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  دهیچک
 مسـئلۀ  .شـود  مـی ش احسـاس  یپـ ش از یبـ  يو شهر اي منطقه، یمل هاي ریزي برنامهآن در اکثر  ریزي برنامهتوجه به مسکن و 

هـدف از  ن راستا، یدر ا زان است.یبرنامه ر هاي دغدغهساکنان از  يمطلوب برا يمسکن مناسب و الگو گذاري سیاستو  ریزي برنامه
 از اسـتفاده  بـا  درآمـد  کـم  هـاي  دهک يمسکن برا ازین نیتخم و درآمدي هاي دهک مسکن وضعیت یابیو ارز ین پژوهش بررسیا

اسـتان   يشهر يپژوهش را خانوارها يجامعه آمار .باشد میاستان اصفهان  مسکن ریزي برنامه در استفاده مورد آماري هاي تکنیک
 بررسـی  با توان مین یبنابرا. دهد میل یتشک ،1390در سال  يشهر ينه و درآمد خانوارهایاز هز يریآمارگطرح بر اساس اصفهان 
 هاي گروه توان مالی برآورد و مسکونی نیاز تخمین به موجود هاي دهکدر  مسکن تأمین هاي شاخص و درآمدي هاي دهک وضعیت

 هاي یافته . طبقگرفت کار به اصفهان استان در مسکن تر دقیق ریزي برنامه براي را حاصل نتایج و پرداخت اصفهان استان درآمد کم
درصـد   32به طـور متوسـط    90استان اصفهان در سال  يخانوار  شهر هاي هزینه کل در مسکن هاي هزینه درصدي سهم تحقیق

 در میـزان  ایـن  کـه  دهـد  مـی  نشان درآمدي هاي دهک بین ها هزینه کل به نسبت مسکن هاي هزینه درصدي سهم است. مقایسۀ
 حـدود  دهم، درآمدي دهک خانوارهاي که بیترت  نیا  به .است کمتر درآمدي پایین هاي دهک به نسبت باالي درآمدي، هاي دهک

 90 بـیش از  اول، درآمـدي  دهک خانوارهاي که یدر حال دهند یم تخصیص مسکونی واحد تأمین جهت را خویش درآمد درصد 6
  .ندنک یم مسکونی واحد تدارك و تهیه صرف خویش را درآمدهاي درصد
  

 اصفهان.استان  ،يشهر نه و درآمد خانواریهز، يدرآمد يها دهکمسکن،  يزیر برنامه :يدیکل هاي واژه

  
  1مقدمه

انسـان اسـت.    یاساسـ  يازهاین ترین مهممسکن از 
نقـش  خ سکونت تا حـال حاضـر   یتار ياز از ابتداین نیا

فا نمـوده و هـر روز   یا ها انسان یستیط زیدر شرا یمهم
شـمندان  یاند از ياریبسـ  .یابـد  می یت آن فزونیبر اهم

عامل  ترین مهماعتقادند که  این برز ین يمطالعات شهر
ک یفرد از سکونت در  يتمندیزان رضایرگذار در میتأث

 یطـ یط محیش، مسکن و شرایخو یمنطقه و نوع زندگ
 یت ســکونتیدر وضــع یآن منطقــه اســت و زنــدگ  

ت یـ ت و چـه بـه لحـاظ کم   یفینابهنجار(چه به لحاظ ک
ن را متزلـزل و  اسـاکن  یو روان یمسکن) سالمت جسم

                                                             
  h.varesi@geo.ui.ac.irنویسنده مسئول: *

 مسـکن  ).Kim, Phipps, 2003:26( سازد مینابسامان 
 بـه  نسبت افراد پذیري جامعه اصلی عامل حال در عین
 ســازمان در کننــده تعیــین و عمــده ســرمایه و جهــان

 فـردي،  هویـت  گیـري  شـکل  کـه در  فضاست اجتماعی
 بسـیار  نقـش  افـراد  جمعـی  اهـداف  و اجتمـاعی  روابط
 سـاختاري  کـه  آن از بیش دارد. مسکن اي کننده تعیین

 عـدي، کـه  چندب عملکـرد  با است نهادي باشد، کالبدي
ــاد داراي ــانی،  ابع ــف مک ــاري مختل ــدي ، معم  و کالب

 و شـناختی  روان مـالی،  اجتمـاعی،  اقتصـادي،  فیزیکی،
 سـازمان  تأکیـد  بـه ). Short, 2006:199( است پزشکی

 عامــل تــرین مهــم مســکن )WHO( جهــانی بهداشــت
 بـه  امیـد  و بیمـاري  شـرایط  بـا  مـرتبط  محیطی زیست
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 هـاي  شاخص ترین مهم یکی از همچنین است و زندگی
 شـمار  بـه  کالبـدي  یـا  فیزیکـی  نظـر  از یـافتگی  توسعه

 پیشـرفته  کشـورهاي  در ).34:1383 ،یعـ ی(رف آیـد  می
 توسـعۀ  برنامـۀ  واسـت   اجتمـاعی  رفاه از بعدي مسکن

ــر مســکن ــود ب ــی بهب ــا  کیف ــز هســتند. ام  در متمرک
ضـعف   کـافی،  منـابع  فقـدان  توسـعه  درحال کشورهاي

 و ملـی  جـامع  ریـزي  برنامه نداشتن اقتصادي، مدیریت
 کشـورها  این در مسکن را تأمین جمعیت،سرعت رشد 

ــه ــکل بـ ــده شـ ــديچندب و پیچیـ ــت درآورده عـ  اسـ
)Woodfield,1989:5 .( یامروزه تحقق عدالت اجتمـاع 

عملکـرد بخـش مسـکن     ق نحوةیاز طر ها دولتتوسط 
 نۀیاز سبد هز توجهی  قابلرا سهم ی. زشود میده یسنج

زان یـ کـه م  يطـور  ؛ بـه باشد میخانوار مربوط به مسکن 
 هـاي  دهکدر  یرانیا يخانوارها سهم مسکن در بودجۀ

 یدر حـال  .رسد میدرصد  50ک به ینزد ين درآمدییپا
 يژه در کشورهایکشورها به و بسیاريکه مقدار آن در 

ن در ی. همچناستدرصد  20کمتر از  یصنعت شرفتۀیپ
 25ن کشورها سهم بخـش مسـکن حـدوداً کمتـر از     یا

-کم ياز کشورها یاست. اما در بعض یدرصد درآمد مل
توسعه، به خصـوص در سـطح   درحالا ی یافته توسعهتر 

درصد درآمد  75شتر از یب درآمد کمو  یانیم يدرآمدها
  .شود میص داده یکشور به مسکن تخص

 -اجتمـاعی  خاص مالحظات فقدان دلیل ن بهیبنابرا
 مرحلـۀ  در شـهري  درآمـد  کـم  هـاي  در گروه اقتصادي
 مســکن تــأمین هــاي سیاســت اغلــب معمــوالً تــدوین،

 مقابـل،  در ؛اند نرسیده خود اهداف به شهري گروههاي
 سیاسـت  این از انتفاع بیشترین شهري، باالتر هاي گروه

 اصـلی  دالیـل  و هـا  زمینه ترین مهم. اند داشته را مسکن
 ماهیـت  رویکـرد و  نـوع  در تـوان  مـی  را رونـدي  چنین
کـه   يطور به .کرد جستجو کشور در شهري ریزي برنامه

 در عوامـل  تأثیرگـذارترین  از ان نمود، برخییب توان می
 در ریشـه  شـهري،  درآمـد  کـم  هـاي  روهگ پذیري آسیب
 ریـزي  برنامـه  به نگرش نوع و شهري هاي برنامه ماهیت

ــهري ــت ش ــابراین. اس ــیار بن ــروري بس ــت ض ــه اس  ک
 که شوند طراحی و تدوین نوعی به شهري هاي سیاست

 هـا  سیاسـت  ایـن  از شـهري  جامعـۀ  پـایین  هـاي  دهک
 در کشــور همچنـین ضــروري اســت . شــوند منــد بهـره 

 منجـر  که آورد وجود به سنتی ریزي برنامه در تغییراتی
 منـافع  در شـهري  گروههـاي  همه مشارکت افزایش به

  گردد. شهري هاي برنامه از ناشی
  

  مسئلهبیان 
 سـریع  رشـد  دلیـل  به توسعه درحال کشورهاي در

 زمـین،  به مربوط مشکالت ،یمال منابع فقدان جمعیت،
 نبـود  همـه  از تـر  مهـم  و مـاهر  انسـانی  نیـروي  کمبود

 زمـین  با رابطه در مناسب ریزي برنامه و گذاري سیاست
 آمـده  در بحرانی و حاد صورتی به مسئله این مسکن، و

 بخـش  گستردة رابطۀ). 368:1373 پورمحمدي،( است
 نیــز و اقتصــادي عمــدة هــاي بخــش ســایر بــا مســکن
 و عرضه بازار در تغییرات به توجه با آن نسبی موقعیت
 ناپـذیر انکار  واقعیـت  یـک  نیز کشور در مسکن تقاضاي

 هـا  بخـش  سـایر  تحوالت و تغییر از مسکن بخش. است
. گـذارد  می قطعی اثر ها آن بر نیز خود و پذیرد می تأثیر

 تشـکیل  از نیمی از بیش ساختمان، کشورها، بیشتر در
 در کـه  شـود  می شامل را داخلی ناخالص ثابت سرمایۀ

. اسـت  درصـد  50 تـا  20 تنهـایی  بـه  مسـکن  سهم آن،
 جهـانی  توسـعۀ  شـاخص  بـه  مربـوط  آمارهـاي  مطابق

)WDI  (تـا  2 از داخلـی  ناخالص تولید از مسکن سهم 
 اسـت  متفـاوت  جهان مختلف کشورهاي در درصد 10

 ایـن  از). 100:1378 ،عمادزاد و اخالق خوش و شریفی(
 در چـه  مسکن مطلوب وضعیت به یابیدست میزان رو

 یکـی  عنوان به روستایی نواحی در چه و شهري نواحی
ــاخص از ــاي ش ــعۀ ه ــادي توس ــاعی – اقتص  در اجتم

اگر سهم مسکن در . شود می محسوب جهان کشورهاي
خانوار افزایش یابد، یعنی نسـبت بـه سـهم     سبد هزینۀ

خوراك، پوشاك، تفریحـات و سـایر نیازهـاي ضـروري     
و همان طور که گفتـه   گیرد میدیگر اجحافاتی صورت 

زیادي را بـر جامعـه تحمیـل     شد، فشار روحی و روانی
وضعیت فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی مـردم را   نموده،

یکی از قلمروهایی که  جهت بدین. اندازد میبه مخاطره 
، شـود  میباعث اختالل یا تقویت نظام به لحاظ سیاسی 

در  هـا  دولـت عملکـرد   بخش مسکن اسـت. اگـر نحـوة   
باشـد کـه    اي گونـه  بهبخش مسکن  هاي گذاري سیاست

تعادل اجتماعی برهم نخورد، در این صورت تهدیدها و 
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یـک   موجـود در ایـن بخـش، بـه واسـطۀ      هـاي  چـالش 
مناسـب در   یمدیریت استراتژیک کارا تبدیل به فرصـت 

نـوري  (صفوي و  شود میجهت تحقق عدالت اجتماعی 
 درآمــد کــم ). اقشــار8-11: 1390،کرمــانی، میرعالیــی

 یعنـی  مرحلـه  اولـین  از شـهرها  در مسـکن  تهیۀ براي
 خـود،  مسـکن  انـدازة  و وسعت تا سکونت محل انتخاب
 بـراي  تسـهیالت  و مجوز تا خود خانه ترکیب و مصالح

ــه ســاخت ــا خان ــی مشــکالت ب  هســتند مواجــه فراوان
کـه   ). با توجه بـه ایـن  6:1385 نژاد و دیگران، (حاتمی

 هـاي  بخـش  تـرین  مهـم  از مسـکن  توسـعۀ  ریزي برنامه
 هماننـد  اقتصـادي  اسـت؛ عوامـل   شـهري  ریـزي  برنامه
 در ناپایـدار  درآمـدهاي  و اشـتغال  پایـه  زندگی، هزینه
و نیـاز بـه    نـد دار مهمی بسیار نقش مسکن ریزي برنامه

ــزي برنامــه ــراي  ری ــت  درآمــد کــم هــايگروهب از اولوی
  .Sendich,2006:185)( استشهري  ریزي برنامه

زمنـد  نیا هاي گروهدر این راستا، شناخت و بررسی 
که در مرحلۀ  طلبد می حمایت، شرایط و بستري خاص 
 اسـاس  بـر بندي خانوار اولیۀ آن، مشخص نمودن دهک

 هـاي  روش. در این پـژوهش بـر اسـاس    باشد میدرآمد 
خانوارهـاي شـهري    وتحلیل تجزیهآماري و توصیفی به 

و بـا   شـده  درآمدي پرداخته هاي دهک اساس براستان 
در  جایگـاه مسـکن   موردمطالعه هاي شاخصاستفاده از 

است. سپس  گرفتهقرار  بررسی مورددرآمدي  هاي گروه
 اسـاس  بـر به تخمین نیاز مسـکن خانوارهـاي شـهري    

  است.شده درآمدي پرداخته  هاي دهک
  

 اهداف پژوهش
 هــاي دهــکبررســی و شــناخت وضــعیت مســکن  -

  استان اصفهان يشهر يخانوارها يدرآمد
خـانوار   هـاي  دهـک ارتباط بـین مسـکن و    یبررس -

  مسکن استان اصفهان ریزي برنامهدر  يشهر
جهـت تـأمین   ن جامعـه،  ییپـا  هاي دهکشناسایی  -

  .هاگروهن یا مسکن

 پژوهش يها یهفرض
ت مسکن و خانوارهـا در  ین وضعیب رسد میبه نظر  -

وجـود   معنـاداري  رابطـۀ  ين درآمدییپا هاي دهک
 دارد.

ربنـا و  یر سـطح ز ییـ بـین دو متغ  رسـد  مـی به نظر  -
 وجود دارد. يدرآمد خانوار رابطه معنادار

 يگوپاسـخ  یت مسکن کنـون یوضع رسد میبه نظر  -
  .باشد نمی ين درآمدییپا هايگروه

  
 قیروش تحق

 تحقیقات سنخ از ماهیت، و نوع نظر از این پژوهش
 نیـز  بررسـی روش  لحاظ به. است و کاربردي اي توسعه

 تحقیــق، مطالعــاتی قلمــرو. اســت تحلیلــی -توصــیفی
 يخانوار شـهر  نیز واحدهاي مطالعاتی و استان اصفهان

 آمـاري  دورة نیز تحقیق زمانی محدودة. است مسکن و
ــی 1390 ــد م ــۀ .باش ــژوهش را    جامع ــن پ ــاري ای آم

ــا ــهر يخانواره ــتان  يش ــراس ــاس ب ــماري اس  سرش
ــه .دهــد مــیتشــکیل  1390ســال  گــردآوري منظــور ب

 اي کتابخانــه روش از تحقیــق ایــن موردنیــاز اطالعــات
 آوري جمـع  بر عالوه تحقیق این در. است استفاده شده

 از برخی ،اي کتابخانهمطالعات  طریق از نظري اطالعات
 خانوار و مسکن مشخصات با رابطه در موجود هاي داده

 طـرح  نتایج چون منابعی شهرهاي استان اصفهان از در
 اســتان اصــفهان، يخانوارهــاي شــهر درآمــد و هزینــه

ــالنامۀ ــاري س ــتان آم ــفهان اس ــیلی   اص ــایج تفض و نت
 شــده اسـتخراج  مسـکن  وسرشـماري عمـومی نفــوس   

 هـاي  تحلیل در مورداستفاده متغیرهاي همچنین. است
 گردنـد  مـی  اسـتخراج  اي کتابخانـه مطالعات  از که آتی

 هزینـه  میـزان  خانوارهـا،  درآمـد  میـزان : از انـد  عبـارت 
  .مسکن هزینه و میزان خانوارها

  
  مطالعه مورد محدودة

و از  گرفته قراراستان اصفهان در مرکز فالت ایران 
سمنان، قم و مرکزي، از جنوب به  هاي استانشمال به 

یـزد و خراسـان و    هاي استاناز مشرق به  استان فارس،
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و بختیـاري   چهارمحاللرستان،  هاي استاناز مغرب به 
محدود است. استان اصفهان بـا   بویراحمدویه و لو کهگی

درصـد از   25/6حدود  کیلومترمربع179/106مساحت 
مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. این 

ــین   ــتان ب ــه و 30اس ــا  42 درج ــه ت ــه  34 دقیق درج
 55دقیقه تـا   36درجه و49دقیقه عرض شمالی و 30و

دقیقه طول شـرقی در ایـران مرکـزي قـرار      32درجه و
  ).1390سازمان نقشه برداري کشور،( دارد

  

  
 : نقشه منطقه مورد مطالعه1 شکل

  ترسیم:  نگارندگان
 

ل یت، تشـک یـ ش جمعیافـزا  :پـژوهش  ينظـر  یمبان
 يب و نوسازید، مهاجرت از روستا، تخریجد يخانوارها

، یمیقــد يهــاامــاکن بــه علــت اســتهالك ســاختمان
 هـا  آنو امثـال   یمسـکون  يشـدن واحـدها   تـر  کوچک

 انـــد نمــوده ن مســـکن را مضــاعف  یمشــکالت تــأم  
 داشـتن  حـقِ ). 100:1378 گـران، یو د اخـالق  خـوش (

 بشر حقوق هاي رکن ترین اساسی از یکی مناسب مسکن

 و یاجتماع اقتصادي، حقوق تهیکم« ۀ یانیب است. طبق
 معنـاي  بـه  مسـکن  حق متحد، ملل سازمان» یفرهنگ

 امن یطیمح در ستیز حق از ها انسان برخورداري همۀ

ـ ا . بـر اسـت  یانسـان  کرامـت  و عزت حفظ با آرام، و  نی
ن یـ ا تـوان  مـی  را مناسـب  مسـکن  هاي شاخص اساس،

 :برشمرد نیچن
 تیمالک یقضائ تیامن -

 سکونت ییربنایز التیتسه و خدمات به یدسترس -
  ساکنان یمال توان با دیجد هاي مسکن انطباق -
 فیضـع  اقشـار  بـراي  مسـکن  بـه  یدسترسـ  تیقابل -

 یاجتماع
  سالم زیست محیط در مناسب مکان -
 ،یعـ ی(رف ازمنـدان ین یفرهنگـ  ازهـاي ین بـا  انطبـاق  -

51:1383(.    
 یاسـالم  بـزرگ  دانشـمند  خلدون ابن عبدالرحمن

 نینخسـت  از یبنـائ « :گویـد  مـی  نیمسـکن چنـ   دربارة
 و هاسـت  آن تـرین  کهـن  و ینیشهرنشـ  اجتمـاع  عیصنا

 يبـرا  انسـان  بـدن  کـه  اسـت  کاري شناختن از عبارت
 آمـاده  هـایی  جایگاه و ها خانه شیپناهگاه خو و سکونت

 در کـه  است شده آفریده یسرشت بر انسان . چهکند می
ـ ا از و اندیشـد  می خود یزندگ ندهیآ و کار سرانجام  نی
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 کـه  هـایی  خانـه  خـود  شـه یاند يرویبه ن است ناچار رو
 يبـرا  باشـد  مـی  جهـات  همـه  از سقف و دیوارها يدارا

ــوگ ــج از يریجل ــا رن ــرما و گرم ــدیبرگز س ــن ن  (اب

  ).805-806: 1362خلدون،
 30 تـا  10که  شود می یناش آنجا ازت مسکن یاهم

را  توسعه درحال يناخالص در کشورها ۀیدرصد از سرما
م در یمستق گذاري سرمایهب ی، که با ترکشود میشامل 

بخش مسکن و خدمات مرتبط با آن مجموعاً بـه سـهم   
ن کشـورها  یـ در ا يدیاز ثروت تول درصدي  50 یال 20

 يبــرا زة مهــمیــک انگیــمســکن  ی. از طرفــرســد مــی
 ين، بر تـورم، کسـر  یخانوارهاست و عالوه بر ا انداز پس

ز بر یو ن ها پرداختکار و تعادل  يرویبودجه، تحرکات ن
. از گذارد میاثر  ها یارانهات و یمالق یبودجه دولت از طر

اقشـار و طبقـات    گیر دامنمسکن عمدتاً  مسئلۀن رو یا
 گران،یو د ي(آقاصفر و با درآمد متوسط است درآمد کم

 خانوارهـــاي بـــراي مســـکن ایجـــاد ).69-68: 1389
 کمـک  هـا آن زنـدگی  وضـعیت  پیشـرفت  به درآمد کم
 سـاخت  بـر  که هایی سیاست تاریخی لحاظ . بهکند می

 ،انـد  ورزیده تأکید درآمد جامعهکم طبقات مسکن براي
 Katz and( انـد کمتر توجـه کـرده   آن محیطی آثار به

Turner, 2008:325.( مسکن تأمین هاي سیاست اتخاذ 
 آن، امـروزین  صـورت  بـه  درآمـد  کـم  هـاي  گـروه براي 

 رسـمی  بیانیـۀ  بتوان شاید اما ندارد، ايطوالنی پیشینۀ
 رســمی کمــک زمینــۀ در را 1973 ســال در نیکســون

 هـاي  خـانواده  بـراي  سـازي  خانه در متحد ایاالت دولت
 در دولتـی  و رسمی هاي سیاست نخستین از ،درآمد کم

ــن ــه ای ــت زمین  ,Mendelson and Quinn( دانس

 دهۀ اواخر ، درتوسعه درحال يدر کشورها ).1976:228
 اصـلی  راهبرد عنوان به راهبرد توانمندسازي نیز 1980

 مطـرح  شـهري  درآمد کم هاي گروه مسکن تأمین براي
 ایـن  بـر  مبتنی راهبرد یافت. این جهانی رسمیت و شد

 هـاي  مسـکن  واگـذاري  جـاي  به ها دولت که است اصل

 هارائـ  طریـق  از را هـا  آنهـدف،   گروههـاي  بـه  آمـاده 
 بـه  قـادر  اسـتاندارد،  مصـالح  عرضۀ و کمکی هاي یارانه

 شـک  بـی  .کننـد  خود مسکونی شرایط بهبود و ساختن
  حــال در کشــورهايدر   مســکن هــاي سیاســت اغلــب

ــعه ــاً توس ــول عموم ــرایط محص ــاد ش ــی اقتص  سیاس

بـراي   مسـکن  تـأمین  راهبردهـاي  رو این از. هاست آن
 هـاي  کاسـتی  از گذشـته  شـهري،  درآمـد   کم هاي گروه

 دوگانـۀ  از اقتصـاد  کـه  نامناسبی رویکردهاي یا مفهوم

 ریزي برنامه رویکرد نتایج از یکی ،اند گرفته نشأت شهرها

 ).69:1384 ،ي(اطهـار  شوند می محسوب سنتی شهري
 گیـري  شـکل  بـه  نهایـت  در رویکردهـا  گونه این اتخاذ

 تعـدد  هـا  آن تـرین  مهـم  که است انجامیده هایی چالش
 و غیرمؤثر گیري هدف اجرا، تنوع ،گذاري سیاست مراکز
 محسـوب  درآمدها کم مسکن بخش در شفافیت فقدان

 ناشـی  شـرایط  تسلط که است معتقد شکویی .شوند می
 منجـر  سـنتی  شـهري  هـاي  پـژوهش  و نوشتارها این از

 بـاالي  بـه  متوسـط  و متوسـط  طبقـات  کـه   شده بدان
 در رو ایـن  از. باشـند  داشـته  را انتفاع بیشترین شهري

 فضـایی  هاي سیاست گونه این توسعه درحال کشورهاي
 از محـروم  هـاي  توده برداري بهره به ندرت به شهرها در

ــی اقتصــادي -اجتمــاعی توســعۀ ــد م ــکو انجام  ،یی(ش
402:1355.(  
 مختلف هاي دیدگاه از مسکن ریزي برنامه و مسکن
هـا، مسـکن    دگاهیـ دایـن  از  یکی .است بوده موردتوجه

سـه  شامل دگاه ین دی. که اباشد می درآمد کم يها گروه
  به شرح ذیل می باشد: عمده برنامۀ
 مسـاکن  بـراي  را اجاره جبرانی یارانۀ که اي برنامه 

  .نماید می فراهم مسکونی هاي مجتمع یا منفرد
 ــاتی اعتبارهــاي ــه مالی  واحــدهاي آن ماحصــل ک

  .است پایین اجاره با مسکونی
 بـراي  مسکن ساخت به مربوط حمایتی هاي برنامه 

  .درآمدخانوارهاي کم
 بـا  مخالف پردازان نظریه و مدافعان ،گذاران سیاست

 کـه  انـد  بـرده  پـی  مسـکن  سـنتی  توسعۀ هاي سیاست
 اسـتطاعت  حـد  در و مطلـوب  اي اجـاره  مسکن ساخت

 دسـتیابی  در کلیدي ابزاري ،درآمد کم خانوارهاي براي
 خانوارهـا،  اقتصادي موفقیت جمله از حیاتی، اهداف به

 عادالنه توسعۀ و هوشمند رشد کودکان، سعادت و رفاه
 بـراي  مسـکن  سـاخت  کـه  دهدنشان می شواهد. است

یـابی،  اشـتغال  براي پرتابی سکويدرآمد خانوارهاي کم
 Newman( اسـت  آنـان  مـالی  امنیت و درآمد افزایش

and Harkness, 2000:.55-58(.  ــف ــات مختل مطالع
 کمـک  مسـکن  سـاخت  براي که افرادي دهد مینشان 



  49 زمستان/ هجدهم/شماره مسلسل  پنجممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                          6

 موردحمایت که افرادي با مقایسه در ،اند نموده دریافت
 منتفع کار به مربوط رفاهی هاي برنامه از ،اند نشده واقع
 تأمین همسئل ).Sard and Springer, 2002: 5( اند شده

 کشــورهاي در شــهري درآمــد کــم هــاي گــروه مســکن
 محـدود  مسـکن  خـود  تهیـۀ  بـه  صـرفاً  توسـعه  درحال

 داخلـی  فضـاهاي  و سـکونتی  فضـاي  کمبـود . شود نمی
 سرمایشــی، و گرمایشــی امکانــات ناکارآمــدي و خانــه
 سـیل،  بـارش،  ماننـد  طبیعی مخاطرات برابر در ناامنی
 مـواردي  ترین مهم از ،سوزي آتش نظیر حوادثی و زلزله

 هـاي  سیاسـت  بررسـی  هنگـام  به که دشو می محسوب
 مطالعـه  و موردتوجـه  هـا گروه ایـن  براي مسکن تأمین
 ).Grigsby and Rusenburg,1975:31( گیـرد  نمیقرار 

 آن تـورمی  رونـد  و ایـران  کـالن  اقتصاد که این ویژه به
 عمـدتاً  خانوارهـا،  از کـوچکی  بخش فقط تا باعث شده

 بازار به به ورود قادر باال، به متوسط درآمد با هاي گروه
 تقاضـاي  و نیاز بین فاصلۀ دیگر عبارت به. باشند مسکن

 بـا  هـاي  گـروه  شـود  مـی  سبب و زیاد بوده مسکن مؤثر
 مســکن یــک بــه دسترســی از کــم، و متوســط درآمــد

 وضـعیت  ). این52:1383، ی(امان گردند مناسب محروم
 اساسـی جمهـوري   قـانون  در کـه  دارد وجـود  حالی در

 .اسـت  شده تأکید بارها مسکن تأمین مسئله بر اسالمی
 درآمـد  کـم  هاي گروه مسکن وضعیت هنوز این وجود با

 عقیـده  بـه  حتی سازمان نیافته است؛ خوبی به ایران در
 در شـود  مـی  بینـی  پـیش  موضوع، کارشناسان از برخی

 شـد،  خواهـد  نیز تر وخیم ، اوضاعروند این ادامۀ صورت
 اسـت  توسعهدر حال  کشورهاي معدود جزء ایران زیرا

 اسـت  درآمـدها  کـم  ویـژه  مسـکن  مـالی  نظام که فاقد
 تـأمین  اسـتراتژي  اخیـر  دهۀ در ).24:1381، ي(اطهار
 مسـکن  گسـترش  و عرضـه  بـر  عمـدتاً  ایران در مسکن

 تولیـد  مترمربـع) و  50 اجتماعی (با مسـاحت کمتـر از  
 راهبـرد  ایـن  براسـاس  اسـت کـه   داشته تأکید آن انبوه

ــکن اجتمـــاعی اهـــداف ــا پـــذیرش مسـ ــداقل بـ  حـ
 در و اسـت  مـدنظر  پـذیرفتنی  و مناسب استانداردهاي

  »پـاك « راهبـرد  عنـوان  بـا  سیاسـت  این از نیز مواقعی
. اسـت  شـده  یاد )سازي کوچک و سازي انبوه ،انداز پس(

 مسـکن  تـأمین  کنـونی  هاي سیاست اخیر، هاي سال در
 چـون  محورهـایی  بر عموماً شهري درآمد کم هاي گروه

 پرداخـت  مختلـف،  شـهرهاي  در ارزان زمـین  واگذاري

 مسـکونی  واحدهاي ساخت مسکن، وام صورت به یارانه
 هـاي  تعـاونی  و هـا  صندوق ایجاد تملیک، شرط به اجاره

  .است گرفته شکل ساله، 99 مسکن طرح و مسکن
 ایـران  در مسـکن  هـاي  سیاست اثربخشی و کارایی

 بسـیار  هاگروه سایر به نسبت درآمد کم گروههاي براي
 دایـره  شـمول  از کـه  هـایی  گـروه  عمـل  در و است کم

 عبـارت  ،مانند می خارج مسکن هاي برنامه و ها سیاست
 سرپرسـت  کـه  خانوارهـایی  ،درآمد کم خانوارهاي از اند
 ،انــد شــاغل درآمــد کــم و غیررســمی بخــش در هــا آن

 کـه  خانوارهـایی  دارنـد،  زن سرپرسـت  که خانوارهایی
 در امـا . ها خانمان بی مثل هستند اجتماعی آسیب دچار

 هـاي گروه بـه  عمـدتاً  کـه  هـدف  غیر گروههاي مقابل،
 هسـتند  هـایی  خانـه  اصلی ساکنان دارند، تعلق باالتري

 رو ایـن  از. انـد  شده ساخته درآمد کم گروههاي براي که
ــر ــأمین سیاســت در تغیی ــراي مســکن ت ــاي ب  گروهه

  ار ضرورت دارد.یشهري بس درآمد کم
  

 1390سـال   يسرشمار اساس بر پژوهش: هاي یافته
هزار نفر  800 و ونیلیم 4ت استان در حدود یز جمعین

ن اسـتان  یت سومی. استان اصفهان از نظر جمعباشد می
شهرسـتان   23 يدارا استاناین  ت کشور است.یپرجمع

اول  ، رتبـۀ که از لحاظ تعداد شهر باشد میشهر  104و 
اسـتان   .)2:1390اصـفهان،  ي(استاندارکشور را داراست

 هـاي  کانون از یکی ران ویا یتیاصفهان مرکز ثقل جمع
 نـرخ  گذشـته  هـاي  دهـه  در و اسـت  کشور مهاجرپذیر

 بـه  توجـه  با .است نموده تجربه را جمعیتی رشدباالي 
 اقتصـادي  -اجتماعی و طبیعی عوامل و استان موقعیت
 بـر  منطبـق  کـه  مناسـب  مسکن به یابیدست موجود،
 اجتماعی -اقتصادي و طبیعی شرایط و جامعه نیازهاي

ــه از باشــد جامعــه آن  و نمســئوال اصــلی هــاي دغدغ
 ازحـد  بـیش  افـزایش  به توجه با .است شهر ریزان برنامه
 کـه  درآمـد  کـم  اقشـار  ، اخیـر  دهـۀ  در مسـکن  قیمت

 مسـکن  تـأمین بـراي  دارنـد   نیـز  توجهی قابل جمعیت
کـه   گفـت  تـوان  مـی و  مواجه هستند مشکلبا  مناسب
 کـم  هاي گروه دغدغۀ ترین بزرگ اشتغال از پس مسکن

  .گردد میمحسوب  درآمد 
 هـاي  دهـک  اختیار در زیربناي مساحت بررسی

همـان طـور   : اصفهان استان شهري نقاط درآمدي
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 تـرین  پایین، گردد می) مشاهده 1(دول شمارة که در ج
مترمربـع و   93دهـک اول بـا    به مربوط زیربنا متوسط

مربوط بـه دهـک هشـتم، نهـم و دهـم      ربنا ین زیباالتر
در . باشـد  مـی مترمربـع   149و  130،139ب بـا  یترت به

دهک اول برابـر بـا    يربنای، سطح متوسط ز1390سال 
ــک دوم  3/93 ــع، ده ــک  82/97مترمرب ــع، ده مترمرب

مترمربـع، دهـک چهـارم برابـر بـا       98/96سوم برابر بـا 
مترمربـع، دهـک    110، دهک پنجم برابـر بـا   09/107

مترمربع، دهـک هفـتم برابـر بـا      42/115ششم برابر با 
ــا    66/127 ــر ب ــتم براب ــک هش ــع، ده  84/130مترمرب

مترمربـع، دهـک    68/139بر بـا  مترمربع، دهک نهم برا
 متوســط .باشــد مــی مترمربــع 92/148دهــم برابــر بــا 

برابـر   1390سال در استان مسکونی زیربناي واحدهاي
شـش   زیربا توجه به نمودار   مترمربع است. 98/116با 

اسـتان   يربنـا یمتوسـط ز  از ها آن يربنایسطح ز دهک
و تنهـا چهـار دهـک بـاالتر از حـد       باشـد  مـی  تر پایین

ل، شـش  یـ ذ يباتوجـه بـه نمودارهـا    ن هستند.یانگیم
هـم از نظـر متوسـط     يشهر يخانوارها يدهک درآمد

ــا و هــم متوســط درآمــد از م یز ــربن ــایینن یانگی ــر پ  ت
  .باشند می

  

  90در سال يدرآمد هاي دهکک از یاستان اصفهان در هر  يشهر يربنا و متوسط درآمد خانوارهایمتوسط ز :1 جدول
 ها دهک
 
 

دهک 
 اول

دهک 
 دوم

دهک 
 سوم

دهک 
 چهارم

دهک 
 پنجم

دهک 
 ششم

دهک 
 هفتم

دهک 
 هشتم

 دهک نهم
دهک 
 دهم

  کل

متوسط 
98/116 ربنایز 

متوسط 
 درآمد































110596
702

 محاسبات نگارندگان - رانیا آمار مرکزمأخذ: 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  متوسط درآمد خانوار شهري در مقایسه با میانگین : 2شکل                     : متوسط زیربناي خانوار شهري در مقایسه با میانگین1 شکل       

  )نگارندگان محاسبات مأخذ:(
  

 باشـد  مـی مشخص  یطور که از جدول خروج همان
دست آمده اسـت   به 941/0 رسونیپ یب همبستگیضر

ــا ــدار مع ییو از آنج ــه مق ــک ــمی  Sig(0.000)م یار تص
لـذا   .باشـد  مـی  05/0از  تر کوچکدست آمده است و  به
 یعنیمعنادار است.  آمده دست به یب همبستگین ضریا
درآمـد خـانوار    متوسطو  ربنایر متوسط زییدو متغن یب

  وجود دارد. يارتباط معنادار

اسـاس محاسـبات و نتـایج     بـر : نحوه تصرف بررسی
 در مسـکن  مالکیـت  درصـد  میزان جدول ذیل باالترین

. نهم و دهم است هشتم، دهک به متعلق ها دهک میان
نشینی مسـکن مربـوط بـه شـش      باالترین درصد اجاره

  باشد.   دهک اول می
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دهک 
پنجم

دهک 
ششم

دهک 
هفتم

دهک 
هشتم

دهک 
نهم

دهک 
دهم

مد
درآ

ط 
وس

مت

میزان درآمد

متوسط درآمد خانوار میانگین











ربنا
 زی

سط
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میزان درآمد

متوسط زیربنا میانگین
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  : ضریب همبستگی پیرسون2جدول 
ربنایمتوسط ز    متوسط درآمد 

يخانوار شهر يربنایمتوسط ز  

Pearson Correlation 000/1  **941/0  

Sig. (2-tailed)  000/0  
N 000/10  10 

يدرآمد خانوار شهرمتوسط   

Pearson Correlation 941/0 ** 000/1  

Sig. (2-tailed) 000/0   

N 10 000/10  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  
1390در سال ها دهکک از یخانوار در هر مورداستفادهتصرف مسکن  برحسب نحوة يشهر يدرصد خانوارها :3 جدول  

نحوه تصرف مسکن 
 خانوار  مورداستفاده

دهک 
 اول

دهک 
 دوم

دهک 
 سوم

دهک 
 چهارم

دهک 
 پنجم

دهک 
 ششم

دهک 
 هفتم

دهک 
 هشتم

دهک 
 نهم

دهک 
 دهم

 تیمالک
 ینینش اجاره

 جمع
  محاسبات نگارندگان - رانیا آمار مرکزمأخذ: 

  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  

  90شهري در سال نقاط در دهک برحسب مسکونی واحد نشین مالک و اجاره خانوارهاي درصد : مقایسۀ3نمودار 
  )مأخذ: محاسبات نگارندگان(

  
ـ  : سرپرسـت خــانوار ت ســواد یو وضـع ت یجنس
در ، باشـد  مـی  مشـاهده  قابل 4ر جدول طور که د همان
ست ن درصد سرپریشتریزنان ب ن جامعۀییپا هاي دهک

 ؛دهنـد  مـی ل یتشـک  هـا  دهـک ر ینسبت به ساخانوار را 
سرپرسـت   درصـد  44که در دهک اول حـدود   يطور به

درصــد  52/1خــانوار را زنــان  و در دهــک دهــم تنهــا 
 اسـاس  بـر  .دهنـد  مـی ل یسرپرست خانوار را زنان تشک

 واقـع  در سواد سرپرست خـانوار از نظر سطح ، 5جدول 
درصـد   3و تنها  سواد بی دهک اول از درصد 47 حدود

  هستند. سواد بیاز دهک دهم 
  

 













یت
الک

م

میزان درآمد

مالکیت اجاره نشینی
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1390در سال يدرآمد هاي دهکک از یت در هریبرحسب جنس يشهر نمونۀ يدرصد خانوارها: 4جدول   
ت یجنس

سرپرست 
 خانوار

دهک 
 اول

دهک 
 دوم

دهک 
 سوم

دهک 
 چهارم

دهک 
 پنجم

دهک 
 ششم

دهک 
 هفتم

دهک 
 هشتم

دهک 
 نهم

دهک 
 دهم

43,9414,4915,6318,311012,7010,295,717,461,52 زن
56,0685,5184,3881,699087,3089,7194,2992,5498,48 مرد
  جمع

  محاسبات نگارندگان - رانیا آمار مرکزمأخذ: 
  

  1390در سال يدرآمد هاي دهکک از یت سواد در هریبرحسب وضع يشهرنمونه  يدرصد خانوارها :5 جدول
وضعیت سطح  سواد 

 سرپرست خانوار
دهک 

 اول
دهک 

 دوم
دهک 
 سوم

دهک 
 چهارم

دهک 
 پنجم

دهک 
 ششم

دهک 
 هفتم

دهک 
 هشتم

دهک 
 نهم

دهک 
 دهم

5385,564,180,387,177,885,387,189,697 باسواد
4715,234,821,213,621,215,213,610,63 سواد یب

  جمع
  محاسبات نگارندگان - رانیا آمار مرکزمأخذ: 

 
 هاي دهک برحسب خانوار يتوان اقتصاد یبررس

 يخانوارهــا هــاي هزینــهمســکن در ســبد : درآمــدي
ــاالتر یرانــین ایشهرنشــ  يو خانوارهــا دن وزن را داریب

 يژه شـهرها یـ مسکن در شهرها به و ۀیته يبرا يشهر
 درآمد کمروبرو هستند. اقشار  يادیبزرگ با مشکالت ز

ـ    ۀیته يبرا  یعنـ ین مرحلـه  یمسـکن در شـهرها از اول
مسـکن   حل سکونت تا انتخاب وسعت و اندازةانتخاب م

ساز وو کسب مجوز ساخت یخود، نوع مصالح ساختمان
بـا   یدولتـ  يهـا ارات و وامن اسـتفاده از اعتبـ  یو همچن

ــتند  ــه هس ــکل مواج ــوش( مش ــالق خ ــران،یو د اخ  گ
 هـاي  کمک و انداز پس که این به توجه با ).100:1378

 و اسـت  متقاضـی مسـکن   مـالی  تـأمین  منبع دار مدت
 هستند پایین درآمدي هاي گروه مسکن، فاقد هاي گروه

 را خانـه  ساخت یا خرید براي کردنانداز پستوانایی  که
 مکـان  اجـارة  بـراي  تقاضـا  توانـایی  حتی بعضاً و ندارند

 درآمـدي  هـاي  گـروه  شـامل  یـا  ؛ندارنـد  هم را مناسب
خـانوار، سـابقۀ کـاري     سرپرسـت  شود کهی میمتوسط

 مـؤثر  عوامل از یکی مسکن بازار در بنابراین. کمی دارد
 بیـان  بـه  یا و خانوار انداز پسو  درآمد ، تقاضا طرف در

 بـه  پـژوهش  ایـن  در کـه  است خانوار مالی توان دیگر،
 کـاالي  تقاضـاي  بـر  مؤثر کلیدي متغیر بررسی کمیت

 یادآوري شایستۀ.  پرداخته شده است استان در مسکن
 تـأمین  محدودیت به توجه با ذیل روش اتخاذ که است

بـه   صـرفاً  را موردبررسـی  جامعۀ و بوده اولیه هاي داده
ن یـ در ا .اسـت  نمـوده  محـدود  اسـتان  شـهري  جامعـۀ 

نه و یخانوار از هز يگاه اقتصادیپا یبررس يپژوهش برا
 خـام  هـاي  داده، کـه  شـده  استفاده يدرآمد خانوار شهر

ــن ــرح  ای ــاخص از ط ــارگیري ش ــه آم ــد و هزین  درآم
 1390 سـال  در ایـران  آمـار  شـهري مرکـز   خانوارهـاي 

  شده است. استخراج
 خـانوار  درآمـد  و آمـارگیري هزینـه   طرح اساس بر
 نـۀ یمتوسـط هز ایـران،   آمـار  مرکز 1390 سال شهري

ال یــر 137279314اســتان اصــفهان،  يخــانوار شــهر
ال، یـ ر17062804دهـک اول   ين شاخص بـرا یا است.
ال، دهـــک ســـوم یـــر 29543527ن دهـــک یدومـــ

یــال، ر52535395 دهــک چهــارم ال،یــر 39241167
ــر 59349778 پـــنجم دهـــک ــمیـ  ال، دهـــک ششـ

ــر 75403650 ــتمی ــک هف ــر 84880640ال، ده ال، ی
ــتم ــر115579156 دهـــک هشـ ــمیـ ــک نهـ  ال، دهـ

ال یـ ر 317538797 دهک دهـم  و ال،یر151311578
  .باشد می

در  اسـتان اصـفهان   يمتوسط درآمد خـانوار شـهر  
ن یدومـ ال، یـ ر25300047دهـک اول   ي، بـرا 90سال 

ــر 51835390 دهــک ــوم ی ــک س  67699833ال، ده
 ال، دهـک پـنجم  یـ ر 79967210 ال، دهک چهـارم یر

ال، یـ ر 103678347ال، دهـک ششـم   یر 91460050



  49 زمستان/ هجدهم/شماره مسلسل  پنجممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                          10

ال، دهــک هشــتم  یــر 117239571دهــک هفــتم  
و ال، یـ ر162205568ال، دهـک نهـم   یر135024770

 طرح بر اساس .باشد میال یر 260679561دهک دهم 
شاخص  ،يشهر ينه و درآمد خانوارهایاز هز يریآمارگ

اسـت کـه    مـد نظـر  » مت مسکن به درآمد خـانوار یق«
مت مسکن در بازار آزاد بـه  یعبارت از نسبت متوسط ق

اساسـاً بـازار مسـکن    . باشـد  یمـ درآمد سـاالنه خـانوار   
مـت مسـکن و   یق ةاسـت کـه محـدود    يمتعادل، بـازار 

 يدرآمـد  يها گروه یباشد که تمام يا گونهبه  بها اجاره
از مسـکنِ مناسـب را داشـته     يمند بهره ییجامعه توانا

» مــت مسـکن بــه درآمـد خــانوار  یق«باشـند. شـاخص   
ن یـ ه مسکن است. ایخانوار در ته يتوانمند ةکنند انیب

، دهـک  4/9دهک دوم ، در 5/19دهک اول شاخص در 
در  ،3/5، دهــک پــنجم 1/6، دهــک چهــارم 2/7 ســوم

    بوده است. 7/4دهک ششم 

  
  90در سال يدرآمد يها دهکدر  يشهر  مت مسکن به درآمد خانواریق -6جدول 
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 نهم
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 هفتم
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دهک 
 پنجم

دهک 
 چهارم

دهک 
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 دوم

دهک 
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 ها دهک

8/1  9/2  6/3  1/4  7/4  3/5  1/6  2/7  4/9  5/19   مت مسکن به درآمد خانواریق
  محاسبات نگارندگان مأخذ:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  90ي درآمدي در سالها دهکشهري در   قیمت مسکن به درآمد خانوار: 4شکل 
 )محاسبات نگارندگان مأخذ:(

  
نــه و درآمــد  یاز هز يریآمــارگطــرح براســاس 

متوسـط سـهم    اسـتان اصـفهان،  در  يشهر يخانوارها
درصـد   32 يشـهر  يخانوارها ۀنیمسکن در هز ۀنیهز
بـه   يدرآمد نییپا يها دهک ين رقم برایکه ا باشد یم
درصـد   100تا  یگاهو  رسد یمز یدرصد ن  80ش از یب

ن امـر اختصـاص   یـ شغل ثابـت سرپرسـت خـانوار بـه ا    
از درآمد خانوار  یرف درصد باالئص یعنین یو ا ابدی یم

د و خـواه  یـ صورت اقساط خر (خواه به ندر بخش مسک

در جـدول   همان طور کـه  .)بها اجارهصورت پرداخت  به
 يها دهکمسکن در  يها نهیهز ،گردد یمل مشاهده یذ
 .شـود  یمـ خانوار را شامل  يها نهیهزکل  ،ن جامعهییپا

 يخـانوار شـهر   نـۀ یمسکن در هز نۀین سهم هزیباالتر
درصـد و   18/97ب با یترت مربوط به دهک اول و دوم به

 يهـا  دهـک ن شـاخص در  یـ و ا باشد یمدرصد  13/56
کـه دهـک    يطـور  بـه  دارد. يزیجامعه سهم نـاچ  يباال

و  یخـوراک  يها نهیهزدرصد از کل  5دهم، تنها حدود 
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 .دهنــد یمــ تخصــیص امــر مســکن را بــه یرخــوراکیغ
 يهـا  نـه یهز سهم نتایج، دقیق ارائۀ منظور به همچنین

 قالب در را يشهر خانوارهاي درآمدهاي کل در مسکن
براساس  .میده یم قرار تحلیل مورد درآمدي يها دهک

 در خـانوار  درآمـد  بـه  نسـبت  مسـکن  هزینۀ ،7جدول 
 يریچشـمگ  بسیار اختالف مختلف، درآمدي يها گروه

(دهـک   پردرآمـد  يهـا  گروه که يطور به ؛است داشته
ــد خــو  6حــدود  )10  ش را صــرفیدرصــد کــل درآم
دهـک   کـه  یصـورت  در ؛نـد ینما یمـ  مسکن يها نهیهز

 درآمـد  از باالیی بسیار درصد (دهک اول) ن جامعهییپا
ـ  یعنـی  ،خویش  يهـا  نـه یهزدرصـد را بـه    65ش از یب

ن سهم شاخص مزبور یبنابرا .دهند یممسکن اختصاص 
 عالوهار باالست. یبس یموردبررس در شش دهک جامعۀ

 پردرآمـد  يها گروه به نسبت درآمد کم يها گروه این بر
 تـأمین  و مسکن يها نهیهز لحاظ به بیشتري مشکالت

به حمایت ویژه دولت براي تهیـه مسـکن    لذا دارند آن
  باشند. نیازمند می

  
  90در سال يدرآمد يها دهک  در يشهر خانوار و درآمد نه ینه مسکن از متوسط هزیسهم هز:  7جدول 

دهک 
 دهم

دهک 
 نهم

دهک 
 هشتم

دهک 
 هفتم

دهک 
 ششم

دهک 
 پنجم

دهک 
 چهارم

دهک 
 سوم

دهک 
 دوم

دهک 
 اول

 ها دهک

22/5  96/10  35/14  54/19  99/21  94/27  56/31  26/42  13/56  18/97 
مسکن از متوسط  ۀنیسهم هز
 ينه خانوار شهریهز

36/6  22/10  28/12  14/14  99/15  13/18  74/20  49/24  99/31  54/65 
مسکن از متوسط  ۀنیسهم هز

  يخانوار شهر درآمد
  ات نگارندگانمحاسب مأخذ:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                  

  90ي درآمدي در سالها دهکدر  شهري خانوارو درآمد مسکن از متوسط هزینه  ۀسهم هزین: 5شکل 
  مأخذ: محاسبات نگارندگان)(

  
ــ ــاد یبررس ــوان اقتص ــهر يت ــانوار ش در  يخ
خانوار  یمالعوامل برتوان برخی : يدرآمد يها دهک

 ایـن  ). بـر 1 (شکل باشد یمن مسکن مؤثر یجهت تأم

 تملـک  تـوان مـالی   توان یم زیر موارد اعمال با اساس

  :کرد برآورد را يدرآمد هاي گروه در مسکونی زیربناي

 انداز پس شامل عمده طور به خانوار اقتصادي توان 

  .است بانکی وام و
 الگوي و درآمد از تابعی خانوار انداز پس میزان 

  .است درآمدي هاي گروه رفتاري
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  خانوار ي: عوامل مؤثر بر توان اقتصاد6شکل 

  
ـ  در هــر  شــده تمـام مــت یاگــر ق حات جــدول:یتوض

ال در نظر یهزار ر 6500د) معادلیمسکن (مف مترمربع
مترمربـع   75 گرفته شود و مساحت هر واحد متوسـط 

برابـر   یک واحـد مسـکون  ی شدة تماممت یفرض شود ق
        است با:

                                         Hp=p*a 
شدة واحد مسکونی قیمت تمام  =hp 

(مفید) قیمت هر مترمربع مسکن = P 

متوسط مساحت واحد مسکونی = a 

487500000= 6500000*75  
 معادل انهیسال تورم ای لیتنز نرخ یبررس نیا در -

  .است شده لحاظ صفر
م جهت محاسبه یرمستقیاز روش غن مطالعه یدر ا -

 انداز پس( شده استاستفاده خانوار  انداز پسزان یم
 و درآمد خانوار هزینه متوسط اساس بر ن دورهیا

  است). شده محاسبه 1390 سال در
 5 بـا  خـانواده  هـر  کـه  میریبگ نظر در اگر بنابراین

 صـرفاً  پـس  شوند مسکن صاحب بتوانند انداز پس سال
 ونیـ لیم 240 بـا  بیـ ترت به توانند می  8 و 7 هاي دهک
 بیـ ترت بـه  انـداز  پـس  سـال  ریـال  ونیلیم 310 و ریال

 را مـذکور  واحد متیق از درصد 68 و درصد 25 معادل
 140 بـا  بیـ ترت بـه  10 و 9 هـاي  دهک و ندینما نیتأم

 ،انــداز پــس سـال  الیــر ونیـ لیم 860 و الیــر ونیـ لیم
 نـد. ینما نیتـأم  را مـذکور  واحد متیق تمام توانند می

د مسـکن تـا   یـ درصـد قـدرت خر   لیبراساس جدول ذ
 يهـا  گـروه کـه   يطور به .استن ییار پایدهک ششم بس

سـال   5مت مسـکن را بعـد از   ین قیتوان تأم درآمد کم
دهک اول تنهـا حـدود   ب که یترت نیندارند. بد انداز پس

 4/19 درصـد، دهـک سـوم    1/11درصد، دهک دوم  5
 5/17 درصد و دهک پنجم 15/ 9درصد، دهک چهارم 

 يزیتنها بخـش نـاچ  درصد  2/14و دهک ششم درصد 
و  نـد ین نمایتأم توانند میمسکن را  شدة تماممت یاز ق

ــوان ــر دهــک اول یدهــک دهــم چنــد تملــک ت ن براب
  .باشد می

طورکـه در   همـان سـکونتی:   نیازهاي حجم برآورد
قابـل مشـاهده اسـت، نیازهـاي سـکونتی      جدول ذیـل  

(شـش دهـک درآمـدي اسـتان)      درآمـد  خانوارهاي کم
 تا دهـک  است مشهود که طور برآورد شده است. همان

ــه  ــم جامع ــاز از شش ــکونتی نی ــاالتري س ــوردار ب  برخ
دهک، نیاز به  6لذا جهت تأمین مسکن براي .باشند می

تأمین منابع مالی شامل تسهیالت و کمـک دولـت بـه    
  باشد.صورت حداکثري می

 
   

عوامل مؤثر بر توان 
اقتصادي خانوار

درآمد

پس انداز

وام و سهم آن در سبد هزینه خانوار

قیمت مسکن
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   يدهک درآمد برحسب اصفهان استان شهري خانوارهاي اقتصادي توان محاسبۀ: 8جدول 
 قدرت درصد

د مسکن بعد یخر
  انداز سپ سال5از 

 انداز پسزان یم
انهیسال

درآمد مازاد 
به متوسط 

نهیکل هز

تفاوت درآمد و 
نهیهز

نه یهزمتوسط 
انهیسال

درآمد متوسط 
انهیسال

 يها دهک
يدرآمد فیرد

5/5     17062804   
1/11     29543527   
4/19     39241167   
9/15     52535395   
5/17     59349778   
2/14     75403650   

-    84880640   
-    115579156   
-    151311578   
-    317538797   

  محاسبات نگارندگان )يشهر ينه و درآمد خانوارهایاز هز آمارگیريج ی(نتا رانیمرکز آمار ا :مأخذ
  

  خرید  توان فاقد هاي دهک اساس براصفهان  استان يشهر خانوارهاي سکونتی نیاز حجم : برآورد9جدول 
 دهک تعداد خانوار درصد ازیموردنتعداد واحد 

    1دهک

    2دهک

    3دهک

    4دهک

    5دهک

    6دهک

    7دهک

    8دهک

    9دهک

    10دهک
  محاسبات نگارندگان -)يشهر ينه و درآمد خانوارهایاز هز آمارگیريج ی(نتا رانیمأخذ: مرکز آمار ا

  
 گیري نتیجه

اقتصـاد   یاصـل  يهـا  بخـش از  یکـ ی بخش مسـکن 
نه و درآمد یکه با هزاست  یبخش نیتر مهم نیزکشور و 

سانات آن، اثرات مهم م داشته و نویخانوار ارتباط مستق
ن یـ در ا .گـذارد  یمـ بـر اقتصـاد خـانوار     يناپذیرانکارو 

ل یـ ج ذیصـورت گرفتـه نتـا    یبررسـ  بر اساس پژوهش
  ت.سا دست آمده به

 سـهم  درآمـدي  بـاالي  يهـا  دهـک  در طـورکلی  به
 خـانوار،  درآمـدهاي  کـل  بـه  مسکن نسـبت  يها نهیهز

عبـارت   بـه . است کمتر درآمدي پایین يها دهک براي

 درآمدهاي از يا عمده بخش ،درآمدکم خانوارهاي دیگر
 مسـکونی  واحـدهاي  يها نهیهز صرف تأمین را خویش

 بخـش  درآمد بـاال،  با خانوارهاي که درحالی ؛ندینما یم
 به را خود غیرخوراکی و خوراکی مخارج کل از يکمتر
 کــه ترتیــب ایــن بــه ؛دهنــد یمــ صامــر اختصــا ایــن

 درصد درآمـد  6 حدود دهم، درآمدي دهک خانوارهاي
دهنـد؛  اختصاص می مسکونی واحد تأمین به را خویش

 بـیش از  اول، درآمدي دهک که خانوارهايحال آن که 
تـدارك   و تهیـه  صرف خویش را درآمدهاي درصد 90

  .ندینما یم مسکونی واحد
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 ينـه خانوارهـا  یمسکن در هز ۀنیمتوسط سهم هز 
اخـتالف سـهم    .اسـت درصد  32 استان اصفهان يشهر

 اسـت.  ار یبسـ  يدرآمـد  يهـا  دهـک شاخص مزبـور در  
و دهـک   نیدرصد بـاالتر  97ب دهک اول با ین ترتیبد

 يهـا  نـه یهزکـل  نـه از  یهز نیکمتـر درصـد   5دهم با 
 تخصــیص امــر مســکن را بــه یرخــوراکیغو  یخــوراک

 يهـا  دهـک مسـکن در   يهـا  نـه یهزبنابراین  .دهند یم
 .شـود  یمـ خانوار را شامل  يها نهیهزن جامعه کل ییپا

نه خانوارها تا دهک ششم به یاز هز يادیار زیبخش بس
  مسکن اختصاص دارد. نۀیهز

د یـ قدرت خر ، سهمشده انجامبه محاسبات  توجه با
کـه   يطـور  بـه  است؛ن ییار پایم بسمسکن تا دهک شش

  شـده   تمـام مـت  یاز قدرصـد   5دهک اول تنها حـدود  
دهـک   تملـک  توانو ند ین نمایتأم توانند میمسکن را 
 جهـت  پـس . باشـد  مـی ن برابـر دهـک اول   یدهم چند

 یمـال  منـابع  ضرورت دارد دهک، 6 يبرا مسکن نیتأم
  .دگرد تأمین حداکثريدر  دولت کمک و التیتسه
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