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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
امروزه کالنشهرها مهمترین واحدهای فضایی فعالیتهای اقتصادی -اجتماعی از یکسـو و مظهـر بالفصـل ایـن
مناسبات میباشند که در پیوندهای فضایی نوینی ،قلمروهای پیوسته و گسسته گسـتردهای بـه وجـود آورده و بـه
محورهای گردش توسعه به دور خود بدل شدهاند .در این راستا پژوهش حاضر بـه بررسـی الگـوی سـرمایهگذاری
مسکن در شهر اهواز از دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا میپردازد .مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی ،و ازنظـر شـیوه
اجرا توصیفی -تحلیلی است .در این پـژوهش جهـت بررسـی وضـعیت سـرمایهگذاری مسـکن در شـهر اهـواز از
دادههای مکانی و فضایی ،دادهها و گزارشهای طرحهای توسعه شهری اهواز استفاده میشـود تـا از ایـن طریـق
الگوی موجود سرمایهگذاری مسکن در شهر اهواز مشخص گردد .برای تحلیـل دادههـا از روش رگرسـیون وزنـی
جغرافیایی ،مدل موران و لکههای داغ در محی نرمافزار  ARC GISاستفادهشـده و درنهایـت بـهمنظور نمـایش
تغییرات سرمایهگذاری مسکن از مدل  Change Detectionاستفاده شد .نتای حاصل بیانگر وجود افتراق مکـانی
و فضایی گسترده در بین محالت شهری اهواز و الگوی موجود ساختوساز مسکن و سرمایهگذاری آن متناسب با
رشد و توسعه شهر اهواز چه در مقیاس فضایی و چه در مقیاس جمعیتی نبوده و نظام سیاسی و مـدیریت شـهری
حاکم بر شهر اهواز درواقع نتوانسته به تقاضای گروههای مختلف جامعه متناسب با توان مالی آنهـا پاسـخ دهـد.
الگوی سرمایهگذاری مسکن در کالنشهر اهواز از روند بسیار نامتعادلی پیروی کـرده و در بحـ سیاسـتگذاری
مسکن ،گروههای بیشتری از نظام رسمی برنامهریزی خارجشده و در شکلگیری این پدیده عالوه بر عوامل کالن
اقتصادی ،عوامل کالبدی ،زیرساختی ،زیستمحیطی و اجتماعی باع شکاف در برخورداری از اساسیترین حق به
شهر گروههای متفاوت جامعه در ارتبا با نیاز سکونتی شدهاند .بازتاب کالبدی آن بهصـورت گسـترش بافتهـای
حاشیهنشین ،اراضی قهوهای و بافت فرسوده در سطح محالت شهری اهواز میباشد.
واژگان کلیدی :الگوی فضایی ،سرمایهگذاری مسکن ،اقتصاد سیاسی فضا ،شهر اهواز.
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شهید چمران اهواز میباشد.
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مقدمه
ازلحاظ تاریخی ،مالکیت زمین و مسکن منبع اصلی ثروتهـای بـزرد در سـطح جهـان بـوده ( .)Rogers, 2016:25و
همواره هدف اصلی مدیریت ثروت از طریق امالك از نسلی به نسل دیگر ،بازگشت به رابطه بین انباشت ثـروت ،ادعـای
مالکیت زمین و شیوههای جهـانی تصـرف امـالك و مسـتغالت میباشـد .فعالیتهـای سـرمایهگذاری درواقـع ،تجسـم
سرمایهگذاری در امالك و مستغالت و بازدهی ،به توسعه ذهنیتهای سرمایهگذاری در امالك داخلـی و خـارجی کمـک
کرده است ( .)Rogers, 2017: 961رونق بازار مسکن برای کسبوکار ضروری و حیاتی است .ایـن بـازار تـأثیر قـوی و
چندگانه بر توسعه اقتصـادی کشـور میگـذارد ( .)Gasparin et al., 2016: 419از سـوی دیگـر نوسـانهای قیمـت و
شکلگیری حباب مسکن ،به متقاضیان واقعی مسکن ضربه میزند و توزیع منابع اقتصادی را در مقیاس کالن با مشـکل
مواجه میسازد .همه این شواهد نشان میدهد که ارتبا چندگانهای میان قیمت مسـکن ،نقـدینگی ،اعتبـار خصوصـی و
اقتصاد کالن وجود دارد ( .)Goodhart and Hoffman, 2008: 31این کنشها و تعامالت ،شـهرها را بـا ویژگیهـایی
چون عدم قطعیت ،عدم اطمینان ،ظهور و غیرقابلپیشبینی معرفی میکنند (حاتمی نژاد و همکاران .)52 :0111 ،مسـکن
به عنوان محلی برای ذخیره و ایجاد سرمایه در نظر گرفته میشود و این دیدگاه از مسکن بهعنوان امالك در تضاد کامـل
با سایر تصورات مسکن بهعنوان یک فضای زندگی است ( .)Smit, 2008: 522از جنبـه اجتمـاعی ،مسـکن در تولیـد و
بازتولید ابعاد مختلف نابرابری نقشی کلیدی دارد ( .)Desmond, 2016: 196بهویژه ،دسترسی متمایز به مالکیت خانـه و
پتانسیل انباشت داراییهای امالك در شکلگیری نابرابریهای اجتماعی به چشم میخورد .در همه این مـوارد ،گسـترش
کاالهای بازار امالك باع افزایش تعارضاتی شده است که بین تصور مسـکن بـهعنوان یـک نیـاز اساسـی ،کـه زمـانی
بهعنوان یک حق اجتماعی در نظر گرفته میشد ( .)Pattillo, 2013: 516و مسکن بهعنوان یک ارزش مبادلهای خـوب
و نقدینگی سوداگرانه به وجود میآمد؛ داراییای که به مدارهای ثانویه انباشـت و بهرهبـرداری از سـرمایه دامـن میزنـد
( .)Saegert, 2016: 664این تأمالت اولیه نشان میدهد که مسکن برای سرمایهداری شهری تأمینشده بـا قـرار دادن
بیعدالتیهای ناشی از اعمال سیاست ها و اقتصاد هژمونیک شهری بسیار مهـم شـده اسـت .در ایـن رابطـه ،بسـیاری از
ارتباطات پنهان بین مسکن و امور مالی در مطالعات مسکن از زمان بحران مالی  5111تأییدشده است .بـهعنوانمثال ،در
حال حاضر درك کاملی در مورد مکانیسـمهای اقتصـادی و همننـین پیامـدهای اجتمـاعی و مکـانی آنهـا در شـهرها
ایجادشده است ( .)Aalbers, 2009: 393به نظر میرسد درك عمق و وسعت چگونگی تأمین مالی مسکن باع تعـادل
بازتولید شهری به سمت منافع بازیگران اقتصادی نهادی استراتژیک مانند بانکهـا و صـندوقهای سـرمایهگذاری شـده
است ( .)halbert &Attuyer: 1356درواقـع ،کـنش متقابـل فعـالن بـازار مسـکن ازجملـه سـرمایهگذاران واسـطهای،
شکلدهنده روند قیمتی است .این کنشگران بر اساس منافع متضاد و اهداف ناهمگون به فعالیـت میپردازنـد .تجربیـات،
نگرشها و انتظارات کنشگران بر تقاضای مسکن در بازار ،دورههای رونق و رکود بازار مسکن و درنهایت نوسانات قیمتی
تأثیرگذار است (چاری صادق و همکاران .)715 :0337 ،شهر اهواز بهعنوان یکی از کالنشـهرهای بـزرد کشـور شـاهد
تغییرات و دگرگونیهای عمیقی در ساخت کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی خود بوده که همگی در غالب الگوهای
مکانی و کموبیش گسترده و متنوع پدید آمدهاند و با تأثیرپذیری از این الگـوی تغییـرات ،دگرگونیهـایی را در سـازمان و
ساختار خودپذیرا بوده است .طی این دورهها عواملی همنون؛ تصمیمات دولتی جهت اجـرای طرحهـای نـوگرایی ،رشـد
جمعیت ،سیاستهای توسعه شهری دولت مرکزی و جابهجاییهای جمعیتی سبب گردید تا شهر اهـواز تحـوالت کالبـدی
عمیق و سرنوشت سازی را به خود ببیند .تغییرات بازساختی دو پیامد مهم و درعینحال متفـاوت بـه همـراه داشـته اسـت.
دگرگونیهای ایجادشده در سطح کلی شهر شامل گسترش ساختوساز ،تغییر ساختار ،الگوهای سکونت ،اشتغال ،جمعیـت
و بافت شهری است .احداث راهآهن و ایجاد صنایع سنگین همنون؛ صنایع فوالد ،نفت و گـاز ،کشـت و صـنعت و ایجـاد
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شهركهای صنعتی باع باز ساخت در ابعاد؛ اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی -فرهنگی و بافت شهری در طی این دورهها در
کالنشهر اهواز و تأثیرات آن در شکلگیری و سازمانیابی کالبدی -فضایی آن در طی این دوره شده است .بـا توجـه بـه
مباح بیانشده با شناخت و تحلیل الگوهای فضایی مسکن میتوان روند سرمایهگذاری در این بخش را دقیقتر بررسـی
کرد و گامی در جهت رشـد نظاممنـد و برنامهریزیشـده در ایـن زمینـه برداشـت .بنـابراین پـژوهش حاضـر در راسـتای
پاسخگویی به این سوال مطرحشده که؛ الگوی فضایی سرمایهگذاری مسکن و توزیع نابرابریهای فضایی ناشی از آن در
زمینه مسکن چگونه است .لزوم توجـه بـه مسـکن و برنامـهریزی آن بـهعنوان ضـرورتی اجتنابناپـذیر موجـب شـده تـا
پژوهشهای بسیاری بهویژه در دو دهه اخیر در رابطه با الگوی فضایی سرمایهگذاری خصوصاً از دیـدگاه اقتصـاد سیاسـی
فضا صورت پذیرد .در جدول زیر به مطالعاتی که در آنها این موضوع موردبررسی قرارگرفته ،پرداخته میشود:

ایمانی شاملو و همکاران ( )0332در پژوهشی به "سوداگری شهری و واگرایی فضایی تحوالت فضایی کالنشهر تهـران
مبتنی بر اقتصاد نفت" پرداختهاند .نتای گرایشهای سوداگرانه و رانت جویانه در فعالیتهای سـاختمانی را آشـکار کـرده
است که شکاف و جدایی گزینی شمال و جنوب تهران نیز پیامد این گرایشها میباشد .و از سویی با افـزایش درآمـدهای
نفتی در اثر افزایش نقدینگی -تورم در بخش زمین و مسکن به علت عرضه محدودشان پدیدار میشود که به دلیل وجـود
روحیه رانت جویانه در جامعه و فقدان سیستم مالیاتی کارآمد ،سرمایه موجود در جامعه عمدتاً با اهداف سـوداگرانه و حفـ
ارزش دارایی وارد بازار ساختوساز میشود .لشکری تفرشی و همکاران ( )0331در پژوهشی به"تبیین نظری کارکردهـای
قدرت سیاسی در فضای شهری" پرداختهاند؛ نتای نشان داده که؛ عملکرد نهادها و بازیگران سیاسی مبتنی بر ایدئولوژی
آنها در شهر تأثیرات مستقیمی بر تخصیص منابع کمیاب همنون زمین و تسهیالت و شکلدهی به اقتصاد سیاسی شهر،
تدوین حقوق و قوانین شهری قلمروسازی در فضای شهر ،ارتقاء سطح سیاسی سکونتگاههای شهری و مناظر و نمادهـای
بصری موجود در شهر دارد .برهانی و همکاران ( )0331به "بررسی تغییرات کاربری زمین شهری و اقتصاد سیاسی فضا با
ارائه مدل مفهومی -تلفیقی" پرداختهاند؛ نتای گویای این است که؛ تغییرات کاربری زمین بهطور اخص و تغییرات شهری
بهطورکلی بدون در نظر گرفتن نفع عمومی و مبتنی بر اقتصاد بازار در راستای سیاستهای جهانیسازی اقتصـاد در بسـتر
شهرهای جهانسومی در حال اتفاق است .این تغییرات طبقه سرمایهدار و حاکم را با تولید ارزش اضافی قدرت بخشـیده و
فضاهای شهری را انحصاری و خصوصی کرده است .طبقات پایین جامعه مجبور به ترك فضاهای شهری و گسیل شـدن
به حاشیه شهر شدهاند .در آنجا از خدمات شهری محروم هستند و دسترسی آنها به فضاهای مرکـزی شـهر کمتـر شـده
است که درنتیجه شهر به توسعهای نابرابر دچـار گردیـده اسـت .ایمـانی شـاملو و همکـاران ( )0331بـه "بررسـی نقـش
مؤلفههای اقتصادی مبتنی بر نفت در تحوالت فضایی کالنشهر تهران و تبریـز" پرداختهانـد؛ بـر اسـاس نتـای میـزان
درآمدهای نفتی با تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در کالنشهر تبریز و همننـین بـا تعـداد پروانـههای سـاختمانی
صادرشده در کالن شهر تهران همبستگی مستقیم داشت .میزان درآمدهای نفتـی توانسـت تعـداد پروانـههای سـاختمانی
صادرشده در کالنشهر تبریز و تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در کالنشهر تهران را تبیین نماید .و تولید ،تحوالت
فضا و فعالیتهای ساختمانی در کالنشهرهای تهران و تبریز تحت تأثیر مستقیم درآمدهای نفتی قرار دارد .حسین الحـق
( )5105به تحلیل و بررسی "اقتصاد سیاسی فضاهای شهری :زمین و مستغالت در شهر داکا" پرداخته است؛ بـر اسـاس
نتای بهدستآمده بازار امالك و مستغالت به مثابه کاالهای تجاری هستند که توس بازیگران قدرتمنـد شـهری تولیـد و
بازتولید می شوند و مالکیت امالك وابسته به عوامل مختلفی ازجمله موقعیت اجتماعی ،اهمیت فرهنگـی و نفـوذ سیاسـی
است .و اینگونه انباشت سرمایه از طریق امالك و مستغالت تبدیل به یک شیوه اصلی تشکیل ،انباشت و سـرمایهگذاری
در بخش خصوصی شده که توس بازیگران دولتی تسهیل میشود که این امر مستقیماً در قالـب ارائـه چـارچوب قـانونی
حمایتی و تابع ترتیبات حکمرانی به منافع سرمایهداری است .با رشد فیزیکی شهر و بدتر شـدن بحـران مسـکن ،فضـای
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شهری عمدتاً برای انباشت سرمایه و دارایی بازیگران قدرتمند استفاده میشود .درحالیکه ساکنان شهرهای باقیمانـده از
یک حومه به حاشیه دیگر رانده میشوند و در پویایی بیپایان حاشیهنشینی اجتماعی -فضـایی بـه سـر میبرنـد .آلبـرز و
کریستوفرز ( )5101به بررسی "محوریت مسکن در اقتصاد سیاسی" پرداختهاند؛ نتای نشان داد که؛ اقتصاد سیاسی دیگـر
نمیتواند نسبت به مسئله مسکن بیتفاوت بماند ،زیرا مسکن در اقتصاد سیاسی سرمایهداری معاصـر بـه طـرق متعـددی
دخیل است .ورود مسکن به آینده اقتصاد سیاسی نهتنها ازنظر مطالعه نهادهای سیاسی -اقتصادی بلکه ازلحاظ سیاستها
و برنامهها است .ازاینرو ،مفهومسازی مسکن به عنوان بخش مهمی از اقتصاد سیاسی نیز خواستار ادغـام مجـدد مسـکن
بهعنوان سیاست ،با مسکن به عنوان بازار است .نقش اقتصادهای سیاسی موجود که در مسکن بسیار حیاتی است ،نـه بـه
این دلیل که اقتصاد سیاسی لزوماً رویکرد ممتاز برای حل مسائل مسکن است ،بلکـه بـه ایـن دلیـل کـه بـدون مسـکن
نمیتوان بهطور منطقی از ارتبا آن با اقتصاد سیاسی بح کرد .ژانگ و همکاران ( )5107به" ارزیابی و تجدیـد سـاختار
مسکن در نانجینگ چین پس از بحران مالی  "5101پرداختهاند؛ نتای نشان داد؛ اگرچه سیاست مسـکن دولـت مرکـزی
سعی در افزایش قیمت مقرونبه صرفه در بازار مسکن تجاری داشته است .اما دسترسی به مسکن شرای زندگی را بـرای
گروههای کمدرآمد بهطور قابلتوجهی بهبود نداده است و درواقع بهعنوان محرکی بـرای جابجـایی اجبـاری عمـل کـرده
است .علیرغم قطع ارتبا بین اهداف سیاسی دولت مرکزی و محلی ،روش تحریفشده مسکن در نانجینـگ تـا حـدودی
اهداف کالن اقتصادی دولت مرکزی را در جهت حف رشد اقتصادی شهری ناشی از ساختوساز و سرمایهگذاری برآورده
کرده است .آروندل و هوکشتنباخ ( )5101به بررسی و تحلیـل" قطبـی شـدن فضـایی بـازار مسـکن و انباشـت ثـروت"
پرداختهاند؛ بر اساس نتای بهدستآمده تفاوت بین بازارهای امالك "داغ" که در آن ارزش دارایـی بیشـترین افـزایش را
نشان میدهد در مقابل بازارهای "سـرد" رو بـه افـزایش اسـت .تحـوالت نـابرابر ارزش مسـکن نابرابریهـای فضـایی
وسیعتری را منعکس میکند و درواقع روندهای فعلی قطبی شدن فضایی ،با بازسازی دولت رفاه و همننـین آزادسـازی و
مالی شدن مسکن مرتب است .و اینکه نابرابریهای ثروت نهتنها در فضا ترسیم میشوند ،بلکه خود فضا نیز در بازتولیـد
و تقویت چنین نابرابریهایی نقش برجستهای دارد.
با در نظر گرفتن شکافهای موجود در مطالعات مذکور ،مطالعه حاضر حتیاالمکان به دنبال پر کردن این شکافهاسـت،
بدین ترتیب که در راستای هدف پژوهش ،مدنظر قرار دادن پدیده تحلیل جدایی گزینیهای موجـود در کالنشـهر اهـواز
متأثر از رواب سرمایهداری و مشخصاً رواب سرمایهداری و لیبرالی که در کشورهای نفتی ممکن است وجود داشته باشد.

بهطورکلی میتوان گفت ،تعدد نهادهای دولتی و حکومتی باقدرت سیاسـتگذاری در منطقـه کالنشـهری اهـواز ،وجـود
عناصر غیررسمی تأثیرگذار بر سیاست گزاری کالنشهر اهواز و قدرتمند بودن بازیگران رسـمی بـه دلیـل برخـورداری از
جایگاه دولتی همگی نشاندهنده وجود تفرق سیاسی حکومتی در منطقه کالنشهری اهواز هستند .عالوه بر ایـن عوامـل
که بیشتر بر ساختار و رویه نظام مدیریتی و حاکمیتی شهر اهواز تأثیرگذارند عوامل زمینهای دیگر نیز مطرح هستند .عوامل
نظیر قوانین و مقررات شهری که باوجود تأکیدات مکرر پژوهشگران و کارشناسان مدیریت شهری ،تابـهحال اصالحنشـده
است و باوجود همه ضعفهای آن همننان مورد استناد در فعالیت روزانه مدیریت شهری اهواز است.
مبانی نظری
امالك و مستغالت به دلیل ناهمگن بودن ،نقدینگی پایین ،هزینه معامالت باال و ثابت بودن در موقعیت مکانی خود ،یک
کاالی خاص در بازار است و نوعی پسانداز به شمار مـیرود؛ بنـابراین توسـعه و سـرمایهگذاری در امـالك و مسـتغالت
بهعنوان یک فعالیت اقتصادی محلی محسوب میگردد .برخالف سایر فعالیتهای اقتصادی ،امالك و مستغالت به دلیل
غیرمنقول بودن و بازار محلی داشتن ،کمبود یا مازاد آن را نمیتوان با بازارهای مجاور به تعادل رساند؛ بنابراین در صـورت

19

پیری و همکاران  /تحلیل الگوی فضایی سرمایهگذاری مسکن از منظر اقتصاد سیاسی فضا...

عدم کنترل و برنامهریزی صحیح ،بازار مستغالت وارد سوداگری خواهـد شـد (نعمتـی و همکـاران .)031 :0333 ،ازلحـاظ
تاریخی ،امالك و زمین و استفاده از آنها ،تمایل به دستیابی به آنها و نیاز به تنظیم انتقال آنها ،ازجمله دالیل اساسـی
توسعه دولتها بوده است .تنش های موجود در به دست آوردن و حف قدرت و ثروت در یک سیستم مالکیت نهاده شـده
است که یک نظم اجتماعی کامل را به نمایش میگذارد و رواب مسکن امروزه در آن برجسته است.
باوجوداین ،در آغاز ادعای ما مبنی بر اینکه مسکن باید در اقتصاد سیاسی محوریت داشته هرگز چنین نبوده است .انگلس
نویسنده کتاب مسکن ( )0373در مورد وضعیت طبقه کارگر در انگلستان ( )0317بهطور طوالنی در مـورد مسـکن بحـ
کرده بود ،دیدگاه وی در مورد مسکن عمیقاً مبهم بود :او اهمیت اجتماعی و سیاسی آن را بـه رسـمیت شـناخت ،امـا بـه
دالیلی مقاومت نکرد و آن را به دغدغه اصلی نظریه سیاسی -اقتصادی رادیکال تبـدیل نکـرد .بااینحـال ،در سـالهای
اخیر ،بهطور فزایندهای و بهطور گستردهای از مرکزیت فزاینده مسکن در اقتصاد سیاسـی جوامـع سـرمایهداری پیشـرفته
بهمراتب بیشتر از یک مفهوم مرتب با تولید ،یادشده است ( .)Aalbers & Christophers, 2014: 378ایـن تشـخیص
در کار شوارتز و سیبروك ( ،)5113که مفهوم "انواع سرمایهداری مسکونی" را ارائـه کردهانـد ،بـر اسـاس انـواع ادبیـات
سرمایهداری در اقتصاد سیاسی و بح هایی در زمینه مطالعات مسکن در مورد نقش مالکیت خانـه مطرحشـده اسـت .در
کشورهای رفاهی بر اساس متغیرهای ساده نرخ تصرف مالکیت مسکن و وام مسکن بـهعنوان سـهمی از تولیـد ناخـالص
داخلی ،چهار نوع "ایده آل" سرمایهدار مسکونی پینیده را توسعه دادهاند که هریک مجموعه مشخصی از سیاست مسکن
دارند .با این کار ،شوارتز و سیبروك دیدگاه مهم و روشنی را در مورد نقش مسکن در انواع مختلف نظامهای سرمایهداری
ارائه میدهند .بااینوجود ،ما همننان از مفهومسازی منسجم و نسـبتاً جـامعی بـرای محـل مسـکن در اقتصـاد سیاسـی
سرمایهداری معاصر ،بهطورکلی ،برخوردار نیستیم .آنها استدالل میکنند که ،مسکن در اقتصاد سیاسی معاصر بـه طـرق
متعدد انتقادی ،متصل و اغلب متضاد دخیل است .آنها استدالل خود را بهطور خاص با بازگشت به آننه میتوان عنـوان
اصلی اقتصاد سیاسی ،یعنی "سرمایه" نامید ،ارائه کرده و نقشهای متعدد (و حتی مادی) مسکن را هنگامیکه سرمایه از
دیدگاه هر یک از سه مورد آن در نظر گرفته میشود ،مشخص میکنند .اصول اولیه و متقابل سازنده ازنظر آنها :سرمایه
بهعنوان فرآیند گردش؛ سرمایه بهعنوان رابطه اجتماعی؛ و سرمایه بهعنوان ایدئولوژی.

در بسیاری از کشورها ،داراییهای مسـکن در حـال حاضـر بزردتـرین دارایـی مـالی اکثـر خانوارهـا را نشـان میدهـد
( .)Arundel, 2017: 177مسکن و ثروت امالك نیز منعکسکننده دیگر شکافهای ریشهدار اجتماعی است .درحالیکه
سیاست مسکن ممکن است برای کاهش شکافهای اجتماعی باشد ،بهعنوانمثال از طریق ارائـه یارانـههای مسـکن ،در
چند دهه گذشته و بهویژه پس از بحران مالی جهانی0تحوالت به افزایش فزاینده نابرابریهای مسـکن اشـارهکرده اسـت
( .)Forrest & Hirayama, 2015:235و بهنوبه خود ،نقش مسکن در تقویت سایر ابعـاد نـابرابری تشـدید شـده اسـت
( .)Allegre & Timbeau, 2015: 7نیروهای مختلف در چنـد دهـه گذشـته ،بـهطورکلی ،نقـش مسـکن را در تعمیـق
نابرابریهای اجتماعی افزایش دادهاند .در سراسر کشورها ،تحوالت مسکن باع افزایش شـکاف در ارزش امـالك شـده
است .و جریانهای ناهموار سرمایه به مسکن و سیستمهای وام مسکن تغییر میکند .این پویاییها با بازاریابی و "تـأمین
مالی" مسکن مرتب است ( .)Aalbers, 2016: 71تأمین مالی باع افزایش سرمایهگذاری در امالك در کنـار افـزایش
اعتبار وام مسکن شده است که اهرم بیشتری برای خرید مسکن و جاسازی امالك در مدارهای جهانی سرمایهایجاد کرده
است ( .)Schwartz & Seabrooke, 2008: 246در سطح کالن ،مالی سازی و دسترسـی گسـترده بـه اعتبـار بـهطور
عمده ،مقادیر داراییهای وثیقـه را افـزایش داد ( .)Stiglitz, 2012: 238بازارهـای امـالك در پـی یـافتن فرصـتهای
1 . Global financial crisis
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سرمایهگذاری بهطور فزاینـدهای جذبکننـده حجـم زیـادی از سـرمایه هسـتند (.)Fernandez & Aalbers, 2016: 7
همانطور که آلبرز استدالل میکند ،قیمت مسکن به دلیل افزایش تقاضای سریعتر از عرضه ،افـزایش مییابـد ،بـه ایـن
دلیل که عرضه پول به سمت مسکن افزایشیافته است .چنین تورمی در بخش مسکن برای رشد تقسیمشده در بلندمدت،
جایی که ثروت رو به رشد برای بازار داخلی ،با افزایش موانع مقرونبهصرفه ،برای بسـیاری دیگـر از بازارهـا روبـرو بـود
( .)Allergre & Timbeau, 2015: 4مکان نقشی اساسی در تجمع داراییها ایفـا میکنـد؛ ماننـد امـالك و مسـتغالت
باشد ،اما شکاف فضایی در بازارهای مسکن در حال افزایش است .بح مالی میتوانـد منطـق توسـعه سـرمایه نـاهموار
سرمایهداری را تشدید کند ( .)Smit, 1984:16افزایش پالریزاسیون فضایی در مقیاسهای مختلـف ،بـهعنوانمثال بـین
مناطق ،بین شهرها و همننین در سطح محلی مانند محالت ،نقش دارد .در مقیاسهـای فضـایی بـاالتر ،گرایشهـا بـه
سمت هدایت سرمایه به شهرهای درجه یک و دوم جهانی است ( .)Sassen, 2014: 78که محل رشـد اقتصـادی آینـده
محسوب میشوند .بازارهای امالك در چنین شهرهایی هم بـرای بـازدهی دارایـی و هـم بـرای سـرمایه نسـبتاً مطمـئن
سرمایهگذاری شده است ( .)Fernandez et al, 2016: 2445برعکس ،مناطق حاشـیهای بـا سـرمایهگذاری نادرسـت و
جابجایی سرمایه مواجه میشوند ( .)Martinez-Fernandez et al, 2012: 215و تغییر جغرافیای جریان سرمایه همراه
با تجدید ساختار دولت پیش رفته است ( .)Bernner, 2004: 174تمرکز سیاستها بهطور فزایندهای بـر منـاطق موفـق
شهری است ،با این فرض که این امر باع افزایش رشد اقتصـادی ملـی میشـود .عـالوه بـر ایـن ،دولتهـای محلـی
سیاستهایی را برای پیشی گرفتن از سایر شهرها در تصرف جریان سـرمایهها تـدوین میکننـد (هـاروی  .)0313ممتـاز
ساختن مناطق قوی و رو به رشد و هدایت منابع خصوصی و دولتی به چنین مناطقی ،ممکن است قطبی شدن فضـایی را
در مقیاسهای مختلف تشدید کند ( .)Etherington & Jones, 2009: 278امروزه استراتژیهای نئـولیبرالی در روح و
روان شهرها ریشه دوانده و قریب بهاتفاق شهرها با مکانیسمهای نظام سرمایهداری آمیختهشدهاند و موجب شده است تـا
فضاهای شهری بهصورت تنگاتنگ تحت نیروهای سیاسی و اقتصادی بازتولید شوند کـه محملـی بـرای تسـهیل روابـ
سرمایهداری باشد؛ لذا تولید فضا پدیدهای است در راستای تحکیم رواب انباشت ،گردش و سود بهعنوان مؤلفههای اصـلی
سرمایهداری؛ از طرفی برای اعمال موارد مذکور در فضای شهر نیاز به قدرت و هژمونی است که قدرت نیز جریـان تولیـد
فضا را به نفع سرمایه و سرمایهدار  -طبقات مرفه جامعه  -شکل میدهد .چناننه تاریخ شهرنشینی در غـرب و ایـران نیـز
بیانگر این موضوع است که نابرابری و فقر بهصورت شکاف بین فقیر و غنی وجود داشته و همواره در جریان تولید فضـای
شهری تبلور فیزیکی یافته است ،جایی که سرمایه باید تولید اضافی ایجاد کند تا بتواند ارزش اضافی به وجود آورد و ایـن
بهنوبه خود باید دوباره سرمایهگذاری شود تا بتواند ارزش اضافی بیشتری را ایجاد کند ،لذا نیاز دائمی به یـافتن زمینـههای
سودآور تولید و جذب مازاد سرمایه ،سیاست سرمایهداری را شکل میدهد .سرمایه بهسوی داراییهای ثابـت (داراییهـای
مصنوع از قبیل فضاهای شهری ساختهشده)؛ وجوه مصرفی جریان مییابد که درواقع به آن مـدار ثانویـه سـرمایه اطـالق
میشود و در این راستا سرمایهگذاری در محی مصنوع مستلزم ایجاد چشمانداز کامالً فیزیکی برای تولید ،گردش ،مبادلـه
و مصرف است ( .)Harvey, 1978: 106به عبارتی پدیده تولید فضا دارای دو وجه عمده است .الف :ارزش اسـتفاده کـه
عمدتاً در ارتبا با تأمین نیازهای شهری است؛ ب :ارزش مبادله که ماهیت سودآوری و شیء گونه انگاشتن فضـا را مـورد
هدف قرار میدهد که نهایتاً چالش بین این دو ،منجر به تضادهایی میشود که تحت عنوان مبـارزه بـین اهـداف فـردی و
جمعی متبلور میشود .چنین تنشهایی در سطح فضای شهری به وجود آورنده بسیاری از مشکالت است از رشد بیرویـه
فیزیکی شهر ،جدایی گزینی فضایی و سکونت در حلبیآبادها گرفته تا نـابرابری و بیعـدالتی در توزیـع خـدمات و منـابع
شهری (ترکمه .)13 :0333 ،دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا به علل پیدایش سکونتگاههای مختلف میپردازد و میکوشـد بـا
ریشه مسئله درگیر شود .این دیدگاه ،فضا را پدیدهای میداند که تولید میشود ،سپس میکوشد تا سازوکارهای حـاکم بـر
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تولید فضا را کشف نماید .در این رهگذر اولین نتیجهگیری آن است که تولید فضا ،چه مستقیم و چه غیرمستقیم ،انعکاس
رواب طبقاتی یا به بیان کلیتر بهرهکشی است (افروخته و حجی پور .)13 :0331 ،در این دیدگاه طبقـه حـاکم از طریـق
محی مصنوع بهکل جامعه دستاندازی میکند و به اعمال کنترل دست میزند .بر این اساس هدف اقتصاد سیاسی فضـا
کشف الگوهای فضایی فرآیند تولید ،توزیع و مصرف نقش دولت ،گروهها و طبقات اجتمـاعی در شـکل بخشـی بـه ایـن
الگوها است (پیران .)17 :0313 ،ازلحاظ تاریخی مراکز شهری همواره مکان قدرت انحصاری بودهاند ،بنابراین ،رابطـهٔ
بین مراکز شهری و قدرت انحصاری بهطورکلی عمومیت دارد .کالنشهر اهواز در این میان بهعنوان یـک نظـام حـداکثر
کننده معامالت این مطلب را بـه انحنـاء مختلفـی نشـان میدهـد :یکـی از نشـانههای آشـکار آن بیثبـاتی فزاینـدهٔ
ساختهای فیزیکی داخل کالنشهر است و یا بیثباتی بر حسب نیاز روزافزون اقتصاد به گـردش سـریعتر ارزش اضـافی
برای حف نرخ سود افزایش مییابد.
با توجه به توافق رویکرد نظری این پژوهش؛ نقش مفاهیم ارزشی ازجمله سیاست و قدرت در فرآیند سـاخت یـابی فـرم و
ساختار شهرها غیرقابلاغماض است؛ چه در مرحله سیاستگذاری و چه برنامهریزی و اجرای طرحهای مرتب با شهر کـه
درنهایت متغیر وابسته این فرآیندها عنصر فضا است .بنابراین اتخاذ رویکردی که در تبیین جریان تحوالت فضـایی کـه از
بعد قدرت مسئله را دنبال میکنند در این پژوهش مدنظر بوده که درواقع مناسبات فضایی قابلدرك در شهرها را با قالـب
قدرت تحلیل کند و ازاینرو چارچوب مطالعه نیز اقتصاد سیاسی فضا بوده است.

روش پژوهش
مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی ،و با استفاده از شیوه توصیفی -تحلیلی انجامشده .برای گردآوری دادههـا از مطالعـات
کتابخانهای ،میدانی ،و برای تحلیل دادهها از نرمافزار  GISاستفاده شد .بنابراین رویکـرد تحقیـق حاضـر در ایـن بخـش،
رویکرد توصیفی – تحلیلی بوده و به تشریح وضعیت موجود سرمایهگذاری مسکن در مناطق مختلف شهر اهواز پرداختـه
میشود .در گام دوم تحقیق نیز دادهها از نوع مکانی و فضایی و بلوك آماری خواهد بود که رویکرد تحقیق در این بخش
از نوع کمی و فضایی میباشد .در این تحقیق جهت تعیین مسئله سرمایهگذاری مسکن و تشریح ابعاد و جنبههای متفاوت
آن ،از منابع کتابخانهای (مقاالت ،کتابها ،سایتهای اینترنتی و  )...بهره گرفتهشده است؛ همننین برای تدوین چارچوب
تحلیل تحقیق از رویکرد اقتصاد سیاسی و منابع کتابخانهای که در ارتبا با این رویکرد نظری ارائهشده ،بهره گرفته شد و
در مرحله بعد جهت بررسی وضعیت سرمایهگذاری مسکن در شهر اهواز از دادههای مکانی و فضایی (بلوك آمـاری سـال
 )0332و دادههـا و گزارشهــای طرحهــای توســعه شــهری اهـواز ازجملــه طرحهــای جــامع و تفضــیلی کــه از ادارات و
سازمانهای استانی کسبشده است ،استفاده میشود تا از این طریق الگوی موجود سرمایهگذاری مسکن در شـهر اهـواز
مشخص گردد .این عوامل با استفاده از دادههای حاصل از برداشت میدانی و بلوك آماری و دادههـای مکـانی حاصـل از
نقشه طرح جامع شهر اهواز بهصورت فضایی دستهبندی میشود ،سپس با بهرهگیری از روش رگرسیون وزنی جغرافیـایی،
مدل موران و لکههای داغ در محی نرمافزار  ARC GISاستفادهشده و درنهایت بهمنظور نمایش تغییرات سرمایهگذاری
مسکن از مدل  Change Detectionاستفاده شد.
محدوده مورد مطالعه
شهر اهواز بهعنوان یکی از شهرهای بزرد ایران و مرکز شهرستان اهواز و استان خوزستان ازنظر جغرافیایی در  30درجه
و  51دقیقه عرض شمالی و  11درجه و  11دقیقه طول شرقی قرارگرفته است .این شـهر بـا مسـاحت  551کیلومترمربـع
دومین شهر وسیع ایران پس از تهران میباشد .شهر اهواز بهعنوان پرجمعیتترین شهر استان خوزستان ،در سالهای اخیر
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رشد شتابان و لجامگسیختهای داشته و به علت داشتن رشد طبیعی جمعیت ،مهاجرتپـذیری ،گسـترش خـدمات ،عنـوان
مرکز استان ،تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و ...تحوالت جمعیتـی و کالبـدی زیـادی بـه خـود دیـده اسـت .جمعیـت آن از
 051113نفر در سال  0332به  0315230نفر در سال  0332رسیده است ،یعنی افزایش جمعیت شهر اهـواز بـیش از 01
برابر شده است .از کل مساحت شهر حدود  35درصد به کاربری مسکونی اختصاصیافته است .نکتهای کـه در خصـوص
کاربریها در شهر اهواز قابلتوجه است وجود  707هکتار اراضی خالی میباشـد کـه بهصـورت یکسـانی در سـطح شـهر
پراکنده نشده است.

شکل شماره  .1موقعیت محدوده موردمطالعه

بحث و یافتهها
تحلیل فضایی متغیرهای مؤثر بر الگوی سرمایهگذاری مسکن در سطح مناطق شهری اهواز

در این قسمت از پژوهش به بررسی وضعیت متغیر وابسته تحقیق که همان وضعیت ساختوساز و سرمایهگذاری مسـکن
در سطح مناطق شهری اهواز میباشد ،پرداخته و سپس متغیرهای کالبدی – فیزیکی ،اجتمـاعی– اقتصـادی خانوارهـا در
مناطق شهری اهواز بهعنوان متغیرهای مستقل موردبررسی و تحلیل و فضایی قرار میگیرند .طبق پروانههای سـاختمانی
دوره رونق سالهای  0331تا  0333و دوره رکود نیز سالهای  0331تا  0331در نظر گرفته شد .با توجه به جدول شماره
 5که مربو به آمار پروانههای ساختمانی در شهر اهواز طی دوره  31تا  31میباشـد؛ میتـوان اسـتنبا کـرد کـه طـی
سالهایی که آمار پروانههای ساختمانی باال است بهعنوان رونق مسکن و طی سالهایی که آمـار پروانـههای سـاختمانی
پایین آمده به عنوان دوره رکود در بازار مسکن اشاره کرد .بر طبق آمارها در بین مناطق  1گانه شهر اهواز آمـار بـاالترین
ساختوسازها به ترتیب متعلق به مناطق  7 ،1 ،3 ،1 ،0 ،5 ،1و  2بـا تعـداد پروانـههای سـاختمانی ،1132 ،1177 ،2332
 5301 ،3017 ،3111 ،1317و  0231میباشد.
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جدول شماره  .1تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده به تفکیک مناطق شهرداری طی سالهای 1398 -1390
منطقه
منطقه 0
منطقه 5
منطقه 3
منطقه 1
منطقه 2
منطقه 1
منطقه 7
منطقه 1
جمع (کل
شهر)

سال 31
215
131
170
0111
110
211
157
751
2110

سال 30
110
730
211
0552
151
211
111
113
2515

سال 35
223
151
111
0135
112
330
171
3313

سال 33
252
115
331
111
571
311
201
3530

تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده
سال  32سال 31
سال 31
337
173
155
373
113
227
353
337
137
551
510
313
057
031
515
575
527
303
155
333
171
151
337
5103
5111
5711

سال 37
331
103
350
517
031
510
021
333
5310

سال 31
171
551
310
030
005
551
31
351
0311

کل
1132
1177
3111
2332
0231
3017
5301
1317
-

منبع( :آمارنامه کالنشهر اهواز ،شهرداری کالنشهر اهواز ،سال )1398

با توجه به اطالعات کسبشده از مناطق هشتگانه شهر اهواز که از طریق بررسیهای میدانی محقق در طی بازه زمانی 0
ماهه از تاریخ  0111/11/31تا تاریخ  0111/17/31از سطح محالت مناطق شهری اهـواز مسـتخرج شـد و نتـای آن در
جدول شماره  5ارائهشده است ،همانطور که مالحظه میشود در سطح منـاطق هشـتگانه شـهر اهـواز قیمـت زمـین و
مسکن بسیار متغیر بوده به نظر میرسد متغیرهایی در این اختالف دخیل هستند که همین امر بر الگوی سـرمایهگذاری و
روند ساختوساز در مناطق شهر اهواز تأثیر گذاشته است .با عنایت به اینکه روند ساختوساز مسـکن و سـرمایهگذاری در
امر مسکن تابع شرای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی  -زیستمحیطی بوده و متعاقباً روند ساختوساز مسکن از منطقهای
به منطقه دیگر در شهر ،متفاوت میباشد و در بروز اختالف روند ساختوساز مسکن ،متغیرهـای زیـادی اعـم از کالبـدی،
اقتصادی و اجتماعی دخیل هستند ،بهمنظور شناخت متغیرهای مستقل تحقیق در سطح مناطق شهری اهواز ،بـه تحلیـل
فضایی متغیرهای مذکور پرداخته میشود .اولین متغیری که موردبررسی ،سطح زیربنای مسکونی بوده که مقدار باالی آن
به معنی مطلوبیت هر چه بیشتر مسکن در واحد سطح است .جهت بررسی وضعیت تراکم و گستردگی طیفهای ذکرشده
در سطح مناطق شهری اهواز ،از آماره  GIمدل لکه های داغ بهره گرفته شد .در این مدل هر چه تـراکم بیشـتر باشـد ،از
رنگهای گرم مانند قرمز استفاده میشود که نشان دهنده تراکم زیاد در واحد سطح است و هر چه تـراکم کمتـر باشـد ،از
رنگهای سرد مانند آبی پررنگ استفاده میشود .تحلیلهای صورت گرفته بر اساس حاصل از مدل لکـههای داغ نشـان
داد که؛ کاربریهای مسکونی با سطح زیربنای زیر  21مترمربع در مناطق  1و  7توزیعشدهاند ،بهبیاندیگر دیگر میتـوان
گفت بیشتر واحدهای ریزدانه در این مناطق جای گرفتهاند .بناهای مسکونی با سطح زیربنای مسـکونی بـین  21تـا 011
مترمربع و  011تا  511مترمربع در سطح مناطق  7 ،0و  1پخششدهاند درواقع گستردگی و تمرکز واحدهای مسکونی بـا
سطح زیربنای مذکور در این مناطق بیشتر از سایر مناطق شهری اهواز اسـت .طیـف زیربنـای  511تـا  311مترمربـع در
سطح مناطق شهری  1 ،1و  3بیشتر از سایر مناطق شهری اهواز مشاهده میشود و درنهایت نقشه لکههای طیف سـطح
زیربنای مسکونی باالی  311مترمربع نشان میدهد که بیشتر واحدهای مسـکونی واقعشـده در سـطح منطقـه  3 ،5و 1
دارای سطح زیربنای باالی  311مترمربع بوده و بیشتر واحد درشتدانه در ایـن منـاطق تمرکزیافتهانـد .نتـای حاصـل از
جدول شماره  5نیز بهنوعی مهر تأیید بر یافتههای حاصل از لکههای داغ گذاشته است همننان که مالحظـه میشـود در
سطح میانگین واحدهای مسکونی در مناطق  1و  7نسبت به سـایر منـاطق شـهری اهـواز کمتـر بـوده و ایـن نشـان از
گستردگی ریزدانگی در این مناطق است ،و در نقطه مقابل منطقه  5و  3و  1با سطح زیربنای  117مترمربـع 303 ،و 351
مترمربع بیشتر واحدهای درشتدانه را در خود جایدادهاند.
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جدول شماره  .2میانگین سطح زیربنای مسکونی در سطح مناطق شهر اهواز
میانگین سطح زیربنای کاربری مسکونی (مترمربع)
منطقه
ردیف
031/113
منطقه 0
0
111/012
منطقه 5
5
305/21
منطقه 3
3
351/31
منطقه 1
1
511/13
منطقه 2
2
075/111
منطقه 1
1
013/015
منطقه 7
7
530/11
منطقه 1
1
منبع( :یافتههای تحقیق مستخرج از نقشه و گزارش طرح جامع کالنشهر اهواز)1400 ،

بررسی متغیر عمر بنا و نوع مصالح ساختمانی بکار رفته در سطح مناطق شهری اهواز گویای این است که در سطح شـهر
اهواز حدود  75.07درصد از بناهای مسکونی شهر به لحاظ مصالح بکار رفته ،از نوع اسکلت فلزی بوده و کمترین سهم به
طبقه سیمان و سنگ اختصاص دارد ،که سهم آن به  3.13درصد میرسد ،با توجـه بـه گسـتردگی بناهـای مسـکونی بـا
اسکلت فلزی در سطح ش هر اهواز ،به لحاظ نحوه توزیع و پراکندگی آن در سطح مناطق شـهری اهـواز ،نتـای حاصـل از
مدل لکههای داغ نشان می دهد که در بین مناطق شهری اهواز ،گستردگی بناهای مسکونی با اسکلت فلـزی در منـاطق
 1 ،0و  7نسبت به سایر مناطق بیشتر میباشد .متغیر دیگری که بهنوعی بیانکننده میـزان دوام و اسـتحکام بنـا بـوده و
قابلیت سکونت بنا را نشان میدهد و در تعیین فرسودگی بافتهای شهری از مهمترین عوامل به شمار میآید ،متغیر عمر
بنا است؛ بر اساس نتای حاصل از نقشه طرح جامع کالنشهر اهواز ،گسترگی واحدهای مسکونی  02تا  32سـال (31.15
درصد) و  32تا  12سال ( 11.71درصد) در شهر اهواز نسبت به سایر طبقات عمر بنا بیشتر است ،در ضمن در بین مناطق
شهری اهواز طبقات  32تا  12سال به علت گستردگی زیاد موردبررسی قرار گرفت و بر طبق شکل شماره  1نتای حاصل
از لکههای داغ نشاندهنده تمرکز واحد مسکونی  32تا  12سال عمر در مناطق  1و  7میباشد.

شکل شماره  .2گستردگی و تراکم کاربریهای مسکونی با اسکلت فلزی در سطح مناطق شهری اهواز بر اساس مدل لکههای داغ
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شکل شماره  .3گستردگی و تراکم کاربریهای مسکونی با عمر بنای بین  35تا  65سال در سطح مناطق شهری اهواز بر اساس
مدل لکههای داغ

تعیین میزان پایداری کالبدی مسکونی در سطح مناطق شهری اهواز ،تنها از طریق یک یا دو متغیر امکانپـذیر نیسـت و
نیاز به بررسی متغیرهایی چون میزان کپرنشینی و تعداد واحدهای مسکونی خشتی ،گلی و چوبی در سطح مناطق شـهری
اهواز است که دادههای مربو به متغیرهای مذکور از طریق بلوك آماری سال  0332مرکز آمار ایران گردآوریشده است،
همانطور که در شکل شماره  3نیز مشاهده میشود ،در بین منـاطق شـهری اهـواز گسـتردگی واحـدهای کپرنشـین در
مناطق  1،7،1و  2نسبت به سایر مناطق بیشتر میباشد؛ همننین نقشه توزیع و پراکنـدگی واحـدهای مسـکونی خشـتی،
گلی و چوبی در بین مناطق شهری اهواز ،نشاندهنده گستردگی واحدهای مسکونی خشتی و گلی و چوبی در مناطق 2،1
و  1است.

شکل شماره  .4گستردگی و تراکم کاربریهای مسکونی خشتی ،گلی و چوبی در سطح مناطق شهری اهواز بر اساس مدل
لکههای داغ
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شکل شماره  .5گستردگی و تراکم کاربریهای مسکونی خشتی ،گلی و چوبی در سطح مناطق شهری اهواز بر اساس مدل
لکههای داغ

با عنایت به اینکه یکی از متغیرهای اصلی مستقل مؤثر در روند ساختوساز مسـکن و الگـوی سـرمایهگذاری مسـکن در
سطح مناطق شهری کالنشهر ،دسترسی به خدمات شهری است؛ درواقع عدالت فضایی و دسترسی بـه خـدمات شـهری
اعم از خدمات درمانی ،تجاری و آموزشی در سطح محالت و مناطق ،نقش بسیار مهمی در تغییرات جمعیتـی و جابجـایی
جمعیت و توزیع جمعیت داشته و برد خرید بسیار پراهمیتی در امر سرمایهگذاری مسکن بهحساب میآیـد ،بـا توجـه بـه
اهمیت متغیر مذکور ،در این بخش از مطالعه به ارزیابی وضعیت دسترسی به خدمات مذکور در سطح مناطق شهری اهواز
پرداخته میشود؛ در جدول شماره  3بر اساس دادههای خام خدمات شهری در سـطح منـاطق شـهری اهـواز ،بـر اسـاس
جمعیت سال  0331مناطق شهری اهواز ،خدمات شهری به نسبت هر  0هزار نفر محاسبه شد ،مناطق  1 ،1و  2به لحـاظ
دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی وضعیت مطلوبی ندارند ،به لحاظ کاربریهای آموزشی مناطق  1و  1و  2با کمبود
زیرساخت مواجه بوده و به نظر میرسد نسبت به سایر مناطق شهری به لحاظ کاربر مذکور ،وضعیت مناسـبی نـدارد .بـه
لحاظ گستردگی کاربری تجاری و خدماتی ،بیشترین تمرکز کاربری در منطقه  1 ،0و  7دیده میشود.
جدول شماره  .3فراوانی و درصد خدمات شهری در سطح مناطق شهری اهواز به نسبت  1هزار
خدمات تجاری و خدماتی
خدمات آموزشی
خدمات درمانی و بهداشتی
مناطق
ردیف
فراوانی
فراوانی
فراوانی
01/11
1/10
1/51
منطقه 0
0
5/11
1/71
1/01
منطقه 5
5
3/10
1/71
1/00
منطقه 3
3
1/21
1/31
1/11
منطقه 1
1
5/30
1/20
1/17
منطقه 2
2
1/11
1/33
1/01
منطقه 1
1
7/11
1/20
1/05
منطقه 7
7
1/15
1/15
1/13
منطقه 1
1

3

کل

1/12

1/15

13/35

متغیر دیگری که در ارتبا با عامل اجتماعی و اقتصادی در سطح مناطق شهری اهواز موردبررسی قرارگرفته است ،متغیر
نرخ اجاره نشینی و رهن در سطح مناطق شهری اهواز است که نتای حاصل از این بررسی در شکل شـماره  01ارائهشـده
است ،بر اساس دادههای حاصل از بلوك آماری سال  0332کالنشهر اهواز و مدل لکههای داغ بیشترین گستردگی رهن
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و اجارهنشینی در سطح مناطق شهری اهواز در مناطق  5 ،3 ،1و  1به چشم میخورد و کمتـرین مـورد در منـاطق  2و 0
دیده میشود .همننین با استناد به دادههای بلوك آماری مرکز آمار نقشه لکههای داغ برای مناطق شـهری اهـواز تهیـه
گردید ،همانطور که در شکل شماره  07مشاهده میشود در بین مناطق شهری اهواز بیشترین نـرخ بیکـاری در منـاطق
 5،3،1و  1و کمترین نرخ بیکاری در مناطق  7،0و  2مشاهده میشود.

شکل شماره  .6گستردگی و تراکم متغیر نرخ اجارهنشینی در سطح مناطق شهری اهواز بر اساس مدل لکههای داغ

شکل شماره  .7گستردگی و تراکم متغیر نرخ بیکاری در سطح مناطق شهری اهواز بر اساس مدل لکههای داغ

در ادامه تحلیل فضایی بعد اجتماعی و اقتصادی در ارتبا با سرمایهگذاری مسکن در سطح مناطق شهری اهواز ،به تهیـه
مدل لکههای داغ متغیرهای نسبت جوانی جمعیت ،تراکم جمعیت و بعد خانوار پرداخته شد ،همانطور که در شکل شماره
 01،03و  51مشاهده میشود ،اکثر حوزههای آماری منطقه  1و  5و  3در ارتبا بـا متغیـر نسـبت جـوانی جمعیـت جـزو
لکههای داغ بوده و نسبت جوانی جمعیت در این حوزهها و مناطق نسبت به سایر مناطق بیشتر میباشد .همننین بررسی
متغیر تراکم جمعیت نشان میدهد که گستردگی متغیـر مـذکور در منطقـه  0و  2و  1بیشـتر از سـایر منـاطق میباشـد؛
درنهایت به بررسی و تهیه نقشه لکههای داغ متغیر بعد خانوار در سطح مناطق شهری اهواز پرداخته شد که نتای حاصـل
از مدل بیانگر گستردگی لکههای داغ بعد خانوار در مناطق  7و  1است.
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شکل شماره  .8گستردگی و تراکم متغیر نسبت جوانی جمعیت در سطح مناطق شهری اهواز بر اساس مدل لکههای داغ

شکل شماره  .9گستردگی و تراکم متغیر تراکم جمعیت در سطح مناطق شهری اهواز بر اساس مدل لکههای داغ

شکل شماره  .10گستردگی و تراکم متغیر بعد خانوار در سطح مناطق شهری اهواز بر اساس مدل لکههای داغ

با توجه به وابستگی فضایی الگوی سرمایهگذاری مسکن و روند ساختوساز مسـکن در سـطح منـاطق شـهری اهـواز در
ادامه تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر متغیر روند ساختوساز مسکن (متغیر وابسته) در سطح مناطق شهری اهواز با توجه
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به متغیرهای مستقل (دسترسی به خدمات درمانی – بهداشتی ،خدمات آموزشی ،خدمات تجاری و کاربریهـای خـدماتی،
نرخ بیکاری ،میزان فرسودگی بناهای مسکونی ،ریزدانگی ،بعد خانوار ،نسبت جوانی جمعیت ،تراکم جمعیت ،تعداد محالت
فقیرنشین و محالت ناامن) پرداخته میشود ،بدین منظور از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی بهره گرفتـه شـد .مهمتـرین
مقادیر در مدل مذکور مقادیر  R2و  R2تعدیلشده ( )Adjusted R2میباشند که در حقیقت نشاندهنده خـوبی و دقـت
مدل مورداستفاده است .هرچه مقادیر به عدد یک نزدیکتر باشد به معنای این است که متغیرهـای توصـیفی توانسـتهاند
به خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح بدهند .در ارتبـا بـا متغیرهـای مسـتقل دسترسـی بـه کـاربری تجـاری مقـدار
 LOCAL R2بین  1.101تا  ،1.751متغیر دسترسی به خدمات درمـانی مقـادیر  1.215تـا  ،1.150متغیـر دسترسـی بـه
خدمات آموزشی مقادیر  1.703تا  ،1.712متغیر نرخ بیکاری مقادیر  1.501تـا  ،1.527متغیـر میـزان فرسـودگی بناهـای
مسکونی مقادیر  1.131تا  ،1.133متغیر ریزدانگی مقادیر  1.121تا  ،1.211متغیـر بعـد خـانوار مقـادیر  1.712تـا ،1.711
متغیر نسبت جوانی جمعیت مقادیر  1.311تا  ،1.110متغیر تراکم جمعیت مقادیر  1.721تا  ،1.101متغیـر تعـداد محـالت
فقیرنشین مقادیر بین  1.735تا  1.772و متغیر تعداد محالت ناامن مقادیر بین  1.131تا  1.711محاسـبه گردیـد ،تمـامی
مقادیر بهدستآمده در ارتبا با متغیرهای مورداستفاده در تحقیق نشان میدهد که متغیرهای مستقل بهخوبی توانسـتهاند
تغییرات متغیر وابسته یعنی روند ساختوساز در سطح مناطق شهری اهواز با تفسیر و توضیح بدهند .برای تشریح و تفسیر
شکل شماره  50باید به دو سؤال پاسخ داده شود:
 در کجاها مقادیر باقیمانده بهطور غیرمعمول زیاد یا کم هستند؟
 آیا مقادیر باقیمانده دارای خودهمبستگی فضایی میباشند یا خیر؟
در این تحقیق مناطقی که دارای تعداد بیشـتر پروانـه ساختوسـاز صادرشـده هسـتند ،دارای مقـادیر باقیمانـده اسـتاندار
( )StdResid > 3نیز میباشند .بنابراین انتظار میرود که مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی در این مناطق را کمتر از مقدار
واقعیشان برآرود کند .همانطور که مشاهده میشود مناطق  1و  1نسبت به سایر مناطق با توجه به متغیرهای مستقل و
موردبررسی دارای تعداد ساختوسـاز بیشـتری نسـبت بـه سـایر منـاطق اسـت و منـاطق  2 ،1و  3دارای تعـداد پروانـه
ساختوساز کمتری میباشد.

شکل شماره  .11الیه خروجی تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی باقیماندههای استانداردشده StdResid

همانطور که شکل شماره  50نشان داده شد؛ تأثیر متغیرهای مسـتقل در مـدل رگرسـیون وزنـی جغرافیـایی بـه میـزان
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قابلتوجهی در سطح مناطق شهری اهواز تغییـر میکنـد و دارای جهـت خاصـی میباشـند و ضـرایب رگرسـیونی بـرای
متغیرهای محالت فقیرنشین ،محالت ناامن ،اجارهنشین ،نسبت جوانی جمعیت ،بعد خـانوار ،تـراکم جمعیـت و ریزدانگـی
عمدتاً منفی می باشد ،که حاکی از آن است کـه بـا افـزایش هـر یـک از متغیرهـای یادشـده از میـزان سـرمایهگذاری و
ساختوساز در سطح مناطق شهری اهواز کاسته میشود ،و برعکس ضـریب تخمـین متغیرهـای دسترسـی بـه خـدمات
آموزشی  ،درمانی و تجاری و خدماتی ،نرخ بیکاری مثبت محاسبه گردید ،که با افزایش هر یـک از متغیرهـای مـذکور بـر
میزان ساختوساز در مناطق شهری اهواز افزوده میشود ،نکته حائز اهمیت در ارتبا با متغیـر نـرخ بیکـاری کـه مثبـت
بهدستآمده این است که نرخ بیکاری در سطح مناطق شهری اهواز بر اساس بلوك آماری سال  0332از حاصل جمع دو
مقدار تعداد بیکاری زن و مرد بهدستآمده و با عنایت به اینکه نرخ بیکاری زنان در مناطق  5و  3که مرفه نشین هسـتند
خیلی زیاد بوده و بیشتر زنان در این مناطق شاغل نبوده و درحالیکه نرخ بیکاری زنان در سایر منـاطق بـه علـت شـاغل
بودن آن ها بسیار پایین هستند بدین منظور در این تحقیق با میزان اثرگذاری آن بسیار کم بوده و مثبت میباشد.
نتیجهگیری
سرمایهداری مستغالت ،از انواع سرمایهداری است که در آن سرمایه برای کسب سـود بیشـتر ،بـهجای ایجـاد خالقیـت و
رقابت در تولید کاال و خدمات ،به سوداگری یا بورس بازی زمین و مسکن اختصاص مییابد و قیمت زمین و مسکن را باال
میبرد .به عبارتی ،تاختوتاز سرمایهداری مستغالت نهتنها محی را دگرگون میسازد ،بلکه بـا فعالیتهـا و روابـ خـود،
فضاهایی تولید میکند که میتواند رو به توسعه داشته یا در گریز از آن باشد .با توجه آمار و مستندات بیشترین گسـتردگی
ساختوساز مسکن در طی سالهای  31 – 31در سطح مناطق شهری اهواز در منطقه  1با  2332پروانه صادرشـده و در
منطقه  5با  1177تعداد پروانه صادرشده مشاهده میشود و کمترین تعداد پروانه صادرشده در طی بـازی زمـانی – 0331
 0331در منطقه  2و  7گسترده شده است ،این در حالی است که به منظور بررسـی علـل و عوامـل محلـی در ارتبـا بـا
شکلگیری افتراق فضایی ساختوساز مسکن در سطح مناطق شهری ،به تحلیل فضایی گسـتردگی و تـراکم متغیرهـای
دسترسی به خدمات شهری ،ناامنی ،فقر ،تراکم جمعیت و نرخ بیکاری ،در سطح مناطق شهری اهواز پرداخته شد و نتـای
حاصل از این بخش گویای این واقعیت است که شهر اهواز باوجود سابقه شهرنشینی بسـیار قـدیمی در فـالت ایـران ،در
طول تاریخ همانند دیگر شهرها با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای استراتژیک و زیرسـاختی ازجملـه وجـود میـدانهای
نفتی و مع ادن ،به رشد و توسعه خود افزوده است ،ولی در فرآیند توسعه و رشـد ،مشـکالتی در ارتبـا عـدالت تـوزیعی و
دسترسی به نیازهای اساسی شهروندان به وجود آمده است که در زمانها و مکانهای مختلف ،متفاوت میباشد؛ بررسی و
تحلیل فضایی متغیرهای فقر ،ناامنی ،بیکاری ،دسترسی به خدمات شهری و ...در سطح مناطق شهری بیانگر وجود افتراق
مکانی و فضایی گسترده در بین محالت شهری اهواز اسـت و الگـوی موجـود ساختوسـاز مسـکن و سـرمایهگذاری آن
متناسب با رشد و توسعه شهر اهواز چه در مقیاس فضایی و چه در مقیاس جمعیتی نبوده است و نظام سیاسی و مـدیریت
شهری حاکم بر شهر اهواز درواقع نتوانسته است به تقاضاهای گروههای مختلف جامعه متناسب با توان مالی آنها پاسـخ
دهد ،در تأیید این امر با توجه به وجود و گستردگی اراضی ملی و قهـوهای در بافتهـای درونـی شـهر اهـواز و جانمـایی
نامناسب مسکن مهر که در پیرامون شهر اهواز واقعشده است ،نرخ رشد باالی جمعیت در طی سـالهای بعـد از جنـگ و
مهاجرتهای گسترده از روستاها و شهرهای دیگر بـه ایـن شـهر و وجـود ظرفیتهـا و نیـروی انسـانی گسـترده بـرای
ساختوساز مسکن ،نکته جالبتوجه این است که شهر اهواز رتبه اول حاشیهنشینی را در بین شهرها و اسـتانهای ایـران
به خود اختصاص داده است ،این درحالیکه اتفاق میافتد که در بین مناطق شهری اهواز مناطق  5و  1بیشترین ساخت و
ساخت مسکن و سرمایهگذاری را داشتهاند در قیاس با مناطق  2و  7دو برابر بیشتر در بخش مسکن جذب سـرمایه شـده
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است ،قابلذکر است منطقه  5نسبت به منطقه  2و  7تراکم جمعیتی بسیار پـایینی داشـته ولـی ساختوسـازهای صـورت
گرفته در مناطق مذکور بیشتر با نگرش و دید سرمایهای و بورس بازی انجامیافتـه اسـت و مسـاکن ساختهشـده در ایـن
مناطق گرهی از مشکالت سکونتی  11درصد از حاشیه نشینان شهر اهـواز را بـاز نکـرده اسـت .بـرای مثـال بـر اسـاس
یافتههای میدانی و مصاحبه با اهالی و ساکنین محالت متفاوت در سطح شهر اهواز میتوان گفت ،کـه در محـالت بـاال
شهر اهواز مثل زیتون و کیانآباد و کیان پارس ،ایجاد مسکن و ساختوساز بیشتر بـهمنظور نیـاز دارایـی و بـورس بـازی
صورت میگیرد .در محالت متوس شهر مثل گلستان و باهنر ،ساختوساز بیشتر باهدف نیاز مصرفی و در مرحله بعد نیاز
سرمایهای و بیشتر مساکن این بخش بهصورت رهن و اجاره در اختیار قشرهای مختلف مردم قـرار داده میشـوند .و امـا
مناطق پاییندست شهر و حاشیهنشینان بیشتر ساختوساز باهدف نیاز مصرفی صورت میگیـرد و گـاهی زمینهـای ایـن
محالت نیز توس ثروتمندان خریدار میشوند تا در آینده و در دورههای رونق مورد ساختوساز قرار بگیرند .درنهایت کـه
الگوی سرمایهگذاری مسکن در کالنشهر اهواز از روند بسیار نامتعادلی پیـروی کـرده اسـت و در بحـ سیاسـتگذاری
مسکن ،گروههای بیشتری در قالب گروههای قومی و قبیلهای ازجمله اعراب و مهاجران و گروههـای کمدرآمـد جامعـه از
نظام رسمی برنامهریزی خارجشدهاند و در شکل گیری این پدیده عالوه بـر عوامـل کـالن ،عوامـل کالبـدی ،زیرسـاختی،
زیستمحیطی و اقتصادی و اجتماعی باع شکاف در برخورداری از اساسیترین حق به شهر گروههای متفاوت جامعه در
ارتبا با نیاز سکونتی شدهاند و بازتاب کالبدی آن بهصورت گستردگی بافتهای حاشیهنشـین ،اراضـی قهـوهای و بافـت
فرسوده در سطح محالت شهری اهواز شده است .نتای حاصل از این پژوهش با نتـای و یافتـههای ویـدمن و همکـاران
( ،)5105حسین الحق ( ،)5105آلبرز و کریستوفرز ( ،)5101آروندل و هوکشـتنباخ ( ،)5101برهـانی و همکـاران (،)0331
لشکری تفرشی و همکاران ( ،)0331ایمانی شاملو و همکاران ( )0332مطابقت داشته است و تحقیقات موردنظر با تکیهبر
رویکرد اقتصاد سیاسی فضا بر نقش قدرتها و بازیگران شهری در فضاهای شهری پرداخته و ساختار مسکن و فضـاهای
شهری را در شهرها موردبررسی قرار دادهاند؛ و بدین نتیجه وافق بودهاند کـه الگوهـای فضـایی سـرمایهگذاری در زمینـه
مسکن و زمین شهری در داخل شهرها محصول خصوصیسازی و تمرکززدایی است که باع تمرکز یکجانبه توسعه بـر
امالك و مستغالت شده است و بازار امالك و مستغالت بهمثابه کاالهای تجاری هستند کـه توسـ بـازیگران قدرتمنـد
شهری تولید و بازتولید میشوند و مالکیت امالك وابسته به عوامل مختلفی ازجمله موقعیت اجتماعی ،اهمیت فرهنگـی و
نفوذ سیاسی است .این تغییرات طبقه سرمایهدار و حاکم را با تولید ارزش اضـافی قـدرت بخشـیده و فضـاهای شـهری را
انحصاری و خصوصی کرده است و طبقات پایین جامعه را به حاشیه رانده است.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که بر گرفته از رساله دکتری میباشد حامی مالی نداشته است.
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