
 

Geographical planning of space quarterly journal 

Vol.12, No.1, 2022 
 

http://doi.org/10.30488/GPS.2022.338820.3527 

 

Analysis of the Spatial Pattern of Housing Investment from the Perspective of the 

Political Economy of Space, Case Study: Ahvaz Metropolis 

 

Fatemeh Piri1, Saeed Amanpour2, Abolfazl Meshkini3. 

 
1- Phd Student of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran 

2- Associate Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, 

Iran 

3- Associate Professor of Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 

 
Received: 22 December 2021                                    Accepted: 25 April 2022 

 

 

Extended Abstract 
Introduction 

The housing sector is one of the key pillars and economic sectors with wide direct and indirect 

effects on the country's economic sectors and macroeconomic variables. The mobility of this 

sector makes other sectors of an economy prosper. On the other hand, price fluctuations and the 

formation of the housing bubble hit the actual housing applicants, making it difficult to 

distribute economic resources on a large scale. In all of this, the expansion of real estate 

commodities has exacerbated the conflict between the notion of housing as a basic need, once 

considered a social right. In fact, the interaction of housing market actors, including 

intermediary investors, shapes the price trend. These actors operate based on conflicting 

interests and heterogeneous goals. The experiences, attitudes and expectations of the actors 

affect the housing demand in the market, the periods of boom and bust of the housing market, 

and finally, the price fluctuations. The city of Ahvaz, as one of the major metropolises of the 

country, has witnessed profound changes and transformations in its physical, economic, and 

socio-cultural construction, which including the construction of railways and creation of heavy 

industries such as steel, oil and gas industries, agro-industry, and the creation of industrial 

estates cause reconstruction in dimensions of economic, physical, socio-cultural, and urban 

context in the metropolis of Ahvaz, which effect on the formation and organization of its 

physical-spatial. According to the issues expressed by recognizing and analyzing the spatial 

patterns of housing, the investment trend in this sector can be examined more closely and a step 

towards systematic and planned growth in this field can be taken. Therefore, the present study 

has been raised in order to answer the following question: 

- What is the spatial pattern of housing investment and the distribution of spatial inequalities in 

housing? 

 
Methodology 

 The present study is applied in terms of purpose, and descriptive-analytical in terms of 

implementation. Library and field studies were used for data collection and GIS software was 

used for data analysis. Therefore, the research approach in this section is descriptive-analytical, 

which describes the current situation of housing investment in different areas of Ahvaz. To 

formulate the research analysis framework, the political economy approach and library 

resources that were presented in connection with this theoretical approach were used. The 
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reports of Ahwaz urban development plans (comprehensive and detailed plans) obtained 

through provincial administrations and organizations are used to determine the current pattern of 

housing investment in Ahvaz. These factors are spatially classified using field harvest data, 

statistical blocks, and spatial data obtained from Ahvaz city master plan map. The ARC GIS 

software environment uses the geographical weight regression method, Moran model, and hot 

spots. Finally, the Change Detection model was used to show changes in housing investment. 
 
Results and discussion 

According to the findings of this study in the city of Ahvaz, it can be inferred that the 

homogeneity of the areas is in terms of the number of residential units in the plots, so that the 

number of floors does not show a significant difference between the pattern of housing in the 

city. Concerning the quality of housing and the residential texture in this area, the existence of 

urban facilities and services in the mentioned areas can be a reason for the existence of more 

demand and hidden capital in these areas. Despite the high population density, the lack of some 

services is seen in other areas. Therefore, housing quality in terms of access to services and 

facilities is indirectly related to the pattern of housing. According to the information obtained 

from the eight districts of Ahvaz, land and housing prices are very variable; it seems that 

variables are involved in this difference, which has affected the investment pattern and 

construction process in the districts of Ahvaz. In relation to the independent variables, the 

LOCAL R2 value of all the obtained values shows that; The effect of independent variables in 

the geographical weight regression model varies significantly in the urban areas of Ahvaz; 

Regression coefficients for the variables of slums, insecure neighborhoods, tenants, youth 

population ratio, household size, population density, and micro-population are mainly negative, 

which indicates that with the increase of each of these variables of the amount of investment and 

construction in The level of urban areas of Ahvaz is decreasing. 
 
Conclusion  
The results show extensive spatial differences between the urban areas of Ahvaz. The existing 

pattern of housing construction and investment has not been commensurate with the growth and 

development of Ahvaz city, both on a spatial and demographic scale. The political system and 

urban management in Ahvaz have not been able to meet the demands of different social groups 

in proportion to their financial capacity. It is interesting to note that the city of Ahvaz has the 

first rank of marginalization among the cities and provinces of Iran, and the constructions that 

have taken place in the areas of this city have been done mostly with the attitude and view of 

capital and the stock market. Finally, the pattern of housing investment in the metropolis of 

Ahvaz has followed a very unbalanced trend, and in the discussion of housing policy, more 

groups in the form of ethnic and tribal groups, including Arabs and immigrants and low-income 

groups of society have left the formal planning system. In addition to macro factors, physical, 

infrastructural, environmental, economic and social factors have caused a gap in the enjoyment 

of the most basic right to the city by different groups of concerning residential needs and its 

physical reflection in the context of marginal textures, brown lands, and worn-out textures, at 

the level of urban areas of Ahvaz. 
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 چکیده
 ایـن بالفصـل مظهـر و کسـوی از اجتماعی -اقتصادی هایفعالیت فضایی واحدهای ترینمهم شهرهاکالن امروزه

 بـه و آورده وجـود بـه ایگسـترده گسسته و پیوسته قلمروهای نوینی، فضایی پیوندهای در که باشندمی مناسبات

گذاری ی سـرمایهپژوهش حاضر بـه بررسـی الگـو در این راستا .اندشده بدل خود دور به توسعه گردش محورهای
نظـر شـیوه ربردی، و ازپردازد. مطالعه حاضر ازنظر هدف کامسکن در شهر اهواز از دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا می

گذاری مسـکن در شـهر اهـواز از ش جهـت بررسـی وضـعیت سـرمایهدر این پـژوه تحلیلی است. -اجرا توصیفی
شـود تـا از ایـن طریـق های توسعه شهری اهواز استفاده میهای طرحها و گزارشهای مکانی و فضایی، دادهداده

هـا از روش رگرسـیون وزنـی . برای تحلیـل دادهرددگذاری مسکن در شهر اهواز مشخص گالگوی موجود سرمایه
منظور نمـایش شـده و درنهایـت بـهاستفاده ARC GISافزار های داغ در محی  نرمجغرافیایی، مدل موران و لکه

  حاصل بیانگر وجود افتراق مکـانی استفاده شد. نتای Change Detectionگذاری مسکن از مدل تغییرات سرمایه
گذاری آن متناسب با وساز مسکن و سرمایهر بین محالت شهری اهواز و الگوی موجود ساختو فضایی گسترده د

هری مـدیریت شـ رشد و توسعه شهر اهواز چه در مقیاس فضایی و چه در مقیاس جمعیتی نبوده و نظام سیاسی و
هـا پاسـخ دهـد. لی آنهای مختلف جامعه متناسب با توان ماحاکم بر شهر اهواز درواقع نتوانسته به تقاضای گروه

گذاری شهر اهواز از روند بسیار نامتعادلی پیروی کـرده و در بحـ  سیاسـتگذاری مسکن در کالنالگوی سرمایه
گیری این پدیده عالوه بر عوامل کالن شده و در شکلریزی خارجهای بیشتری از نظام رسمی برنامهمسکن، گروه

ترین حق به ساسیااجتماعی باع  شکاف در برخورداری از  حیطی وماقتصادی، عوامل کالبدی، زیرساختی، زیست
هـای صـورت گسـترش بافتاند. بازتاب کالبدی آن بههای متفاوت جامعه در ارتبا  با نیاز سکونتی شدهشهر گروه
 باشد.ر سطح محالت شهری اهواز میای و بافت فرسوده دنشین، اراضی قهوهحاشیه
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 مقدمه
و (. Rogers, 2016:25) هـای بـزرد در سـطح جهـان بـودهازلحاظ تاریخی، مالکیت زمین و مسکن منبع اصلی ثروت

ای همواره هدف اصلی مدیریت ثروت از طریق امالك از نسلی به نسل دیگر، بازگشت به رابطه بین انباشت ثـروت، ادعـ

درواقـع، تجسـم  گذاریهـای سـرمایهباشـد. فعالیتهای جهـانی تصـرف امـالك و مسـتغالت میمالکیت زمین و شیوه

گذاری در امالك داخلـی و خـارجی کمـک های سرمایهگذاری در امالك و مستغالت و بازدهی، به توسعه ذهنیتسرمایه

کار ضروری و حیاتی است. ایـن بـازار تـأثیر قـوی و ورونق بازار مسکن برای کسب (.Rogers, 2017: 961) کرده است

های قیمـت و . از سـوی دیگـر نوسـان(Gasparin et al., 2016: 419) گـذاردچندگانه بر توسعه اقتصـادی کشـور می

زند و توزیع منابع اقتصادی را در مقیاس کالن با مشـکل واقعی مسکن ضربه می گیری حباب مسکن، به متقاضیانشکل

ای میان قیمت مسـکن، نقـدینگی، اعتبـار خصوصـی و دهد که ارتبا  چندگانهزد. همه این شواهد نشان میسامواجه می

 هـاییبـا ویژگی را شـهرها تعامالت، و هاکنش این .(Goodhart and Hoffman, 2008: 31) اقتصاد کالن وجود دارد

(. مسـکن 52: 0111حاتمی نژاد و همکاران، ) دکننمی معرفی بینیپیشو غیرقابل ظهور اطمینان، عدم قطعیت، عدم چون

عنوان امالك در تضاد کامـل شود و این دیدگاه از مسکن بهعنوان محلی برای ذخیره و ایجاد سرمایه در نظر گرفته میبه

از جنبـه اجتمـاعی، مسـکن در تولیـد و  (.Smit, 2008: 522) عنوان یک فضای زندگی استبا سایر تصورات مسکن به

ویژه، دسترسی متمایز به مالکیت خانـه و به(. Desmond, 2016: 196) د ابعاد مختلف نابرابری نقشی کلیدی داردبازتولی

خورد. در همه این مـوارد، گسـترش های اجتماعی به چشم میگیری نابرابریهای امالك در شکلپتانسیل انباشت دارایی

عنوان یـک نیـاز اساسـی، کـه زمـانی ه بین تصور مسـکن بـهکاالهای بازار امالك باع  افزایش تعارضاتی شده است ک

ای خـوب عنوان یک ارزش مبادلهو مسکن به(. Pattillo, 2013: 516) شدعنوان یک حق اجتماعی در نظر گرفته میبه

 زنـدیبـرداری از سـرمایه دامـن مای که به مدارهای ثانویه انباشـت و بهرهدارایی آمد؛و نقدینگی سوداگرانه به وجود می

(Saegert, 2016: 664 .)شده بـا قـرار دادن داری شهری تأمیندهد که مسکن برای سرمایهاین تأمالت اولیه نشان می

ها و اقتصاد هژمونیک شهری بسیار مهـم شـده اسـت. در ایـن رابطـه، بسـیاری از های ناشی از اعمال سیاستعدالتیبی

مثال، در عنوانتأییدشده است. بـه 5111ات مسکن از زمان بحران مالی ارتباطات پنهان بین مسکن و امور مالی در مطالع

هـا در شـهرها های اقتصـادی و همننـین پیامـدهای اجتمـاعی و مکـانی آنحال حاضر درك کاملی در مورد مکانیسـم

ل رسد درك عمق و وسعت چگونگی تأمین مالی مسکن باع  تعـادبه نظر می(. Aalbers, 2009: 393) ایجادشده است

گذاری شـده های سـرمایههـا و صـندوقبازتولید شهری به سمت منافع بازیگران اقتصادی نهادی استراتژیک مانند بانک

ای، گذاران واسـطهدرواقـع، کـنش متقابـل فعـالن بـازار مسـکن ازجملـه سـرمایه(. halbert &Attuyer: 1356) است

پردازنـد. تجربیـات، ضاد و اهداف ناهمگون به فعالیـت میدهنده روند قیمتی است. این کنشگران بر اساس منافع متشکل

های رونق و رکود بازار مسکن و درنهایت نوسانات قیمتی ها و انتظارات کنشگران بر تقاضای مسکن در بازار، دورهنگرش

 اهدشـ کشـور بـزرد شـهرهایکالن از یکی عنوانبه اهواز (. شهر715: 0337چاری صادق و همکاران، ) تأثیرگذار است

 الگوهای غالب در همگی که بوده خود فرهنگی -اجتماعی و اقتصادی کالبدی، در ساخت عمیقی هایدگرگونی و تغییرات

 و سـازمان را در هـاییدگرگونی تغییـرات، الگـوی این از تأثیرپذیری با و اندآمده پدید متنوع و گسترده وبیشو کم مکانی

 رشـد نـوگرایی، هـایاجـرای طرح جهت دولتی تصمیمات همنون؛ عواملی هادوره این طی .است بوده خودپذیرا ساختار

 کالبـدی تحـوالت اهـواز شهر تا گردید سبب های جمعیتیجاییجابه و مرکزی دولت شهری توسعه هایسیاست جمعیت،

اسـت.  اشـتهد همـراه بـه متفـاوت حالدرعین و مهم پیامد دو بازساختی تغییرات .ببیند خود به را سازی سرنوشت و عمیق

جمعیـت  اشتغال، سکونت، الگوهای ساختار، تغییر وساز،ساخت گسترش شامل شهر کلی سطح ایجادشده در هایدگرگونی

 ایجـاد و صـنعت کشـت و گـاز، و نفت فوالد، صنایع همنون؛ سنگین صنایع ایجاد و آهنراه احداث است. شهری بافت و
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 در هادوره این طی در شهری بافت و فرهنگی -اجتماعی کالبدی، دی،اقتصا ابعاد؛ در باز ساخت باع  صنعتی هایشهرك

است. بـا توجـه بـه  شده دوره این طی در آن فضایی -کالبدی یابیو سازمان گیریشکل در آن تأثیرات و اهواز شهرکالن

تر بررسـی ا دقیقگذاری در این بخش رتوان روند سرمایهشده با شناخت و تحلیل الگوهای فضایی مسکن میمباح  بیان

ین پـژوهش حاضـر در راسـتای بنـابراشـده در ایـن زمینـه برداشـت. ریزیمنـد و برنامهکرد و گامی در جهت رشـد نظام

های فضایی ناشی از آن در گذاری مسکن و توزیع نابرابریشده که؛ الگوی فضایی سرمایهپاسخگویی به این سوال مطرح

 تـا شـده موجـب ناپـذیراجتناب ضـرورتی عنوانبـه آن ریزیبرنامـه و مسـکن بـه توجـه لزوم زمینه مسکن چگونه است.

گذاری خصوصاً از دیـدگاه اقتصـاد سیاسـی الگوی فضایی سرمایه با رابطه در اخیر دهه دو در ویژهبه بسیاری هایپژوهش

 :شودمی داختهپر قرارگرفته، موردبررسی موضوع این هادر آن مطالعاتی که به در جدول زیر .پذیرد صورت فضا

 تهـران شهرکالن فضایی تحوالت فضایی واگرایی و شهری سوداگری"( در پژوهشی به 0332ایمانی شاملو و همکاران )

 کـرده آشـکار را سـاختمانی هایدر فعالیت رانت جویانه و سوداگرانه هایگرایش اند. نتای پرداخته "نفت اقتصاد بر مبتنی

 درآمـدهای افـزایش با سویی از و .باشدمی هااین گرایش پیامد نیز تهران جنوب و شمال جدایی گزینی و شکاف که است

 وجـود به دلیل که شودپدیدار می محدودشان عرضه علت به مسکن و زمین بخش در تورم -نقدینگی افزایش اثر نفتی در

 حفـ  و سـوداگرانه اهداف با عمدتاً جامعه در سرمایه موجود کارآمد، مالیاتی سیستم فقدان و جامعه در رانت جویانه روحیه

تبیین نظری کارکردهـای "( در پژوهشی به0331) شود. لشکری تفرشی و همکارانوساز میساخت بازار وارد دارایی ارزش

 ایدئولوژی بر مبتنی سیاسی بازیگران و نهادها اند؛ نتای  نشان داده که؛ عملکردپرداخته "قدرت سیاسی در فضای شهری

 شهر، سیاسی اقتصاد به دهیشکل و تسهیالت و زمین همنون کمیاب منابع تخصیص بر تأثیرات مستقیمی رشه در هاآن

 نمادهـای و مناظر و شهری هایسکونتگاه سیاسی سطح ارتقاء شهر، فضای در شهری قلمروسازی قوانین و حقوق تدوین

ت کاربری زمین شهری و اقتصاد سیاسی فضا با بررسی تغییرا"( به 0331) دارد. برهانی و همکاران شهر در موجود بصری

 شهری تغییرات و اخص طوربه زمین کاربری تغییراتاند؛ نتای  گویای این است که؛ پرداخته "تلفیقی -ارائه مدل مفهومی

 ربسـت در اقتصـاد سازیجهانی هایسیاست راستای در بازار اقتصاد بر مبتنی و عمومی نفع گرفتن نظر در بدون طورکلیبه

 و بخشـیده قدرت اضافی ارزش تولید با را حاکم و دارسرمایه طبقه تغییرات . ایناست اتفاق حال در سومیجهان شهرهای

 شـدن گسیل و شهری فضاهای ترك به مجبور جامعه پایین طبقات. است کرده خصوصی و انحصاری را شهری فضاهای

 شـده کمتـر شـهر مرکـزی فضاهای به هاآن دسترسی و تندهس محروم شهری خدمات از آنجا در .اندشده شهر حاشیه به

بررسـی نقـش "( بـه 0331ایمـانی شـاملو و همکـاران ) .اسـت گردیـده دچـار نابرابر ایتوسعه به شهر درنتیجه که است

 انـد؛ بـر اسـاس نتـای  میـزانپرداخته "شهر تهران و تبریـزهای اقتصادی مبتنی بر نفت در تحوالت فضایی کالنمؤلفه

های سـاختمانی شهر تبریز و همننـین بـا تعـداد پروانـهدر کالن صادرشده ساختمانی هایپروانه تعداد با نفتی دهایدرآم

های سـاختمانی شهر تهران همبستگی مستقیم داشت. میزان درآمدهای نفتـی توانسـت تعـداد پروانـهصادرشده در کالن

 تحوالت شهر تهران را تبیین نماید. و تولید،صادرشده در کالن های ساختمانیشهر تبریز و تعداد پروانهصادرشده در کالن

حسین الحـق  .دارد قرار نفتی درآمدهای مستقیم تأثیر تحت تبریز و شهرهای تهرانکالن در ساختمانی هایفعالیت و فضا

؛ بـر اسـاس پرداخته است "اقتصاد سیاسی فضاهای شهری: زمین و مستغالت در شهر داکا"( به تحلیل و بررسی 5105)

مثابه کاالهای تجاری هستند که توس  بازیگران قدرتمنـد شـهری تولیـد و آمده بازار امالك و مستغالت بهدستنتای  به

شوند و مالکیت امالك وابسته به عوامل مختلفی ازجمله موقعیت اجتماعی، اهمیت فرهنگـی و نفـوذ سیاسـی بازتولید می

گذاری یق امالك و مستغالت تبدیل به یک شیوه اصلی تشکیل، انباشت و سـرمایهگونه انباشت سرمایه از طراست. و این

شود که این امر مستقیماً در قالـب ارائـه چـارچوب قـانونی در بخش خصوصی شده که توس  بازیگران دولتی تسهیل می

بحـران مسـکن، فضـای داری است. با رشد فیزیکی شهر و بدتر شـدن حمایتی و تابع ترتیبات حکمرانی به منافع سرمایه
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مانـده از که ساکنان شهرهای باقیدرحالی شود.شهری عمدتاً برای انباشت سرمایه و دارایی بازیگران قدرتمند استفاده می

و  برنـد. آلبـرزفضـایی بـه سـر می -نشینی اجتماعیپایان حاشیهشوند و در پویایی بییک حومه به حاشیه دیگر رانده می

اند؛ نتای  نشان داد که؛ اقتصاد سیاسی دیگـر پرداخته "محوریت مسکن در اقتصاد سیاسی"ررسی ( به ب5101) کریستوفرز

داری معاصـر بـه طـرق متعـددی تفاوت بماند، زیرا مسکن در اقتصاد سیاسی سرمایهتواند نسبت به مسئله مسکن بینمی

ها اقتصادی بلکه ازلحاظ سیاست -ای سیاسیتنها ازنظر مطالعه نهادهدخیل است. ورود مسکن به آینده اقتصاد سیاسی نه

عنوان بخش مهمی از اقتصاد سیاسی نیز خواستار ادغـام مجـدد مسـکن سازی مسکن بهرو، مفهومازاین ها است.و برنامه

عنوان بازار است. نقش اقتصادهای سیاسی موجود که در مسکن بسیار حیاتی است، نـه بـه عنوان سیاست، با مسکن بهبه

که اقتصاد سیاسی لزوماً رویکرد ممتاز برای حل مسائل مسکن است، بلکـه بـه ایـن دلیـل کـه بـدون مسـکن  این دلیل

ارزیابی و تجدیـد سـاختار  "( به5107) طور منطقی از ارتبا  آن با اقتصاد سیاسی بح  کرد. ژانگ و همکارانتوان بهنمی

نتای  نشان داد؛ اگرچه سیاست مسـکن دولـت مرکـزی اند؛ پرداخته "5101مسکن در نانجینگ چین پس از بحران مالی 

صرفه در بازار مسکن تجاری داشته است. اما دسترسی به مسکن شرای  زندگی را بـرای بهسعی در افزایش قیمت مقرون

عنوان محرکی بـرای جابجـایی اجبـاری عمـل کـرده توجهی بهبود نداده است و درواقع بهطور قابلدرآمد بههای کمگروه

شده مسکن در نانجینـگ تـا حـدودی علیرغم قطع ارتبا  بین اهداف سیاسی دولت مرکزی و محلی، روش تحریف است.

گذاری برآورده وساز و سرمایهاهداف کالن اقتصادی دولت مرکزی را در جهت حف  رشد اقتصادی شهری ناشی از ساخت

 "ن فضـایی بـازار مسـکن و انباشـت ثـروتقطبـی شـد "( به بررسی و تحلیـل5101کرده است. آروندل و هوکشتنباخ )

که در آن ارزش دارایـی بیشـترین افـزایش را  "داغ"آمده تفاوت بین بازارهای امالك دستاند؛ بر اساس نتای  بهپرداخته

هـای فضـایی رو بـه افـزایش اسـت. تحـوالت نـابرابر ارزش مسـکن نابرابری "سـرد"دهد در مقابل بازارهای نشان می

کند و درواقع روندهای فعلی قطبی شدن فضایی، با بازسازی دولت رفاه و همننـین آزادسـازی و کس میتری را منعوسیع

شوند، بلکه خود فضا نیز در بازتولیـد تنها در فضا ترسیم میهای ثروت نهمالی شدن مسکن مرتب  است. و اینکه نابرابری

 ای دارد.نقش برجسته هاییو تقویت چنین نابرابری

 هاسـت،شکاف این کردن پر بالدن به االمکانحتی حاضر مطالعه مذکور، مطالعات در موجود هایشکاف گرفتن نظر در با

 اهـواز شـهرکالن در موجـود هایینیگز جدایی تحلیل پدیده دادن قرار مدنظر پژوهش، هدف راستای در که ترتیب بدین

 .باشد داشته وجود است ممکن تینف کشورهای در که برالیلی و داریسرمایه رواب  مشخصاً و داریسرمایه رواب  از متأثر

 وجـود اهـواز، شـهریکالن منطقـه در گذاریسیاسـت باقدرت حکومتی و دولتی نهادهای تعدد گفت، توانمی طورکلیبه

 از برخـورداری دلیـل بـه رسـمی بازیگران بودن قدرتمند و اهواز شهرسیاست گزاری کالن بر تأثیرگذار غیررسمی عناصر

 عوامـل ایـن بر عالوه هستند. اهواز شهریکالن در منطقه حکومتی سیاسی تفرق وجود دهندهنشان همگی دولتی جایگاه

 عوامل هستند. مطرح نیز دیگر ایعوامل زمینه شهر اهواز تأثیرگذارند حاکمیتی و مدیریتی نظام رویه و ساختار بر بیشتر که

 نشـدهاصالح حالتابـه مدیریت شهری، کارشناسان و پژوهشگران مکرر داتتأکی باوجود که شهری مقررات و قوانین نظیر

 .است شهری اهواز مدیریت روزانه فعالیت در استناد مورد همننان آن هایضعف همه باوجود و است

 

 مبانی نظری
مکانی خود، یک امالك و مستغالت به دلیل ناهمگن بودن، نقدینگی پایین، هزینه معامالت باال و ثابت بودن در موقعیت 

گذاری در امـالك و مسـتغالت رود؛ بنـابراین توسـعه و سـرمایهانداز به شمار مـیکاالی خاص در بازار است و نوعی پس

 به دلیل مستغالت و اقتصادی، امالك هایفعالیت سایر گردد. برخالفعنوان یک فعالیت اقتصادی محلی محسوب میبه

صـورت  در بنابراین رساند؛ تعادل به مجاور با بازارهای تواننمی را آن مازاد یا مبودک داشتن، بازار محلی و بودن غیرمنقول
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(. ازلحـاظ 031: 0333نعمتـی و همکـاران، ) شـد خواهـد وارد سوداگری مستغالت بازار صحیح، ریزیبرنامه و کنترل عدم

ها، ازجمله دالیل اساسـی به تنظیم انتقال آن ها و نیازها، تمایل به دستیابی به آنتاریخی، امالك و زمین و استفاده از آن

های موجود در به دست آوردن و حف  قدرت و ثروت در یک سیستم مالکیت نهاده شـده تنش ها بوده است.توسعه دولت

 گذارد و رواب  مسکن امروزه در آن برجسته است.است که یک نظم اجتماعی کامل را به نمایش می

ده است. انگلس چنین نبو ا مبنی بر اینکه مسکن باید در اقتصاد سیاسی محوریت داشته هرگزباوجوداین، در آغاز ادعای م

طور طوالنی در مـورد مسـکن بحـ  ( به0317( در مورد وضعیت طبقه کارگر در انگلستان )0373نویسنده کتاب مسکن )

میت شـناخت، امـا بـه آن را بـه رسـ او اهمیت اجتماعی و سیاسی کرده بود، دیدگاه وی در مورد مسکن عمیقاً مبهم بود:

های حـال، در سـالبااین .قتصادی رادیکال تبـدیل نکـردا -دالیلی مقاومت نکرد و آن را به دغدغه اصلی نظریه سیاسی

داری پیشـرفته کن در اقتصاد سیاسـی جوامـع سـرمایهای از مرکزیت فزاینده مسطور گستردهای و بهطور فزایندهاخیر، به

ایـن تشـخیص (. Aalbers & Christophers, 2014: 378است )از یک مفهوم مرتب  با تولید، یادشده  مراتب بیشتربه

انـد، بـر اسـاس انـواع ادبیـات کرده را ارائـه "داری مسکونیانواع سرمایه"(، که مفهوم 5113) یبروكسدر کار شوارتز و 

شـده اسـت. در نقش مالکیت خانـه مطرح ر موردهایی در زمینه مطالعات مسکن دح بداری در اقتصاد سیاسی و سرمایه

الص عنوان سـهمی از تولیـد ناخـکشورهای رفاهی بر اساس متغیرهای ساده نرخ تصرف مالکیت مسکن و وام مسکن بـه

اند که هریک مجموعه مشخصی از سیاست مسکن دار مسکونی پینیده را توسعه دادهسرمایه "ایده آل"داخلی، چهار نوع 

داری های سرمایهتلف نظامکار، شوارتز و سیبروك دیدگاه مهم و روشنی را در مورد نقش مسکن در انواع مخبا این  دارند.

سازی منسجم و نسـبتاً جـامعی بـرای محـل مسـکن در اقتصـاد سیاسـی وجود، ما همننان از مفهومدهند. بااینارائه می

کنند که، مسکن در اقتصاد سیاسی معاصر بـه طـرق ل میها استدالآن .طورکلی، برخوردار نیستیمداری معاصر، بهسرمایه

توان عنـوان طور خاص با بازگشت به آننه میها استدالل خود را بهآن متعدد انتقادی، متصل و اغلب متضاد دخیل است.

مایه از که سرهای متعدد )و حتی مادی( مسکن را هنگامینامید، ارائه کرده و نقش "سرمایه"اصلی اقتصاد سیاسی، یعنی 

سرمایه  ها:نآاصول اولیه و متقابل سازنده ازنظر  کنند.شود، مشخص میدیدگاه هر یک از سه مورد آن در نظر گرفته می

 .عنوان ایدئولوژیتماعی؛ و سرمایه بهعنوان رابطه اجعنوان فرآیند گردش؛ سرمایه بهبه

دهـد ن دارایـی مـالی اکثـر خانوارهـا را نشـان میتـریهای مسـکن در حـال حاضـر بزرددر بسیاری از کشورها، دارایی

(Arundel, 2017: 177 .)که دار اجتماعی است. درحالیهای ریشهکننده دیگر شکافمسکن و ثروت امالك نیز منعکس

های مسـکن، در مثال از طریق ارائـه یارانـهعنوانهای اجتماعی باشد، بهسیاست مسکن ممکن است برای کاهش شکاف

 کرده اسـتهای مسـکن اشـارهتحوالت به افزایش فزاینده نابرابری 0ویژه پس از بحران مالی جهانیشته و بهچند دهه گذ

(Forrest & Hirayama, 2015:235 .)نوبه خود، نقش مسکن در تقویت سایر ابعـاد نـابرابری تشـدید شـده اسـتو به 

(Allegre & Timbeau, 2015: 7 .)،طورکلی، نقـش مسـکن را در تعمیـق بـه نیروهای مختلف در چنـد دهـه گذشـته

در سراسر کشورها، تحوالت مسکن باع  افزایش شـکاف در ارزش امـالك شـده  اند.های اجتماعی افزایش دادهنابرابری

تـأمین "ها با بازاریابی و کند. این پویاییهای وام مسکن تغییر میهای ناهموار سرمایه به مسکن و سیستمو جریان است.

گذاری در امالك در کنـار افـزایش تأمین مالی باع  افزایش سرمایه(. Aalbers, 2016: 71است )مرتب   مسکن "مالی

ایجاد کرده اعتبار وام مسکن شده است که اهرم بیشتری برای خرید مسکن و جاسازی امالك در مدارهای جهانی سرمایه

طور ی و دسترسـی گسـترده بـه اعتبـار بـهدر سطح کالن، مالی ساز (.Schwartz & Seabrooke, 2008: 246)است 

های بازارهـای امـالك در پـی یـافتن فرصـت (.Stiglitz, 2012: 238)های وثیقـه را افـزایش داد عمده، مقادیر دارایی

                                                           
1 . Global financial crisis 
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(. Fernandez & Aalbers, 2016: 7)کننـده حجـم زیـادی از سـرمایه هسـتند ای جذبطور فزاینـدهگذاری بهسرمایه

یابـد، بـه ایـن تر از عرضه، افـزایش میکند، قیمت مسکن به دلیل افزایش تقاضای سریعستدالل میا طور که آلبرزهمان

شده در بلندمدت، یافته است. چنین تورمی در بخش مسکن برای رشد تقسیمدلیل که عرضه پول به سمت مسکن افزایش

 فه، برای بسـیاری دیگـر از بازارهـا روبـرو بـودصربهجایی که ثروت رو به رشد برای بازار داخلی، با افزایش موانع مقرون

(Allergre & Timbeau, 2015: 4.) کنـد؛ ماننـد امـالك و مسـتغالت ها ایفـا میمکان نقشی اساسی در تجمع دارایی

توانـد منطـق توسـعه سـرمایه نـاهموار بح  مالی می باشد، اما شکاف فضایی در بازارهای مسکن در حال افزایش است.

مثال بـین عنوانهای مختلـف، بـهافزایش پالریزاسیون فضایی در مقیاس (.Smit, 1984:16) ا تشدید کندداری رسرمایه

هـا بـه هـای فضـایی بـاالتر، گرایشدر مقیاس مناطق، بین شهرها و همننین در سطح محلی مانند محالت، نقش دارد.

که محل رشـد اقتصـادی آینـده (. Sassen, 2014: 78)سمت هدایت سرمایه به شهرهای درجه یک و دوم جهانی است 

بازارهای امالك در چنین شهرهایی هم بـرای بـازدهی دارایـی و هـم بـرای سـرمایه نسـبتاً مطمـئن  شوند.محسوب می

گذاری نادرسـت و ای بـا سـرمایهبرعکس، مناطق حاشـیه(. Fernandez et al, 2016: 2445)گذاری شده است سرمایه

و تغییر جغرافیای جریان سرمایه همراه (. Martinez-Fernandez et al, 2012: 215) دشونجابجایی سرمایه مواجه می

ای بـر منـاطق موفـق طور فزایندهها بهتمرکز سیاست (.Bernner, 2004: 174) با تجدید ساختار دولت پیش رفته است

هـای محلـی ایـن، دولت عـالوه بـر شـود.شهری است، با این فرض که این امر باع  افزایش رشد اقتصـادی ملـی می

(. ممتـاز 0313کننـد )هـاروی ها تـدوین میهایی را برای پیشی گرفتن از سایر شهرها در تصرف جریان سـرمایهسیاست

ساختن مناطق قوی و رو به رشد و هدایت منابع خصوصی و دولتی به چنین مناطقی، ممکن است قطبی شدن فضـایی را 

 و روح در نئـولیبرالی هایاستراتژی (. امروزهEtherington & Jones, 2009: 278) های مختلف تشدید کنددر مقیاس

 تـا است شده موجب و اندشدهآمیخته داریسرمایه نظام هایمکانیسم با شهرها اتفاقبه قریب و دوانده ریشه شهرها روان

 روابـ  تسـهیل بـرای محملـی کـه شوند بازتولید اقتصادی و سیاسی نیروهای تحت تنگاتنگ صورتبه شهری فضاهای

 اصـلی هایمؤلفه عنوانبه سود و گردش انباشت، رواب  تحکیم راستای در است ایپدیده فضا تولید لذا باشد؛ داریسرمایه

 تولیـد جریـان نیز قدرت که است هژمونی و قدرت به نیاز شهر فضای در مذکور موارد اعمال برای طرفی از ؛داریسرمایه

 نیـز ایـران و غـرب در شهرنشینی تاریخ چناننه .دهدمی شکل - جامعه مرفه طبقات - دارسرمایه و سرمایه نفع به را فضا

 فضـای تولید جریان در همواره و داشته وجود غنی و فقیر بین شکاف صورتبه فقر و نابرابری که است موضوع این بیانگر

 ایـن و آورد وجود به اضافی ارزش بتواند تا کند جادای اضافی تولید باید سرمایه که جایی است، یافته فیزیکی تبلور شهری

 هایزمینـه یـافتن به دائمی نیاز لذا کند، ایجاد را بیشتری اضافی ارزش بتواند تا شود گذاریسرمایه دوباره باید خود نوبهبه

 هـایدارایی) ثابـت هایدارایی سویبه سرمایه .دهدمی شکل را داریسرمایه سیاست سرمایه، مازاد جذب و تولید سودآور

 اطـالق سـرمایه ثانویـه مـدار آن به درواقع که یابدمی جریان مصرفی وجوه (؛شدهساخته شهری فضاهای قبیل از مصنوع

، گردش، مبادلـه تولید برای فیزیکی کامالً اندازچشم ایجاد مستلزم مصنوع محی  در گذاریسرمایه راستا این در و شودمی

 کـه اسـتفاده ارزش :الف .است عمده وجه دو دارای فضا تولید پدیده عبارتی (. بهHarvey, 1978: 106)و مصرف است 

 مـورد را فضـا انگاشتن شیء گونه و سودآوری ماهیت که ارزش مبادله :ب است؛ شهری نیازهای تأمین با ارتبا  در عمدتاً

 و فـردی اهـداف بـین مبـارزه عنوان تحت که شودمی تضادهایی به منجر دو، این بین چالش نهایتاً که دهدمی قرار هدف

 رویـهبی رشد از است مشکالت از بسیاری آورنده وجود به شهری فضای سطح در هاییتنش چنین .شودمی متبلور جمعی

 منـابع و خـدمات توزیـع در عـدالتیبی و نـابرابری تا گرفته آبادهاحلبی در سکونت و فضایی گزینی جدایی شهر، فیزیکی

کوشـد بـا پردازد و میهای مختلف میدیدگاه اقتصاد سیاسی فضا به علل پیدایش سکونتگاه (.13: 0333)ترکمه،  شهری

کوشد تا سازوکارهای حـاکم بـر شود، سپس میداند که تولید میای مییشه مسئله درگیر شود. این دیدگاه، فضا را پدیدهر
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است که تولید فضا، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، انعکاس گیری آن تولید فضا را کشف نماید. در این رهگذر اولین نتیجه

(. در این دیدگاه طبقـه حـاکم از طریـق 13: 0331کشی است )افروخته و حجی پور، تر بهرهرواب  طبقاتی یا به بیان کلی

فضـا  زند. بر این اساس هدف اقتصاد سیاسیکند و به اعمال کنترل دست میاندازی میکل جامعه دستمحی  مصنوع به

ها و طبقات اجتمـاعی در شـکل بخشـی بـه ایـن کشف الگوهای فضایی فرآیند تولید، توزیع و مصرف نقش دولت، گروه

 ٔ رابطـهاند، بنابراین، (. ازلحاظ تاریخی مراکز شهری همواره مکان قدرت انحصاری بوده17: 0313الگوها است )پیران، 

عنوان یـک نظـام حـداکثر شهر اهواز در این میان بهدارد. کالن طورکلی عمومیتبین مراکز شهری و قدرت انحصاری به

 ٔ ینـدهفزاثبـاتی های آشـکار آن بیدهـد: یکـی از نشـانهکننده معامالت این مطلب را بـه انحنـاء مختلفـی نشـان می

ضـافی تر ارزش اثباتی بر حسب نیاز روزافزون اقتصاد به گـردش سـریعشهر است و یا بیهای فیزیکی داخل کالنساخت

 یابد.برای حف  نرخ سود افزایش می

 و فـرم یـابی ختسـا فرآیند در قدرت و سیاست ازجمله ارزشی مفاهیم نقش؛ پژوهش این نظری رویکرد توافق به توجه با

 کـه شهر با مرتب  هایطرح اجرای و ریزیبرنامه چه و گذاریسیاست مرحله در چه است؛ اغماضغیرقابل شهرها ساختار

 از کـه فضـایی تحوالت جریان تبیین در که یدرویکر اتخاذ بنابراین .است فضا عنصر فرآیندها این وابسته غیرمت درنهایت

 قالـب با را شهرها در دركقابل فضایی مناسبات درواقع که بوده مدنظر پژوهش این در کنندمی دنبال را مسئله قدرت بعد

 .است بوده فضا سیاسی داقتصا نیز مطالعه چارچوب روازاین و کند تحلیل قدرت

 

 پژوهش روش

از مطالعـات  هـاداده آوریگرد شده. برایحلیلی انجامت -مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی، و با استفاده از شیوه توصیفی

یـق حاضـر در ایـن بخـش، استفاده شد. بنابراین رویکـرد تحق GISافزار ها از نرمای، میدانی، و برای تحلیل دادهکتابخانه

داختـه گذاری مسکن در مناطق مختلف شهر اهواز پرتحلیلی بوده و به تشریح وضعیت موجود سرمایه –یکرد توصیفی رو

ها از نوع مکانی و فضایی و بلوك آماری خواهد بود که رویکرد تحقیق در این بخش شود. در گام دوم تحقیق نیز دادهمی

های متفاوت گذاری مسکن و تشریح ابعاد و جنبهایهین مسئله سرمباشد. در این تحقیق جهت تعیاز نوع کمی و فضایی می

شده است؛ همننین برای تدوین چارچوب های اینترنتی و ...( بهره گرفتهها، سایتمقاالت، کتاب) ایآن، از منابع کتابخانه

 وشده، بهره گرفته شد ری ارائهای که در ارتبا  با این رویکرد نظتحلیل تحقیق از رویکرد اقتصاد سیاسی و منابع کتابخانه

 بلوك آمـاری سـال) های مکانی و فضاییگذاری مسکن در شهر اهواز از دادهدر مرحله بعد جهت بررسی وضعیت سرمایه

ز ادارات و هــای جــامع و تفضــیلی کــه اهــای توســعه شــهری اهـواز ازجملــه طرحهــای طرحهـا و گزارش( و داده0332

گذاری مسکن در شـهر اهـواز شود تا از این طریق الگوی موجود سرمایهست، استفاده میشده اهای استانی کسبسازمان

هـای مکـانی حاصـل از های حاصل از برداشت میدانی و بلوك آماری و دادهمشخص گردد. این عوامل با استفاده از داده

روش رگرسیون وزنی جغرافیـایی،  گیری ازشود، سپس با بهرهبندی میصورت فضایی دستهنقشه طرح جامع شهر اهواز به

گذاری منظور نمایش تغییرات سرمایهشده و درنهایت بهدهاستفا ARC GISافزار های داغ در محی  نرممدل موران و لکه

 استفاده شد. Change Detectionمسکن از مدل 

 

 محدوده مورد مطالعه
 درجه 30 جغرافیایی در ازنظر خوزستان استان و اهواز شهرستان و مرکز ایران بزرد شهرهای از یکی عنوانبه اهواز شهر

 کیلومترمربـع 551مسـاحت  بـا شـهر این است. قرارگرفته شرقی طول دقیقه 11 و درجه 11 و شمالی عرض دقیقه 51 و

ر های اخیترین شهر استان خوزستان، در سالعنوان پرجمعیتباشد. شهر اهواز بهتهران می از پس ایران وسیع شهر دومین
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پـذیری، گسـترش خـدمات، عنـوان ای داشته و به علت داشتن رشد طبیعی جمعیت، مهاجرتگسیختهرشد شتابان و لجام

مرکز استان، تغییرات اجتماعی، اقتصادی و... تحوالت جمعیتـی و کالبـدی زیـادی بـه خـود دیـده اسـت. جمعیـت آن از 

 01است، یعنی افزایش جمعیت شهر اهـواز بـیش از  رسیده 0332نفر در سال  0315230به  0332نفر در سال  051113

ای کـه در خصـوص یافته است. نکتهدرصد به کاربری مسکونی اختصاص 35برابر شده است. از کل مساحت شهر حدود 

صـورت یکسـانی در سـطح شـهر باشـد کـه بههکتار اراضی خالی می 707توجه است وجود ها در شهر اهواز قابلکاربری

 ست.پراکنده نشده ا
 

 

 موقعیت محدوده موردمطالعه. 1 شماره شکل

 

 هایافته بحث و
 ناطق شهری اهوازمگذاری مسکن در سطح تحلیل فضایی متغیرهای مؤثر بر الگوی سرمایه

گذاری مسـکن وساز و سرمایهدر این قسمت از پژوهش به بررسی وضعیت متغیر وابسته تحقیق که همان وضعیت ساخت

ارهـا در اقتصـادی خانو –فیزیکی، اجتمـاعی –غیرهای کالبدی باشد، پرداخته و سپس متهواز میدر سطح مناطق شهری ا

های سـاختمانی گیرند. طبق پروانهعنوان متغیرهای مستقل موردبررسی و تحلیل و فضایی قرار میمناطق شهری اهواز به

در نظر گرفته شد. با توجه به جدول شماره  0331تا  0331های و دوره رکود نیز سال 0333تا  0331 هایدوره رونق سال

تـوان اسـتنبا  کـرد کـه طـی باشـد؛ میمی 31تا  31های ساختمانی در شهر اهواز طی دوره که مربو  به آمار پروانه 5

های سـاختمانی هایی که آمـار پروانـهعنوان رونق مسکن و طی سالهای ساختمانی باال است بههایی که آمار پروانهسال

هواز آمـار بـاالترین گانه شهر ا 1عنوان دوره رکود در بازار مسکن اشاره کرد. بر طبق آمارها در بین مناطق آمده به پایین

، 1132، 1177، 2332های سـاختمانی بـا تعـداد پروانـه 2و  7، 1، 3، 1، 0، 5، 1وسازها به ترتیب متعلق به مناطق ساخت

 باشد.می 0231و  5301 ،3017، 3111، 1317
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 1398 -1390های های ساختمانی صادرشده به تفکیک مناطق شهرداری طی سال. تعداد پروانه1 شماره جدول
 های ساختمانی صادرشدهتعداد پروانه منطقه

 کل 31سال  37سال  31سال  32سال  31سال  33سال  35سال  30 سال 31 سال

 1132 171 331 337 173 155 252 223 110 215 0منطقه 

 1177 551 103 373 113 227 115 151 730 131 5طقه من

 3111 310 350 353 337 137 331 111 211 170 3منطقه 

 2332 030 517 551 510 313 111 0135 0552 0111 1منطقه 

 0231 005 031 057 031 - - - 151 110 2منطقه 

 3017 551 510 515 575 527 571 112 211 211 1منطقه 

 5301 31 021 303 155 333 311 330 111 157 7منطقه 

 1317 351 333 171 151 337 201 171 113 751 1منطقه 

کل ) جمع
 شهر(

2110 2515 3313 3530 5711 5111 5103 5310 0311 - 

 (1398شهر اهواز، سال شهر اهواز، شهرداری کالنآمارنامه کالن)منبع: 

 

 0های میدانی محقق در طی بازه زمانی سیانه شهر اهواز که از طریق بررشده از مناطق هشتگبا توجه به اطالعات کسب

نتـای  آن در  واز سطح محالت مناطق شهری اهـواز مسـتخرج شـد  31/17/0111تا تاریخ  31/11/0111ماهه از تاریخ 

زمـین و گانه شـهر اهـواز قیمـت شود در سطح منـاطق هشـتطور که مالحظه میشده است، همانارائه 5جدول شماره 

گذاری و مایهرسد متغیرهایی در این اختالف دخیل هستند که همین امر بر الگوی سـرمسکن بسیار متغیر بوده به نظر می

گذاری در وساز مسـکن و سـرمایهوساز در مناطق شهر اهواز تأثیر گذاشته است. با عنایت به اینکه روند ساختروند ساخت

ای وساز مسکن از منطقهمحیطی بوده و متعاقباً روند ساختزیست -عی و کالبدی امر مسکن تابع شرای  اقتصادی، اجتما

وساز مسکن، متغیرهـای زیـادی اعـم از کالبـدی، باشد و در بروز اختالف روند ساختبه منطقه دیگر در شهر، متفاوت می

حلیـل تشهری اهواز، بـه  منظور شناخت متغیرهای مستقل تحقیق در سطح مناطقاقتصادی و اجتماعی دخیل هستند، به

ار باالی آن شود. اولین متغیری که موردبررسی، سطح زیربنای مسکونی بوده که مقدفضایی متغیرهای مذکور پرداخته می

های ذکرشده به معنی مطلوبیت هر چه بیشتر مسکن در واحد سطح است. جهت بررسی وضعیت تراکم و گستردگی طیف

های داغ بهره گرفته شد. در این مدل هر چه تـراکم بیشـتر باشـد، از مدل لکه GIره در سطح مناطق شهری اهواز، از آما

دهنده تراکم زیاد در واحد سطح است و هر چه تـراکم کمتـر باشـد، از شود که نشانهای گرم مانند قرمز استفاده میرنگ

های داغ نشـان اصل از مدل لکـههای صورت گرفته بر اساس حشود. تحلیلهای سرد مانند آبی پررنگ استفاده میرنگ

تـوان دیگر دیگر میبیاناند، بهشدهتوزیع 7و  1مترمربع در مناطق  21های مسکونی با سطح زیربنای زیر داد که؛ کاربری

 011تـا  21اند. بناهای مسکونی با سطح زیربنای مسـکونی بـین گفت بیشتر واحدهای ریزدانه در این مناطق جای گرفته

اند درواقع گستردگی و تمرکز واحدهای مسکونی بـا شدهپخش 1و  7، 0مترمربع در سطح مناطق  511تا  011مترمربع و 

مترمربـع در  311 تـا 511سطح زیربنای مذکور در این مناطق بیشتر از سایر مناطق شهری اهواز اسـت. طیـف زیربنـای 

های طیف سـطح شود و درنهایت نقشه لکهیبیشتر از سایر مناطق شهری اهواز مشاهده م 3و  1، 1سطح مناطق شهری 

 1و  3، 5شـده در سـطح منطقـه دهد که بیشتر واحدهای مسـکونی واقعمترمربع نشان می 311زیربنای مسکونی باالی 

انـد. نتـای  حاصـل از دانه در ایـن منـاطق تمرکزیافتهمترمربع بوده و بیشتر واحد درشت 311دارای سطح زیربنای باالی 

شـود در های داغ گذاشته است همننان که مالحظـه میهای حاصل از لکهنوعی مهر تأیید بر یافتهنیز به 5جدول شماره 

یـن نشـان از نسبت به سـایر منـاطق شـهری اهـواز کمتـر بـوده و ا 7و  1سطح میانگین واحدهای مسکونی در مناطق 

 351و  303مترمربـع،  117با سطح زیربنای  1و  3و  5گستردگی ریزدانگی در این مناطق است، و در نقطه مقابل منطقه 

 اند.دادهدانه را در خود جایمترمربع بیشتر واحدهای درشت
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 . میانگین سطح زیربنای مسکونی در سطح مناطق شهر اهواز2 شماره جدول

 (مترمربع) میانگین سطح زیربنای کاربری مسکونی منطقه ردیف

 113/031 0منطقه  0

 012/111 5منطقه  5

 21/305 3منطقه  3

 31/351 1منطقه  1

 13/511 2منطقه  2

 111/075 1منطقه  1

 015/013 7منطقه  7

 11/530 1منطقه  1

 (1400شهر اهواز، جامع کالن های تحقیق مستخرج از نقشه و گزارش طرحیافته)منبع: 

 

طح شـهر سست که در اهواز گویای این بررسی متغیر عمر بنا و نوع مصالح ساختمانی بکار رفته در سطح مناطق شهری ا

سهم به  بوده و کمترین درصد از بناهای مسکونی شهر به لحاظ مصالح بکار رفته، از نوع اسکلت فلزی 75.07اهواز حدود 

رسد، با توجـه بـه گسـتردگی بناهـای مسـکونی بـا درصد می 3.13طبقه سیمان و سنگ اختصاص دارد، که سهم آن به 

اصـل از ، نتـای  حهر اهواز، به لحاظ نحوه توزیع و پراکندگی آن در سطح مناطق شـهری اهـوازاسکلت فلزی در سطح ش

دهد که در بین مناطق شهری اهواز، گستردگی بناهای مسکونی با اسکلت فلـزی در منـاطق های داغ نشان میمدل لکه

ام و اسـتحکام بنـا بـوده و نده میـزان دوکننوعی بیانیگری که بهدباشد. متغیر نسبت به سایر مناطق بیشتر می 7و  1، 0

آید، متغیر عمر ترین عوامل به شمار میهای شهری از مهمدهد و در تعیین فرسودگی بافتقابلیت سکونت بنا را نشان می

 31.15ل )سـا 32تا  02شهر اهواز، گسترگی واحدهای مسکونی بنا است؛ بر اساس نتای  حاصل از نقشه طرح جامع کالن

 ر ضمن در بین مناطقددرصد( در شهر اهواز نسبت به سایر طبقات عمر بنا بیشتر است،  11.71) سال 12تا  32درصد( و 

نتای  حاصل  1اره سال به علت گستردگی زیاد موردبررسی قرار گرفت و بر طبق شکل شم 12تا  32شهری اهواز طبقات 

 باشد.می 7و  1عمر در مناطق سال  12تا  32دهنده تمرکز واحد مسکونی های داغ نشاناز لکه
 

 
 های داغهای مسکونی با اسکلت فلزی در سطح مناطق شهری اهواز بر اساس مدل لکه. گستردگی و تراکم کاربری2 شماره شکل
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سال در سطح مناطق شهری اهواز بر اساس  65تا  35های مسکونی با عمر بنای بین . گستردگی و تراکم کاربری3 شماره شکل

 های داغهمدل لک

 

پـذیر نیسـت و ر امکانتعیین میزان پایداری کالبدی مسکونی در سطح مناطق شهری اهواز، تنها از طریق یک یا دو متغی

ق شـهری سطح مناط نیاز به بررسی متغیرهایی چون میزان کپرنشینی و تعداد واحدهای مسکونی خشتی، گلی و چوبی در

شده است، وریمرکز آمار ایران گردآ 0332سال  مذکور از طریق بلوك آماری های مربو  به متغیرهایاهواز است که داده

شود، در بین منـاطق شـهری اهـواز گسـتردگی واحـدهای کپرنشـین در نیز مشاهده می 3طور که در شکل شماره همان

نی خشـتی، باشد؛ همننین نقشه توزیع و پراکنـدگی واحـدهای مسـکونسبت به سایر مناطق بیشتر می 2و  1،7،1مناطق 

 2،1 طقدهنده گستردگی واحدهای مسکونی خشتی و گلی و چوبی در مناگلی و چوبی در بین مناطق شهری اهواز، نشان

 است. 1و 

 

 
 اهواز بر اساس مدل شهری مناطق سطح در خشتی، گلی و چوبی مسکونی هایکاربری تراکم و گستردگی .4 شماره شکل

 های داغلکه
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 اهواز بر اساس مدل شهری مناطق سطح در خشتی، گلی و چوبی مسکونی هایکاربری تراکم و گستردگی .5 شماره شکل

 های داغلکه

 

گذاری مسـکن در وساز مسـکن و الگـوی سـرمایهبا عنایت به اینکه یکی از متغیرهای اصلی مستقل مؤثر در روند ساخت

خـدمات شـهری  لت فضایی و دسترسی بـهی است؛ درواقع عداشهر، دسترسی به خدمات شهرسطح مناطق شهری کالن

ابجـایی معیتـی و جاعم از خدمات درمانی، تجاری و آموزشی در سطح محالت و مناطق، نقش بسیار مهمی در تغییرات ج

آیـد، بـا توجـه بـه حساب میگذاری مسکن بهجمعیت و توزیع جمعیت داشته و برد خرید بسیار پراهمیتی در امر سرمایه

ی اهواز مناطق شهر در این بخش از مطالعه به ارزیابی وضعیت دسترسی به خدمات مذکور در سطحاهمیت متغیر مذکور، 

های خام خدمات شهری در سـطح منـاطق شـهری اهـواز، بـر اسـاس بر اساس داده 3شود؛ در جدول شماره پرداخته می

به لحـاظ  2و  1، 1، مناطق هزار نفر محاسبه شد 0مناطق شهری اهواز، خدمات شهری به نسبت هر  0331جمعیت سال 

با کمبود  2و  1و  1های آموزشی مناطق دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی وضعیت مطلوبی ندارند، به لحاظ کاربری

دارد. بـه رسد نسبت به سایر مناطق شهری به لحاظ کاربر مذکور، وضعیت مناسـبی نـزیرساخت مواجه بوده و به نظر می

 شود.دیده می 7و  1، 0ری و خدماتی، بیشترین تمرکز کاربری در منطقه لحاظ گستردگی کاربری تجا
 

 هزار 1. فراوانی و درصد خدمات شهری در سطح مناطق شهری اهواز به نسبت 3 شماره جدول
 خدمات تجاری و خدماتی خدمات آموزشی خدمات درمانی و بهداشتی مناطق ردیف

 فراوانی فراوانی فراوانی 

 11/01 10/1 51/1 0منطقه  0

 11/5 71/1 01/1 5منطقه  5

 10/3 71/1 00/1 3منطقه  3

 21/1 31/1 11/1 1منطقه  1

 30/5 20/1 17/1 2منطقه  2

 11/1 33/1 01/1 1منطقه  1

 11/7 20/1 05/1 7منطقه  7

 15/1 15/1 13/1 1منطقه  1

 35/13 15/1 12/1 کل 3

 

ی و اقتصادی در سطح مناطق شهری اهواز موردبررسی قرارگرفته است، متغیر متغیر دیگری که در ارتبا  با عامل اجتماع

شـده ارائه 01نشینی و رهن در سطح مناطق شهری اهواز است که نتای  حاصل از این بررسی در شکل شـماره نرخ اجاره

ترین گستردگی رهن های داغ بیششهر اهواز و مدل لکهکالن 0332های حاصل از بلوك آماری سال است، بر اساس داده
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 0و  2خورد و کمتـرین مـورد در منـاطق به چشم می 1و  5، 3، 1 نشینی در سطح مناطق شهری اهواز در مناطقو اجاره

های داغ برای مناطق شـهری اهـواز تهیـه های بلوك آماری مرکز آمار نقشه لکهشود. همننین با استناد به دادهدیده می

شود در بین مناطق شهری اهواز بیشترین نـرخ بیکـاری در منـاطق مشاهده می 07ره طور که در شکل شماگردید، همان

 شود.مشاهده می 2و  7،0و کمترین نرخ بیکاری در مناطق  1و  5،3،1
 

 
 های داغاهواز بر اساس مدل لکه شهری مناطق سطح در نشینیگستردگی و تراکم متغیر نرخ اجاره .6 شماره شکل

 

 
 های داغاهواز بر اساس مدل لکه شهری مناطق سطح دگی و تراکم متغیر نرخ بیکاری در. گستر7 شماره شکل

 

واز، به تهیـه گذاری مسکن در سطح مناطق شهری اهدر ادامه تحلیل فضایی بعد اجتماعی و اقتصادی در ارتبا  با سرمایه

طور که در شکل شماره اخته شد، همانای نسبت جوانی جمعیت، تراکم جمعیت و بعد خانوار پردهای داغ متغیرهمدل لکه

در ارتبا  بـا متغیـر نسـبت جـوانی جمعیـت جـزو  3و  5و  1های آماری منطقه شود، اکثر حوزهمشاهده می 51و  01،03

باشد. همننین بررسی ها و مناطق نسبت به سایر مناطق بیشتر میهای داغ بوده و نسبت جوانی جمعیت در این حوزهلکه

باشـد؛ بیشـتر از سـایر منـاطق می 1و  2و  0دهد که گستردگی متغیـر مـذکور در منطقـه عیت نشان میمتغیر تراکم جم

ه نتای  حاصـل های داغ متغیر بعد خانوار در سطح مناطق شهری اهواز پرداخته شد کدرنهایت به بررسی و تهیه نقشه لکه

 ت.اس 1و  7ناطق های داغ بعد خانوار در ماز مدل بیانگر گستردگی لکه
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 های داغاهواز بر اساس مدل لکه شهری مناطق سطح گستردگی و تراکم متغیر نسبت جوانی جمعیت در .8 شمارهشکل 

 

 
 های داغاهواز بر اساس مدل لکه شهری مناطق سطح گستردگی و تراکم متغیر تراکم جمعیت در .9 شمارهشکل 

 

 
 های داغاهواز بر اساس مدل لکه شهری مناطق سطح گستردگی و تراکم متغیر بعد خانوار در .10 شمارهشکل 

 

وساز مسـکن در سـطح منـاطق شـهری اهـواز در گذاری مسکن و روند ساختبا توجه به وابستگی فضایی الگوی سرمایه

متغیر وابسته( در سطح مناطق شهری اهواز با توجه ) وساز مسکنادامه تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر متغیر روند ساخت
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هـای خـدماتی، بهداشتی، خدمات آموزشی، خدمات تجاری و کاربری –دسترسی به خدمات درمانی ) متغیرهای مستقلبه 

نرخ بیکاری، میزان فرسودگی بناهای مسکونی، ریزدانگی، بعد خانوار، نسبت جوانی جمعیت، تراکم جمعیت، تعداد محالت 

تـرین مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی بهره گرفتـه شـد. مهم شود، بدین منظور ازفقیرنشین و محالت ناامن( پرداخته می

دهنده خـوبی و دقـت باشند که در حقیقت نشانمی( Adjusted R2) شدهتعدیل R2و  R2مقادیر در مدل مذکور مقادیر 

ند اتر باشد به معنای این است که متغیرهـای توصـیفی توانسـتهمدل مورداستفاده است. هرچه مقادیر به عدد یک نزدیک

خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح بدهند. در ارتبـا  بـا متغیرهـای مسـتقل دسترسـی بـه کـاربری تجـاری مقـدار به

LOCAL R2  متغیـر دسترسـی بـه 1.150تـا  1.215، متغیر دسترسی به خدمات درمـانی مقـادیر 1.751تا  1.101بین ،

، متغیـر میـزان فرسـودگی بناهـای 1.527تـا  1.501قادیر ، متغیر نرخ بیکاری م1.712تا  1.703خدمات آموزشی مقادیر 

، 1.711تـا  1.712، متغیـر بعـد خـانوار مقـادیر 1.211تا  1.121، متغیر ریزدانگی مقادیر 1.133تا  1.131مسکونی مقادیر 

 محـالت، متغیـر تعـداد 1.101تا  1.721، متغیر تراکم جمعیت مقادیر 1.110تا  1.311متغیر نسبت جوانی جمعیت مقادیر 

محاسـبه گردیـد، تمـامی  1.711تا  1.131و متغیر تعداد محالت ناامن مقادیر بین  1.772تا  1.735فقیرنشین مقادیر بین 

اند خوبی توانسـتهدهد که متغیرهای مستقل بهآمده در ارتبا  با متغیرهای مورداستفاده در تحقیق نشان میدستمقادیر به

وساز در سطح مناطق شهری اهواز با تفسیر و توضیح بدهند. برای تشریح و تفسیر ساختتغییرات متغیر وابسته یعنی روند 

 باید به دو سؤال پاسخ داده شود: 50شکل شماره 

 ستند؟هطور غیرمعمول زیاد یا کم در کجاها مقادیر باقیمانده به 

  ؟باشند یا خیریمآیا مقادیر باقیمانده دارای خودهمبستگی فضایی 

ه اسـتاندار وسـاز صادرشـده هسـتند، دارای مقـادیر باقیمانـدناطقی که دارای تعداد بیشـتر پروانـه ساختدر این تحقیق م

(StdResid > 3 )رود که مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی در این مناطق را کمتر از مقدار باشند. بنابراین انتظار مینیز می

به متغیرهای مستقل و  نسبت به سایر مناطق با توجه 1و  1 شود مناطقطور که مشاهده میشان برآرود کند. همانواقعی

انـه دارای تعـداد پرو 3و  2، 1وسـاز بیشـتری نسـبت بـه سـایر منـاطق اسـت و منـاطق موردبررسی دارای تعداد ساخت

 باشد.وساز کمتری میساخت
 

 
 StdResidدشده های استاندارالیه خروجی تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی باقیمانده. 11 شماره شکل

 

نشان داده شد؛ تأثیر متغیرهای مسـتقل در مـدل رگرسـیون وزنـی جغرافیـایی بـه میـزان  50طور که شکل شماره همان
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باشـند و ضـرایب رگرسـیونی بـرای کنـد و دارای جهـت خاصـی میتوجهی در سطح مناطق شهری اهواز تغییـر میقابل

ین، نسبت جوانی جمعیت، بعد خـانوار، تـراکم جمعیـت و ریزدانگـی نشمتغیرهای محالت فقیرنشین، محالت ناامن، اجاره

گذاری و باشد، که حاکی از آن است کـه بـا افـزایش هـر یـک از متغیرهـای یادشـده از میـزان سـرمایهعمدتاً منفی می

شود، و برعکس ضـریب تخمـین متغیرهـای دسترسـی بـه خـدمات وساز در سطح مناطق شهری اهواز کاسته میساخت

، درمانی و تجاری و خدماتی، نرخ بیکاری مثبت محاسبه گردید، که با افزایش هر یـک از متغیرهـای مـذکور بـر آموزشی

شود، نکته حائز اهمیت در ارتبا  با متغیـر نـرخ بیکـاری کـه مثبـت وساز در مناطق شهری اهواز افزوده میمیزان ساخت

از حاصل جمع دو  0332واز بر اساس بلوك آماری سال آمده این است که نرخ بیکاری در سطح مناطق شهری اهدستبه

که مرفه نشین هسـتند  3و  5آمده و با عنایت به اینکه نرخ بیکاری زنان در مناطق دستمقدار تعداد بیکاری زن و مرد به

ت شـاغل که نرخ بیکاری زنان در سایر منـاطق بـه علـخیلی زیاد بوده و بیشتر زنان در این مناطق شاغل نبوده و درحالی

 باشد.ها بسیار پایین هستند بدین منظور در این تحقیق با میزان اثرگذاری آن بسیار کم بوده و مثبت میبودن آن

 

 گیرینتیجه
 و خالقیـت ایجـاد جایبـه بیشـتر، سـود کسب برای سرمایه آن در که است داریسرمایه انواع از مستغالت، داریسرمایه

 باال را مسکن و زمین قیمت و یابداختصاص می مسکن و زمین بازی بورس یا سوداگری به خدمات، و کاال تولید در رقابت

 خـود، روابـ  و هـافعالیت بلکه بـا سازد،می دگرگون را محی  تنهانه مستغالت داریسرمایه وتازتاخت عبارتی، به برد.می

باشد. با توجه آمار و مستندات بیشترین گسـتردگی  نآ از گریز در یا داشته توسعه به رو تواندمی که کندمی تولید فضاهایی

پروانه صادرشـده و در  2332با  1در سطح مناطق شهری اهواز در منطقه  31 – 31های وساز مسکن در طی سالساخت

 – 0331شود و کمترین تعداد پروانه صادرشده در طی بـازی زمـانی تعداد پروانه صادرشده مشاهده می 1177با  5منطقه 

منظور بررسـی علـل و عوامـل محلـی در ارتبـا  بـا گسترده شده است، این در حالی است که به 7و  2در منطقه  0331

وساز مسکن در سطح مناطق شهری، به تحلیل فضایی گسـتردگی و تـراکم متغیرهـای گیری افتراق فضایی ساختشکل

سطح مناطق شهری اهواز پرداخته شد و نتـای  دسترسی به خدمات شهری، ناامنی، فقر، تراکم جمعیت و نرخ بیکاری، در 

حاصل از این بخش گویای این واقعیت است که شهر اهواز باوجود سابقه شهرنشینی بسـیار قـدیمی در فـالت ایـران، در 

های های استراتژیک و زیرسـاختی ازجملـه وجـود میـدانها و پتانسیلطول تاریخ همانند دیگر شهرها با توجه به ظرفیت

ادن، به رشد و توسعه خود افزوده است، ولی در فرآیند توسعه و رشـد، مشـکالتی در ارتبـا  عـدالت تـوزیعی و نفتی و مع

باشد؛ بررسی و های مختلف، متفاوت میها و مکاندسترسی به نیازهای اساسی شهروندان به وجود آمده است که در زمان

مات شهری و... در سطح مناطق شهری بیانگر وجود افتراق تحلیل فضایی متغیرهای فقر، ناامنی، بیکاری، دسترسی به خد

گذاری آن وسـاز مسـکن و سـرمایهمکانی و فضایی گسترده در بین محالت شهری اهواز اسـت و الگـوی موجـود ساخت

متناسب با رشد و توسعه شهر اهواز چه در مقیاس فضایی و چه در مقیاس جمعیتی نبوده است و نظام سیاسی و مـدیریت 

ها پاسـخ های مختلف جامعه متناسب با توان مالی آناکم بر شهر اهواز درواقع نتوانسته است به تقاضاهای گروهشهری ح

هـای درونـی شـهر اهـواز و جانمـایی ای در بافتدهد، در تأیید این امر با توجه به وجود و گستردگی اراضی ملی و قهـوه

های بعـد از جنـگ و است، نرخ رشد باالی جمعیت در طی سـال شدهنامناسب مسکن مهر که در پیرامون شهر اهواز واقع

هـا و نیـروی انسـانی گسـترده بـرای های گسترده از روستاها و شهرهای دیگر بـه ایـن شـهر و وجـود ظرفیتمهاجرت

 های ایـراننشینی را در بین شهرها و اسـتانتوجه این است که شهر اهواز رتبه اول حاشیهوساز مسکن، نکته جالبساخت

بیشترین ساخت و  1و  5افتد که در بین مناطق شهری اهواز مناطق که اتفاق میبه خود اختصاص داده است، این درحالی

دو برابر بیشتر در بخش مسکن جذب سـرمایه شـده  7و  2اند در قیاس با مناطق گذاری را داشتهساخت مسکن و سرمایه
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وسـازهای صـورت تراکم جمعیتی بسیار پـایینی داشـته ولـی ساخت 7و  2نسبت به منطقه  5ذکر است منطقه است، قابل

شـده در ایـن یافتـه اسـت و مسـاکن ساختهای و بورس بازی انجامگرفته در مناطق مذکور بیشتر با نگرش و دید سرمایه

نشینان شهر اهـواز را بـاز نکـرده اسـت. بـرای مثـال بـر اسـاس درصد از حاشیه 11مناطق گرهی از مشکالت سکونتی 

 بـاال توان گفت، کـه در محـالتهای میدانی و مصاحبه با اهالی و ساکنین محالت متفاوت در سطح شهر اهواز مییافته

 بـازی بـورس و دارایـی نیـاز منظوربـه بیشتر وسازساخت و مسکن ایجاد کیان پارس، و آبادکیان و زیتون مثل اهواز شهر

 نیاز بعد مرحله در و مصرفی نیاز باهدف بیشتر وسازساخت باهنر، و گلستان مثل شهر متوس  محالت در. گیردمی صورت

 امـا و. شـوندمی داده قـرار مردم مختلف قشرهای اختیار در اجاره و رهن صورتبه بخش این مساکن بیشتر و ایسرمایه

 ایـن هـایینزم گـاهی و گیـردمی صورت مصرفی نیاز باهدف وسازساخت بیشتر نشینانحاشیه و شهر دستپایین مناطق

بگیرند. درنهایت کـه  قرار وسازساخت مورد رونق هایدوره در و آینده در تا شوندمی خریدار ثروتمندان توس  نیز محالت

گذاری شهر اهواز از روند بسیار نامتعادلی پیـروی کـرده اسـت و در بحـ  سیاسـتگذاری مسکن در کالنالگوی سرمایه

درآمـد جامعـه از هـای کمای ازجمله اعراب و مهاجران و گروههای قومی و قبیلهههای بیشتری در قالب گرومسکن، گروه

گیری این پدیده عالوه بـر عوامـل کـالن، عوامـل کالبـدی، زیرسـاختی، اند و در شکلشدهریزی خارجنظام رسمی برنامه

های متفاوت جامعه در گروهترین حق به شهر محیطی و اقتصادی و اجتماعی باع  شکاف در برخورداری از اساسیزیست

ای و بافـت نشـین، اراضـی قهـوههای حاشیهصورت گستردگی بافتاند و بازتاب کالبدی آن بهارتبا  با نیاز سکونتی شده

های ویـدمن و همکـاران فرسوده در سطح محالت شهری اهواز شده است. نتای  حاصل از این پژوهش با نتـای  و یافتـه

(، 0331(، برهـانی و همکـاران )5101(، آروندل و هوکشـتنباخ )5101) و کریستوفرز (، آلبرز5105(، حسین الحق )5105)

بر ( مطابقت داشته است و تحقیقات موردنظر با تکیه0332(، ایمانی شاملو و همکاران )0331لشکری تفرشی و همکاران )

پرداخته و ساختار مسکن و فضـاهای  ها و بازیگران شهری در فضاهای شهریرویکرد اقتصاد سیاسی فضا بر نقش قدرت

گذاری در زمینـه اند کـه الگوهـای فضـایی سـرمایهاند؛ و بدین نتیجه وافق بودهشهری را در شهرها موردبررسی قرار داده

جانبه توسعه بـر سازی و تمرکززدایی است که باع  تمرکز یکمسکن و زمین شهری در داخل شهرها محصول خصوصی

مثابه کاالهای تجاری هستند کـه توسـ  بـازیگران قدرتمنـد است و بازار امالك و مستغالت به امالك و مستغالت شده

شوند و مالکیت امالك وابسته به عوامل مختلفی ازجمله موقعیت اجتماعی، اهمیت فرهنگـی و شهری تولید و بازتولید می

 را شـهری فضـاهای و بخشـیده قـدرت اضـافی ارزش تولید با را حاکم و دارسرمایه طبقه تغییرات نفوذ سیاسی است. این

 و طبقات پایین جامعه را به حاشیه رانده است. است کرده خصوصی و انحصاری

 

 تقدیر و تشکر
 اشته است.حامی مالی ند باشدکه بر گرفته از رساله دکتری می بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله
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