21049 3954 119/9 39137  ............................................... سمنان

 6050 25678 85255 108195 73/3 225177  ..................... سیستان و بلوچستان
 20757 107031 186635 23726 116/9 338150  ................................................. فارس
 6822 14286 50732 12682 106/0 84523  ................................................ قزوین

 1329 2558 8626 2041 106/6 14554  ...................................................... قم
 25917 29713 58964 6643 137/5 121238  .......................................... کردستان

 11431 32120 134319 88815 80/7 266685  ................................................ کرمان
 21520 30542 65080 10161 127/8 127303  ........................................... کرمانشاه

 5618 19545 32928 3624 121/0 61715  ..................... کهگیلویه و بویراحمد
 8466 26061 149336 18597 97/0 202460  ............................................. گلستان
 9711 44144 196453 29597 96/0 279905  ................................................ گیالن

 21531 27841 71573 12726 123/2 133671  .............................................. لرستان
 15150 62865 305769 18683 104/4 402467  ............................................ مازندران
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 19020 22786 54870 8051 131/0 104727  .............................................. مرکزي
 7170 37538 94251 24508 101/5 163468  ........................................... هرمزگان

 39960 42296 76791 14773 139/1 173820  ............................................... همدان
 8509 15464 15944 1588 141/6 41506  ..................................................... یزد

و متوسط نسـبت سـطح   ي همکف)  (زیربناي طبقهمیانگین سطح اشغال برحسب معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -20
 1392تفکیک استان: بهاشغال ساختمان به مساحت زمین آن 

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی

میانگین سطح 
 اشغال

 )مترمربع(

متوسط نسبت سطح 
اشغال ساختمان به 
 مساحت زمین آن 

 60 
مترمربع و 

 کمتر

 100تا  61
 مترمربع

 100بیش از 
 مترمربع 

ی          ق ئ ظ ض  2145781 2221263 635963 0/40 106/3 5003007  ...................... ض

 124069 121572 29756 0/43 113/3 275397  ............................ آذربایجان شرقی
 128887 90367 18033 0/43 128/6 237287  .............................. آذربایجان غربی

 62010 33452 9867 0/40 129/3 105330  .............................................. اردبیل
 116123 67192 9010 0/51 124/8 192324  .............................................اصفهان

 17844 39345 8114 0/45 91/1 65303  ................................................ ایالم
 24914 13894 1983 0/40 126/1 40792  ................................................ البرز

 31936 29639 10123 0/30 99/6 71698  ............................................. بوشهر
 54003 124291 48625 0/65 84/2 226918  ................................................ تهران

 55315 22059 2268 0/45 135/3 79642  ................... چهارمحال و بختیاري
 30797 42582 7819 0/41 99/6 81198  .............................. خراسان جنوبی
 161942 228788 52499 0/40 99/8 443229  ............................... خراسان رضوي
 47396 41756 12993 0/35 113/6 102145  .............................. خراسان شمالی

 123531 68891 17773 0/42 121/6 210196  ......................................... خوزستان
 41797 39429 9817 0/39 113/7 91043  ............................................... زنجان
 18097 16552 4488 0/40 111/4 39137  .............................................. سمنان

 50146 66836 108195 0/28 73/2 225177  .................... سیستان و بلوچستان
 208475 106376 23299 0/35 117/4 338150  ................................................ فارس
 36144 36582 11796 0/40 108/6 84523  ............................................... قزوین

 5289 7104 2160 0/47 94/3 14554  ..................................................... قم
 46175 66822 8241 0/65 109/2 121238  ......................................... کردستان

 65313 112646 88726 0/22 80/6 266685  ............................................... کرمان
 66778 49589 10936 0/47 119/2 127303  .......................................... کرمانشاه

 39499 18908 3307 0/40 123/8 61715  .................... کهگیلویه و بویراحمد
 48991 134338 19131 0/35 91/3 202460  ............................................ گلستان
 87715 160333 31857 0/28 93/1 279905  ............................................... گیالن

 65264 55618 12790 0/45 115/8 133671  ............................................. لرستان
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 150568 232574 19326 0/42 101/3 402467  ........................................... مازندران
 44827 49956 9944 0/37 112/3 104727  ............................................. مرکزي

 72138 66822 24508 0/29 101/5 163468  .......................................... هرمزگان
 88788 67888 17144 0/43 120/3 173820  .............................................. همدان

 31013 9058 1435 0/48 144/3 41506  .................................................... یزد

  1392استان:  تفکیک بهو میانگین آن برحسب مساحت زیربناي فضاهاي زیستی  معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -21

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی

مساحت  میانگین
 يفضاهازیربناي 
 (مترمربع)زیستی 

 40کمتراز 
 مترمربع

 99تا  40
 مترمربع

مترمربع و  100
 تر بیش

ی          ق ئ ظ ض  1972510 2854763 175734 90/7 5003007  ...................... ض
 101735 164568 9094 89/1 275397  ............................ آذربایجان شرقی
 84784 148784 3719 89/6 237287  .............................. آذربایجان غربی

 37355 65624 2352 87/3 105330  .............................................. اردبیل
 127393 63343 1588 115/0 192324  ............................................ اصفهان

 26557 37643 1103 93/8 65303  .................................................. ایالم
 24176 16414 202 104/7 40792  .................................................. البرز

 37197 31579 2922 97/4 71698  ............................................... بوشهر
 59380 161235 6303 80/2 226918  ................................................ تهران

 54526 24818 298 114/6 79642  ................... چهارمحال و بختیاري
 27489 50342 3367 85/9 81198  .............................. خراسان جنوبی
 121541 310358 11330 81/9 443229  ............................... خراسان رضوي
 22997 75926 3222 76/7 102145  .............................. خراسان شمالی

 131021 73194 5981 110/6 210196  ......................................... خوزستان
 28296 60308 2439 83/0 91043  ............................................... زنجان
 18627 19667 843 101/2 39137  ..............................................سمنان

 46593 124068 54516 69/7 225177  .................... سیستان و بلوچستان
 222938 108413 6798 110/0 338150  ................................................ فارس
 25868 54760 3894 81/8 84523  ............................................... قزوین

 5863 8383 308 91/4 14554  ..................................................... قم
 43125 76860 1253 88/0 121238  ......................................... کردستان

 71714 171116 23855 77/2 266685  ............................................... کرمان
 47394 77766 2143 88/5 127303  .......................................... کرمانشاه

 36689 24444 582 106/3 61715  .................... کهگیلویه و بویراحمد
 65110 134501 2848 88/6 202460  ............................................ گلستان
 57331 217854 4720 79/0 279905  ............................................... گیالن

 44231 86802 2637 85/5 133671  ............................................. لرستان
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 188898 211438 2131 94/5 402467  ........................................... مازندران
 38192 63568 2967 87/0 104727  ............................................. مرکزي

 80757 74543 8168 99/0 163468  .......................................... هرمزگان
 64969 105177 3674 89/9 173820  .............................................. همدان

 29766 11263 477 126/0 41506  .................................................... یزد

  1392تفکیک استان:  معیشتی به برحسب مساحت زیربناي فضاهاي واحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشور  -22

 تر مترمربع و بیش 100 مترمربع 99تا  40 مترمربع 40کمتراز  تعداد واحد مسکونی استان

ی          ق ئ ظ ض  297123 563450 550027 1410600  ...................... ض
 27150 56693 32623 116465  ............................ آذربایجان شرقی

 37526 62815 19137 119478  .............................. آذربایجان غربی

 14630 29404 16474 60508  .............................................. اردبیل

 10338 11148 17113 38599  ............................................ اصفهان

 400 742 1429 2572  .................................................. ایالم

 2898 6137 4677 13713  .................................................. البرز

 172 668 2789 3629  ............................................... بوشهر

 377 990 2468 3834  ................................................ تهران

 8672 11392 12076 32140  ................... چهارمحال و بختیاري

 342 4029 19141 23513  .............................. خراسان جنوبی

 21761 55764 51216 128741  ............................... خراسان رضوي

 17230 20668 8684 46582  .............................. خراسان شمالی

 6977 16406 15061 38444  ......................................... خوزستان

 11071 21492 11090 43653  ............................................... زنجان

 2258 4376 3369 10003  ..............................................سمنان

 728 2821 19737 23285  .................... سیستان و بلوچستان

 5815 12585 24169 42569  ................................................ فارس

 5082 9616 12760 27458  ............................................... قزوین

 354 760 973 2087  ..................................................... قم

 23592 28081 7726 59400  ......................................... کردستان

 1794 6807 13592 22193  ............................................... کرمان

 16928 28929 25270 71127  .......................................... کرمانشاه

 1532 7165 5320 14016  .................... کهگیلویه و بویراحمد

 3417 11107 16325 30849  ............................................ گلستان

 3880 33879 69227 106986  ............................................... گیالن
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 18593 28655 17663 64910  ............................................. لرستان

 4606 25191 70253 100051  ........................................... مازندران

 16365 18809 9146 44320  ............................................. مرکزي

 155 1646 13602 15403  .......................................... هرمزگان

 31467 41434 22334 95234  .............................................. همدان
 1014 3240 4584 8838  .................................................... یزد

 1392استان:  تفکیک به نوع عملکرد، تعداد اتاق و میانگین آنبرحسب  معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -23

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی
 میانگین

 تعداد اتاق

 کل

 چهار اتاق سه اتاق دو اتاق یک اتاق جمع
پنچ اتاق و 

 تربیش

ی         ق ئ ظ ض 50030  ..................... ض
07 3/6 500300

7 80206 111999
0 

163793
6 

11199
12 

104496
3 

27539  .......................... آذربایجان شرقی
7 3/7 27539

7 1691 55727 83837 66841 67300 

23728  ............................ آذربایجان غربی
7 3/4 23728

7 1536 74428 79737 40579 41007 

10533  ............................................ اردبیل
0 3/1 10533

0 1028 31875 39981 21403 11043 

19232  .......................................... اصفهان
4 4/0 19232

4 547 20170 61454 53483 56671 

 7097 14769 25953 17159 325 65303 3/2 65303  ................................................ ایالم
 5212 8383 20704 6424 70 40792 3/4 40792  ................................................ البرز

 13622 19583 23581 13657 1255 71698 3/5 71698  ............................................. بوشهر

22691  .............................................. تهران
8 2/8 22691

8 2396 11369
3 73126 23514 14189 

 19065 23265 28947 8228 138 79642 3/9 79642  ................. چهارمحال و بختیاري
 35535 23209 17632 4527 294 81198 4/6 81198  ............................ خراسان جنوبی

44322  ............................. خراسان رضوي
9 3/6 44322

9 3665 10934
0 

15433
8 79721 96165 

10214  ............................ خراسان شمالی
5 2/8 10214

5 1885 43724 33559 16801 6177 

21019  ....................................... خوزستان
6 4/1 21019

6 2311 21230 51770 59938 74946 

 12300 15291 31037 31729 686 91043 3/2 91043  ............................................. زنجان
 13127 8636 10406 6575 393 39137 4/2 39137  ............................................سمنان

22517  .................. سیستان و بلوچستان
7 3/1 22517

7 33400 64975 52527 33580 40695 

33815  .............................................. فارس
0 4/0 33815

0 2166 30940 10306
5 

10207
9 99900 

 16044 17864 28028 22048 539 84523 3/5 84523  ............................................. قزوین
 2856 2932 4886 3802 77 14554 3/5 14554  ................................................... قم

12123  ....................................... کردستان
8 3/8 12123

8 251 25226 48289 19976 27496 

26668  ............................................. کرمان
5 3/0 26668

5 14553 11164
4 60815 40159 39513 
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12730  ........................................ کرمانشاه
3 3/2 12730

3 937 34078 50945 25690 15652 

 12399 16029 25367 7660 261 61715 3/6 61715  .................. کهگیلویه و بویراحمد

20246  .......................................... گلستان
0 3/6 20246

0 1296 31547 77652 54667 37299 

27990  ............................................. گیالن
5 3/5 27990

5 1826 56680 10630
4 68738 46357 

13367  ........................................... لرستان
1 3/5 13367

1 798 36216 44761 24359 27537 

40246  ......................................... مازندران
7 3/8 40246

7 649 33880 15114
9 

13172
9 85060 

10472  ........................................... مرکزي
7 3/3 10472

7 749 29119 39101 21743 14015 

16346  ........................................ هرمزگان
8 4/1 16346

8 2919 16114 40431 44459 59545 

17382  ............................................ همدان
0 3/3 17382

0 1466 54439 59833 30225 27857 

 19287 10265 8720 3135 98 41506 4/7 41506  .................................................. یزد
2 

 (ادامه) 1392: استان تفکیک به نوع عملکرد، تعداد اتاق و میانگین آنبرحسب  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشور  -23

 استان
 میانگین

 تعداد اتاق

 عملکرد زیستی

 چهار اتاق سه اتاق دو اتاق یک اتاق جمع
پنچ اتاق و 

 تربیش

ی         ق ئ ظ ض  640873 1057642 1848009 1363711 92773 5003007 3/2  ..................... ض

 35350 53608 87553 94217 4669 275397 3/2  .......................... آذربایجان شرقی
 19945 34457 86044 95218 1624 237287 3/0  ............................ آذربایجان غربی

 7075 16967 41152 38952 1185 105330 2/9  ............................................ اردبیل
 45869 53128 67257 25281 788 192324 3/8  .......................................... اصفهان

 5843 13852 27167 18031 410 65303 3/2  ................................................ ایالم
 3835 7462 22393 7032 70 40792 3/2  ................................................ البرز

 11564 19844 24624 14360 1304 71698 3/4  ............................................. بوشهر
 12593 22549 74215 115129 2433 226918 2/7  .............................................. تهران

 11423 21566 34463 11990 200 79642 3/5  ................. چهارمحال و بختیاري
 17320 28006 25155 9167 1550 81198 3/7  ............................ خراسان جنوبی
 30124 82730 194844 131079 4452 443229 3/0  ............................. خراسان رضوي

 5860 16547 32955 44761 2022 102145 2/8  ............................ شمالیخراسان 
 69355 59728 54430 24268 2415 210196 4/0  ....................................... خوزستان

 5438 10409 30945 43041 1210 91043 2/8  ............................................. زنجان
 8409 8972 13164 8179 412 39137 3/6  ............................................سمنان

 32249 33177 54815 70412 34523 225177 2/9  .................. سیستان و بلوچستان
 78559 104373 116126 36059 3032 338150 3/8  .............................................. فارس
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 5067 13553 32901 31900 1101 84523 2/9  ............................................. قزوین
 1695 2700 5385 4614 159 14554 3/2  ................................................... قم

 9657 23088 57885 30317 291 121238 3/1  ....................................... کردستان
 31773 39572 60363 119658 15319 266685 2/9  ............................................. کرمان

 7548 23944 56243 38463 1105 127303 3/0  ........................................ کرمانشاه
 7730 16574 27581 9362 467 61715 3/4  .................. کهگیلویه و بویراحمد

 23559 56517 85222 35623 1540 202460 3/4  .......................................... گلستان
 13112 52854 128172 83451 2316 279905 3/0  ............................................. گیالن

 7698 17541 54195 52961 1275 133671 2/9  ........................................... لرستان
 42821 124472 190730 43629 816 402467 3/5  ......................................... مازندران
 6652 16524 41409 38894 1248 104727 2/9  ........................................... مرکزي

 54991 45956 43001 16575 2944 163468 4/0  ........................................ هرمزگان
 13736 24916 66809 66680 1678 173820 2/9  ............................................ همدان

 14022 12052 10809 4409 214 41506 4/1  .................................................. یزد

2 
 (ادامه) 1392تفکیک استان:  به نوع عملکرد، تعداد اتاق و میانگین آنبرحسب  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشور  -23

 استان
 میانگین

 تعداد اتاق

 سایر فضاها ایعیشتی، مشترك زیستی و معیشتی عملکرد م

 چهار اتاق سه اتاق دو اتاق یک اتاق جمع
پنچ اتاق و 

 تربیش
 فاقد اتاق

ی         ق ئ ظ ض  604439 24404 33793 85605 226908 650644 1625794 1/6 .................... ض

 31792 2394 3436 7434 23653 60856 129565 1/6  ........................ آذربایجان شرقی
 66071 1118 2463 6715 17293 30241 123901 1/8  .......................... آذربایجان غربی

 44930 88 69 100 1167 19005 65358 1/1  .......................................... اردبیل
 11977 433 529 2087 5384 23196 43607 1/4  ........................................ اصفهان

 14 22 21 106 457 3677 4299 1/2  .............................................. ایالم
 9908 0 45 206 597 3167 13923 1/3  .............................................. البرز

 20 24 35 87 767 4262 5195 1/2  ........................................... بوشهر
 254 65 90 246 1035 3652 5342 1/4  ............................................ تهران

 18592 128 470 1294 3653 14905 39043 1/4  ............... چهارمحال و بختیاري
 17 1274 1987 4633 11118 16726 35756 1/9  .......................... خراسان جنوبی
 58174 8257 8481 17969 32789 46989 172659 2/2  ........................... خراسان رضوي
 47720 0 73 76 179 1624 49673 1/3  .......................... خراسان شمالی

 25360 148 303 628 3189 11109 40737 1/4  ..................................... خوزستان
 23977 343 383 2029 5988 14726 47447 1/6  ........................................... زنجان
 120 586 544 1576 3138 5603 11567 1/9  ..........................................سمنان

 2669 156 201 1065 4246 24566 32903 1/3  ................ سیستان و بلوچستان
 3049 851 1238 3560 9914 34181 52794 1/5  ............................................ فارس



 1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگینتایج                                                                                     72

 
 

 5257 358 1545 3285 7475 15788 33707 1/7  ........................................... قزوین
 729 128 38 196 695 2349 4135 1/5  ................................................. قم

 37058 3442 3972 6285 6238 9595 66590 2/6  ..................................... کردستان
 7 549 947 2508 5746 13309 23067 1/7  ........................................... کرمان

 53214 45 231 1136 4153 15569 74347 1/4  ...................................... کرمانشاه
 6963 157 75 855 2551 6041 16644 1/5  ................ کهگیلویه و بویراحمد

 5736 158 357 1698 7090 20769 35809 1/4  ........................................ گلستان
 28116 305 761 3591 18528 75745 127045 1/3  ........................................... گیالن

 18267 921 2145 6189 14047 25185 66754 1/8  ......................................... لرستان
 11451 360 797 3036 15716 85486 116845 1/2  ....................................... مازندران
 26666 177 295 1495 5129 19732 53493 1/4  ......................................... مرکزي

 3864 38 83 410 2394 11457 18248 1/3  ...................................... هرمزگان
 62192 1201 1173 3533 9705 24870 102674 1/6  .......................................... همدان

 271 678 1007 1573 2874 6262 12666 2/0  ................................................ یزد

هاي مورد استفاده، تعداد اتاق و میانگین  نوع عملکرد اتاق برحسب کشور داراي اتاق در معمولی روستایی  واحدهاي مسکونی -24
 1392استان: تفکیک  بهآن 

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی
 میانگین

 تعداد اتاق

 کل

 چهار اتاق سه اتاق دو اتاق یک اتاق جمع
پنچ اتاق و 

 تربیش

ی         ق ئ ظ ض  1018288 1120420 1646127 1132036 86137 5003007 3/5 5003007  ..................... ض

 65402 67025 84607 56431 1932 275397 3/7 275397  .......................... آذربایجان شرقی
 40300 40287 79846 74679 2175 237287 3/4 237287  ............................ آذربایجان غربی

 10908 21252 39932 32098 1141 105330 3/1 105330  ............................................ اردبیل
 53025 53963 63760 20882 693 192324 3/9 192324  .......................................... اصفهان

 6737 14431 26038 17713 383 65303 3/2 65303  ................................................ ایالم
 4943 8339 20963 6471 76 40792 3/3 40792  ................................................ البرز

 13476 19543 23683 13705 1291 71698 3/5 71698  ............................................. بوشهر
 14006 23548 73073 113896 2396 226918 2/8 226918  .............................................. تهران

 18792 23278 28940 8474 158 79642 3/9 79642  ................. چهارمحال و بختیاري
 34938 23576 17827 4562 294 81198 4/5 81198  ............................ خراسان جنوبی
 94320 79988 153846 109821 5254 443229 3/6 443229  ............................. خراسان رضوي
 5903 16453 33271 44390 2127 102145 2/8 102145  ............................ خراسان شمالی

 73100 59512 52652 22543 2389 210196 4/1 210196  ....................................... خوزستان
 12055 15157 31349 31796 686 91043 3/2 91043  ............................................. زنجان
 13116 8630 10413 6585 393 39137 4/2 39137  ............................................سمنان

 39637 33868 52617 65144 33910 225177 3/1 225177  .................. سیستان و بلوچستان
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 97826 100706 103587 32992 3038 338150 3/9 338150  .............................................. فارس
 15577 18092 28175 22102 578 84523 3/5 84523  ............................................. قزوین

 2856 2932 4886 3802 77 14554 3/5 14554  ................................................... قم
 27153 19838 48515 25481 251 121238 3/8 121238  ....................................... کردستان

 38740 40354 60879 111922 14790 266685 3/0 266685  ............................................. کرمان
 15543 25727 50992 34104 937 127303 3/2 127303  ........................................ کرمانشاه

 12351 15985 25459 7660 261 61715 3/6 61715  .................. کهگیلویه و بویراحمد
 37102 54337 77681 31769 1571 202460 3/6 202460  .......................................... گلستان
 45501 69124 106258 56801 2220 279905 3/4 279905  ............................................. گیالن

 26484 24955 45055 36295 882 133671 3/5 133671  ........................................... لرستان
 84121 131919 151365 34247 815 402467 3/8 402467  ......................................... مازندران
 13906 21676 39163 29223 759 104727 3/3 104727  ........................................... مرکزي

 55174 45461 41814 18029 2989 163468 4/0 163468  ........................................ هرمزگان
 26244 30114 60663 55226 1574 173820 3/3 173820  ............................................ همدان

 19048 10351 8815 3193 98 41506 4/7 41506  .................................................. یزد

2 
هاي مورد استفاده، تعداد اتاق و میـانگین   نوع عملکرد اتاقبرحسب  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در کشور  -24
 (ادامه) 1392تفکیک استان:  به آن

 استان
 میانگین

 تعداد اتاق

 عملکرد زیستی

 چهار اتاق سه اتاق دو اتاق یک اتاق جمع
پنچ اتاق و 

 تربیش

ی         ق ئ ظ ض 500300 3/2  ..................... ض
7 99785 1377598 1854751 1052743 618131 

 34094 53343 87666 95067 5227 275397 3/1  .......................... آذربایجان شرقی
 19260 34009 86059 95644 2315 237287 2/9  ............................ آذربایجان غربی

 6940 16815 41102 39174 1298 105330 2/9  ............................................ اردبیل
 42142 53007 70046 26143 986 192324 3/7  .......................................... اصفهان

 5501 13480 27269 18585 468 65303 3/1  ................................................ ایالم
 3597 7388 22652 7079 76 40792 3/2  ................................................ البرز

 11398 19820 24731 14410 1340 71698 3/4  ............................................. بوشهر
 12450 22583 74081 115332 2473 226918 2/7  .............................................. تهران

 11064 21585 34562 12184 247 79642 3/5  ................. چهارمحال و بختیاري
 16685 28033 25675 9254 1550 81198 3/7  ............................ خراسان جنوبی
 29007 82408 193904 131809 6101 443229 3/0  ............................. خراسان رضوي
 5587 16199 32668 45427 2264 102145 2/8  ............................ خراسان شمالی

 67579 59202 55317 25548 2550 210196 4/0  ....................................... خوزستان
 5244 10240 31139 43210 1210 91043 2/8  ............................................. زنجان
 8409 8962 13148 8206 412 39137 3/6  ............................................سمنان

 31444 32962 55025 70712 35034 225177 2/9  .................. سیستان و بلوچستان
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 76778 102900 116399 37894 4179 338150 3/7  .............................................. فارس
 4921 13493 32928 32041 1140 84523 2/9  ............................................. قزوین

 1695 2700 5385 4614 159 14554 3/2  ................................................... قم
 9240 22973 58121 30613 291 121238 3/1  ....................................... کردستان

 31115 39532 60551 119920 15566 266685 2/9  ............................................. کرمان
 7494 23937 56226 38540 1105 127303 3/0  ........................................ کرمانشاه

 7610 16602 27673 9362 467 61715 3/4  .................. بویراحمدکهگیلویه و 
 23386 56161 85219 35865 1828 202460 3/4  .......................................... گلستان
 12873 52539 127937 83769 2787 279905 3/0  ............................................. گیالن

 7210 17253 54606 53243 1359 133671 2/8  ........................................... لرستان
 41949 124556 190843 44137 982 402467 3/5  ......................................... مازندران
 6538 16505 41397 39030 1257 104727 2/9  ........................................... مرکزي

 50572 46980 44403 18481 3032 163468 3/9  ........................................ هرمزگان
 12598 24444 67161 67767 1850 173820 2/9  ............................................ همدان

 13750 12132 10857 4537 232 41506 4/1  .................................................. یزد
2 

هاي مورد استفاده، تعداد اتاق و میـانگین   اتاقنوع عملکرد برحسب  واحدهاي مسکونی معمولی روستایی داراي اتاق در کشور  -24
 (ادامه) 1392تفکیک استان:  به آن

 استان
 میانگین

 تعداد اتاق

 سایر فضاها ایعیشتی، مشترك زیستی و معیشتی عملکرد م

 چهار اتاق سه اتاق دو اتاق یک اتاق جمع
پنچ اتاق و 

 تربیش

ی         ق ئ ظ ض 102135 1/6  ..................... ض
5 657370 226571 82045 32650 22720 

 2342 3436 6994 23611 61390 97773 1/6  .......................... آذربایجان شرقی
 1017 2209 6699 17558 30347 57830 1/7  ............................ آذربایجان غربی

 88 59 109 1167 19005 20429 1/1  ............................................ اردبیل
 352 391 1656 5429 23802 31630 1/4  .......................................... اصفهان

 22 21 106 457 3677 4285 1/2  ................................................ ایالم
 0 45 206 566 3198 4015 1/3  ................................................ البرز

 24 11 111 725 4304 5175 1/2  ............................................. بوشهر
 65 90 246 1018 3668 5088 1/4  .............................................. تهران

 112 460 1250 3650 14979 20451 1/4  ................. چهارمحال و بختیاري
 1170 1982 4509 11119 16959 35739 1/9  ............................ خراسان جنوبی
 7729 8249 17168 33243 48096 114485 2/1  ............................. خراسان رضوي
 0 73 76 179 1624 1953 1/3  ............................ خراسان شمالی

 148 292 639 3168 11130 15377 1/4  ....................................... خوزستان
 308 418 2029 5988 14726 23469 1/6  ............................................. زنجان
 535 534 1582 3194 5603 11448 1/9  ............................................سمنان
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 103 226 993 4145 24768 30234 1/2  .................. سیستان و بلوچستان
 762 1229 3250 9772 34731 49745 1/5  .............................................. فارس
 232 1419 3038 7631 16130 28450 1/7  ............................................. قزوین

 128 38 196 695 2349 3406 1/5  ................................................... قم
 3340 3942 6255 6331 9664 29532 2/6  ....................................... کردستان

 522 893 2338 5898 13408 23059 1/7  ............................................. کرمان
 45 231 1136 4137 15585 21134 1/4  ........................................ کرمانشاه

 97 99 855 2551 6078 9680 1/5  .................. کهگیلویه و بویراحمد
 158 357 1698 7068 20792 30072 1/4  .......................................... گلستان
 286 761 3352 18146 76383 98929 1/3  ............................................. گیالن

 803 1996 5852 13816 26021 48487 1/7  ........................................... لرستان
 360 732 3101 15716 85486 105394 1/2  ......................................... مازندران
 173 288 1488 5097 19782 26828 1/4  ........................................... مرکزي

 22 83 307 2341 11629 14383 1/2  ........................................ هرمزگان
 1120 1097 3219 9312 25734 40482 1/6  ............................................ همدان

 655 988 1587 2844 6320 12395 2/0  .................................................. یزد

  1392تفکیک استان:  بهوضعیت و نوع سند  برحسب معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -25

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی
داراي سند 

 ثبتی
داراي برگه واگذاري، 

 یا قولنامهسندخطی 
 اظهار نشده بدون سند سایر

ی          ق ئ ظ ض  3742 723243 28170 2414656 1833197 5003007  ..................... ض
 0 5966 4773 134392 130265 275397  ........................... آذربایجان شرقی
 392 39621 277 93477 103520 237287  ............................. آذربایجان غربی

 34 23949 25 40110 41212 105330  ............................................. اردبیل
 170 9847 59 96236 86013 192324  ........................................... اصفهان

 0 3308 1449 42265 18281 65303  ................................................. ایالم
 28 6798 0 12660 21306 40792  ................................................. البرز

 63 1850 50 15875 53859 71698  .............................................. بوشهر
 97 773 11 114319 111718 226918  ............................................... تهران

 14 14439 0 25732 39457 79642  .................. چهارمحال و بختیاري
 0 35240 800 22681 22476 81198  ............................. خراسان جنوبی
 461 50654 6820 263504 121791 443229  .............................. خراسان رضوي
 0 5285 208 70818 25834 102145  ............................. خراسان شمالی

 208 54958 797 54776 99456 210196  ........................................ خوزستان
 261 6702 662 43938 39479 91043  .............................................. زنجان
 0 744 83 23640 14670 39137  .............................................سمنان
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 320 36552 76 165224 23004 225177  ................... سیستان و بلوچستان
 249 63303 106 146165 128327 338150  ............................................... فارس
 0 5944 44 42608 35926 84523  .............................................. قزوین

 0 274 0 8639 5641 14554  .................................................... قم
 206 30503 1741 31351 57437 121238  ........................................ کردستان

 280 42162 225 175603 48415 266685  .............................................. کرمان
 25 46831 0 22636 57810 127303  ......................................... کرمانشاه

 67 24462 16 19177 17992 61715  ................... کهگیلویه و بویراحمد
 39 38412 99 115607 48302 202460  ........................................... گلستان
 258 10887 6360 197459 64940 279905  .............................................. گیالن

 42 27788 1103 58252 46487 133671  ............................................ لرستان
 0 52693 1135 190627 158012 402467  .......................................... مازندران
 6 2916 272 67486 34047 104727  ............................................ مرکزي

 419 64312 904 46217 51616 163468  ......................................... هرمزگان
 76 13845 29 54113 105757 173820  ............................................. همدان

 27 2222 46 19066 20146 41506  ................................................... یزد

 1392استان:  تفکیک بهمین سرمایش اترین منبع ت برحسب عمده معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -26

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی
 سایر کولر گازي کولر آبی پنکه

بدون منبع 
 مین سرمایشات

 اظهار نشده

ی          ق ئ ظ ض  2200 997085 3509 793658 1706632 1499922 5003007  ..................... ض
 217 163128 194 1115 35270 75472 275397  ........................... آذربایجان شرقی
 187 113308 82 385 50353 72972 237287  ............................. آذربایجان غربی

 0 75762 47 5760 4517 19244 105330  ............................................. اردبیل
 75 27675 27 563 115171 48813 192324  ............................................اصفهان

 0 19189 0 1884 42244 1987 65303  ................................................. ایالم
 0 537 0 4706 34822 726 40792  ................................................. البرز

 3 111 0 70818 521 245 71698  .............................................. بوشهر
 0 21882 51 2356 200292 2337 226918  ............................................... تهران

 0 11731 30 150 20980 46751 79642  .................. چهارمحال و بختیاري
 0 21924 140 106 28611 30416 81198  ............................. خراسان جنوبی
 409 81520 81 1217 210299 149702 443229  .............................. خراسان رضوي
 0 35293 77 136 16923 49715 102145  ............................. خراسان شمالی

 35 3350 34 187909 17993 873 210196  ........................................ خوزستان
 38 41812 14 200 20097 28883 91043  .............................................. زنجان
 0 9184 0 42 19653 10258 39137  ............................................. سمنان
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 72 12446 74 87274 93687 31625 225177  ................... سیستان و بلوچستان
 163 26670 25 36885 250800 23606 338150  ............................................... فارس
 0 39642 29 957 38470 5426 84523  .............................................. قزوین

 0 1370 0 169 9478 3537 14554  .................................................... قم
 172 49303 11 278 39816 31659 121238  ........................................ کردستان

 35 28813 200 71521 134296 31820 266685  .............................................. کرمان
 0 30114 31 515 78040 18603 127303  ......................................... کرمانشاه

 44 12116 48 7699 32469 9339 61715  ................... کهگیلویه و بویراحمد
 0 3813 0 11005 1737 185905 202460  ........................................... گلستان
 555 25087 113 32292 4362 217495 279905  .............................................. گیالن

 81 24754 0 631 88280 19923 133671  ............................................ لرستان
 0 44786 2024 111203 2245 242209 402467  .......................................... مازندران
 0 26108 106 209 35678 42626 104727  ............................................ مرکزي

 0 1125 0 155088 3775 3480 163468  ......................................... هرمزگان
 87 43497 42 558 54628 75008 173820  ............................................. همدان

 27 1034 27 26 21125 19267 41506  ................................................... یزد

   1392استان:  تفکیک بهت فضاي باز براي نگهداري حیوانات برحسب وضعی معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -27

 تعداد واحد مسکونی استان
داراي فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
فاقد فضاي باز براي 

 نگهداري حیوانات
 اظهار نشده

ی          ق ئ ظ ض  2674 3951931 1048402 5003007  ................... ض

 247 225888 49262 275397  ........................ آذربایجان شرقی

 243 196362 40682 237287  .......................... آذربایجان غربی

 0 81011 24319 105330  .......................................... اردبیل

 30 173932 18362 192324  .........................................اصفهان

 0 58074 7229 65303  .............................................. ایالم

 8 32143 8641 40792  .............................................. البرز

 74 61844 9780 71698  ........................................... بوشهر

 59 222555 4305 226918  ............................................ تهران

 46 66702 12894 79642  ............... چهارمحال و بختیاري

 0 68909 12289 81198  .......................... خراسان جنوبی

 455 318739 124035 443229  ........................... خراسان رضوي

 0 75507 26638 102145  .......................... خراسان شمالی

 122 157509 52565 210196  ..................................... خوزستان

 82 82482 8478 91043  ........................................... زنجان

 21 31224 7892 39137  .......................................... سمنان
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 0 155269 69908 225177  ................ سیستان و بلوچستان

 213 290236 47700 338150  ............................................ فارس

 0 67445 17078 84523  ........................................... قزوین

 0 12578 1976 14554  ................................................. قم

 139 107285 13814 121238  ..................................... کردستان

 208 201060 65417 266685  ........................................... کرمان

 0 119481 7822 127303  ...................................... کرمانشاه

 191 49125 12399 61715  ................ کهگیلویه و بویراحمد

 78 141234 61148 202460  ........................................ گلستان

 107 175933 103864 279905  ........................................... گیالن

 96 103429 30146 133671  ......................................... لرستان

 18 298866 103584 402467  ....................................... مازندران

 0 81278 23449 104727  ......................................... مرکزي

 116 126708 36644 163468  ...................................... هرمزگان

 74 137617 36129 173820  .......................................... همدان

 49 31505 9952 41506  ................................................ یزد

 1392استان: تفکیک  بهحیاط و نوع عملکرد برحسب وضعیت  معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -28

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی

 عملکرد داراي حیاط برحسب 

 فاقد حیاط
 زیستی جمع

زیستی و 
 معیشتی

 اظهار نشده

ی          ق ئ ظ ض  109278 113531 1235689 3544510 4893729 5003007  ................. ض
 4147 8565 67760 194925 271250 275397  ..................... آذربایجان شرقی
 8820 10083 77907 140477 228467 237287  ....................... آذربایجان غربی

 1285 2761 35082 66202 104045 105330  ....................................... اردبیل
 3810 5208 22960 160345 188514 192324  ...................................... اصفهان

 3997 1843 2899 56564 61307 65303  ........................................... ایالم
 112 262 8222 32196 40680 40792  ........................................... البرز

 58 536 4633 66470 71640 71698  ........................................ بوشهر
 19846 4955 2847 199271 207072 226918  ......................................... تهران

 471 1530 36748 40894 79171 79642  ............ چهارمحال و بختیاري
 1608 543 14806 64241 79590 81198  ....................... خراسان جنوبی
 5348 5943 126106 305831 437881 443229  ........................ خراسان رضوي
 1003 2155 29191 69795 101142 102145  ....................... خراسان شمالی

 1226 2096 58829 148045 208970 210196  .................................. خوزستان
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 585 2135 36776 51548 90458 91043  ........................................ زنجان
 283 845 5985 32024 38854 39137  ....................................... سمنان

 480 16508 18070 190119 224697 225177  ............. سیستان و بلوچستان
 1782 4545 52676 279146 336367 338150  ......................................... فارس
 2533 1876 17830 62283 81990 84523  ........................................ قزوین

 465 303 1465 12321 14089 14554  ............................................... قم
 21669 7177 18025 74367 99569 121238  ...................................کردستان

 444 4444 66439 195357 266241 266685  ........................................ کرمان
 2422 2290 74129 48462 124881 127303  ................................... کرمانشاه

 304 1475 15388 44548 61411 61715  ............. کهگیلویه و بویراحمد
 2620 2560 32596 164684 199840 202460  ..................................... گلستان
 3945 5283 85745 184932 275959 279905  ........................................ گیالن

 1862 5842 46725 79242 131809 133671  ...................................... لرستان
 11921 4502 193561 192484 390546 402467  .................................... مازندران
 1945 1474 29503 71806 102782 104727  ...................................... مرکزي

 92 2811 9701 150863 163376 163468  ................................... هرمزگان
 3552 2188 35633 132447 170268 173820  ....................................... همدان

 644 792 7450 32620 40862 41506  ............................................. یزد

 1392استان: تفکیک  بهایوان و نوع عملکرد برحسب وضعیت  معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -29

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی

 عملکرد برحسب  ایوانداراي 

 اظهار نشده فاقد ایوان
 زیستی جمع

زیستی و 
 معیشتی

 اظهار نشده

ی          ق ئ ظ ض 500300  ................ ض
7 

217650
1 

204935
4 126317 829 282524

9 1257 

 217 206496 0 3380 65304 68684 275397  .................... آذربایجان شرقی
 265 146521 151 2796 87554 90501 237287  ...................... غربی آذربایجان

 10 51407 123 1304 52486 53914 105330  ...................................... اردبیل
 0 32070 12 11246 148996 160254 192324  ..................................... اصفهان

 0 18812 0 193 46299 46491 65303  .......................................... ایالم
 0 33884 0 118 6790 6908 40792  .......................................... البرز

 0 43042 0 328 28328 28656 71698  ....................................... بوشهر
 63 168013 0 393 58448 58842 226918  ........................................ تهران

 0 10822 0 18827 49994 68820 79642  ........... چهارمحال و بختیاري
 0 67331 16 1747 12105 13867 81198  ...................... خراسان جنوبی
 200 305778 191 8933 128127 137251 443229  ....................... خراسان رضوي
 0 42020 0 1625 58499 60125 102145  ...................... خراسان شمالی

 49 87832 47 2061 120207 122315 210196  ................................. خوزستان
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 34 43765 17 3786 43441 47244 91043  ....................................... زنجان
 0 9956 0 1404 27777 29181 39137  ...................................... سمنان

 0 196976 0 343 27858 28201 225177  ............ سیستان و بلوچستان
 152 288265 18 3242 46472 49733 338150  ........................................ فارس
 0 25083 0 768 58672 59440 84523  ....................................... قزوین

 0 5167 0 280 9108 9387 14554  .............................................. قم
 102 100676 23 1656 18781 20460 121238  ..................................کردستان

 2 243302 0 3570 19810 23381 266685  ....................................... کرمان
 30 87683 54 4381 35155 39590 127303  .................................. کرمانشاه

 83 35676 0 402 25554 25956 61715  ............ کهگیلویه و بویراحمد
 0 81711 0 3585 117164 120749 202460  .................................... گلستان
 0 78306 50 13551 187998 201599 279905  ....................................... گیالن

 0 67146 31 4558 61936 66525 133671  ..................................... لرستان
 0 99196 0 24191 279081 303272 402467  ................................... مازندران
 0 44438 0 2572 57717 60289 104727  ..................................... مرکزي

 42 129090 68 416 33852 34336 163468  .................................. هرمزگان
 0 62985 0 2277 108557 110835 173820  ...................................... همدان

 8 11803 27 2384 27285 29696 41506  ............................................ یزد

 1392تفکیک استان:  ي استقرار آن به برحسب وضعیت مستراح و نحوه معمولی روستایی کشور واحدهاي مسکونی -30

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی

 ي استقرار برحسب نحوه داراي مستراح

 اظهارنشده فاقد مستراح
 اظهارنشده مجزا از بنا چسبیده به بنا جمع

ی          ق ئ ظ ض 500300  ................. ض
7 4926738 1788965 3137452 321 75789 480 

 217 1697 0 144602 128881 273482 275397  ...................... آذربایجان شرقی
 0 643 30 174784 61830 236644 237287  ........................ آذربایجان غربی

 0 795 0 78846 25689 104535 105330  ........................................ اردبیل
 0 511 7 75445 116362 191814 192324  ...................................... اصفهان

 0 60 0 19967 45276 65243 65303  ............................................ ایالم
 5 209 0 36996 3582 40578 40792  ............................................ البرز

 0 534 19 59780 11365 71164 71698  ......................................... بوشهر
 0 131 0 61495 165292 226787 226918  .......................................... تهران

 0 1414 0 59632 18596 78228 79642  ............. چهارمحال و بختیاري
 0 684 0 51973 28541 80514 81198  ........................ خراسان جنوبی
 47 1581 15 380200 61386 441602 443229  ......................... خراسان رضوي
 0 1255 0 85784 15106 100890 102145  ........................ خراسان شمالی
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 23 1820 132 192798 15423 208352 210196  ................................... خوزستان
 0 745 0 68556 21742 90298 91043  ......................................... زنجان
 0 99 0 28662 10376 39038 39137  ........................................سمنان

 0 23752 28 173079 28318 201425 225177  .............. سیستان و بلوچستان
 78 6728 5 239461 91878 331344 338150  .......................................... فارس
 0 168 0 47097 37258 84355 84523  ......................................... قزوین

 0 24 0 9326 5204 14530 14554  ............................................... قم
 15 400 82 46308 74433 120823 121238  ................................... کردستان

 29 12906 0 187535 66214 253749 266685  ......................................... کرمان
 0 854 0 100195 26254 126449 127303  .................................... کرمانشاه

 0 846 4 45788 15077 60869 61715  .............. کهگیلویه و بویراحمد
 0 3028 0 162162 37270 199432 202460  ...................................... گلستان
 0 3497 0 69429 206978 276407 279905  ......................................... گیالن

 0 2197 0 113815 17659 131474 133671  ....................................... لرستان
 0 541 0 150727 251199 401926 402467  ..................................... مازندران
 0 378 0 56161 48188 104349 104727  ....................................... مرکزي

 64 6907 0 101123 55373 156496 163468  .................................... هرمزگان
 0 1195 0 104455 68170 172625 173820  ........................................ همدان

 0 188 0 11274 30044 41318 41506  .............................................. یزد

 1392استان: تفکیک بهآن برحسب وضعیت ساخت بناي  تایی کشور معمولی روس واحدهاي مسکونی -31

 اظهار نشده باره ساخت یک ساخت تدریجی  تعداد واحد مسکونی استان

ی          ق ئ ظ ض  526 3459701 1542780 5003007  ................ ض

 217 218443 56737 275397  ..................... آذربایجان شرقی

 0 179082 58205 237287  ....................... آذربایجان غربی

 0 91146 14184 105330  ....................................... اردبیل

 0 78016 114308 192324  ..................................... اصفهان

 0 38752 26551 65303  ........................................... ایالم

 0 32944 7848 40792  ........................................... البرز

 0 50018 21680 71698  ........................................ بوشهر

 0 187182 39736 226918  ......................................... تهران

 0 47352 32290 79642  ............ چهارمحال و بختیاري

 0 55265 25933 81198  ....................... خراسان جنوبی

 47 327349 115834 443229  ........................ خراسان رضوي

 0 69270 32875 102145  ....................... خراسان شمالی

 23 109878 100294 210196  .................................. خوزستان
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 0 60585 30458 91043  ........................................ زنجان

 0 29713 9424 39137  .......................................سمنان

 40 173970 51168 225177  ............. سیستان و بلوچستان

 78 222027 116045 338150  ......................................... فارس

 0 52759 31764 84523  ........................................ قزوین

 0 6625 7929 14554  .............................................. قم

 0 96883 24355 121238  .................................. کردستان

 34 210296 56355 266685  ........................................ کرمان

 0 111819 15484 127303  ................................... کرمانشاه

 0 36323 25392 61715  ............. کهگیلویه و بویراحمد

 0 145357 57103 202460  ..................................... گلستان

 0 177027 102877 279905  ........................................ گیالن

 0 89465 44206 133671  ...................................... لرستان

 0 255839 146628 402467  .................................... مازندران

 63 91118 13547 104727  ...................................... مرکزي

 25 80112 83331 163468  ................................... هرمزگان

 0 116406 57414 173820  ....................................... همدان

 0 18678 22828 41506  ............................................. یزد

 1392استان:  تفکیک به و معیشتی برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستی معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -32

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی

 زیستی

 ي بناییسازه جمع
ي فلزي یا سازه

 بتنی
ي چوبی سازه

 یا مختلط
 اظهار نشده

ی          ق ئ ظ ض  1502 156191 747359 4097956 5003007 5003007  ................ ض

 217 7124 41626 226430 275397 275397  ..................... آذربایجان شرقی

 99 1443 7906 227839 237287 237287  ....................... آذربایجان غربی

 0 1277 2932 101121 105330 105330  ....................................... اردبیل
 55 31075 23218 137976 192324 192324  ..................................... اصفهان

 0 18554 19877 26873 65303 65303  ........................................... ایالم
 0 23 612 40156 40792 40792  ........................................... البرز

 0 36 1369 70293 71698 71698  ........................................ بوشهر
 0 885 72282 153751 226918 226918  ......................................... تهران

 0 2743 4822 72077 79642 79642  ............ چهارمحال و بختیاري
 24 1916 11219 68039 81198 81198  ....................... خراسان جنوبی

 85 3834 66027 373283 443229 443229  ........................ خراسان رضوي
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 0 841 24565 76739 102145 102145  ....................... خراسان شمالی
 75 114 678 209328 210196 210196  .................................. خوزستان

 47 2440 11779 76776 91043 91043  ........................................ زنجان

 0 138 2853 36147 39137 39137  .......................................سمنان
 62 2094 7602 215419 225177 225177  ............. سیستان و بلوچستان

 58 2654 1804 333634 338150 338150  ......................................... فارس

 0 5890 30021 48613 84523 84523  ........................................ قزوین
 0 554 571 13429 14554 14554  .............................................. قم

 33 842 5601 114762 121238 121238  .................................. کردستان

 75 57 82815 183737 266685 266685  ........................................ کرمان

 25 533 4170 122574 127303 127303  ................................... کرمانشاه

 51 34 2741 58890 61715 61715  ............. کهگیلویه و بویراحمد

 42 2995 21542 177881 202460 202460  ..................................... گلستان

 89 32863 61440 185514 279905 279905  ........................................ گیالن

 87 11635 58105 63844 133671 133671  ...................................... لرستان

 249 10446 139295 252477 402467 402467  .................................... مازندران

 24 1947 11052 91704 104727 104727  ...................................... مرکزي

 34 29 4696 158709 163468 163468  ................................... هرمزگان

 70 11155 23526 139069 173820 173820  ....................................... همدان
 0 22 612 40872 41506 41506  ............................................. یزد

2 
 (ادامه) 1392تفکیک استان:  برحسب نوع سازه در فضاهاي زیستی و معیشتی به واحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشور  -32

 استان
 معیشتی

 ي بناییسازه جمع
ي فلزي یا سازه

 بتنی
ي چوبی یا سازه

 مختلط
 اظهار نشده

ی          ق ئ ظ ض  62606 86879 40012 1221103 1410600  ............... ض
 5161 8027 3467 99810 116465  .................... آذربایجان شرقی
 2031 4767 546 112133 119478  ...................... آذربایجان غربی

 770 714 334 58691 60508  ...................................... اردبیل
 700 6576 1096 30228 38599  .................................... اصفهان

 58 109 225 2179 2572  .......................................... ایالم
 164 619 55 12876 13713  .......................................... البرز

 584 23 0 3021 3629  ....................................... بوشهر
 196 90 637 2912 3834  ........................................ تهران

 869 1003 986 29282 32140  ........... چهارمحال و بختیاري
 731 78 1476 21228 23513  ...................... خراسان جنوبی
 9070 1455 1035 117182 128741  ....................... خراسان رضوي
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 240 197 1889 44256 46582  ...................... خراسان شمالی
 2197 928 516 34803 38444  ................................. خوزستان

 1938 1591 521 39603 43653  ....................................... زنجان
 321 107 177 9397 10003  ......................................سمنان

 1162 597 60 21467 23285  ............ سیستان و بلوچستان
 3143 1085 67 38274 42569  ........................................ فارس
 262 4618 1986 20592 27458  ....................................... قزوین

 0 51 0 2036 2087  ............................................. قم
 2899 512 957 55032 59400  ................................. کردستان

 1035 248 2550 18359 22193  ....................................... کرمان
 1395 203 112 69417 71127  .................................. کرمانشاه

 830 26 0 13160 14016  ............ کهگیلویه و بویراحمد
 1565 888 1292 27104 30849  .................................... گلستان
 10994 20701 2102 73188 106986  ....................................... گیالن

 3403 12462 3979 45066 64910  ..................................... لرستان
 8269 5941 8910 76931 100051  ................................... مازندران
 363 774 1006 42176 44320  ..................................... مرکزي

 1054 14 18 14318 15403  .................................. هرمزگان
 1059 12451 3996 77729 95234  ...................................... همدان

 142 24 18 8654 8838  ............................................ یزد

 تفکیـک  بـه  یسـت یز يکـالف در فضـاها   وضعیتروستایی کشور برحسب  بنایی ي سازهمعمولی داراي واحدهاي مسکونی  -33
    1392:استان 

 تعداد واحد مسکونی استان
 تعداد واحد مسکونی
 داراي سازه بنایی

تعداد واحد مسکونی 
 سازه بنایی داراي کالف

تعداد واحد مسکونی 
 سازه بنایی فاقد کالف

ی          ق ئ ظ ض  3112334 985622 4097956 5003007  ................. ض

 179255 47175 226430 275397  ...................... آذربایجان شرقی

 193393 34446 227839 237287  ........................ آذربایجان غربی

 55100 46020 101121 105330  .........................................اردبیل

 120414 17562 137976 192324  ....................................... اصفهان

 26150 722 26873 65303  ............................................ ایالم

 24514 15642 40156 40792  ............................................ البرز

 39539 30754 70293 71698  ......................................... بوشهر

 142199 11552 153751 226918  .......................................... تهران

 44839 27237 72077 79642  ............. چهارمحال و بختیاري

 56128 11910 68039 81198  .........................خراسان جنوبی
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 330842 42441 373283 443229  ......................... خراسان رضوي

 65341 11398 76739 102145  .........................خراسان شمالی

 139176 70152 209328 210196  ................................... خوزستان

 51016 25760 76776 91043  ......................................... زنجان

 29852 6295 36147 39137  ........................................ سمنان

 188432 26987 215419 225177  .............. سیستان و بلوچستان

 170962 162673 333634 338150  .......................................... فارس

 44795 3818 48613 84523  ......................................... قزوین

 12166 1264 13429 14554  ................................................ قم

 92241 22521 114762 121238  .................................... کردستان

 134054 49684 183737 266685  ......................................... کرمان

 93411 29164 122574 127303  .................................... کرمانشاه

 39728 19162 58890 61715  .............. کهگیلویه و بویراحمد

 151891 25990 177881 202460  ...................................... گلستان

 94545 90969 185514 279905  ......................................... گیالن

 60563 3281 63844 133671  ....................................... لرستان

 197943 54534 252477 402467  ..................................... مازندران

 79816 11888 91704 104727  ....................................... مرکزي

 115398 43311 158709 163468  .................................... هرمزگان

 102616 36453 139069 173820  ........................................ همدان

 36012 4859 40872 41506  .............................................. یزد

فضـاهاي زیسـتی   ریزي  پیدر  کار رفته به ي هعمد برحسب وضعیت و نوع مصالح معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -34
 1392استان:  تفکیک به

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی

  کار رفته هبي  هریزي برحسب نوع مصالح عمد داراي پی
 فاقد

 يریزپی
اظهار 
 بتن سنگ شفته جمع نشده

بلوك 
سیمانی یا 

 سایر 

اظهار 
 نشده

ی          ق ئ ظ ض 500300  ................ ض
 

4336163 12136
0 

1640
 

135748
 

118983 5168 666449 395 
1583 39554 264188 275397  ..................... آذربایجان شرقی

74 
65758 473 29 11131 78 

1567 26363 227031 237287  ...................... آذربایجان غربی
73 

40471 3219 204 10223 33 
5446 11470 98500 105330  ....................................... اردبیل

1 
31750 819 0 6830 0 

6226 89523 186419 192324  ..................................... اصفهان
9 

33674 930 23 5905 0 
 0 2853 0 43 30312 6541 25555 62450 65303  ........................................... ایالم
3123 995 40504 40792  ........................................... البرز

4 
7676 592 7 288 0 

4574 181 61202 71698  ........................................ بوشهر
4 

12899 2379 0 10496 0 
 0 67162 807 209 68549 5791 84400 159756 226918  ......................................... تهران

3694 310 63485 79642  ............ چهارمحال و بختیاري
8 

26034 167 26 16157 0 
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 0 28638 40 61 15824 5282 31352 52559 81198  ....................... خراسان جنوبی
25004 355005 443229  ........................خراسان رضوي

8 
2689

2 
72803 4880 381 88083 142 

3754 15208 90312 102145  ....................... خراسان شمالی
7 

35418 2139 0 11833 0 
1262 33479 193696 210196  .................................. خوزستان

00 
2328 31517 173 16476 23 

4116 7068 79224 91043  ........................................ زنجان
0 

30895 101 0 11819 0 
1418 17225 39137 39137  ...................................... سمنان

2 
7646 83 0 0 0 

5311 30390 139682 225177  ............. سیستان و بلوچستان
3 

54292 1705 181 85495 0 
2109 42314 280857 338150  ......................................... فارس

89 
25987 1276 290 57269 24 

 0 9113 0 32 34071 7453 33853 75410 84523  ........................................ قزوین
 0 4042 255 0 1672 460 8125 10511 14554  .............................................. قم

3250 5025 63739 121238  .................................. کردستان
2 

22193 3435 582 57469 30 
 0 52940 203 1175 122490 6525 83352 213745 266685  ....................................... کرمان

4718 60558 126028 127303  ................................... کرمانشاه
6 

17489 661 134 1275 0 
3810 148 56721 61715  .............کهگیلویه و بویراحمد

7 
18271 183 11 4994 0 

4642 86231 193746 202460  ..................................... گلستان
9 

60536 523 26 8714 0 
2912 16606 260074 279905  ........................................ گیالن

5 
195876 18421 46 19831 0 

3457 24400 118713 133671  ...................................... لرستان
8 

59092 10 634 14958 0 
11942 390627 402467  ................................... مازندران

8 
5197

7 
179543 39680 0 11840 0 

4105 26362 87061 104727  ...................................... مرکزي
7 

19142 492 6 17602 65 
1470 1089 161355 163468  ................................... هرمزگان

50 
9958 3227 32 2113 0 

8331 8088 147581 173820  .......................................همدان
1 

54799 360 1023 26239 0 
 0 4662 53 191 35 1663 34903 36844 41506  ............................................. یزد

فضـاهاي  چینـی   کرسـی در  کار رفتـه  به ي هعمدبرحسب وضعیت و نوع مصالح  معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -35
 1392استان:  تفکیک بهزیستی 

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی

  کار رفته هبي  هبرحسب نوع مصالح عمدچینی  داراي کرسی
فاقد 

 چینی کرسی
اظهار 
 سنگ آجر جمع نشده

خشت، بلوك 
سیمانی یا 

 سایر

اظهار 
 نشده

ی          ق ئ ظ ض 500300  ............... ض
 

3664174 162247
 

126393
 

775010 2757 1338185 648 

 78 139575 23 14910 47278 73533 135744 275397  ................... آذربایجان شرقی
 34 21500 353 26164 128638 60598 215753 237287  .................... آذربایجان غربی

 0 4703 18 5714 57265 37630 100627 105330  ..................................... اردبیل
 0 61992 81 10172 30988 89091 130332 192324  ................................... اصفهان

 0 13116 0 1763 11756 38668 52188 65303  ......................................... ایالم
 0 4022 0 1488 34381 900 36770 40792  ......................................... البرز

 0 6434 0 23168 39661 2435 65264 71698  ...................................... بوشهر
 19 125156 132 986 14601 86024 101743 226918  ....................................... تهران

 0 20625 0 1593 35979 21444 59017 79642  .......... چهارمحال و بختیاري
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 0 18949 0 2068 30695 29485 62249 81198  ..................... خراسان جنوبی
 209 146964 164 8701 89264 197926 296055 443229  ...................... خراسان رضوي
 0 23986 47 4950 39307 33856 78159 102145  ..................... خراسان شمالی

 51 82673 202 29684 11399 86187 127472 210196  ................................ خوزستان
 20 32014 0 1934 20823 36252 59009 91043  ...................................... زنجان
 0 4195 64 4154 13983 16742 34942 39137  .................................... سمنان

 20 122577 118 27816 30474 44172 102580 225177  ........... سیستان و بلوچستان
 24 77218 148 15681 111320 133759 260908 338150  ....................................... فارس
 0 18908 0 1332 13678 50606 65615 84523  ...................................... قزوین

 0 3167 0 61 5306 6020 11387 14554  ............................................ قم
 0 26352 347 6426 77252 10862 94886 121238  ................................ کردستان

 0 85902 330 35202 27176 118074 180782 266685  ......................................کرمان
 0 13564 133 2163 75979 35464 113739 127303  ................................. کرمانشاه

 0 6056 0 13647 40966 1047 55659 61715  ........... کهگیلویه و بویراحمد
 0 15706 25 8255 23285 155188 186754 202460  ................................... گلستان
 118 8859 110 238756 26491 5571 270927 279905  ...................................... گیالن

 35 25678 178 2603 58983 46194 107958 133671  .................................... لرستان
 0 70357 31 202064 55782 74232 332110 402467  ................................. مازندران
 32 51568 0 1382 17472 34273 53127 104727  .................................... مرکزي

 0 24268 147 78480 55334 5239 139200 163468  ................................. هرمزگان
 0 69552 50 2829 34592 66797 104268 173820  ..................................... همدان

 8 12549 57 865 3823 24203 28948 41506  ........................................... یزد

 1392استان: تفکیک بهدر دیوار فضاهاي زیستی  کار رفته بهبرحسب نوع مصالح   معمولی روستایی کشور واحدهاي مسکونی -36

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی
 بلوك سیمانی سنگ آجر

 خشت، چینه
 سایر یا

 اظهار نشده

ی          ق ئ ظ ض  8090 753248 875765 509042 3351134 5003007  .................. ض
 78 48710 15850 43075 217158 275397  ........................ آذربایجان شرقی

 392 16415 34026 34536 174595 237287  .......................... آذربایجان غربی

 60 16600 13016 19165 78244 105330  .......................................... اردبیل

 98 32224 3487 7598 170735 192324  ........................................ اصفهان

 0 6250 1713 3276 57931 65303  .............................................. ایالم

 24 1514 14416 15161 24644 40792  .............................................. البرز

 35 2762 48279 24178 3831 71698  ........................................... بوشهر

 206 9384 16556 1876 210106 226918  ............................................ تهران

 91 9345 2791 10773 66129 79642  ............... چهارمحال و بختیاري

 0 22725 430 5807 61679 81198  .......................... خراسان جنوبی

 582 96745 6379 11153 359578 443229  ........................... خراسان رضوي

 0 34794 4261 12626 66669 102145  .......................... خراسان شمالی



 1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگینتایج                                                                                     88

 
 

 232 3178 58277 21385 144577 210196  ..................................... خوزستان

 274 29126 1858 10670 62768 91043  ........................................... زنجان

 120 11223 724 2552 27861 39137  ..........................................سمنان

 188 68573 56995 31026 87223 225177  ................ سیستان و بلوچستان

 509 33710 37564 48137 245388 338150  ............................................ فارس

 0 17882 634 3336 68460 84523  ........................................... قزوین

 0 2152 17 686 13020 14554  ................................................. قم

 363 30253 18444 43557 51915 121238  ..................................... کردستان

 2199 33727 34132 16264 189736 266685  ........................................... کرمان

 139 25383 7460 26394 88804 127303  ...................................... کرمانشاه

 76 805 26650 35969 11250 61715  ................ بویراحمدکهگیلویه و 

 65 14650 4888 1198 186921 202460  ........................................ گلستان

 1368 39772 155808 3292 88054 279905  ........................................... گیالن

 315 11702 2299 18197 115082 133671  ......................................... لرستان

 121 34553 181508 8154 208128 402467  ....................................... مازندران

 71 37001 1008 5673 80117 104727  ......................................... مرکزي

 240 3829 124465 33080 10001 163468  ...................................... هرمزگان

 131 47811 1432 8199 145031 173820  .......................................... همدان
 112 10451 398 2047 35500 41506  ................................................ یزد

 در استان گیالن شامل چوب است. سایر

 1392استان:  تفکیک بهدر نما  کار رفته بهي  هعمدبرحسب نوع مصالح  معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -37

 سیمان سنگ آجر ماشینی آجرگري تعداد واحد مسکونی استان

ی          ق ئ ظ ض  1932571 394027 421060 1188449 5003007  .................. ض
 86055 12170 19860 98941 275397 ........................ آذربایجان شرقی
 34079 22426 27102 115925 237287 .......................... آذربایجان غربی

 25022 8598 16240 37204 105330 .......................................... اردبیل
 30227 11148 27914 83644 192324 ........................................ اصفهان

 33082 15302 1206 10936 65303 .............................................. ایالم
 22128 5309 2577 5276 40792 .............................................. البرز

 43570 3052 3200 829 71698 ........................................... بوشهر
 96758 65694 14238 32146 226918 ............................................ تهران

 15005 5603 8299 16808 79642 ............... چهارمحال و بختیاري
 23234 8430 2455 26628 81198 .......................... خراسان جنوبی
 131578 14469 12374 185479 443229 ........................... خراسان رضوي



 89                                                                                     1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگی نتایج 

 

 21950 4618 6095 36823 102145 .......................... خراسان شمالی
 53338 10774 100236 5025 210196 ..................................... خوزستان

 38009 5148 1327 18913 91043 ........................................... زنجان
 14610 2271 2090 9005 39137 ..........................................سمنان

 91399 15296 1267 43401 225177 ................ سیستان و بلوچستان
 171890 11313 11749 90417 338150 ............................................ فارس
 35485 16645 641 15478 84523 ........................................... قزوین

 5497 2411 497 3756 14554 ................................................. قم
 50431 19730 2519 13212 121238 ..................................... کردستان

 76801 13763 65279 63471 266685 ........................................... کرمان
 49809 13941 1998 40446 127303 ...................................... کرمانشاه

 40574 8066 1446 2141 61715 ................ کهگیلویه و بویراحمد
 56547 11906 30173 66349 202460 ........................................ گلستان
 123179 17379 12816 6996 279905 ........................................... گیالن

 56723 14037 6484 39228 133671 ......................................... لرستان
 260794 31127 24780 27672 402467 ....................................... مازندران
 30855 9980 1199 33167 104727 ......................................... مرکزي

 131514 2521 2460 3618 163468 ...................................... هرمزگان
 76245 9062 1997 41357 173820 .......................................... همدان

 6185 1837 10541 14159 41506 ................................................ یزد
2 

 
 (ادامه)  1392تفکیک استان:  کار رفته در نما به ي به هبرحسب نوع مصالح عمد واحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشور  -37

 اظهار نشده سایر سرامیک کاهگل، گچ یا گچ و خاك چوب استان

ی          ق ئ ظ ض  13107 164196 229297 657578 2722  .................. ض
 163 16023 6580 35605 0  ....................... آذربایجان شرقی
 595 14148 1929 20970 112  ......................... آذربایجان غربی

 47 6300 629 11258 32  ......................................... اردبیل
 201 1036 14779 23367 8  ....................................... اصفهان

 0 809 2187 1766 16  ............................................. ایالم
 16 1074 3639 773 0  ............................................. البرز

 123 6032 9852 5012 27  .......................................... بوشهر
 371 6652 4520 6539 0  ........................................... تهران

 165 97 19051 14548 65  .............. چهارمحال و بختیاري
 93 390 2473 17424 70  ......................... خراسان جنوبی
 658 3622 15091 79745 214  .......................... خراسان رضوي
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 0 4154 1086 27361 58  ......................... خراسان شمالی
 310 5339 28033 7141 0  .................................... خوزستان

 362 574 967 25694 49  .......................................... زنجان
 28 67 2579 8487 0  .........................................سمنان

 380 5774 738 66791 130  ............... سیستان و بلوچستان
 451 6430 19348 26507 45  ........................................... فارس
 0 1562 4489 10173 50  .......................................... قزوین

 0 27 587 1778 0  ................................................ قم
 137 7347 1456 26358 49  .................................... کردستان

 389 19213 6656 21076 36  .......................................... کرمان
 99 2355 3191 15369 95  ..................................... کرمانشاه

 98 3756 1586 4047 0  ............... کهگیلویه و بویراحمد
 268 1425 14556 21235 0  ....................................... گلستان
 5096 21514 24418 67516 991  .......................................... گیالن

 494 2419 8725 5561 0  ........................................ لرستان
 1691 5962 11871 37955 616  ...................................... مازندران
 71 628 1755 27043 29  ........................................ مرکزي

 194 15599 3117 4428 16  ..................................... هرمزگان
 433 2970 10884 30874 0  ......................................... همدان

 172 896 2526 5178 13  ............................................... یزد

   1392استان: تفکیک بهدر سقف فضاهاي زیستی  کار رفته بهبرحسب نوع مصالح  معمولی روستایی کشور واحدهاي مسکونی  -38

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی
 چوب گل وگچ آهن آجر

ی          ق ئ ظ ض  1666025 2567942 2196684 1967417 5003007  .................. ض
 108849 102348 109831 64429 275397  ........................ آذربایجان شرقی
 105938 109372 105940 102337 237287  .......................... آذربایجان غربی

 33321 76729 43085 40844 105330  .......................................... اردبیل
 38220 105554 97627 97711 192324  ........................................ اصفهان

 6915 47680 52101 46871 65303  .............................................. ایالم
 5164 25676 25225 25230 40792  .............................................. البرز

 7734 31808 32551 23388 71698  ........................................... بوشهر
 11192 181303 189029 188068 226918  ............................................ تهران

 26528 20425 18621 16309 79642  ............... چهارمحال و بختیاري
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 18823 65061 43121 46139 81198  .......................... خراسان جنوبی
 93320 346003 283444 284627 443229  ........................... خراسان رضوي
 42716 44139 35280 34456 102145  .......................... خراسان شمالی

 10266 103385 108878 100783 210196  ..................................... خوزستان
 37849 49916 47593 46234 91043  ........................................... زنجان
 12225 30512 19223 18401 39137  ..........................................سمنان

 112613 108523 81361 74541 225177  ................ سیستان و بلوچستان
 70563 130479 127014 122053 338150  ............................................ فارس
 21215 52486 51786 52056 84523  ........................................... قزوین

 2524 10495 10304 10412 14554  ................................................. قم
 76852 42167 28252 27443 121238  ..................................... کردستان

 30650 94066 92765 96515 266685  ........................................... کرمان
 47446 57085 69413 67543 127303  ...................................... کرمانشاه

 11538 25369 25455 14999 61715  ................ کهگیلویه و بویراحمد
 118348 141181 49155 14441 202460  ........................................ گلستان
 224975 72533 8092 2728 279905  ........................................... گیالن

 23091 72293 67972 68216 133671  ......................................... لرستان
 179585 150851 160727 69605 402467  ....................................... مازندران
 47260 77703 49879 46584 104727  ......................................... مرکزي

 84066 59549 29191 28225 163468  ...................................... هرمزگان
 54387 113352 112375 112472 173820  .......................................... همدان

 1853 19898 21395 23758 41506  ................................................ یزد

2 
 1392 تفکیک استان: کار رفته در سقف فضاهاي زیستی به برحسب نوع مصالح به معمولی روستایی کشور واحدهاي مسکونی  -38

 (ادامه)

 تیرچه و بلوك سیمان یا بتن  استان
سفال، شیروانی یا 

 ایرانیت
یا  خشت، حصیر

 سایر
 اظهار نشده

ی          ق ئ ظ ض  1844 749714 280681 1073143 888913  .................. ض
 78 45270 7584 63457 36068  ........................ آذربایجان شرقی
 60 57650 2358 30183 6110  .......................... آذربایجان غربی

 12 6756 7075 20977 38683  .......................................... اردبیل
 59 14025 2019 57910 6988  ........................................ اصفهان

 0 5226 25614 6457 4562  .............................................. ایالم
 0 2383 1078 11967 12083  .............................................. البرز

 0 15246 1126 33189 35370  ........................................... بوشهر
 34 4975 10587 25506 22570  ............................................ تهران
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 0 2344 331 38098 2875  ............... چهارمحال و بختیاري
 0 15468 1155 7198 4966  .......................... خراسان جنوبی
 23 80448 1896 47727 45353  ........................... خراسان رضوي
 0 8158 616 24863 14598  .......................... خراسان شمالی

 36 25454 2765 101515 101624  ..................................... خوزستان
 132 9721 2269 8049 6427  ........................................... زنجان
 0 3121 3163 5272 5517  ..........................................سمنان

 0 106452 2158 31025 8691  ................ سیستان و بلوچستان
 52 85176 2072 161432 205080  ............................................ فارس
 0 19563 7067 4211 2606  ........................................... قزوین

 0 1111 705 857 64  ................................................. قم
 107 28228 136 17524 259  ..................................... کردستان

 51 34865 24531 101287 79009  ........................................... کرمان
 0 12280 587 10752 5438  ...................................... کرمانشاه

 5 403 225 29859 30492  ................ کهگیلویه و بویراحمد
 125 39483 60084 36407 35600  ........................................ گلستان
 479 3172 72800 9641 6083  ........................................... گیالن

 196 596 6565 38547 4908  ......................................... لرستان
 239 22494 19369 64353 59285  ....................................... مازندران
 65 28898 11482 4957 4364  ......................................... مرکزي

 16 21766 367 54012 102450  ...................................... هرمزگان
 20 40866 2570 13389 250  .......................................... همدان

 56 8113 329 12522 542  ................................................ یزد
 است.) و تنه نخل نوعی پوشش گیاهی تهیه شده از نیدر استان کردستان شامل خاك کوبیده و در استان بوشهر شامل بریو ( سایر

 1392تفکیک استان:  ي سقف فضاهاي زیستی به هبرحسب نوع پوشش عمد واحدهاي مسکونی معمولی روستایی کشور  -39

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی
 قیرگونی  کاهگل

رطوبتی عایق
 آماده

سفال یا حلب 
 (شیروانی)

موزاییک، 
آسفالت، بتن 

 یا سایر
 اظهار نشده

ی          ق ئ ظ ض 121885 5003007  .................. ض
4 

27136
9 

210963
8 892606 507208 3332 

1807 61303 275397  ........................ آذربایجان شرقی
8 165184 12215 18431 187 

 59 32908 2604 132391 5531 63795 237287  .......................... آذربایجان غربی

1037 9808 105330  .......................................... اردبیل
1 59502 13016 12611 22 

1228 45049 192324  ........................................ اصفهان
7 123274 4160 7477 78 

 0 2001 26218 33197 2853 1033 65303  .............................................. ایالم
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 20 911 281 30534 6802 2244 40792  .............................................. البرز
 12 9647 6402 32952 535 22150 71698  ........................................... بوشهر

3536 7244 226918  ............................................ تهران
5 153187 10962 19974 186 

2271 6613 79642  ............... چهارمحال و بختیاري
8 48942 347 1022 0 

1087 49166 81198  .......................... خراسان جنوبی
6 17462 562 3068 64 

14187 443229  ........................... خراسان رضوي
7 

2310
8 208702 1901 67310 332 

 0 10957 675 59306 1514 29693 102145  .......................... خراسان شمالی
 129 34844 698 123554 7503 43468 210196  ..................................... خوزستان

 136 13402 2502 42435 1329 31239 91043  ........................................... زنجان
 10 524 4334 11379 340 22549 39137  ..........................................سمنان

17597 225177  ................ سیستان و بلوچستان
1 4193 15185 99 29730 0 

1735 64463 338150  ............................................ فارس
0 197227 2219 56859 31 

 0 3594 11920 52113 3258 13637 84523  ........................................... قزوین
 0 416 1763 10506 472 1397 14554  ................................................. قم

 46 3308 136 81527 4108 32113 121238  ..................................... کردستان

12316 266685  ........................................... کرمان
3 

1213
1 91912 24712 14749 19 

 58 20646 824 71963 5434 28378 127303  ...................................... کرمانشاه
 11 13421 212 30635 9219 8216 61715  ................ کهگیلویه و بویراحمد

 37 29174 146473 17612 983 8182 202460  ........................................ گلستان
 81 40593 233301 4158 1329 443 279905  ........................................... گیالن

2298 12551 133671  ......................................... لرستان
0 88724 7656 1652 108 

 461 26353 359323 8058 5523 2750 402467  ....................................... مازندران
 65 1099 12782 40552 5734 44496 104727  ......................................... مرکزي

 36 10099 433 51046 9558 92296 163468  ...................................... هرمزگان
 108 16069 3340 92796 9511 51997 173820  .......................................... همدان

 1034 4360 537 13623 379 21573 41506  ................................................ یزد

به همراه چـوب معمـولی ) ساقه کوبیده شده برنج(کلش در استان خراسان رضوي شامل مخلوط روغن سوخته با ماسه یا گل رس و در استان گیالن شامل  سایر
 چوب و ساروج است.یا 

 1392تفکیک استان:  بهشکل ظاهري سقف فضاهاي زیستی  برحسب معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -40

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی
 اظهار نشده ايگهواره گنبدي دارشیب مسطح

ی          ق ئ ظ ض  2687 28175 67646 956951 3947547 5003007  .................. ض
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 78 60 201 12844 262214 275397  ....................... آذربایجان شرقی

 158 107 183 2782 234056 237287  ......................... آذربایجان غربی

 279 0 57 13384 91611 105330  ......................................... اردبیل

 127 1724 4816 4300 181356 192324  ........................................اصفهان

 0 0 0 26515 38788 65303  ............................................. ایالم

 5 0 0 404 40382 40792  ............................................. البرز

 35 21 3 6874 64765 71698  .......................................... بوشهر

 273 302 745 11138 214461 226918  ........................................... تهران

 0 0 21 486 79135 79642  .............. چهارمحال و بختیاري

 21 6997 6913 625 66641 81198  ......................... خراسان جنوبی

 124 7018 15026 2400 418660 443229  .......................... خراسان رضوي

 0 53 186 1216 100691 102145  ......................... خراسان شمالی

 117 0 120 830 209128 210196  .................................... خوزستان

 132 81 236 2727 87867 91043  .......................................... زنجان

 20 1358 880 4355 32525 39137  ......................................... سمنان

 291 523 4784 228 219351 225177  ............... سیستان و بلوچستان

 219 14 267 2746 334903 338150  ........................................... فارس

 0 64 0 12078 72382 84523  .......................................... قزوین

 0 240 320 1787 12207 14554  ................................................ قم

 133 0 65 152 120888 121238  .................................... کردستان

 120 3539 30308 25107 207610 266685  .......................................... کرمان

 128 0 92 901 126182 127303  ..................................... کرمانشاه

 0 0 0 246 61469 61715  ............... کهگیلویه و بویراحمد

 147 0 0 148432 53881 202460  ....................................... گلستان

 0 0 0 272372 7533 279905  .......................................... گیالن

 103 0 0 8042 125527 133671  ........................................ لرستان

 0 0 0 376180 26287 402467  ...................................... مازندران

 65 915 167 13084 90496 104727  ........................................ مرکزي

 44 0 48 543 162833 163468  ..................................... هرمزگان

 51 35 75 3576 170082 173820  ......................................... همدان
 17 5124 2131 597 33637 41506  ............................................... یزد

رطوبتی سـقف فضـاهاي زیسـتی    کاري  نوع عایقترین  هعمدوضعیت و برحسب  معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -41
 1392استان:  تفکیک به

اظهار  فاقد نوعترین  هرطوبتی برحسب عمد کاري عایقداراي تعداد واحد  استان
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 مسکونی

 کاهگل جمع
عایق 

رطوبتی 
 آماده

 ،سفال
شیروانی یا 

ایرانیت(سقف 
 شیبدار)

قیرگونی، 
پالستیک 
 یا سایر 

اظهار 
 نشده

کاري عایق
 رطوبتی

 نشده

ی          ق ئ ظ ض 50030 ............... ض
07 4849799 1187197 2286190 948639 425812 1961 152754 454 

27539  ................... آذربایجان شرقی
7 274402 61340 178047 12287 22471 258 917 78 

23728  ..................... آذربایجان غربی
7 236964 61647 144221 2604 28378 114 323 0 

10533  ..................................... اردبیل
0 104924 9595 59748 13177 22323 81 383 22 

19232  ................................... اصفهان
4 189618 44865 123767 4196 16762 29 2706 0 

 0 18 20 4601 26235 33700 729 65285 65303  ......................................... ایالم
 0 190 0 7464 281 30710 2148 40602 40792  ......................................... البرز

 35 6786 0 2601 6848 33664 21764 64878 71698  ...................................... بوشهر

22691  ....................................... تهران
8 226279 7002 159191 10962 49124 0 639 0 

 0 839 9 22957 360 49037 6439 78803 79642  .......... چهارمحال و بختیاري
 0 78 0 13531 566 18299 48725 81120 81198  ..................... خراسان جنوبی

44322  ...................... خراسان رضوي
9 440419 139016 247601 2259 51415 128 2756 54 

10214  ..................... خراسان شمالی
5 99024 28751 60561 788 8924 0 3121 0 

21019  ................................ خوزستان
6 179432 43158 126175 724 9334 41 30670 94 

 0 46 37 5242 2611 60769 22338 90997 91043  ...................................... زنجان
 0 194 0 1006 4345 11616 21977 38943 39137  .....................................سمنان

22517  ........... سیستان و بلوچستان
7 222953 175030 28494 179 19119 132 2224 0 

33815  ....................................... فارس
0 285459 61814 202410 2287 18836 111 52673 18 

 0 27 0 6654 12015 52783 13044 84496 84523  ...................................... قزوین
 0 0 0 859 1763 10535 1397 14554 14554  ............................................ قم

12123  ................................ کردستان
8 120923 30551 83420 136 6778 38 273 42 

26668  ...................................... کرمان
5 255018 123522 93411 24771 13271 43 11640 27 

12730  ................................. کرمانشاه
3 127012 26452 90610 824 9126 0 290 0 

 0 5993 0 10925 212 36544 8041 55722 61715  ........... کهگیلویه و بویراحمد

20246  ................................... گلستان
0 189264 7386 28014 147423 6398 42 13196 0 

27990  ...................................... گیالن
5 279360 443 4265 271949 2589 114 545 0 

13367  .................................... لرستان
1 133458 12325 88870 7764 24418 81 213 0 

40246  .................................. مازندران
7 398882 2724 13997 373816 8017 328 3585 0 

10472  .................................... مرکزي
7 104659 44518 40591 12916 6617 18 3 65 
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16346  ................................. هرمزگان
8 154692 91966 52116 433 10155 22 8756 20 

17382  ..................................... همدان
0 172715 47058 108987 3360 13096 212 1105 0 

 0 2562 102 2821 550 14037 21433 38944 41506  ........................................... یزد

تفکیـک   بـه در کـف فضـاهاي زیسـتی     کار رفته بهي  هعمدنوع مصالح  برحسب معمولی روستایی کشور  واحدهاي مسکونی -42
 1392استان:

 استان
تعداد واحد 

 مسکونی
 موزاییک

گل، گل و 
گچ یا  گل 

 و آهک

بتن یا 
سیمان و 

 ماسه

آجر یا 
 سنگ

چوب یا 
 سایر

فاقدکف
 سازي

اظهار 
 نشده

ی          ق ئ ظ ض 50030  .................. ض
07 1280110 809569 2662219 24905 197555 26040 2609 

27539  ........................ آذربایجان شرقی
7 

4768 183144 64953 1614 19823 1017 78 

23728  .......................... آذربایجان غربی
7 

578 151907 80940 928 2597 41 296 

10533  .......................................... اردبیل
0 

616 21261 79203 177 4011 36 26 

19232  ........................................ اصفهان
4 

88208 6330 81965 1223 14239 339 20 

 0 0 12147 751 21095 2357 28952 65303  .............................................. ایالم
 0 30 1711 27 16731 200 22093 40792  .............................................. البرز

 100 46 229 143 38326 449 32404 71698  ........................................... بوشهر

22691  ............................................ تهران
8 

103439 4336 84125 3836 31094 72 16 

 0 107 466 291 66362 1542 10874 79642  ............... چهارمحال و بختیاري
 0 1055 1626 191 64818 4393 9115 81198  .......................... خراسان جنوبی

44322  ........................... خراسان رضوي
9 

29754 58310 346827 1971 4916 1110 342 

10214  .......................... خراسان شمالی
5 

3590 21996 75423 96 965 77 0 

21019  ..................................... خوزستان
6 

137797 2202 66250 499 373 2954 121 

 89 32 94 335 18515 71480 498 91043  ........................................... زنجان
 15 0 1240 56 25377 6672 5778 39137  ..........................................سمنان

22517  ................ سیستان و بلوچستان
7 

25256 42322 153242 203 165 3931 58 

33815  ............................................ فارس
0 

257353 1000 74785 389 1938 2547 137 

 0 15 6926 33 30565 34701 12283 84523  ........................................... قزوین
 0 22 363 421 3338 1352 9059 14554  ................................................. قم

12123  ..................................... کردستان
8 

3615 26738 90132 170 449 85 48 

 228 6499 4636 2432 76281 1661 26668174946  ........................................... کرمان
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5 

12730  ...................................... کرمانشاه
3 

2300 6572 116210 335 859 1017 10 

 13 176 250 68 33677 453 27076 61715  ................ کهگیلویه و بویراحمد

20246  ........................................ گلستان
0 

9949 9688 178249 646 3677 221 30 

27990  ........................................... گیالن
5 

41167 20872 190982 980 25198 0 706 

13367  ......................................... لرستان
1 

59251 4230 67106 777 1840 376 90 

40246  ....................................... مازندران
7 

58950 13379 286828 3043 40138 0 129 

10472  ......................................... مرکزي
7 

13043 30613 57394 841 2834 2 0 

16346  ...................................... هرمزگان
8 

68961 178 85048 444 4587 4229 22 

17382  .......................................... همدان
0 

13216 79168 79223 333 1847 0 32 

 0 3 6317 1649 8250 66 25221 41506  ................................................ یزد





 

 
 
 
 

 
 

ها پرسشنامه





 
 جمهوري اسالمی ایران

 

 اسالمیبنیاد مسکن انقالب 
 
 

 1392-هاي مسکن روستاییآمارگیري از ویژگی
 فهرست برداري-1فرم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

طر
 س

اره
شم

 

 ) 6ستون  1مشخصات واحد مسکونی (براي کد  مشخصات مکان

 توضیحات ضروري
شماره  نوع معبر و نام آن

 پالك

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 
واحد 

مسکونی 
 ؟است
 

 1بلی   
 

 2خیر   

 نوع واحد مسکونی
 مسکونی معمولی:

 1واحد آپارتمانی            
 2واحد ویالیی               
 مسکونی  غیر معمولی :
 3چادر                        

 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن
 5کپر و آالچیق             
 6سایر                        

 7ستون  2و1براي کد 

 فرعی اصلی

در واحد وضع سکونت 
 مسکونی

 
 1مسکونی دائمی           

 2     مسکونی موسمی   
 3  خالی ازسکنه موسمی

 4خالی ازسکنه دائمی     

 8ستون 3و 2و1براي کد 

شماره 
ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

 نام استان: .........................................................        

                نام شهرستان: ..................................................

                          ........................................................نام بخش: 

  ............................. نام دهستان: ...................

        ..................................:آبادينام 

 

 

 

 

 

 

                                                 شماره حوزه:

                                                           :نمونه  شماره طبقه آبادي

                                             شماره ردیف آبادي نمونه:   

     از            : نمونه شماره برگ در آبادي
 

 

 

 

 

  

 

        یخ: ...............................ر........................   نام و نام خانوادگی بازبین : .............................  امضا و تایخ رامضاء و تا  یخ: .................................  نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: .................................... رامضاء و تا    نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: ...............................

 یخ: ..........................................رامضا  و تا  ...................  ................................نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرایی: ..............              .......................................یخ: ......رامضا  و تا  ...................  : ......................................بازبیننام و نام خانوادگی کارشناس 



 

طر
 س

اره
شم

 

 ) 6ستون  1مشخصات واحد مسکونی (براي کد  مشخصات مکان

 توضیحات ضروري
شماره  نوع معبر و نام آن

 پالك

 شماره مکان
آیا این 

مکان یک 
واحد 

مسکونی 
 ؟است
 

 1بلی   
 

 2خیر   

 نوع احد مسکونی
 معمولی:مسکونی 

 1واحد آپارتمانی           
 2واحد ویالیی              
 مسکونی  غیر معمولی :
 3چادر                        

 4      آلونک، زاغه و  مشابه آن
 5کپر و آالچیق             
 6سایر                        

 7ستون  2و1براي کد 

 فرعی اصلی 

وضع سکونت در واحد 
 مسکونی

 
مسکونی دائمی           

1 
 2     مسکونی موسمی   

 3  خالی ازسکنه موسمی
خالی ازسکنه دائمی     

4 

 8ستون  3و 2و1براي کد 

شماره 
ردیف واحد 

 مسکونی
 نام  و نام خانوادگی سرپرست خانوار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمتجهت جغرافیایی نما یا نماهاي واحد مسکونی:  -1
                    4 غرب                                            3 شرق                                      2 جنوب                               1 شمال 

  
 تعداد بازشو ها(در و پنجره و روزنه) در فضاهاي زیستی واحد مسکونی:-2
 عدد             :      ربع)(کمتر از یک مترمتعداد بازشوهاي کوچک -1
 عدد              :        (یک تا دو مترمربع) عداد بازشوهاي متوسطت-2
 عدد            :           (بیش از دو مترمربع)تعداد بازشوهاي بزرگ -3
 

 : آن واحد مسکونی و سطح اشغالساختمان تعداد طبقات  -3
 طبقه                              تعداد طبقات روي زمین             -1 
 طبقه                                            زیر زمین   تعداد طبقات-2
 متر مربع                 سطح اشغال(مساحت زیربناي طبقه اول)       -3
 

 سال                                      :واحد مسکونیبناي عمر  -4
 

 مترمربع              واحد مسکونی: ساختمان مساحت زمین -5

 

   :آن قرار گرفتن و مورد استفاده عملکردمساحت زیر بنا و تعداد اتاق در واحد مسکونی برحسب  -6

ف
ردی

 

 )(مترمربعمساحت زیر بنا  شرح
 تعداد اتاق

 مورد  استفاده کل
1 2 3 4 5 

    کل بنا 1
    فضاهاي زیستی 2
    معیشتیفضاهاي  3
    فضاهاي مشترك زیستی و معیشتی 4
    سایر فضاها  5

 
 وضعیت سند واحد مسکونی:     -7

        3 قولنامه    داراي سند خطی یا                          2 داراي برگه واگذاري                                              1 سند ثبتی
     5 ندارد                            4   ......................................  نوعسایر با ذکر 

 

 
 

 

                             شماره ردیف آبادي در فهرست نمونه ها:                                                                                      شماره طبقه آبادي:  

                                                                                                           ):  1شماره ردیف واحد مسکونی در فرم فهرست برداري(فرم 

                                             

 جمهوري اسالمی ایران
سکن انقالب اسالمیبنیاد م  

  

  هايآمارگیري از ویژگی
1392-مسکن روستایی  

 
 

2فرم    پرسشنامه واحد مسکونی-

        نام استان: ..........................     

      نام شهرستان: ...................       

  نام بخش: ..........................          

  نام دهستان: ..................  
 

 

......................                          .......................نام آبادي : ..............

  نمونه:    کد آبادي

              شماره حوزه:          
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 واحد مسکونی:     عمده ترین منبع تامین سرمایش -8
           5  دندار                   4  .........................  نوعسایر با ذکر           3 کولر گازي                2 کولر آبی              1 پنکه

 

 آیا این واحد مسکونی داراي فضاي باز براي نگهداري حیوانات می باشد؟                    -9
                             2 نه                                                            1 بله 

          

 آیا این واحد مسکونی داراي حیاط می باشد؟                        -10
                             11سوال    2 نه                                                            1 بله 
      
    1-2 معیشتی  و زیستی                                                                 1-1 زیستی             عملکرد غالب   

 

 آیا این واحد مسکونی داراي ایوان می باشد؟                        -11
                            12سوال    2 نه                                                            1 بله 

      
    1-2 معیشتی  و زیستی                                          1-1 زیستی             عملکرد غالب   

 

 آیا این واحد مسکونی داراي مستراح می باشد؟                        -12
                            13سوال    2 نه                                                            1 بله 
      

                                                                        13سوال     1-2 مجزا از بنا                                             1-1 چسبیده به بنا    نحوه استقرار   
                                                  

                                            1-1-2  به حیاط واحد مسکونی                        1-1-1 به داخل واحد مسکونی    باز شدن در  نحوه      
 

 نحوه ساخت واحد مسکونی:  - 13
                                                                                                                  14سوال   2 ساخت یکباره                                     1 ساخت تدریجی

                     
                                                                                                                     1-2 تکمیل و تجهیز بنا                                             1-1 افزایش زیربنا    منجرشدن به                

   

                                             :            زیستی                                      معیشتیبر حسب فضا نوع سازه بناي واحد مسکونیترین  عمده-14
   1-2                                    1-1                      سازه فلزي                                                        

   2-2                                    2-1 نی                                                                           وسازه بت 
  3-2                                    3-1                                                                 (دیوار باربر)سازه بنایی 

   4-2                                      4-1                            سازه چوبی                                                  
   5-2                                      5-1                                                (ترکیبی از سازه هاي فوق)سازه مختلط 

    

 )14سوال  3-1(براي کد  استفاده شده است؟ از کالف واحد مسکونیدر سازه بنایی فضاهاي زیستی آیا  -15
                            16سوال    2 نه                                                            1 بله 

    

 

 1-3 فاقد کالف در سقف                   1-2 کالف فلزي                         1-1 کالف بتونی          نوع کالف سقف 
   1-6 فاقد کالف در دیوار                    1-5 کالف فلزي                         1-4 کالف بتونی              نوع کالف دیوار
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 ریزي براي فضاهاي زیستی انجام شده است؟  آیا در این واحد مسکونی عملیات پی -16
                             17سوال    2 نه                                                      1 بله 
      

 1-3  نوبت                              1-2 سنگ                         1-1  (آهک و گل)شفته    رفته کار به عمده نوع مصالح  
  1-5   .................................  نوعسایر با ذکر                                  1-4  بلوك سیمانی                                                    

                 
 آیا در این واحد مسکونی عملیات کرسی چینی براي فضاهاي زیستی انجام شده است؟  -17
                             18سوال    2 نه                                                      1 بله 
      

  1-3  خشت                                1-2 سنگ                         1-1 آجر                  رفته کار به عمده نوع مصالح  
  1-5    ................................نوع سایر با ذکر                                    1-4  سیمانی بلوك                                                 

  
 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت رفته در دیوار فضاهاي زیستی واحد مسکونی: کار بهنوع مصالح  - 18
                3 بلوك                                                                    2 سنگ                                                        1  آجر   

                    6     ................................نوع سایر با ذکر                               5 چینه                                                         4  خشت
                                                      

 کار رفته در نماي واحد مسکونی: هب عمده نوع مصالح -19
  4 سیمان                                           3  سنگ                 2  ماشینی آجر                                   1   گري آجر

                                                                             8  ........ .............................نوعسایر با ذکر       7    سرامیک             6  کاهگل، گچ یا گچ و خاك                   5        چوب
 

 گذاشته شود)  x(برحسب مورد در یک یا چند مربع عالمت کار رفته در سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی: هنوع مصالح ب  -20
         5  خشت                            4 چوب             3  گل وگچ                        2 هن آ                     1              آجر 

 10    ..................نوعسایر با ذکر  9 حصیر            8 سفال، شیروانی یا ایرانیت    7   تیرچه و بلوك        6 یا بتونسیمان 
 

 سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی:   عمدهنوع پوشش  -21
                               3 عایق رطوبتی آماده                                             2 قیرگونی                                                        1   کاهگل
                                     6 موزاییک                                                          5 حلب (شیروانی)                                               4     سفال

  9  .........................................................نوعسایر با ذکر            8  بتون                                                            7  آسفالت
 

 شکل ظاهري سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی:   -22
 4 (نیم استوانه) گهواره اي               3 (نیم کره) گنبدي                    2 شیب دار                                      1    مسطح

 
 ؟ کاري رطوبتی شده است آیا سقف فضاهاي زیستی واحد مسکونی عایق - 23

                             24سوال    2 نه                                                      1 بله  
   

     1-3 رطوبتی آماده  عایق               1-2 قیرگونی                     1-1 کاهگل               رفته کار بهعمده نوع مصالح 
        1-5  پالستیک (نایلون)                1-4 سفال، شیروانی یا ایرانیت(سقف شیبدار)                                                        
     1-6  .............................................نوعسایر با ذکر                                                       

             
 



 1392 هاي مسکن روستایی سال آمارگیري از ویژگینتایج                                                                                     102

 
 

 

     

 رفته در کف فضاهاي زیستی واحد مسکونی: کار به عمدهنوع مصالح  -24
                                                             4     موزاییک                                3 چوب                                  2 سنگ                             1             آجر
                                           8  و ماسه سیمان یا بتون                  7 گل و آهک                            6  چگل و گ                        5             گل

 10 سازي  فاقد کف                     9  ....................................................نوع....سایر با ذکر 
 

 آیا سرپرست خانوار ساکن درواحد مسکونی از زندگی در روستا راضی می باشد؟ -25

 2 نه                                                                                 1 بله        
 

 آیا سرپرست خانوار از واحد مسکونی راضی می باشد؟   -26
 2 نه                                                                                  1 بله       

 

 شده است؟        احداثبنیاد مسکن تسهیالت دریافتی از از با استفاده آیا  این واحد مسکونی  -27
 

  پایان آمارگیري   2 نه                    28سوال   سال احداث                                     1  بله       
   

 اي که بر اساس آن پروانه دریافت شده، در مرحله احداث بنا، تغییر کرده است؟ آیا نقشه-28
  29سوال   2 نه                                                                                  1 بله        

                                     

   1-2 تغییر نقشه معماري بدون اضافه شدن زیربنا                  1-1 سطح زیربنا  افزایش  نوع تغییر ترین  عمده          
       1-3    ................................................موردسایر با ذکر                                                                                                 

 

 آیا پس از اتمام بنا و سکونت در آن، تغییراتی در بنا داده شده است؟-29

 30سوال  2 نه                                                                                 1 بله        
                        

                                                          1-3   لوله کشی آب                  1-2 در و پنجره                    1-1   (دیوار و سقف)سازه اي   نوع تغییر ترین عمده 
                    1-6   .............نوعسایر با ذکر          1-5 سیستم فاضالب               1-4       سیم کشی برق

           

 ( وام و آورده شخصی) مجموع پولی که براي احداث  فضاهاي زیستی واحد مسکونی هزینه شده است؟ -30
   

 ریال                                                                                                                      

   توضیحات:
............................................................................................................................. ...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

 
 

                                     تلفن: م خانوادگی پاسخگو: .......................................................................................                  نام و نا

 ..........................امضا و تاریخ: .................................                 .......................  نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر: .......................................................

 : ............................................................ امضا و تاریخ       نام و نام خانوادگی کارشناس گروه: ............................................................................            

  ..............................امضا و تاریخ: ..............................           نام و نام خانوادگی بازبین: ...........................................................................................       

 ..............................امضا و تاریخ: ..............................           نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین: ..........................................................................       

                                   

  
1 3 
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 : 1392در سال وضع سکونت در آبادي -1

 4   خالی از سکنه دائمی          3   موسمی خالی از سکنه            2   موسمی داراي سکنه           1  دائمی داراي سکنه

                    پایان آمارگیري                                                                          2سوال                                                    

   

 :1392اهالی این آبادي در سال غالب اقتصاديفعالیت  -2

  3  خدمات                                                         2 صنعت                                                           1 کشاورزي

                                                         

                 کارگاه فعال صنایع دستی وجود دارد؟آبادي  در اینآیا  -3

  2 نه                                                                       1   بله

 

 :    1392بافت مسکونی آبادي در سال -4

           3   غیر متراکم (باز)                                              2 نیمه متراکم                                                    1  متراکم 

 

 هاي اخیر داراي گسترش بوده است؟                        آیا بافت مسکونی آبادي در سال -5

                             6سوال    2 نه                                                                       1   بله

      

 1-3    .......................... موردسایر با ذکر                  1-2   باغات               1-1 اراضی زراعی    سمت گسترش      

 

 مصالح عمده بکار رفته در احداث واحدهاي مسکونی آبادي: -6

  3  مصالح توام بومی و غیر بومی                              2 مصالح غیر بومی                                           1 مصالح بومی 

 

 

         .....  ....استان: ..................نام 

          ....... ...نام شهرستان: .........

          .......  ...نام بخش: ................

  .. ....نام دهستان: ..............

 

 

 

    ............................                      .......................نام آبادي : ........

        :  کد آبادي 

             شماره حوزه:           

    

 

  

 

 

   .............................................. آبادي:نام قبلی                                                     ...............................................        نام دیگر آبادي:

                                                :     شماره ردیف آبادي در فهرست نمونه ها                                                                              شماره طبقه آبادي:

ایرانجمهوري اسالمی   
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 

 هاي آمارگیري از ویژگی
1392-مسکن روستایی  

 

3فرم    پرسشنامه آبادي-
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 در آبادي وجود دارد؟        1392آیا سازمان مسئول جمع آوري و دفع زباله در سال -7

                             8سوال    2 نه                                                                        1 بله 

             

   1-2 شوراي اسالمی آبادي                                         1-1  یا دهیاري ، دهداريبخشداري         سازمان مسئول  
                                   1-4 .....................................سایر با ذکر نام  .........                1-3 شهرداري شهر نزدیک                                                 
 

 :  1392عمده ترین نوع وسیله مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی آبادي در سال -8

             3 تاکسی سرویس                                                      2 مینی بوس                                                1 اتوبوس 
 5  .................................نوعایر با ذکر س                    4    وانت بار

 

 ؟شده است خرید و فروشمسکونی در آبادي واحد احداث براي زمین  1392 در سالآیا  -9
 

 

   10سوال   2 نه      ریال        یک مترمربع خرید و فروشمتوسط مظنه قیمت          1  بله   

                          

 ؟شده استمسکونی در آبادي احداث واحد  1392 در سالآیا  -10
 

 

   11سوال   2 نه       ریال              متوسط مظنه هزینه احداث یک مترمربع           1  بله   

                          

 ؟داده شده است  اجارهمسکونی در آبادي واحد  1392 در سالآیا  -11
 

 

                            2 نه         ریال             یک مترمربع بهاي ماهانه اجارهمتوسط مظنه            1  بله   
 

                  
 

 توضیحات:
................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 
 پاسخگویان:نام و نام خانوادگی 

                                                          تلفن:                     .....................................................................................                                       -1
                                                                                             تلفن:                     .....................................................                                         ................................ -2
                                                                                       تلفن:                   .............................................                                           ........................................ -3

 .................................................................. امضا و تاریخ:             ........................................................         ...................... نام و نام خانوادگی مامور آمارگیر :

 ..................................................................  امضا و تاریخ:            .............................................................................          نام و نام خانوادگی کارشناس گروه:

 ..................................................................  امضا و تاریخ:            .............................................         ............................................... نام و نام خانوادگی بازبین :

 امضا و تاریخ: ............................................................                نام و نام خانوادگی کارشناس بازبین : ....................................................................  

 .............. امضا و تاریخ:  .............................................              نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول فنی و اجرایی: ............................................  
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 1392 تفکیک شهرستان: به کشورخطاي نسبی اقالم مورد آمارگیري در سطح درصد 

 صفت مورد نظر
 کل 

 کشور
آذربایجان 

 شرقی
آذربایجان 

 غربی
 بوشهر البرز ایالم اصفهان اردبیل

 4/8 5/8 5/0 1/6 2/7 2/6 2/8 0/6  ......................................... نما تعداد میانگین

 3/5 3/7 4/6 3/9 2/6 2/9 3/4 0/9  .............. کوچک بازشوهاي تعداد میانگین

 3/7 4/9 3/8 2/8 3/5 3/0 6/8 0/7  ............. متوسط بازشوهاي تعداد میانگین

 3/9 7/0 7/7 3/3 4/0 5/2 3/9 0/9  ................. بزرگ بازشوهاي تعداد میانگین

 2/7 4/7 4/1 2/2 2/2 2/2 3/8 0/5  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین
اشغال  سطح مساحت میانگین

 2/2 2/6 2/0 1/7 2/2 2/2 3/6 0/5  ....................................................... )(مترمربع
 فضاهاي در طبقات کل تعداد میانگین
 0/8 4/6 1/4 1/5 1/2 0/9 2/2 0/5  ............................................................ زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین
 3/0 8/4 2/7 1/7 2/0 3/5 4/4 0/7  ................. آن زمین مساحت به ساختمان

 4/0 11/4 4/7 3/2 4/1 3/7 6/0 0/8  .. )مسکونی(سال واحد بناي عمر میانگین
 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 5/0 10/4 5/4 2/8 3/0 4/7 6/4 1/0  ...................................... )مسکونی (مترمربع

 2/3 3/8 2/1 1/6 2/2 2/2 3/8 0/5  .... )زیربنا (مترمربع کل مساحت میانگین

 2/5 4/3 1/7 1/6 1/6 1/6 2/9 0/5  ........................... هااتاق کل تعداد میانگین
 مورد هاياتاق کل تعداد میانگین
 2/5 4/4 1/6 1/6 1/6 1/6 2/9 0/5  ........................................................... استفاده
 فضاهاي زیربناي مساحت میانگین

 2/1 3/7 1/6 1/7 2/1 1/6 3/3 0/4  ......................................... )زیستی (مترمربع
 عملکرد داراي هاياتاق تعداد میانگین
 2/2 4/0 1/4 1/7 1/7 1/3 2/9 0/4  ............................................................ زیستی

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین
 2/2 4/1 1/4 1/7 1/8 1/2 2/9 0/4  .................................. زیستی عملکرد داراي

 سایر داراي هاياتاق تعداد میانگین
 3/5 6/6 6/3 3/2 2/8 3/4 4/5 1/2  ........................................................عملکردها

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین 
 3/4 6/6 6/3 3/3 2/8 3/3 4/4 1/2  .................................. عملکردها سایر داراي

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین
 3/9 5/8 2/9 3/6 2/5 2/8 3/0 0/7  ......................... )ریال (هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه يبها اجاره میانگین
 16/3 14/6 5/4 8/6 18/8 13/3 18/4 2/4  ..................... )ریال مسکونی (هزار واحد از

 يبرا زمین مترمربع یک قیمت میانگین
/4  ............ )ریال مسکونی (هزار واحد احداث 6 19/0 44/4 13/6 21/1 43/6 15/2 22/1 
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 (ادامه) 1392 تفکیک شهرستان: به کشورخطاي نسبی اقالم مورد آمارگیري در سطح درصد 

 تهران صفت مورد نظر
چهارمحال 
 و بختیاري

خراسان 
 جنوبی

خراسان 
 رضوي

خراسان 
 شمالی

 سمنان زنجان خوزستان

 6/2 3/1 1/2 3/1 2/3 2/3 3/2 2/5  ......................................... نما تعداد میانگین

 6/3 6/7 2/6 4/9 2/8 3/6 10/9 3/2  .............. کوچک بازشوهاي تعداد میانگین

 3/9 4/1 3/6 4/4 2/6 2/1 5/9 1/8  ............. متوسط بازشوهاي تعداد میانگین

 10/7 5/6 3/0 4/9 3/6 4/2 5/7 4/1  ................. بزرگ بازشوهاي تعداد میانگین

 5/9 3/2 1/8 2/2 1/9 1/7 2/7 3/7  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین
اشغال  سطح مساحت میانگین

 5/1 2/6 2/1 3/1 2/0 2/1 2/1 1/7  ....................................................... )(مترمربع
 فضاهاي در طبقات کل تعداد میانگین
 4/4 1/7 0/6 1/8 1/6 0/9 1/4 3/7  ............................................................ زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین
 6/2 3/3 2/0 3/9 2/8 3/2 2/7 1/8  ................. آن زمین مساحت به ساختمان

 8/4 6/5 4/0 4/9 3/6 3/7 4/7 4/2  .. )مسکونی(سال واحد بناي عمر میانگین
 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 10/1 4/4 4/2 5/3 3/7 3/5 4/0 5/0  ...................................... )مسکونی (مترمربع

 6/1 2/6 2/1 3/1 2/2 2/1 2/1 3/0  .... )زیربنا (مترمربع کل مساحت میانگین

 7/2 2/4 1/6 2/0 2/1 1/6 2/3 2/9  ........................... هااتاق کل تعداد میانگین
 مورد هاياتاق کل تعداد میانگین
 7/0 2/4 1/7 2/1 2/1 1/6 2/3 2/9  ........................................................... استفاده
 فضاهاي زیربناي مساحت میانگین

 4/9 1/9 2/1 1/8 1/3 2/1 1/7 3/0  ......................................... )زیستی (مترمربع
 عملکرد داراي هاياتاق تعداد میانگین
 5/0 2/0 1/7 2/0 1/5 1/6 1/6 2/9  ............................................................ زیستی

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین
 5/0 2/0 1/7 2/0 1/5 1/5 1/6 2/9  .................................. زیستی عملکرد داراي

 سایر داراي هاياتاق تعداد میانگین
 13/1 5/3 4/9 3/2 5/3 3/9 6/4 6/7  ........................................................عملکردها

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین 
 11/7 5/3 4/9 3/2 5/4 3/8 6/5 6/7  .................................. عملکردها سایر داراي

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین
 5/4 7/4 5/5 2/8 3/5 2/7 2/6 4/7  ......................... )ریال (هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه يبها اجاره میانگین
 23/7 6/9 14/0 19/4 6/3 8/5 13/1 9/7  ..................... )ریال مسکونی (هزار واحد از

 يبرا زمین مترمربع یک قیمت میانگین
 39/5 60/3 20/9 28/9 21/1 13/9 17/0 13/1  ............ )ریال مسکونی (هزار واحد احداث
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 (ادامه) 1392 تفکیک شهرستان: به کشورخطاي نسبی اقالم مورد آمارگیري در سطح درصد 

 صفت مورد نظر
سیستان و 
 بلوچستان

 کرمانشاه کرمان کردستان قم قزوین فارس
و  کهگیلویه

 بویراحمد

 4/7 2/4 3/5 2/1 9/7 3/0 2/3 1/0  ......................................... نما تعداد میانگین

 5/8 6/6 4/1 2/4 8/5 3/1 2/6 3/6  .............. کوچک بازشوهاي تعداد میانگین

 3/2 3/0 2/9 2/6 6/4 4/3 3/1 3/4  ............. متوسط بازشوهاي تعداد میانگین

 4/4 4/6 5/5 5/5 12/2 4/4 3/4 2/6  ................. بزرگ بازشوهاي تعداد میانگین

 3/1 2/6 3/0 2/1 8/1 2/6 2/5 2/5  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین
اشغال  سطح مساحت میانگین

 2/3 2/1 3/5 2/4 5/4 3/9 1/5 2/7  ....................................................... )(مترمربع
 فضاهاي در طبقات کل تعداد میانگین
 1/0 1/4 0/4 1/9 7/9 2/2 2/0 0/3  ............................................................ زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین
 2/1 2/9 4/0 2/2 10/1 4/4 3/2 3/1  ................. آن زمین مساحت به ساختمان

 3/6 3/5 3/6 4/7 16/5 5/2 4/1 3/7  .. )مسکونی(سال واحد بناي عمر میانگین
 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 4/6 4/5 4/5 4/1 15/8 8/0 3/7 3/7  ...................................... )مسکونی (مترمربع

 2/2 2/2 3/5 2/8 4/9 3/8 1/5 2/7  .... )زیربنا (مترمربع کل مساحت میانگین

 2/0 1/8 4/0 2/2 4/4 2/3 1/8 2/6  ........................... هااتاق کل تعداد میانگین
 مورد هاياتاق کل تعداد میانگین
 2/0 1/8 4/0 2/2 4/4 2/2 1/8 2/6  ........................................................... استفاده
 فضاهاي زیربناي مساحت میانگین

 2/3 1/6 2/9 1/3 5/3 2/3 1/4 2/7  ......................................... )زیستی (مترمربع
 عملکرد داراي هاياتاق تعداد میانگین
 1/9 1/4 2/9 1/4 3/7 1/7 1/7 2/5  ............................................................ زیستی

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین
 1/8 1/4 2/8 1/4 3/7 1/7 1/7 2/5  .................................. زیستی عملکرد داراي

 سایر داراي هاياتاق تعداد میانگین
 4/7 4/0 7/2 5/8 15/8 4/1 5/7 4/4  ........................................................عملکردها

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین 
 4/6 4/0 7/3 5/8 15/8 3/9 5/9 4/4  .................................. عملکردها سایر داراي

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین
 3/0 2/9 2/1 5/6 10/1 4/3 2/6 5/3  ......................... )ریال (هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه يبها اجاره میانگین
 7/1 14/8 8/2 8/4 13/9 19/1 12/1 23/0  ..................... )ریال مسکونی (هزار واحد از

 يبرا زمین مترمربع یک قیمت میانگین
 30/2 18/9 18/5 22/5 68/6 27/6 20/3 21/5  ............ )ریال مسکونی (هزار واحد احداث
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 (ادامه) 1392 تفکیک شهرستان: به کشورخطاي نسبی اقالم مورد آمارگیري در سطح درصد 

 یزد همدان هرمزگان مرکزي مازندران لرستان گیالن گلستان صفت مورد نظر

 1/8 1/8 2/7 1/8 2/0 2/5 2/4 2/1  ......................................... نما تعداد میانگین

 2/3 3/4 3/7 3/0 1/9 3/9 5/4 4/3  .............. کوچک بازشوهاي تعداد میانگین

 2/3 3/2 2/0 2/8 1/8 2/8 2/3 3/0  ............. متوسط بازشوهاي تعداد میانگین

 2/7 3/5 3/7 3/7 3/6 3/3 5/6 2/9  ................. بزرگ بازشوهاي تعداد میانگین

 1/4 2/1 1/7 2/0 1/2 2/1 1/5 1/9  ......................... بازشوها کل تعداد میانگین
اشغال  سطح مساحت میانگین

 1/9 2/3 2/2 2/5 1/2 2/3 1/4 1/1  ....................................................... )(مترمربع
 فضاهاي در طبقات کل تعداد میانگین
 1/4 1/8 0/2 1/9 2/6 1/6 1/0 1/4  ............................................................ زیستی

 اشغال سطح نسبت متوسط میانگین
 1/4 2/3 3/1 3/6 2/2 2/5 3/6 2/4  ................. آن زمین مساحت به ساختمان

 2/8 3/9 4/6 4/0 2/5 4/8 2/6 3/1  .. )مسکونی(سال واحد بناي عمر میانگین
 واحد ساختمان زمین مساحت میانگین

 2/9 4/0 4/4 5/2 3/5 4/1 5/4 3/3  ...................................... )مسکونی (مترمربع

 1/9 2/9 2/2 2/4 1/5 2/6 1/4 1/6  .... )زیربنا (مترمربع کل مساحت میانگین

 1/8 2/2 1/7 1/7 1/3 2/3 1/4 1/4  ........................... هااتاق کل تعداد میانگین
 مورد هاياتاق کل تعداد میانگین
 1/8 2/1 1/7 1/7 1/4 2/2 1/4 1/4  ........................................................... استفاده
 فضاهاي زیربناي مساحت میانگین

 1/4 2/0 2/3 1/6 1/1 1/5 1/2 1/6  ......................................... )زیستی (مترمربع
 عملکرد داراي هاياتاق تعداد میانگین
 1/2 1/6 1/8 1/5 1/1 1/6 1/4 1/4  ............................................................ زیستی

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین
 1/2 1/6 1/7 1/5 1/1 1/5 1/4 1/4  .................................. زیستی عملکرد داراي

 سایر داراي هاياتاق تعداد میانگین
 4/4 5/8 4/0 3/3 2/1 4/2 2/5 4/2  ........................................................عملکردها

 استفاده مورد هاياتاق تعداد میانگین 
 4/3 5/7 4/0 3/3 2/1 4/3 2/5 4/3  .................................. عملکردها سایر داراي

 از مترمربع یک احداث هزینه میانگین
 3/2 2/7 3/8 3/8 2/3 3/6 2/4 2/7  ......................... )ریال (هزار مسکونی واحد

 مترمربع یک ماهانه يبها اجاره میانگین
 4/6 16/8 5/3 20/8 7/1 12/0 8/8 8/4  ..................... )ریال مسکونی (هزار واحد از

 يبرا زمین مترمربع یک قیمت میانگین
 28/9 19/2 34/4 21/6 8/2 23/9 16/7 20/1  ............ )ریال مسکونی (هزار واحد احداث
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	17- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب مساحت زمین و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	18- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب وضعيت و نوع عملکرد فضاها بهتفکیک شهرستان: 1392
	19- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران  برحسب کل مساحت زیربنا و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	20- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب بر ميانگين سطح اشغال (زيربناي طبقهي همكف) و متوسط نسبت سطح اشغال ساختمان به مساحت زمين آن بهتفکیک شهرستان:1392
	21- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران  برحسب مساحت زیربناي فضاهای زیستی و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	22- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب مساحت زیربناي فضاهای معيشتي بهتفکیک شهرستان: 1392
	23- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب نوع عملکرد، تعداد اتاق و میانگین آن بهتفکیک شهرستان:1392
	24- واحدهای مسکونی معمولی روستايي دارای اتاق در استان تهران برحسب نوع عملکرد اتاقهاي مورد استفاده، تعداد اتاق و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	25- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب وضعيت و نوع سند بهتفکیک شهرستان: 1392
	26- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب عمدهترین منبع تامین سرمایش بهتفکیک شهرستان: 1392
	27- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب وضعیت فضای باز برای نگهداری حیوانات  بهتفکیک شهرستان:1392
	28- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب وضعیت و نوع عملکرد حیاط بهتفکیک شهرستان:1392
	29- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب وضعیت و نوع عملکرد ایوان بهتفکیک شهرستان:1392
	30- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب وضعیت مستراح و نحوهي استقرار آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	31- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران  برحسب وضعیت ساخت بنای آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	32- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب نوع سازه در فضاهای زیستی و معیشتی بهتفکیک شهرستان:1392
	33- واحدهای مسکونی معمولی داراي سازهي بنايي روستايي استان تهران  برحسب وضعیت کلاف در فضاهای زیستی      بهتفکیک شهرستان: 1392
	34- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب وضعیت و نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در پیریزی فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	35- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب وضعیت و نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در کرسیچینی فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	36- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب نوع مصالح بهکار رفته در دیوار فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان:1392
	37- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در نما بهتفکیک شهرستان:1392
	38-واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب نوع مصالح بهکار رفته در سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	39-واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب نوع پوشش عمدهي سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان:1392
	40- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب شكل ظاهري سقف فضاهاي زيستي بهتفکیک شهرستان:1392
	41- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب وضعیت و عمدهترین نوع عایقکاری رطوبتی سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	42- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان تهران برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در كف فضاهاي زيستي بهتفکیک شهرستان:1392
	پرسشنامهها
	پرسشنامهها
	پرسشنامهها

	چهارمحال بختیاری
	مشخصات طرح
	تعاریف و مفاهیم
	خلاصه يافتهها
	نمودارها
	جدول ها
	1- روستاهاي استان چهارمحال و بختياری برحسب نوع فعاليت اقتصادی غالب اهالي: 1392
	2- روستاهاي استان چهارمحال و بختياری برحسب وضعیت کارگاه تولید صنایع دستی: 1392
	3- روستاهاي استان چهارمحال و بختياری برحسب نوع بافت مسکونی: 1392
	4- روستاهاي استان چهارمحال و بختياری برحسب وضعیت و جهت گسترش: 1392
	5- روستاهاي استان چهارمحال و بختياری برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در احداث واحدهای مسکونی: 1392
	6- روستاهاي استان چهارمحال و بختياری برحسب وضعيت و سازمان مسئول جمعآوري و دفع زباله: 1392
	7- روستاهاي استان چهارمحال و بختياری برحسب عمدهترین نوع وسیلهي مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی:1392
	8- روستاهاي استان چهارمحال و بختياری برحسب متوسط مظنهي قیمت یک مترمربع زمین برای احداث واحد مسکونی: 1392
	9-روستاهاي استان چهارمحال و بختياری برحسب متوسط مظنهي هزینهی احداث یک مترمربع زیربنای مسكوني: 1392
	10- روستاهاي استان چهارمحال و بختياری برحسب متوسط مظنهي اجاره بهاي ماهانهی یک مترمربع زیربنای مسكوني: 1392
	11- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب جهت جغرافیایی نماها بهتفکیک شهرستان: 1392
	12- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب تعداد نما و ميانگين آن به تفکیک شهرستان:1392
	13- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب نوع بازشو در فضاهای زیستی بهتفکیک  شهرستان: 1392
	14- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری  برحسب نوع و تعداد بازشو و میانگین آن در فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان:1392
	15- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب تنوع، تعداد طبقات و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	16- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب عمر و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	17- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب مساحت زمین و میانگین آن بهتفکیک      شهرستان: 1392
	18- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب وضعيت و نوع عملکرد فضاها بهتفکیک         شهرستان: 1392
	19- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب کل مساحت زیربنا و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	20- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب بر ميانگين سطح اشغال (زيربناي طبقهي همكف) و متوسط نسبت سطح اشغال ساختمان به مساحت زمين آن بهتفکیک شهرستان:1392
	21- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب مساحت زیربناي فضاهای زیستی و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	22- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب مساحت زیربناي فضاهای معيشتي بهتفکیک شهرستان: 1392
	23- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب نوع عملکرد، تعداد اتاق و میانگین آن بهتفکیک شهرستان:1392
	24- واحدهای مسکونی معمولی روستايي دارای اتاق در استان چهارمحال و بختیاری برحسب نوع عملکرد اتاقهاي مورد استفاده، تعداد اتاق و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	25- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب وضعيت و نوع سند بهتفکیک شهرستان: 1392
	26- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب عمدهترین منبع تامین سرمایش بهتفکیک شهرستان: 1392
	27- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب وضعیت فضای باز برای نگهداری حیوانات  بهتفکیک شهرستان:1392
	28- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب وضعیت و نوع عملکرد حیاط بهتفکیک شهرستان:1392
	29- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب وضعیت و نوع عملکرد ایوان بهتفکیک شهرستان:1392
	30- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب وضعیت مستراح و نحوهي استقرار آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	31- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب وضعیت ساخت بنای آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	32- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب نوع سازه در فضاهای زیستی و معیشتی بهتفکیک شهرستان:1392
	33- واحدهای مسکونی معمولی داراي سازهي بنايي روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب وضعیت کلاف در فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	34- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب وضعیت و نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در پیریزی فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	35- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب وضعیت و نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در کرسیچینی فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	36- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب نوع مصالح بهکار رفته در دیوار فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان:1392
	37- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در نما بهتفکیک شهرستان:1392
	38-واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب نوع مصالح بهکار رفته در سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	39-واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب نوع پوشش عمدهي سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان:1392
	40- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب شكل ظاهري سقف فضاهاي زيستي بهتفکیک شهرستان:1392
	41- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب وضعیت و عمدهترین نوع عایقکاری رطوبتی سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	42- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان چهارمحال و بختیاری برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در كف فضاهاي زيستي بهتفکیک شهرستان:1392
	پرسشنامهها
	پرسشنامهها
	پرسشنامهها

	خراسان جنوبي
	مشخصات طرح
	تعاریف و مفاهیم
	خلاصه يافتهها
	نمودارها
	جدول ها
	1- روستاهاي استان خراسان جنوبی برحسب نوع فعاليت اقتصادی غالب اهالي: 1392
	2- روستاهاي استان خراسان جنوبی برحسب وضعیت کارگاه تولید صنایع دستی: 1392
	3- روستاهاي استان خراسان جنوبی برحسب نوع بافت مسکونی: 1392
	4- روستاهاي استان خراسان جنوبی برحسب وضعیت و جهت گسترش: 1392
	5- روستاهاي استان خراسان جنوبی برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در احداث واحدهای مسکونی: 1392
	6- روستاهاي استان خراسان جنوبی برحسب وضعيت و سازمان مسئول جمعآوري و دفع زباله: 1392
	7- روستاهاي استان خراسان جنوبی برحسب عمدهترین نوع وسیلهي مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی:1392
	8- روستاهاي استان خراسان جنوبی برحسب متوسط مظنهي قیمت یک مترمربع زمین برای احداث واحد مسکونی: 1392
	9-روستاهاي استان خراسان جنوبی برحسب متوسط مظنهي هزینهی احداث یک مترمربع زیربنای مسكوني: 1392
	10- روستاهاي استان خراسان جنوبی برحسب متوسط مظنهي اجاره بهاي ماهانهی یک مترمربع زیربنای مسكوني: 1392
	11- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب جهت جغرافیایی نماها بهتفکیک شهرستان: 1392
	12- - واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب تعداد نما و ميانگين آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	13- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب نوع بازشو در فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	14- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب نوع و تعداد بازشو و میانگین آن در فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان:1392
	15- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب تنوع، تعداد طبقات و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	16- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب عمر و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	17- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب مساحت زمین و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	18- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب وضعيت و نوع عملکرد فضاها بهتفکیک شهرستان: 1392
	19- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی  برحسب کل مساحت زیربنا و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	20- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب بر ميانگين سطح اشغال (زيربناي طبقهي همكف) و متوسط نسبت سطح اشغال ساختمان به مساحت زمين آن بهتفکیک شهرستان:1392
	21- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی  برحسب مساحت زیربناي فضاهای زیستی و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	22- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب مساحت زیربناي فضاهای معيشتي بهتفکیک شهرستان: 1392
	23- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب نوع عملکرد، تعداد اتاق و میانگین آن بهتفکیک شهرستان:1392
	24- واحدهای مسکونی معمولی روستايي دارای اتاق در استان خراسان جنوبی برحسب نوع عملکرد اتاقهاي مورد استفاده، تعداد اتاق و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	25- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب وضعيت و نوع سند بهتفکیک شهرستان: 1392
	26- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب عمدهترین منبع تامین سرمایش بهتفکیک          شهرستان: 1392
	27- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب وضعیت فضای باز برای نگهداری حیوانات  بهتفکیک شهرستان:1392
	28- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب وضعیت و نوع عملکرد حیاط بهتفکیک شهرستان:1392
	29- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب وضعیت و نوع عملکرد ایوان بهتفکیک شهرستان:1392
	30- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب وضعیت مستراح و نحوهي استقرار آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	31- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی  برحسب وضعیت ساخت بنای آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	32- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب نوع سازه در فضاهای زیستی و معیشتی بهتفکیک شهرستان:1392
	33- واحدهای مسکونی معمولی داراي سازهي بنايي روستايي استان خراسان جنوبی  برحسب وضعیت کلاف در فضاهای زیستی      بهتفکیک شهرستان: 1392
	34- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب وضعیت و نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در پیریزی فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	35- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب وضعیت و نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در کرسیچینی فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	36- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب نوع مصالح بهکار رفته در دیوار فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان:1392
	37- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در نما بهتفکیک شهرستان:1392
	38-واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب نوع مصالح بهکار رفته در سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	39-واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب نوع پوشش عمدهي سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان:1392
	40- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب شكل ظاهري سقف فضاهاي زيستي بهتفکیک شهرستان:1392
	41- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب وضعیت و عمدهترین نوع عایقکاری رطوبتی سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	42- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان جنوبی برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در كف فضاهاي زيستي بهتفکیک شهرستان:1392
	پرسشنامهها
	پرسشنامهها
	پرسشنامهها

	خراسان رضوی
	مشخصات طرح
	تعاریف و مفاهیم
	خلاصه يافتهها
	نمودارها
	جدول ها
	1- روستاهاي استان خراسان رضوی برحسب نوع فعاليت اقتصادی غالب اهالي: 1392
	2- روستاهاي استان خراسان رضوی برحسب وضعیت کارگاه تولید صنایع دستی: 1392
	3- روستاهاي استان خراسان رضوی برحسب نوع بافت مسکونی: 1392
	4- روستاهاي استان خراسان رضوی برحسب وضعیت و جهت گسترش: 1392
	5- روستاهاي استان خراسان رضوی برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در احداث واحدهای مسکونی: 1392
	6- روستاهاي استان خراسان رضوی برحسب وضعيت و سازمان مسئول جمعآوري و دفع زباله: 1392
	7- روستاهاي استان خراسان رضوی برحسب عمدهترین نوع وسیلهي مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی:1392
	8-  روستاهاي استان خراسان رضوی برحسب متوسط مظنهي قیمت یک مترمربع زمین برای احداث واحد مسکونی: 1392
	9- روستاهاي استان خراسان رضوی برحسب متوسط مظنهي هزینهی احداث یک مترمربع زیربنای مسكوني: 1392
	10- روستاهاي استان خراسان رضوی برحسب متوسط مظنهي اجاره بهاي ماهانهی یک مترمربع زیربنای مسكوني: 1392
	11- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب جهت جغرافیایی نماها بهتفکیک شهرستان: 1392
	12- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب تعداد نما و ميانگين آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	13- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب نوع بازشو در فضاهای زیستی بهتفکیک          شهرستان: 1392
	14- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب نوع، تعداد بازشو و میانگین آن در فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	15- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب نوع، تعداد طبقات و میانگین آن بهتفکیک       شهرستان: 1392
	16- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب عمر و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	17- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب مساحت زمین و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	18- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب وضعيت و نوع عملکرد فضاها بهتفکیک شهرستان: 1392
	19- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی  برحسب کل مساحت زیربنا و میانگین آن بهتفکیک     شهرستان: 1392
	20- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب ميانگين سطح اشغال (زيربناي طبقهي همكف) و متوسط نسبت سطح اشغال ساختمان به مساحت زمين آن بهتفکیک شهرستان:1392
	21- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب مساحت زیربناي فضاهای زیستی و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	22- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب مساحت زیربناي فضاهای معيشتي بهتفکیک   شهرستان: 1392
	23- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب نوع عملکرد، تعداد اتاق و میانگین آن بهتفکیک شهرستان:1392
	24- واحدهای مسکونی معمولی روستايي دارای اتاق در استان خراسان رضوی برحسب نوع عملکرد اتاقهاي مورد استفاده، تعداد اتاق و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	25- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب وضعيت و نوع سند بهتفکیک شهرستان: 1392
	26- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب عمدهترین منبع تامین سرمایش بهتفکیک       شهرستان: 1392
	27- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب وضعیت فضای باز برای نگهداری حیوانات  بهتفکیک شهرستان:1392
	28- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب وضعیت و نوع عملکرد حیاط بهتفکیک           شهرستان: 1392
	29- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب وضعیت و نوع عملکرد ایوان بهتفکیک شهرستان: 1392
	30- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب وضعیت مستراح و نحوهي استقرار آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	31- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب وضعیت ساخت بنای آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	32- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب نوع سازه در فضاهای زیستی و معیشتی بهتفکیک شهرستان:1392
	33- واحدهای مسکونی معمولی داراي سازهي بنايي روستايي  استان خراسان رضوی برحسب وضعیت کلاف در فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	34- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب وضعیت و نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در پیریزی فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	35- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب وضعیت و نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در کرسیچینی فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	36- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب نوع مصالح بهکار رفته در دیوار فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	37- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در نما بهتفکیک شهرستان: 1392
	38- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب نوع مصالح بهکار رفته در سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان:1392
	39- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب نوع پوشش عمدهي سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان:1392
	40- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب شكل ظاهري سقف فضاهاي زيستي بهتفکیک شهرستان: 1392
	41- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب وضعیت و عمدهترین نوع عایقکاری رطوبتی سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	42- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان رضوی برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در كف فضاهاي زيستي بهتفکیک شهرستان:1392
	پرسشنامهها
	پرسشنامهها
	پرسشنامهها

	خراسان شمالي
	مشخصات طرح
	تعاریف و مفاهیم
	خلاصه يافتهها
	نمودارها
	جدول ها
	1- روستاهاي استان خراسان شمالی برحسب نوع فعاليت اقتصادی غالب اهالي: 1392
	2- روستاهاي استان خراسان شمالی برحسب وضعیت کارگاه تولید صنایع دستی: 1392
	3- روستاهاي استان خراسان شمالی برحسب نوع بافت مسکونی: 1392
	4- روستاهاي استان خراسان شمالی برحسب وضعیت و جهت گسترش: 1392
	5- روستاهاي استان خراسان شمالی برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در احداث واحدهای مسکونی: 1392
	6- روستاهاي استان خراسان شمالی برحسب وضعيت و سازمان مسئول جمعآوري و دفع زباله: 1392
	7- روستاهاي استان خراسان شمالی برحسب عمدهترین نوع وسیلهي مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی:1392
	8- روستاهاي استان خراسان شمالی برحسب متوسط مظنهي قیمت یک مترمربع زمین برای احداث واحد مسکونی: 1392
	9-روستاهاي استان خراسان شمالی برحسب متوسط مظنهي هزینهی احداث یک مترمربع زیربنای مسكوني: 1392
	10- روستاهاي استان خراسان شمالی برحسب متوسط مظنهي اجاره بهاي ماهانهی یک مترمربع زیربنای مسكوني: 1392
	11- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب جهت جغرافیایی نماها بهتفکیک شهرستان: 1392
	12- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب تعداد نما و ميانگين آن به تفکیک شهرستان: 1392
	13- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب نوع بازشو در فضاهای زیستی بهتفکیک  شهرستان: 1392
	14- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب نوع و تعداد بازشو و میانگین آن در فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان:1392
	15- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب تنوع، تعداد طبقات و میانگین آن بهتفکیک شهرستان:1392
	16- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب عمر و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	17- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب مساحت زمین و میانگین آن بهتفکیک      شهرستان: 1392
	18- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب وضعيت و نوع عملکرد فضاها بهتفکیک         شهرستان: 1392
	19- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب کل مساحت زیربنا و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	20- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب بر ميانگين سطح اشغال (زيربناي طبقهي همكف) و متوسط نسبت سطح اشغال ساختمان به مساحت زمين آن بهتفکیک شهرستان:1392
	21- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب مساحت زیربناي فضاهای زیستی و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	22- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب مساحت زیربناي فضاهای معيشتي بهتفکیک شهرستان: 1392
	23- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب نوع عملکرد، تعداد اتاق و میانگین آن بهتفکیک شهرستان:1392
	24- واحدهای مسکونی معمولی روستايي دارای اتاق در استان خراسان شمالی برحسب نوع عملکرد اتاقهاي مورد استفاده، تعداد اتاق و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	25- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب وضعيت و نوع سند بهتفکیک شهرستان: 1392
	26- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب عمدهترین منبع تامین سرمایش بهتفکیک شهرستان: 1392
	27- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب وضعیت فضای باز برای نگهداری حیوانات  بهتفکیک شهرستان:1392
	28- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب وضعیت و نوع عملکرد حیاط بهتفکیک شهرستان:1392
	29- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب وضعیت و نوع عملکرد ایوان بهتفکیک شهرستان:1392
	30- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب وضعیت مستراح و نحوهي استقرار آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	31- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب وضعیت ساخت بنای آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	32- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب نوع سازه در فضاهای زیستی و معیشتی بهتفکیک شهرستان:1392
	33- واحدهای مسکونی معمولی داراي سازهي بنايي روستايي استان خراسان شمالی برحسب وضعیت کلاف در فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	34- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب وضعیت و نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در پیریزی فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	35- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب وضعیت و نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در کرسیچینی فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	36- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب نوع مصالح بهکار رفته در دیوار فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان:1392
	37- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در نما بهتفکیک شهرستان:1392
	38-واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب نوع مصالح بهکار رفته در سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	39-واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب نوع پوشش عمدهي سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان:1392
	40- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب شكل ظاهري سقف فضاهاي زيستي بهتفکیک شهرستان:1392
	41- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب وضعیت و عمدهترین نوع عایقکاری رطوبتی سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	42- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خراسان شمالی برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در كف فضاهاي زيستي بهتفکیک شهرستان:1392
	پرسشنامهها
	پرسشنامهها
	پرسشنامهها

	خوزستان
	مشخصات طرح
	تعاریف و مفاهیم
	خلاصه يافتهها
	نمودارها
	جدول ها
	1- روستاهاي استان خوزستان برحسب نوع فعاليت اقتصادی غالب اهالي: 1392
	2- روستاهاي استان خوزستان برحسب وضعیت کارگاه تولید صنایع دستی: 1392
	3- روستاهاي استان خوزستان برحسب نوع بافت مسکونی: 1392
	4- روستاهاي استان خوزستان برحسب وضعیت و جهت گسترش: 1392
	5- روستاهاي استان خوزستان برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در احداث واحدهای مسکونی: 1392
	6- روستاهاي استان خوزستان برحسب وضعيت و سازمان مسئول جمعآوري و دفع زباله: 1392
	7- روستاهاي استان خوزستان برحسب عمدهترین نوع وسیلهي مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی:1392
	8-  روستاهاي استان خوزستان برحسب متوسط مظنهي قیمت یک مترمربع زمین برای احداث واحد مسکونی: 1392
	9- روستاهاي استان خوزستان برحسب متوسط مظنهي هزینهی احداث یک مترمربع زیربنای مسكوني: 1392
	10- روستاهاي استان خوزستان برحسب متوسط مظنهي اجاره بهاي ماهانهی یک مترمربع زیربنای مسكوني: 1392
	11- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب جهت جغرافیایی نماها بهتفکیک شهرستان: 1392
	12- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب تعداد نما و ميانگين آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	13- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب نوع بازشو در فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	14- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب نوع، تعداد بازشو و میانگین آن در فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	15- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب نوع، تعداد طبقات و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	16- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب عمر و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	17- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب مساحت زمین و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	18- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب وضعيت و نوع عملکرد فضاها بهتفکیک شهرستان: 1392
	19- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان  برحسب کل مساحت زیربنا و میانگین آن بهتفکیک             شهرستان: 1392
	20- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب ميانگين سطح اشغال (زيربناي طبقهي همكف) و متوسط نسبت سطح اشغال ساختمان به مساحت زمين آن بهتفکیک شهرستان:1392
	21- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب مساحت زیربناي فضاهای زیستی و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	22- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب مساحت زیربناي فضاهای معيشتي بهتفکیک           شهرستان: 1392
	23- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب نوع عملکرد، تعداد اتاق و میانگین آن بهتفکیک شهرستان:1392
	24- واحدهای مسکونی معمولی روستايي دارای اتاق در استان خوزستان برحسب نوع عملکرد اتاقهاي مورد استفاده، تعداد اتاق و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	25- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب وضعيت و نوع سند بهتفکیک شهرستان: 1392
	26- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب عمدهترین منبع تامین سرمایش بهتفکیک شهرستان: 1392
	27- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب وضعیت فضای باز برای نگهداری حیوانات  بهتفکیک شهرستان:1392
	28- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب وضعیت و نوع عملکرد حیاط بهتفکیک شهرستان: 1392
	29- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب وضعیت و نوع عملکرد ایوان بهتفکیک شهرستان: 1392
	30- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب وضعیت مستراح و نحوهي استقرار آن بهتفکیک      شهرستان: 1392
	31- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب وضعیت ساخت بنای آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	32- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب نوع سازه در فضاهای زیستی و معیشتی بهتفکیک شهرستان:1392
	33- واحدهای مسکونی معمولی داراي سازهي بنايي روستايي  استان خوزستان برحسب وضعیت کلاف در فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	34- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب وضعیت و نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در پیریزی فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	35- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب وضعیت و نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در کرسیچینی فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	36- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب نوع مصالح بهکار رفته در دیوار فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	37- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در نما بهتفکیک شهرستان: 1392
	38- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب نوع مصالح بهکار رفته در سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان:1392
	39- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب نوع پوشش عمدهي سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان:1392
	40- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب شكل ظاهري سقف فضاهاي زيستي بهتفکیک         شهرستان: 1392
	41- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب وضعیت و عمدهترین نوع عایقکاری رطوبتی سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	42- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان خوزستان برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در كف فضاهاي زيستي بهتفکیک شهرستان:1392
	پرسشنامهها
	پرسشنامهها
	پرسشنامهها

	زنجان
	مشخصات طرح
	تعاریف و مفاهیم
	خلاصه يافتهها
	نمودارها
	جدول ها
	1- روستاهاي استان زنجان برحسب نوع فعاليت اقتصادی غالب اهالي: 1392
	2- روستاهاي استان زنجان برحسب وضعیت کارگاه تولید صنایع دستی: 1392
	3- روستاهاي استان زنجان برحسب نوع بافت مسکونی: 1392
	4- روستاهاي استان زنجان برحسب وضعیت و جهت گسترش: 1392
	5- روستاهاي استان زنجان برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در احداث واحدهای مسکونی: 1392
	6- روستاهاي استان زنجان برحسب وضعيت و سازمان مسئول جمعآوري و دفع زباله: 1392
	7- روستاهاي استان زنجان برحسب عمدهترین نوع وسیلهي مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی:1392
	8- روستاهاي استان زنجان برحسب متوسط مظنهي قیمت یک مترمربع زمین برای احداث واحد مسکونی: 1392
	9-روستاهاي استان زنجان برحسب متوسط مظنهي هزینهی احداث یک مترمربع زیربنای مسكوني: 1392
	10- روستاهاي استان زنجان برحسب متوسط مظنهي اجاره بهاي ماهانهی یک مترمربع زیربنای مسكوني: 1392
	11- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان برحسب جهت جغرافیایی نماها بهتفکیک شهرستان: 1392
	12- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان برحسب تعداد نما و ميانگين آن به تفکیک شهرستان: 1392
	13- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجانبرحسب نوع بازشو در فضاهای زیستی بهتفکیک  شهرستان: 1392
	14- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان  برحسب نوع و تعداد بازشو و میانگین آن در فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان:1392
	15- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان برحسب تنوع، تعداد طبقات و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	16- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان  برحسب عمر و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	17- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان  برحسب مساحت زمین و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	18- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان  برحسب وضعيت و نوع عملکرد فضاها بهتفکیک شهرستان: 1392
	19- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان   برحسب کل مساحت زیربنا و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	20- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان  برحسب بر ميانگين سطح اشغال (زيربناي طبقهي همكف) و متوسط نسبت سطح اشغال ساختمان به مساحت زمين آن بهتفکیک شهرستان:1392
	21- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان برحسب مساحت زیربناي فضاهای زیستی و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	22- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان  برحسب مساحت زیربناي فضاهای معيشتي بهتفکیک شهرستان: 1392
	23- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان  برحسب نوع عملکرد، تعداد اتاق و میانگین آن بهتفکیک شهرستان:1392
	24- واحدهای مسکونی معمولی روستايي دارای اتاق در استان زنجان برحسب نوع عملکرد اتاقهاي مورد استفاده، تعداد اتاق و میانگین آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	25- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان برحسب وضعيت و نوع سند بهتفکیک شهرستان: 1392
	26- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان برحسب عمدهترین منبع تامین سرمایش بهتفکیک شهرستان: 1392
	27- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان برحسب وضعیت فضای باز برای نگهداری حیوانات  بهتفکیک شهرستان:1392
	28- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان برحسب وضعیت و نوع عملکرد حیاط بهتفکیک شهرستان:1392
	29- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان  برحسب وضعیت و نوع عملکرد ایوان بهتفکیک شهرستان:1392
	30- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان  برحسب وضعیت مستراح و نحوهي استقرار آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	31- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان برحسب وضعیت ساخت بنای آن بهتفکیک شهرستان: 1392
	32- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان برحسب نوع سازه در فضاهای زیستی و معیشتی بهتفکیک شهرستان:1392
	33- واحدهای مسکونی معمولی داراي سازهي بنايي روستايي استان زنجان برحسب وضعیت کلاف در فضاهای زیستی                  بهتفکیک شهرستان: 1392
	34- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان برحسب وضعیت و نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در پیریزی فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	35- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان برحسب وضعیت و نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در کرسیچینی فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	36- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان برحسب نوع مصالح بهکار رفته در دیوار فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان:1392
	37- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در نما بهتفکیک شهرستان:1392
	38-واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان برحسب نوع مصالح بهکار رفته در سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	39-واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان برحسب نوع پوشش عمدهي سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان:1392
	40- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان  برحسب شكل ظاهري سقف فضاهاي زيستي بهتفکیک شهرستان:1392
	41- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان  برحسب وضعیت و عمدهترین نوع عایقکاری رطوبتی سقف فضاهای زیستی بهتفکیک شهرستان: 1392
	42- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان زنجان برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در كف فضاهاي زيستي بهتفکیک شهرستان:1392
	پرسشنامهها
	پرسشنامهها
	پرسشنامهها

	سمنان
	مشخصات طرح
	تعاریف و مفاهیم
	خلاصه يافتهها
	نمودارها
	جدول ها
	1- روستاهاي استان سمنان برحسب نوع فعاليت اقتصادی غالب اهالي: 1392
	2- روستاهاي استان سمنان برحسب وضعیت کارگاه تولید صنایع دستی: 1392
	3- روستاهاي استان سمنان برحسب نوع بافت مسکونی: 1392
	4- روستاهاي استان سمنان برحسب وضعیت و جهت گسترش: 1392
	5- روستاهاي استان سمنان برحسب نوع مصالح عمدهي بهکار رفته در احداث واحدهای مسکونی: 1392
	6- روستاهاي استان سمنان برحسب وضعيت و سازمان مسئول جمعآوري و دفع زباله: 1392
	7- روستاهاي استان سمنان برحسب عمدهترین نوع وسیلهي مورد استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی: 1392
	8- روستاهاي استان سمنان برحسب متوسط مظنهي قیمت یک مترمربع زمین برای احداث واحد مسکونی: 1392
	9- روستاهاي استان سمنان برحسب متوسط مظنهي هزینهی احداث یک مترمربع زیربنای مسكوني: 1392
	10- روستاهاي استان سمنان برحسب متوسط مظنهي اجاره بهاي ماهانهی یک مترمربع زیربنای مسكوني: 1392
	11- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان سمنان برحسب جهت جغرافیایی نماها بهتفکیک شهرستان: 1392
	12- واحدهای مسکونی معمولی روستايي استان سمنان برحسب تعداد نما و ميانگين آن بهتفکیک شهرستان: 1392
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