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رزیی استان گلستانتهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و ربانمه  
 

استان گلستان  هايشهرداري توسط صادرشده ساختمانی هايپروانه اطالعات گردآوري طرح نتایج  حاضر، در گزارش

های پروانه، ساختمانی صادره هایپروانهطرح، در سه بخش اصلی  این شده است. نتایج هارائ  1398 سال در و کشور

ارائه گردیده و  مسکونی صادره احداث ساختمان هایپروانهو در بخش آخر،  ساختمانی صادره احداث ساختمان

و  اسکلت نوع زیربنا، مساحت زمین، مساحت کاربري، نوع پروانه، هاي آنها شامل نوعدر هر بخش برخی از ویژگی

 گیرد.طبقات و ... مورد بررسی قرار می تعداد مسکونی، واحد تعداد بنا، در رفته کاربه يعمده مصالح
 
 
 

 



 

 هایهای ساختمانی صادره توسط شهردارینتایج طرح آمارگیری از پروانه 2

 1398و کشور در سال استان گلستان 

 صفحه           مطالب فهرست

 3  ---------------------------------------------------------------- هاچکیده یافته

 5  ---------------------------------------------------  صادره یساختمان یهاپروانه -1

 6  --------------------------  تعداد پروانه ساختمانی صادره )احداث ساختمان، افزایش بنا( -1-1

 8  ---------- های ساختمانی صادره )احداث ساختمان، افزایش بنا(زیربنای تعیین شده در پروانه -2-1

 11  -------------------- های ساختمانی صادره بینی شده در پروانهتعداد واحد مسکونی پیش -3-1

 16 --------------------------------------- های ساختمانی صادره احداث ساختمانپروانه -2

 16  --------------------------------- های صادره احداث ساختمانمساحت زمین در پروانه -1-2

 19  ---------------------------------- های صادره احداث ساختمانتعداد طبقات در پروانه -2-2

 20  ---------------------------------- های صادره احداث ساختماننوع کاربری در پروانه -3-2

 23 ----------------- های صادره احداث ساختمانپروانهکار رفته در نوع اسکلت و مصالح به -4-2

 26  -------------------------------------------- پروانه صادره احداث ساختمان مسکونی -3

 26  -------------------------------------------------------------- زمین  مساحت -1-3

 27  ------------------------------------------------------------- مساحت زیربنا  -2-3

 28  --------------------------------------------------------------- تعداد طبقات  -3-3

 29  ---------------------------------------------------------- تعداد واحد مسکونی -4-3
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 هایهای ساختمانی صادره توسط شهردارینتایج طرح آمارگیری از پروانه

 1398و کشور در سال استان گلستان 

 هاچکیده یافته

 هاي استان پروانه ساختمانی توسط شهرداري 4080تعداد ، 1398طرح، در سال  اجراي از حاصل نتایج براساس

 2/5هاي کل کشور صادر شده است که سهم استان گلستان از کل کشور پروانه توسط شهرداري  157904و

 هاي کشور قرار دارد.ام بین استان 11درصد بوده و از این حیث در جایگاه 

  درصد( مربوط به احداث ساختمان و  91/2پروانه ) 3720پروانه صادر شده در استان گلستان،  4080از تعداد

 3200تعداد انه احداث ساختمان، وپر 3720از  است.درصد( مربوط به افزایش بنا بوده  8/8پروانه ) 360

 هاي مسکونی بوده است.بوط به احداث ساختمانپروانه مر

 نسبت به سال قبل به  1398هاي استان و کشور در سال هاي ساختمانی صادره توسط شهرداريتعداد پروانه

 اند. درصد افزایش داشته 9/3و  48ترتیب 

 در کل و  مترمربع 1337290 برابر استانهاي ساختمانی صادره مجموع مساحت زیربناي تعیین شده در پروانه

و درصد  8/28-در استان گلستان در بوده است که در مقایسه با سال قبل  بعمترمر  73873599برابر  کشور

 اند.کاهش داشته درصد 1/58-کل کشور در 

  468و  328در استان و کل کشور به ترتیب  هاي ساختمانیدر پروانهمتوسط مساحت زیربناي تعیین شده 

 ام( 21گلستان در جایگاه ) باشد.مترمربع می

  واحد بوده  8427هاي استان، هاي ساختمانی صادره توسط شهرداريشده در پروانه نییتعتعداد واحد مسکونی

درصد از کل واحدهاي مسکونی در  10/2 استان، که تعداد واحد مسکونیواحد(  401245)کل کشور 

 است.هاي کشور بوده هاي ساختمانی صادره از سوي شهرداريپروانه

 در استان و کل کشور به ترتیب  هاي ساختمانی صادرهشده در پروانه نییتعحدهاي مسکونی متوسط تعداد وا

 (ام 18گلستان در جایگاه )بدست آمده است. واحد مسکونی  2/5و  2/1

  در استان و کل کشور  ساختمانی صادره هايپروانه درمتوسط مساحت زیربناي هر واحد مسکونی تعیین شده

 ام(. 28گلستان در جایگاه محاسبه شده است. )مترمربع  184و  159به ترتیب 
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 1398و کشور در سال استان گلستان 

 درصد از آن  1/82مترمربع بوده که  1239216استان،  1398هاي صادره در سال کل مساحت زمین در پروانه

درصد ساختمان  90/17مترمربع( و  602درصد باغ یا مزرعه ) 05/0مترمربع(،  1016816مربوط به زمین بایر )

 مترمربع( بوده است. 221798تخریبی )

 مترمربع 333و استان گلستان با  مترمربع 324احداث ساختمان در کشور  متوسط مساحت زمین در هر پروانه 

 ام قرار دارد. 10در جایگاه 

 دهد هاي ساختمان در استان گلستان نشان میاث ساختمان برحسب تعداد طبقهاحد هايالگوي توزیع پروانه

و درصد  8/5چهار طبقه ، درصد 6/10درصد، سه طبقه  2/26طبقه  دو درصد، 3/47طبقه  یکهاي ساختمان

 درصد بوده است.  1/10تر طبقه و بیش 5

 درصد( مربوط به  0/86پروانه ) 3200هاي استان، تعداد هاي ساختمانی صادره توسط شهردارياز کل پروانه

هاي مسکونی و کارگاه درصد( مربوط به احداث ساختمان 2/11پروانه ) 418هاي مسکونی، احداث ساختمان

درصد( مربوط به  6/0روانه )پ 22هاي بازرگانی و درصد( مربوط به احداث ساختمان 2/2پروانه ) 80توأم، 

 ها )صنعتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی و سایر( بوده است.هایی با سایر کاربرياحداث ساختمان

 کار رفته در هاي صادره احداث ساختمان برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده بهالگوي توزیع پروانه

راوانی مربوط به نوع اسکلت بتون آرمه )تعداد ترین فهاي استان گلستان حاکی از آن است که بیشساختمان

استان گلستان باالترین فراوانی نسبی در استفاده از باشد. درصد فراوانی نسبی( می 5/99پروانه با  3703

 باشد.در کشور را دارا می اسکلت بتون آرمه
  هاي مسکونی در استان گلستان، بوط به احداث ساختمانپروانه مر 3200تعداد از 

 درصد( بوده  7/29مترمربع ) 200تا  151هاي با مساحت بین بیشترین درصد فراوانی مربوط به زمین

 است.

 درصد( بوده است. 8/40مترمربع و کمتر ) 100ترین درصد فراوانی مربوط به متراژ زیربناي بیش 

 درصد( بوده است. 4/52ترین درصد فراوانی تعداد طبقات تعیین شده یک طبقه )بیش 

 درصد( بوده است. 5/67ترین درصد فراوانی تعداد واحد مسکونی یک واحدي )بیش 
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 هایهای ساختمانی صادره توسط شهردارینتایج طرح آمارگیری از پروانه

 1398و کشور در سال استان گلستان 

 صادره یساختمان یهاپروانه -1

 يربنایزمساحت بنا(،  شیصادره برحسب نوع پروانه )احداث ساختمان، افزا یبخش تعداد پروانه ساختمان نیدر ا

 یبنا(، تعداد واحد مسکون شیصادره برحسب نوع پروانه )احداث ساختمان، افزا یساختمان يهاشده در پروانه نییتع

استان گلستان،  يبرابنا(،  شیبرحسب نوع پروانه )احداث ساختمان، افزاصادره  یساختمان يهاشده در پروانه تعیین

 است. دهیکشور ارائه گرد يهااستان با سهیکل کشور و مقا

ها در نقاط بينی شده در آنپيش تعداد واحد مسكونیو  مساحت زيربنا، ی صادرههاي ساختمانپروانهروند تعداد  -1جدول 

 و کل کشور  شهري استان گلستان
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 1398و کشور در سال استان گلستان 

 و کل کشور  در نقاط شهري استان گلستانی صادره هاي ساختمانپروانهروند تعداد  -1نمودار 

 
 باشد.دسترس نمیکل کشور، در  1390و  1389هاي * اطالعات سال

 تعداد پروانه ساختمانی صادره )احداث ساختمان، افزایش بنا( -1-1

هاي استان پروانه ساختمانی توسط شهرداري 4080تعداد ، 1398طرح، در سال  اجراي از حاصل نتایج براساس

درصد  2/5هاي کل کشور صادر شده است که سهم استان گلستان از کل کشور پروانه توسط شهرداري 157904و

ترین و استان درصد بیش 11/4هاي کشور قرار دارد. استان تهران با ام بین استان 11بوده و از این حیث در جایگاه 

 اند.درصد کمترین میزان صدور پروانه را داشته 01/1ایالم با 

 360درصد( مربوط به احداث ساختمان و  91/2پروانه ) 3720پروانه صادر شده در استان گلستان،  4080از تعداد 

 است. درصد( مربوط به افزایش بنا بوده  8/8پروانه )

نسبت به سال قبل به ترتیب  1398هاي استان و کشور در سال هاي ساختمانی صادره توسط شهرداريتعداد پروانه

 اند. درصد افزایش داشته 9/3و  48
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 هایهای ساختمانی صادره توسط شهردارینتایج طرح آمارگیری از پروانه

 1398و کشور در سال استان گلستان 

 1398سال  -و کل کشور   در نقاط شهري استان گلستانپروانه  نوع برحسب ساختمانی صادره هايپروانه تعداد -2جدول 

 

 

 1398سال  - هاي کشوردر نقاط شهري استان ساختمانی صادره هايپروانه تعداد -2نمودار 
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 1398و کشور در سال استان گلستان 

 های ساختمانی صادره )احداث ساختمان، افزایش بنا(زیربنای تعیین شده در پروانه -2-1

هاي ساختمانی ، مجموع مساحت زیربناي تعیین شده در پروانه1398در سال براساس نتایج بدست آمده از طرح 

در بوده است که در مقایسه با سال قبل  مترمربع 1337290و استان برابر  مترمربع  73873599 کشور برابرصادره 

 است.درصد کاهش داشته  8/28-و در استان گلستان  درصد 1/58-کل کشور 

ترین سهم را استان تهران با کشور، بیشهاي ساختمانی صادره در پروانه مساحت زیربناي تعیین شدهاز کل 

 81/1استان گلستان با سهم اند. به خود اختصاص داده درصد 64/0با  ایالماستان و کمترین سهم را  درصد 07/23

 هاي کشور قرار دارد.ام در بین استان 17درصدي در جایگاه 

هاي احداث ساختمان درصد( مربوط به پروانه 2/88مترمربع ) 1178937، استان از کل مساحت زیربناي تعیین شده

 هاي افزایش بنا بوده است.درصد( مربوط به پروانه 8/11مترمربع ) 158353و 

 -و کل کشور   گلستاندر نقاط شهري استان پروانه  نوع برحسب ساختمانی صادره هايمساحت زيربنا پروانه -3جدول 

 1398سال 
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 هایهای ساختمانی صادره توسط شهردارینتایج طرح آمارگیری از پروانه

 1398و کشور در سال استان گلستان 

هاي در پروانههاي صادر شده و مساحت متناظر، متوسط مساحت زیربناي تعیین شده به تعداد پروانه با توجه

 به شرح زیر محاسبه شده است : استان برحسب نوع پروانه  31ساختمانی صادره کشور و 

  مترمربع  991با  تهران مترمربع )باالترین متوسط استان 468و  328در استان و کل کشور به ترتیب  : کل

 ام. 21و گلستان در جایگاه  مترمربع( 206ترین متوسط استان کرمان با و پایین

 با  تهرانمترمربع )باالترین متوسط استان  480و  317در استان و کل کشور به ترتیب :  احداث ساختمان

 ام. 23و گلستان در جایگاه  مترمربع( 207رمان با ترین متوسط استان کمترمربع و پایین 980

 1405با  تهرانمترمربع )باالترین متوسط استان  301و  440در استان و کل کشور به ترتیب :  افزایش بنا 

 ام. 5و گلستان در جایگاه  مترمربع( 126با کرمانشاه ترین متوسط استان مترمربع و پایین

در نقاط شهري استان پروانه  نوع برحسب ساختمانی صادره هايتعيين شده پروانهمتوسط مساحت زيربناي  -4جدول 

 1398سال  -و کل کشور   گلستان
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 1398و کشور در سال استان گلستان 

 1398سال  -هاي کشور در نقاط شهري استان ساختمانی صادره هايپروانه متوسط مساحت زيربناي تعيين شده  -3نمودار 

 
 1398سال  -و کشور  در نقاط شهري استان ساختمانی صادره هايتعيين شده پروانهمتوسط مساحت زيربناي مقايسه  -4نمودار 
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 هایهای ساختمانی صادره توسط شهردارینتایج طرح آمارگیری از پروانه

 1398و کشور در سال استان گلستان 

 های ساختمانی صادره شده در پروانهتعیین تعداد واحد مسکونی  -3-1

)کل واحد بوده  8427هاي استان، هاي ساختمانی صادره توسط شهرداريشده در پروانه نییتعتعداد واحد مسکونی 

هاي درصد از کل واحدهاي مسکونی در پروانه 10/2 استان، که تعداد واحد مسکونیواحد(  401245کشور 

درصد  4/2نسبت به سال قبلاست. این شاخص در کل کشور هاي کشور بوده ساختمانی صادره از سوي شهرداري

شده مربوط به استان تهران با  نییتعترین سهم از واحد مسکونی درصد افزایش داشته است. بیش 2/7و در استان 

 ام ( 15درصد است. )استان گلستان در جایگاه  69/0با  ایالمدرصد و کمترین آن مربوط به استان  48/22

درصد( مربوط به احداث  88پروانه ) 7419شده در استان گلستان،  نییتعتعداد واحد مسکونی  8427از تعداد 

 درصد( مربوط به افزایش بنا بوده است.  12پروانه ) 1008ساختمان و 

در نقاط شهري استان پروانه  نوع برحسبصادره ساختمانی  هايپروانه در شده تعيين مسكونی واحد تعداد -5جدول 

 1398سال  - و کل کشور  گلستان
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 1398و کشور در سال استان گلستان 

نتایج ، نوع پروانهبرحسب هاي ساختمانی صادره شده در پروانه نییتعمتوسط تعداد واحدهاي مسکونی  با بررسی

 گردد: زیر حاصل می

 شده )باالترین متوسط استان تهران  نییتعواحد مسکونی  2/5و  2/1در استان و کل کشور به ترتیب  : کل

 ام. 18و گلستان در جایگاه  واحد( 3/1با  خراسان جنوبیترین متوسط استان واحد و پایین 2/5با 

  شده )باالترین متوسط استان  نییتعواحد مسکونی  6/2و  0/2 : در استان و کل کشور به ترتیب ساختمان احداث

 ام. 19و گلستان در جایگاه  واحد( 4/1با  کهگیلویه و بویراحمدترین متوسط استان واحد و پایین 2/5تهران با 

 شده )باالترین متوسط استان  نییتعواحد مسکونی  7/1و  8/2در استان و کل کشور به ترتیب :  بنا افزایش

 ام. 4و گلستان در جایگاه  واحد( 8/0با  خراسان جنوبیترین متوسط استان واحد و پایین 9/6با  تهران

در نقاط شهري استان پروانه  نوع برحسب ساختمانی صادره هايپروانه در شده تعيين مسكونی واحد متوسط تعداد -6جدول 

 1398سال  -و کل کشور   گلستان
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 هایهای ساختمانی صادره توسط شهردارینتایج طرح آمارگیری از پروانه

 1398و کشور در سال استان گلستان 

 1398سال  -هاي کشور در نقاط شهري استان صادرهساختمانی  هايپروانه در شده تعيين مسكونی واحد تعدادمتوسط  -5نمودار 

 

 1398سال  -و کشور  در نقاط شهري استان ساختمانی صادره هايپروانه در شده تعيين مسكونی واحد متوسط تعدادمقايسه  -6نمودار 
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 1398و کشور در سال استان گلستان 

توسط  ساختمانی صادره هايپروانه درمتوسط مساحت زیربناي هر واحد مسکونی تعیین شده  با محاسبه

 شود : هاي کشور نتایج زیر حاصل میشهرداري

 با بختیارئ و چهارمحال)باالترین متوسط استان  مترمربع 184 و 159 در استان و کل کشور به ترتیب : کل 

 ام. 28و گلستان در جایگاه  (مترمربع 147لرستان با ترین متوسط استان و پایینمترمربع  361

  چهارمحال)باالترین متوسط استان  مترمربع 185و  159 در استان و کل کشور به ترتیب:  ساختمان احداث 

 ام. 28و گلستان در جایگاه  (مترمربع 148لرستان با ترین متوسط استان و پایینمترمربع  369 با يبختیار و

 مترمربع  287 با قم)باالترین متوسط استان  مترمربع 176و  157 در استان و کل کشور به ترتیب:  بنا افزایش

 ام. 19و گلستان در جایگاه  (مترمربع 118کرمانشاه با ترین متوسط استان و پایین

در نقاط شهري پروانه  نوع برحسبساختمانی صادره  هايپروانه در شده تعيين مسكونی واحد متوسط زيربناي هر  -7جدول 

 1398سال  -و کل کشور   استان گلستان
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 هایهای ساختمانی صادره توسط شهردارینتایج طرح آمارگیری از پروانه

 1398و کشور در سال استان گلستان 

 1398سال  -هاي کشور استانصادره  یهاي ساختمانشده در پروانه نييتع یهر واحد مسكون يربنايزمساحت متوسط  -7نمودار 

 

در نقاط شهري صادره  یهاي ساختمانشده در پروانه نييتع یهر واحد مسكون يربنايزمساحت متوسط  سهيمقا -8دار نمو

 1398سال  -و کشور  استان
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 1398و کشور در سال استان گلستان 

هاي ساختمانی صادره یا براي احداث ساختمان بوده و یا براي هاي قبل اشاره شده، پروانههمانطور که در بخش

 پردازیم : می های ساختمانی برای احداث ساختمانپروانهافزایش بنا که در زیر به بررسی توصیفی 

 ساختمانی صادره احداث ساختمانهای پروانه -2

 های صادره احداث ساختمانمساحت زمین در پروانه -1-2

مترمربع بوده که  1239216هاي استان، هاي صادره احداث ساختمان توسط شهرداريمساحت زمین در پروانه

هاي درصدي از مجموع کل زمین تعیین شده در پروانه 60/2درصد افزایش داشته و سهم  1/49نسبت به سال قبل، 

ترین، استان گلستان در جایگاه درصد بیش 96/12شود. استان تهران با احداث ساختمان در کل کشور را شامل می

 اند.هاي کشور داشتهدرصد کمترین مقدار را در بین استان 8/0ام و استان ایالم با  13

در  مترمربع 333و استان گلستان با  مترمربع 324احداث ساختمان در کشور  نهمتوسط مساحت زمین در هر پروا

به ترتیب به احداث ساختمان  متوسط مساحت زمین در هر پروانهو کمترین ترین ام قرار دارد. بیش 10جایگاه 

 باشد. می مترمربع 192 لرستان بامترمربع و استان  1253با  بختیاري و چهارمحال هاياستان

 1016816درصد از آن مربوط به زمین بایر ) 1/82 استان، 1398هاي صادره در سال انهزمین در پرو ز کل مساحتا

مترمربع( بوده  221798درصد ساختمان تخریبی ) 90/17مترمربع( و  602درصد باغ یا مزرعه ) 05/0مترمربع(، 

 است.

مترمربع( آن  1140185درصد ) 0/92از  بیش استان، 1398هاي صادره در سال انهزمین در پرو از کل مساحت

بخش بازرگانی، مترمربع(  97456درصد ) 9/7، "مسکونی و کارگاه توأم"و  "مسکونی"براي احداث ساختمان 

 اند.را به خود اختصاص دادهمترمربع( سایر  1575درصد ) 13/0صنعتی، آموزشی، بهداشتی و یا درمانی و 
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 هایهای ساختمانی صادره توسط شهردارینتایج طرح آمارگیری از پروانه

 1398و کشور در سال استان گلستان 

 1398سال  - و کشور در نقاط شهري استانهاي صادره احداث ساختمان مساحت زمين در پروانه -8جدول 

 

 

 1398سال  -هاي کشور در نقاط شهري استان احداث ساختمانهاي صادره متوسط مساحت زمين در پروانه -9نمودار 
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 1398و کشور در سال استان گلستان 

 1398سال  -گلستان  در نقاط شهري استان نيبرحسب وضع زم ساختمان احداثهاي در پروانه نيمساحت زمتوزيع  -10نمودار 

 
 1398سال  - در نقاط شهري استانمورد استفاده ساختمان برحسب  احداث ساختمانهاي در پروانه نيمساحت زم -11نمودار 
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 هایهای ساختمانی صادره توسط شهردارینتایج طرح آمارگیری از پروانه

 1398و کشور در سال استان گلستان 

 های صادره احداث ساختمانتعداد طبقات در پروانه -2-2

دهد هاي ساختمان در استان گلستان نشان میاحداث ساختمان برحسب تعداد طبقه هايالگوي توزیع پروانه

درصد، سه طبقه  2/26طبقه  دو درصد، 3/47طبقه با  یکهاي هاي صادره براي احداث ساختمانترین پروانهبیش

 درصد بوده است. 8/5هاي و چهار طبقه درصد بوده است. پس از آن پروانه 1/10تر طبقه و بیش 5و درصد  6/10

 1398سال  -و کشور  در نقاط شهري استاناحداث ساختمان هاي صادره در پروانهتعداد طبقات  -9جدول 

 

 دهد : هاي کشور نشان میبررسی توزیع تعداد طبقات در استان

 : درصد و کمترین  2/77درصد )باالترین درصد فراوانی در استان کرمان با  0/30در کل کشور  یک طبقه

 ام قرار دارد.( 8درصد و استان گلستان در جایگاه  6/2فراوانی در استان تهران با 

 : درصد و  5/40با  آذربایجان غربیدرصد )باالترین درصد فراوانی در استان  3/25در کل کشور  دو طبقه

 م قرار دارد.(ا 14درصد و استان گلستان در جایگاه  6/6کمترین فراوانی در استان تهران با 

 : درصد و کمترین  9/30درصد )باالترین درصد فراوانی در استان کرمانشاه با  8/14در کل کشور  سه طبقه

 ام قرار دارد.( 27درصد و استان گلستان در جایگاه  1/4فراوانی در استان کرمان با 
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 1398و کشور در سال استان گلستان 

 : درصد و کمترین  0/25با درصد )باالترین درصد فراوانی در استان قزوین  3/9در کل کشور  چهار طبقه

 ام قرار دارد.( 25درصد و استان گلستان در جایگاه  9/1فراوانی در استان کرمان با 

 درصد و  1/64درصد )باالترین درصد فراوانی در استان تهران با  5/20در کل کشور  تر :پنج طبقه و بیش

 ام قرار دارد.( 20درصد و استان گلستان در جایگاه  5/2با  یزدکمترین فراوانی در استان 

 1398سال  -و کشور  استاندر نقاط شهري  احداث ساختمانهاي صادره در پروانهدرصد توزيع تعداد طبقات مقايسه  -12نمودار 

 
 

 های صادره احداث ساختماننوع کاربری در پروانه -3-2

اند. هاي مسکونی صادر شدههاي ساختمانی، براي احداث ساختماناصل از طرح، بخش اعظم پروانهحطبق نتایج 

درصد( مربوط به احداث  0/86پروانه ) 3200هاي استان، تعداد هاي ساختمانی صادره توسط شهردارياز کل پروانه

 80مسکونی و کارگاه توأم،  هايدرصد( مربوط به احداث ساختمان 2/11پروانه ) 418هاي مسکونی، ساختمان

درصد( مربوط به احداث  6/0پروانه ) 22هاي بازرگانی و درصد( مربوط به احداث ساختمان 2/2پروانه )

 ها )صنعتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی و سایر( بوده است.هایی با سایر کاربريساختمان
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 هایهای ساختمانی صادره توسط شهردارینتایج طرح آمارگیری از پروانه

 1398و کشور در سال استان گلستان 

 1398سال  -و کشور  در نقاط شهري استانساختمان  استفاده مورد برحسب ساختمان احداث هايپروانه تعداد -10جدول 

 

 

 -گلستان  در نقاط شهري استان مورد استفاده ساختمان برحسباحداث ساختمان صادره  يهاپروانه تعداد -13نمودار 

 1398سال 

 

 

مسکونیجمععنوان
مسکونی و کارگاه 

توام
بازرگانی

147,005125,53811,1018,483کل کشور

100/085/47/65/8درصد از کل

3,7203,20041880گلستان

100/086/011/22/2درصد از کل

15531

91/415/612/0

يزدقمکرمان

75/90/42/2

گلستانيزدقم

باالترين استان به لحاظ درصد از کل

پايین ترين استان به لحاظ درصد از کل

سایر )صنعتی، آموزشی، بهداشتی 

و یا درمانی و سایر(

1,883

1/3

22

0/6

25

3/4

البرز

0/1

گیالن

رتبه استان در کشور )به لحاظ درصد از کل(
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 1398و کشور در سال استان گلستان 

 شود : هاي کشور، مشاهده میها در استانبا بررسی درصد فراوانی انواع کاربري

  درصد باالترین فراوانی نسبی و استان  4/91درصد و استان کرمان با  4/85در کل کشور  مسکونی،ساختمان

 ام قرار دارد( 15اند. )استان گلستان در جایگاه ترین فراوانی نسبی را داشتهدرصد پایین 9/75قم با 

 ،االترین فراوانی نسبی و درصد ب 6/15درصد و استان قم با  6/7در کل کشور  ساختمان مسکونی و کارگاه توأم

 ام قرار دارد( 5اند. )استان گلستان در جایگاه ترین فراوانی نسبی را داشتهدرصد پایین 4/0استان یزد با 

 ،درصد باالترین فراوانی نسبی و استان  0/12درصد و استان یزد با  8/5در کل کشور  ساختمان بازرگانی

 ام قرار دارد( 31اند. )استان گلستان در جایگاه ترین فراوانی نسبی را داشتهدرصد پایین 2/2با  گلستان

 با  گیالندرصد باالترین فراوانی نسبی و استان  4/3درصد و استان البرز با  3/1در کل کشور  ها،سایر کاربری

 ام قرار دارد( 25 اند. )استان گلستان در جایگاهترین فراوانی نسبی را داشتهدرصد پایین 1/0

سال  -کشور  و در نقاط شهري استاناحداث ساختمان صادره  يهادر پروانه ينوع کاربردرصد توزيع مقايسه  -14نمودار 

1398 
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 هایهای ساختمانی صادره توسط شهردارینتایج طرح آمارگیری از پروانه

 1398و کشور در سال استان گلستان 

 های صادره احداث ساختمانکار رفته در پروانهنوع اسکلت و مصالح به -4-2

هاي کار رفته در ساختمانهاي صادره احداث ساختمان برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده بهالگوي توزیع پروانه

پروانه با  3703ترین فراوانی مربوط به نوع اسکلت بتون آرمه )تعداد استان گلستان حاکی از آن است که بیش

 باشد. درصد فراوانی نسبی( می 5/99

 1398سال  - و کشور در نقاط شهري استانساختمان  نوع اسكلت برحسب ساختمان احداث هايپروانه تعداد -11جدول 

 
 

 : باشدها به شرح زیر میالگو براي استان گلستان، کل کشور و سایر استاناین 

 : خراسان رضوياستان  باشد.میدرصد  4/14 و 3/0به ترتیب  کل کشوراستان گلستان و در  اسکلت فلزی 

اند. ترین فراوانی نسبی را داشتهدرصد پایین 3/0با  هرمزگاندرصد باالترین فراوانی نسبی و استان  7/83با 

 قرار دارد( ام 30در جایگاه  )استان گلستان

 : استان گلستان باالترین  باشد.میدرصد  9/68و  5/99در استان گلستان و کل کشور به ترتیب  بتون آرمه

 اند. ترین فراوانی نسبی را داشتهدرصد پایین 8/13فراوانی نسبی و استان خراسان رضوي با 
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 1398و کشور در سال استان گلستان 

 : هایی با سایر مصالح درصد( براي احداث ساختمان 2/0پروانه ساختمانی ) 6در استان گلستان  سایر مصالح

پروانه و بلوک  5)آجر و آهن، آجر و چوب، بلوک سیمانی و سایر( بوده است. در این بین آجر و آهن 

 2/62وزستان با درصد و استان خ 6/16اند. این درصد در کل کشور پروانه را به خود اختصاص داده 1سیمانی 

 اند.ترین فراوانی نسبی را داشتهباالترین فراوانی نسبی و استان قزوین بدون پروانه صادره در این بخش، پایین

 کهگیلویهدر استان آجر و چوب درصد فراوانی،  6/61با یزد  در استانآجر و آهن  استفاده ازدرصد ترین بیش

 درصد فراوانی بوده است. 9/26با  بوشهردر استان  سیمانیبلوک درصد فراوانی و  5/1با بویراحمد  و

 1398سال  -کشور هاي در نقاط شهري استانبتون آرمه  اسكلت با ساختمان احداث هايپروانه تعداد -15نمودار 
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 1398و کشور در سال استان گلستان 

 و استاندر نقاط شهري احداث ساختمان صادره  يهادر پروانهساختمان   اسكلتنوع درصد توزيع مقايسه  -16نمودار 

 1398سال  -کشور 
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 1398و کشور در سال استان گلستان 

 3720هاي استان گلستان، پروانه ساختمانی صادر شده توسط شهرداري 4080تر گفته شده از تعداد همانطور که پیش

پروانه مربوط به کاربري ساختمان مسکونی بوده است. لذا با  3200پروانه براي احداث ساختمان بوده و از این تعداد 

هاي مسکونی بوده است، در زیر به برخی ترین پروانه صادره احداث ساختمان براي کاربري ساختماناینکه بیشتوجه به 

 پردازیم :هاي صادره )مساحت زمین و زیربنا، تعداد طبقات و واحد مسکونی( میهاي این نوع پروانهویژگی

 پروانه صادره احداث ساختمان مسکونی -3

 مساحت زمین : -1-3

دهد در استان گلستان و کل کشور نشان می ساختمان مسکونی برحسب مساحت زمینهاي احداث الگوي توزیع پروانه

مترمربع بوده است.  250تا  201مترمربع و  200تا  151هاي با مساحت بین بیشترین درصد فراوانی مربوط به زمین

ادره احداث ساختمان مسکونی بیانگر این مهم است هاي صهاي کشور براساس مساحت زمین پروانهبندي استانرتبه

با استان البرز و درصد از کل(  3/11)مترمربع و کمتر  100زمین داراي مساحت  هاي بادر ساختمان اردبیلاستان 

 ترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.، بیشدرصد از کل( 0/15) ترمترمربع و بیش 501هاي مساحت زمین

 1398سال  -و کشور  در نقاط شهري استان نيمساحت زمبرحسب  یاحداث ساختمان مسكون يهاپروانه عيتوز -17نمودار 
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 هایهای ساختمانی صادره توسط شهردارینتایج طرح آمارگیری از پروانه

 1398و کشور در سال استان گلستان 

 مساحت زیربنا :  -2-3

ترین بیشدهد در استان گلستان نشان می برحسب مساحت زیربناهاي احداث ساختمان مسکونی توزیع پروانه

مربوط  کل کشوردر و ها( درصد از کل پروانه 8/40) کمترمترمربع و  100مربوط به متراژ زیربناي درصد فراوانی 

 بوده است. ها(درصد از کل پروانه 9/23تر )مترمربع و بیش 501مساحت زیربناي  به
است  مطلبهاي صادره احداث ساختمان مسکونی بیانگر این پروانهزیربنا هاي کشور براساس مساحت بندي استانرتبه

با  تهراندرصد از کل( و استان  8/40مترمربع و کمتر ) 100داراي مساحت زیربناي هاي با در ساختمان گلستاناستان 

 ترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.درصد از کل(، بیش 9/53تر )مترمربع و بیش 500 زیربناهاي مساحت 

 1398سال  -و کشور  در نقاط شهري استانزيربنا مساحت برحسب  یاحداث ساختمان مسكون يهاپروانه عيتوز -18نمودار 

 
 

 

 

 

 



 

 هایهای ساختمانی صادره توسط شهردارینتایج طرح آمارگیری از پروانه 28

 1398و کشور در سال استان گلستان 

 تعداد طبقات : -3-3

در  های احداث ساختمان مسکونیتعداد طبقات تعیین شده در پروانهتوزیع الگوي نتایج طرح حاکی از آن است که 

طبقه  5و  5/5چهارطبقه درصد،  8/8، سه طبقه درصد 1/24 دو طبقهدرصد،  4/52طبقه  یکاستان گلستان، بطور عمده 

 7/30هاي مسکونی یک طبقه با ترین فراوانی مربوط به ساختماندر کل کشور نیز بیش درصد بوده است. 3/9تر و بیش

 باشد.درصد می 5/20 در کل کشور ترپنج طبقه و بیش هايدرصد بوده است. درصد فراونی ساختمان

است  مطلبهاي صادره احداث ساختمان مسکونی بیانگر این پروانها زیربنهاي کشور براساس مساحت بندي استانرتبه

پنج طبقه و  هايساختمانبا  تهراندرصد از کل( و استان  61/79) مسکونی یک طبقههاي ساختمان با کرماناستان 

 ترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.درصد از کل(، بیش 0/65) تربیش

 1398سال  -و کشور  در نقاط شهري استانتعداد طبقات برحسب  یاحداث ساختمان مسكون يهاپروانه عيتوز -19نمودار 
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 هایهای ساختمانی صادره توسط شهردارینتایج طرح آمارگیری از پروانه

 1398و کشور در سال استان گلستان 

 تعداد واحد مسکونی :-4-3

دهد که نشان می در استان آنها احداث ساختمان مسکونی برحسب تعداد واحد مسکونیهاي الگوي توزیع پروانه

درصد( دو واحدي بوده است. این الگوي توزیع در کل کشور  5/15درصد( یک واحدي و ) 5/67ي آنها )بخش عمده

 درصد( دو واحدي بوده است. 4/23درصد( یک واحدي و ) 7/45نیز به همین صورت بوده و بخش عمده آنها )
 9/78) واحدي در استان کرمان 1 هاي احداث ساختمان مسکونیپروانهترین براساس نتایج بدست آمده، بیشهچنین 

 به ثبت رسیده است.درصد از کل(  0/37)تر در استان تهران واحدي و بیش 5 ل( ودرصد از ک

 1398سال  -و کشور  در نقاط شهري استان واحدتعداد برحسب  یاحداث ساختمان مسكون يهاپروانه عيتوز -20نمودار 

 


