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چکیده
عملکرد بخش مسکن و ساختمان حاکی از اهمیت آن در اقتصاد کشور است .فعالیتهای این بخش نه تنها به رفع
نیاز فزاینده مردم به مسکن به عنوان یك نیاز انسانی و حیاتی کمك میکند ،بلکه از برای ایجاد امکان اشتغال برای
جمعیت رو به رشد کشور ،نقش مهمی را ایفا مینماید .هدف اصلی از بررسی ویژگیهای مسکن ،شناخت گذشته و
حال آن در بافت تاریخی است تا بتوان آینده مطلوب را به تصویر کشید .تحقیق حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی
است که به روش نمونه گیری تصادفی بدون جایگزین انجام گردیده است .نتایج این تحقیق نشان داد که ویژگی
های کمّی و کیفی مسکن در بافت تاریخی در قیاس با کل شهر نیز متفاوت است  .بعد خانوار ،تراکم و سرانه در
بافت تاریخی ،در سطحی پایینتر از کل شهر قرار دارد .همچنین ساختمانهای خشت و گلی ،بناهای با عمر 06
سال و بیشتر ،بناهای تخریبی و بناهای با مالکیت غیر شخصی درصد باالتری دارند.
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