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 چکیده 
مسکن  فقیر در بازار رقابتی هایخانوارموجب حفاظت از  درآمدکم هایگروهبرای  قیمتارزانمسکن  تأمین 

مسکن  نتأمیدرآمدی از لحاظ  یهاگروه شکاف واگرایی و. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، تحلیل شودمی
ز ااصفهان است. پژوهش حاضر  شهرکالنکمی و کیفی مسکن در  هایشاخصاصفهان و بررسی  شهرکالندر 

ان ی شهر اصفهانونق محدودهآماری مربوط به  جامعهیلی است. تحل-روش، توصیفی ازنظرلحاظ هدف، کاربردی و 
اضای شاخص تق، شاخص دسترسی و «یابونور» روش، Topsisو  SAW یهامدلاست. از  1395در سال 

ربنا، وع تصرف، سطح زیپژوهش مشتمل بر ن متغیرهایاست.  شدهاستفاده هادادهتحلیل  برایمناسب مسکن 
شهر  درآمدکم هایگروه ینهدرزممسکن  تسهیالت از یبرخوردار تعداد اتاق و بعد خانوار، کیفیت ابنیه، نوع مصالح،

 اصفهان است.
از میرانگین  درآمردکم یهراگروهبررای ، Topsisو  SAW یهامدل یژهومقدار  دهدمیپژوهش نشان  هاییافته

ر جرود شرکاف دواز واگرایری  درآمدی حاکی یهاگروهباال بودن ضریب تغییرات در بین  .باشدیم تریینپامتوسط 
 ،Topsisو  SAW یهامردلنترای  حاصرل از محاسر ات ، برر اسراس درنتیجره. باشدیمدرآمدی  یهاگروهبین 

ر وضرعیت مناسر ی قررار ددر شهر اصفهان  درآمدکمهای مسکن در بین گروه یهاشاخصوضعیت کمی و کیفی 
 سال تا یشهر یاخانواره یبرا مسکن هزینه جینی بیانگر آن است که ضریب یابونور نتای  حاصل از روش ندارد.

بره  لرورنز، منحنی طورهمین. باشدیم افزایش حال در شکاف به بعد 1385 سال از داشت، اما نزولی یروند 1384
 سال در درآمدکم مسکن، دهک به دسترسی شاخص افزایش نابرابری در طول زمان صحه گذاشته است. بر اساس

 1395سرال،  پایران در د کند؛ امارا خری مسکن مترمربع یک تواندیمخانوار،  روز 75 درآمد کامل اندازپسبا  1383
 کرار کرردن لسرا 49 با تقری راً اول دهک یخانوارها ،1383 سال رسیده است. همچنین در روز 206 عدد به این

نترای   اسرت. رسریده سرال 103 بره میزان این 1395 سال اما در نمایند، تهیه را موردنیاز خودمسکن  توانستندیم
 دهک آن است که زیربنا در شهر اصفهان بیانگر مساحت ازنظر یدرآمد یهادهک در مسکن مؤثر یبرآورد تقاضا

 9/1به  1395سال  در عدادا این ؛ امااندداشته را مسکن تأمین توان مترمربع 11 تا 4 از 1383 سال در چهارم تا اول
 است. یافتهکاهشمترمربع  5 تا
 

 .اصفهان شهرکالن، Topsis، مدل SAWمدل ، درآمدکم هایگروهمسکن،  هایشاخص کلیدی:واژگان 
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 مقدمه

 فقرا ویژهبه شهر ساکنان برای قیمتارزان مسکن تأمین ،هاچالش ترینبزرگ از یکی شتابان، شهرنشینی واسطهبه

 شرایط در جهان سراسر در نفر میلیارد یک از بیش ،باوجوداینسکن بخش الینفک رفاه خانواده است. . مبود خواهد

 شهرها جهانی، هایگزارشبر اساس هستند.  مناسب مسکن مزایای فاقد و کنندمی زندگی شهری هایزاغه وحشتناک

. این امر بر کنندمی کوتاهی مسکن، تأمین ویژهبه شهرنشینی، یهاچالش این برابر در خود کردن آماده از وضوحبه

. شودمی هاآن، موجب کاهش تدریجی بلندمدتو در  گذاردمی تأثیررشد اقتصادی و محیط زندگی  اندازهایچشم

هر  اقتصادی هایفعالیت کل %10-20 و دارد کشور هر اقتصادی توسعه در اساسی نقش مسکن (.2010:2، 1ناتالیگا)

 از یکی تنهانه مسکن به . نیازشودمی محسوب خانوارها ثابت دارایی ترینبزرگ همچنین و دهدمی تشکیل را کشور

 که تأکیددارند امروز نظرانصاحب. شودمینیز محسوب  مردم استاندارد زندگی شاخص بلکه است انسانی اساسی هایپایه

، 2هنیالنباشد ) محیط با معماری پرمعنا و سازگار لحاظ از همچنین و باشد منطقی و اقتصادی راحت، باید مسکن

پس از غذا در رت ه دوم  یانسان یازهاین مراتبسلسلهانسان است. در  اساسی نیازهای از یکی مسلما مسکن (.168:2016

 هایقانون. در آیدمیبه شمار  هاآن ترینمهمن و ین حقوق تمام انسان، اولیدر ب ،نظرانصاحباعتقاد قرار دارد، اما به 

ه ک ایگونهبه شده، تأکید «تمام شهروندان یبرا یافکفراهم ساختن سرپناه مناسب و »شورها بر کاز  یاریبس یاساس

سالخورده،  جامعه، ممتاز کمتر اعضای ازجمله جامعه یک اقشار همه که است آن مستلزم حق یک عنوانبه مسکن

 صرفهبهمقرون باقیمتبهداشتی  و امن معقول، و و سرپناه مناسب نکد به مسیسرگردان با یماران روانیر، بیمحروم و فق

 (.2013:1، 3امو واوگانونباشند )داشته  یت حق تصرف دسترسیامن یدارا اجاره یا و

 همه برای مناسب مسکن حق همچنیناست.  بوده پایدار توسعه کار دستور در جهانی سطح در مسکن به دسترسی

برای تروی  این حق،  .است شدهبینیپیش شهری، فراگیر توسعه پیش رد مهم فاکتورهای بین شهری، در ساکنان

 در سکونت بر پیش رد هاشهرداری و دولت ره ران مستغالت، و امالک هایآژانس بر نیاز فوریطرفداران حقوق شهر، 

 درآمدکم هایگروهبرای  قیمتارزانکه مسکن  اندکرده تأکیدمسکن  توسعه هایطرحفراگیر  رویکردراه  از شهری فضای

 هایطرحاز  ایمجموعهدر قالب ، قیمتارزانمسکن  یهتهبنابراین  (.2020:1، 4وریس د واووئیز) یدنماشهری را فراهم 

 ایخانهبه  قیمتارزانمسکن (. 2019:98، 5لندمن و سکوبوتواست ) شدهمطرحشهری در شهرهای مختلف جهان  توسعه

 به ه وداشت مطابقت خانوار درآمد با نس تاً  آن قرار دارد، قیمت شدهمشخصقیمت  آستانه در یا و زیر درکه  شودمیگفته 

کنند  تأمین را خود معیشت تأمین برای موردنیاز اساسی نیازهای سایر تا دهدمی اجازه مسکن هایبرنامه نفعانذی

است.  شهری ساکنان همه زندگی شرایط ارتقاء برای مهم رویکرد یک درآمد با مسکن قیمت تعادل(. 2013:138، 6موشه)

مختلف شهری با فرآیندهای  هایط قهیکپارچگی و  شود حفظ خانوار درآمد با توانایی متناسب هک شودمی موجب امر این

جدای از اینکه مسکن یکی از حقوق اساسی  (.2015:82، 7نووالنت و همکاران دن وندهد )میرا به ود شهری  توسعه

طرد  ج ران راه ردی برای عنوانبه شهری توسعه معاصر هایبرنامه در قیمتارزان مسکن به انسان است، دسترسی

این امر  (.3:2018وریس،  د واووئیزاست ) شدهمعرفی مسکن باالی هزینه دلیل به شهرها از درآمدکم و فقیر هایگروه

 ساکنان همه بین مساوی طوربهو کاالهای فضایی اولیه،  یافتهتوسعه مسکونی که واحدهای شودمیزمانی عملیاتی 
                                                           
1. Nallathiga 

2. Henilane 

3 . Ugonabo& Emoh 

4. Uwayezu & de Vries 

5. Sekoboto & Landman 

6. Mosha 

7. van den Nouwelant et al 
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با بازار  تواندمیبرای این ط قه از مردم  قیمتارزانمسکن  توسعه. بنابراین شودمی توزیع درآمدکم گروه ویژهبه شهری

 (.2018:655، 1جانکمان و همکارانشود ) درآمدکم هایگروهرقابتی مسکن مقابله کند و مانع حذف 

مناسب  مسکن نتأمیعدم  ازجملهتمرکز روزافزون جمعیت در شهرهای بزرگ کشور موجب پیدایش مشکالت زیادی 

ن شهر ، سومیفرنمیلیون  دود دوحبا جمعیتی  شده است. شهر اصفهان هاآنجمعیتی و درآمدی برای  هایگروهبرای تمام 

در بخش  خصوصبهیادی صورت گرفته همچنان با مشکالت ز هایتالش، باوجود. آیدمیپرجمعیت کشور به شمار 

 تأثیره ی است کفرهنگی، کال دی و محیطبخش مسکن دارای ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی، مسکن مواجه است. 

دم تعادل هان نشانگر عبخش مسکن در مناطق شهری اصف یهاشاخصسیمای شهر دارد. بررسی اجمالی بر  ایگسترده

یفیت ابنیه کیین بودن . وجود مسائل زیاد نظیر بدمسکنی، پااز آن است های درآمدی مختلف در برخورداریو توازن گروه

رای بدم مالکیت مسکن عفرسوده و مناطق اسکان غیررسمی،  هایبافت خصوصبهدر سطح وسیعی از شهر اصفهان 

گرانی وجب نممگیری از خانوارهای شهری و نیز ضعف در تخصیص عادالنه اعت ارت دولتی بخش مسکن، سهم چش

 یفی مسکنکمی و ک هایشاخصبر همین اساس پژوهش حاضر به دن ال تحلیل برنامه ریزان و کارشناسان شده است. 

 است: زیر هایپرسشبه  گوییپاسخدر این راستا، به دن ال  است. درآمدکم هایگروه

 اصفهان در طول زمان، متحمل چه تغییراتی  شهرکالن درآمدی یهاگروهکمی و کیفی مسکن در بین  هایشاخص

 شده است؟

 از چه روندی اصفهان  شهرکالندر کمی و کیفی مسکن  هایشاخص درآمدی نس ت به یهاگروه ضریب تغییرات

 ؟کندمیت عیت 

  اصفهان چگونه است؟ شهرکالنزیربنا در  مساحت ازنظر یدرآمد یهادهک در مسکن مؤثر یتقاضا 

  مسکن چگونه است؟ تأمیناصفهان از لحاظ  شهرکالندر  یدرآمد یهادهکضریب جینی و شاخص دسترسی 

 مسکن اند. نتای  پژوهش گویای آن است کهدرآمد پرداختهای به مسکن خانوارهای کم( در مقاله2019)2لیو همکاران

 منفی تأثیر مالی بار همچنین و رفاه و سالمتی ازنظر درآمدکم خانوارهای از توجهیقابلبخش زندگی بر پایین  باکیفیت

دهد که کشورها قیمت نشان میالمللی در توسعه مسکن ارزانبررسی سوابق تاریخی بین(، با 2013)3ادادنگذاشته است. 

های تهیه حلای و راهدسازی مناطق فقیرنشین و زاغهبخشی و توانمنترکی ی از توان قیمت از طریقبا مسکن ارزان

ها بسته به بازار و شرایط استطاعت جمعیت شهری برای خرید مسکن، این اند. آنمسکن ان وه بازار محور مقابله نموده

ه کیفیت ای ب( در مقاله2012)4امانوئل اند.راه ردها را برای برآورده ساختن اهداف اجتماعی و اقتصادی تنظیم نموده

های کمی و کیفی مسکن پرداخته است. نتای  حاصل از این درآمد از لحاظ شاخصهای کممسکن و تهیه مسکن گروه

درآمد برای ارتقای کیفیت پژوهش بیانگر آن است که رویکرد سیستم اجتماعی باید جهت به ود کیفیت مسکن کم

 زندگی، تغییر کند.

 هایشهرستان در مسکن کیفی و کمی هایشاخص ارزیابی و ای به تحلیلمقاله( در 1399) یاحمدرضایی آدریانی و 

 عنوانبه نخست رت ه در اصفهان ها، شهرستاناند. بر اساس نتای  پژوهش آناصفهان م ادرت کرده استان

 در هارستانشه سایر و شدهشناخته شهرستان ترینمحروم عنوانبه شهرفریدون شهرستان و شهرستان ترینیافتهتوسعه

یافتگی مناطق ای به سنجش توسعه( در مقاله1392همکاران )اند. هادی زاده زرگر و قرارگرفته دو این مابین طیفی

                                                           
1. Jonkman et al 

2 . Liu et al 

3 . Edadan 

4 . Emmanuel 
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های کمی و کیفی در بخش اند. بر اساس نتای  این پژوهش، از لحاظ شاخصشهری اصفهان در بخش مسکن پرداخته

 منطقهترین (، محروم-719/0) یازامتبا کسب کمترین  14( و منطقه 574/0) یازامتمسکن، منطقه یک با کسب بیشترین 

 اند.شهری اصفهان بوده

 

 مبانی نظری

بالقوه تعریف کرده  بازده با ملموس دارایی عنوانبه ،2ریکاردوو  (1776اسمیت، کاال )یک  عنوانبه، مسکن را 1اسمیت 

یا تحت تملک بودن  ایاجارهتعریف کرده، بدون اینکه به  ثابت دارایی عنوانبهرا  ، مسکن3جونز .(1817ریکاردو، است )

توسط کارگر  کهدرصورتیاست؛ یک سرمایه تعریف کرده  عنوانبها ، مسکن ر4. مارشال(1871جونز، باشد )آن توجه کرده 

مارشال، شود )مییک کاال در نظر گرفته  عنوانبهتوسط کارگر اداره نشود،  کهدرصورتیاداره شود، ش یه ماشین است و 

 و اجتماعی هایمراق ت مراکز ،هاخوابگاه در نشیمن هایاتاق خانه و آپارتمان، عنوانبهمسکن (، 2016) یالنهن. (1890

 نظر در سال طول تمام در زندگی برای است. مسکن کمکی محل و اتاق چند یا یک شامل مسکناست.  شدهتعریفغیره 

 و هاگالری مشترک، راهروهای ،هاپلهراه) استفاده مشترک هایمحل یا خیابان به مستقیم دسترسی باید و است شدهگرفته

 داخلی کمدهای ان ار و هایاتاق حمام، بهداشتی، هایاتاق راهروها، آشپزخانه، شامل کمکی هایمحلباشد.  داشته( غیره

 و فرهنگی امکانات مذکور، موارد بر عالوه ،کمکی اماکن عنوانبه اجتماعی هایمراق ت مراکز و هاخوابگاه است. در

ن در تمام کمس، 5جی ویاز دیدگاه  (.2016:173هنیالن، است ) شدهگرفته نظر در نیز پزشکی خدمات امکانات و شهری

ا اجتماع را به یمحله  یکه کرد یگ دربرمیرا  یو رفاه یسرپناه است. همه خدمات اجتماع یکش از یب یزیچ انشعاباتش

 هر سالمت و اقتصادی اجتماعی، در بافت حیاتی جزء یک به . مسکنسازدمیرهنمون  یطیمح یو شاداب یسرزندگسمت 

ن کاست. مس ناپذیرجداییانسان  سیاسی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، توسعه خش ازیاست. تار شدهت دیل ملت

 و وریبهره ،مندیرضایت اجتماعی، رفتار ،یارآمدکو  یبازده بر سالمت، عمیقی تأثیر ،زیستمحیط از واحد یک عنوانبه

جامعه است،  یو فرهنگ یو اجتماع یاقتصاد هایارزش دهندهانعکاسن یو اجتماع دارد. افزون بر ا افراد عمومی رفاه

است  یاز رشد اقتصاد اطمینانیقابلار یا معیشور و شاخص ک یکتمدن  یخیو تار یکیزین شاهد فیچنان چه بهتر

 (.122:2011 جی وی،)

 یدرصد از درآمدشان را برا 30ه ک ییف خانوارهایتوص یاست، برا شدهابداع 7توسط استون 6اصطالح فقر سرپناه 

 خصوصبه ییخانوارهاندارند.  شاناساسی یازهایر نیبرآورده نمودن سا یبرا یافکو پول  کنندمین پرداخت کمس

 یبرا چراکه شوندمیده شناخته  انیز یخانوارها عنوانبه، کنندمیدرصد پرداخت  30ش از یه بک، درآمدکم یخانوارها

 از ، مراق تونقلحمل پوشاک، غذایی، مواد ازجمله مسکن غیر نیازهای ازجمله ینکرمسیغ هایهزینهر یپرداخت سا

 (.2015:1، 9همکاران و کالینسون؛ 2013:2، 8پیووهستند )مواجه  ایعدیدهالت کپزشکی با مش هایمراق ت و کودکان

دارد  تأکیداست. این رویکرد  داشته رواج استرالیا و اناداک ،متحدهایاالت اروپا، در 1980 دهه ، درقیمتارزانمسکن  رویکرد

                                                           
1. Smith 

2. Ricardo 

3. Jevons 

4. Marshall 

5. Jiboye 

6 . Shelter Poverty 

7.  Stone 

8.  Pivo 

9 . Collinson et al 
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 تأثیربهداشت  و غذا ازجمله دیگر اساسی نیازهای رفع در شخص که برآورده کردن نیازهای مسکن ن اید بر توانایی

 وبرتشود )می درآمدکم هایخانواده برای مکانی جدایی گزینی موجب قیمتارزانمسکن  نامناسب تأمینبگذارد. 

و  یافتهتوسعهبخشی از بازار مسکن کشورهای  قیمتارزانمسکن (، 2011)2به اعتقاد لین(. 2020:2، 1همکاران

 و اساساً است شدهساخته مسکونی مصارف برای که شودمیگفته  ایخانه. این نوع مسکن به آیدمیبه شمار  توسعهدرحال

 مسکن امنیت از حمایت از مهمی بخش قیمتارزان . مسکنکندمی فراهم مردم زندگی برای را امنی و شخصی مکان

 اجتماعی بازار در کمتری رقابت قدرت یا درآمدکم که شودمی ارائه مشتریانی به محلی دولت توسط که است اجتماعی

 مسکن اصلی دهندهارائه ازآنجاکهدارای سه ویژگی کلیدی است. نخست، مشارکت دولت:  قیمتارزاندارند. مسکن 

 توسط قیمتارزان مسکن هستند. بنابراین، پروژه هادولت بلکه نیست مستغالت و امالک دهندگانتوسعه ،قیمتارزان

. دوم، شودمی ریزیبرنامه خانه قیمت سطح و ساختمان استانداردهای مسکن، نوع انتخاب مکان، ازجمله دولت،

دارد.  وجود محدودیت درآمدکم جمعیت مانند ،قیمتارزان مسکن کنندگانمصرف برای هستند: ثابت کنندگانمصرف

، درواقعپیشینه تدوین کرده است.  و درآمد سطح خانواده، ، اصول زیادی نظیر اعضایقیمتارزاندولت برای خرید مسکن 

 عرضه تعداد ،طورکلیبهمتقاضی:  یچیدهپ. سوم، انتخاب شودمی باز خاص کنندگانمصرف برای قیمتارزانمسکن  بازار

 بازار بر و دهدمی کاهش را مسکن قیمت باشد، تقاضا از بیشتر عرضه اگر است، زیرا تقاضا از کمتر قیمتارزانمسکن 

 خرید برای افراد توانایی استطاعت به قابلیت(، 2020)3به باور لیتمن(. 2011:11لین، گذارد )می تأثیر تجاری مسکن

 هایهزینه عنوانبه سنتی طوربه قیمتارزاندارد مسکن  اشاره سرپناه و غذا درمانی، خدمات مانند اصلی خدمات و کاالها

مقدار  که شودمی تعریف( اساسی خدمات و نگهداری و تعمیر بیمه، امالک، بر مالیات اوقات گاهی رهن و اجاره و) مسکن

و  هابرنامه، 1، در جدول شماره درمجموع (.10:2020لیتمن، است ) خانوار بودجه یا درآمد درصد 30 از کمتر آن

 است. شدهبیان، درآمدکم هایگروهمسکن  تأمینجهانی در ارت اط با  هایسیاست
 

 ،درآمدکم هایگروهمسکن  تأمینجهانی در ارتباط با  هایسیاستو  هابرنامه. 1شماره جدول 

 هاگزارش هاسیاستراه ردها و  طرح دیدگاه و مفاهیم 

 هایسیاست
تعدیل 
 ساختاری

 عنوانبهنگرش به مسکن 
 اجتماعی هایهزینه

 هایموعهمجمستقیم دولت ) وسازهایساختتولید ان وه و 
ت بخشی و سیاس هایسیاستبر  تأکیدتولید ان وه(. – آپارتمانی

 غیررسمی هایسکونتگاه سازیپاک

- 

ارتقا و به ود وضعیت  ه یتات یک
 و کمک به پایداری هاسکونتگاه

، محیطی اجتماعیآنان از لحاظ 
و تحقق راه رد سرپناه مناسب 

 برای همه

 هایطرحراه ردهای به رسمیت شناختن بخش غیررسمی، 
 زمین و خدمات و پرداخت یارانه زمین و مسکن تأمین

ن دومین کنفرانس سازمابیانیه ونکور، 
ملل درباره اسکان، سرپناه فقر 

، 1980نیازهای پایه بانک جهانی 
 هایطرحارزیابی بانک جهانی از 

 .1981-83زمین و خدمات 

راه رد جهانی 
 سرپناه تأمین

بر اتخاذ سیاست اجزای  تأکید
بر پایه مشارکت اجتماعی معین، 

با  گذاریسیاست خألدر مقابل 
توسعه  ریزیبرنامهنقدی بر نظام 
 80و  70 هایدههشهری در 

ش ت بخبر مشارک تأکید، به ود مدیریت شهرها با توانمندسازی
 یدتأکمالی مسکن و ظریف سازی با  تأمینخصوصی و عمومی، 
 بر دو محور راه ردی،

 سرپناه مناسب برای همه، تأمیننخست؛  
در کانون  درآمدکم هایگروهدوم؛ قرار دادن قرار دادن  

و  رهنگی از آناننژادی، قومی، ف هایت عیض، رفع ریزیبرنامه
 مسکن. تأمین هایبرنامهتوجه به حقوق زنان در 

 گزارش استان ول

 52:1397: توکلی نیا و ضرغامی، نبعم

                                                           
1.  Berto et al 

2.  Litman 

3.  Lin 
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نخست انقالب  هایسالدولت در  صورت گرفته است. سالهپن  هایبرنامهمسکن در قالب  گذاریسیاستدر ایران، 

 در مسکونی اراضی واگذاری به توجه نیز و قیمتارزان و ایحواله مصالح مسکن، خرید تسهیالت بر عرضه (68-1357)

 جدید شهرهای توسعه و آزاد بازار تقویتبر ( 1368-76) سازندگی دولت در اصلی هایسیاستوسیع تمرکز کرد.  مقیاس

 تقویت و آزاد بازار اقتصاد به توجه ،سازانان وه از حمایت و ساخت و خرید تسهیالت اعطای ازجمله اقداماتی و انجام

 تقویت تداوم مشتمل بر( 1376-84) اصالحات دوره هایسیاست ترینمهممتمرکز بوده است.  مسکن ایسرمایه تقاضای

نظیر  هاییاقدامو در این راستا  بوده دولتی مداخله محدودیت و فرسوده بافت به توجه استیجاری، مسکن توسعه آزاد، بازار

 بر تأکید استیجاری، و تملیک شرطبه اجاره مسکن توسعه ،سازانان وه از حمایت و ساخت و خرید تسهیالت اعطای

 محدود بر( 1384-92) محور عدالت دولت درسیاست عمده . استشهری صورت گرفته  فرسوده هایبافت بازسازی

 افزایش مسکن، جامع طرح تهیه ازجمله هاییاقداماست و در این راستا  اقتصاد در عظیم مداخالت و آزاد بازار نمودن

در شهرهای جدید،  خصوصبهساخت مسکن مهر  طورهمینساخت و  تسهیالت اعطای و زمین بلندمدت اجاره بر تمرکز

غیررسمی صورت گرفته  هایسکونتگاهساماندهی و توانمندسازی  هایطرحفرسوده و تهیه  هایبافتنوسازی و بهسازی 

نقشه راه بخش مسکن تا افق  عنوانبه طرح جامع مسکن روزرسانیبهبازنگری و در دولت اعتدال به اقداماتی نظیر  است.

مسکن اجتماعی( بین وزارت راه و مشترک )برای توسعه مالی بخش مسکن و تدوین برنامه  ریزیبرنامه ،1404سال 

، به 2 شمارهدر جدول  .(1398برادران و همکاران، است )توجه شده  رفاه اجتماعیزارت تعاون، کار و وشهرسازی 

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران -توسعه اقتصادی سالهپن  هایبرنامهمسکن در  هایبرنامه ترینمهم

 است. شدهاشاره
 

 اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران-اقتصادیتوسعه  سالهپنج هایبرنامهجایگاه مسکن در  .2شماره جدول 

 هایبرنامه
 سالهپن 

 در بخش مسکن هابرنامه ترینمهم بازه زمانی

 شهرهای در ساختهپیش صنایع ایجاد و متوسط و بزرگ شهرهای در بتنی هایسازه تروی  و توسعه  1368-1372 نخست
 مسکن ان وه تولید تشویق برای بزرگ

  وارداتی. مصالح جایگزینی منظوربه پتروشیمی صنایع خصوصبه ساختمانی، مصالح از استفاده 

 زمین از بهینه استفاده  1374-1378 دوم

 درآمدکم متقاضیان برای مسکن احداث به کمک 

  مسکونی زیربنای سطح متوسط تقلیل 

 مسکن بانک مالی منابع تقویت نوین، وسازساخت فنون آموزش 

 مسکن بخش به خصوصی مالی مؤسسات ورود اعت اری، و مالی آزادسازی مسکن، بازار تنظیم  1379-1383 سوم

  مسکن هایوام سقف افزایش سود، نرخ تعیین برای هابانک به عمل آزادی 

  زمین بازار آزادسازی 

  زمین، هایواگذاری کاهش 

 هامالیات کاهش طریق از سازیکوچک و سازیان وه تشویق 

  اعت ارات و زمین واگذاری 

 (بومی معماری) اسالمی - ایرانی شهرسازی و معماری الگوهای تروی   1384-1388 چهارم

  هاساختمان نمای ساخت و طراحی در اسالمی – ایرانی معماری اصول رعایت 

 ساخت مسکن مهر  1390-1394 پنجم

 غیررسمی هایسکونتگاهفرسوده و  هایبافت در نوسازی و بهسازی 

 مخصوص کوچک مسکونی واحدهای ساخت برای بانکی تسهیالت و قیمتارزان اعطای زمین 
 از جانب دولت جوان، هایزوج به اجاره

  روستاها و شهرها در اسالمی -ایرانی شهرسازی و معماری الگوهای تروی. 

 درآمدکم هایگروهو زمین برای  قیمتارزانمنابع مالی و تسهیالت  تأمین  1396-1400 ششم

 مسکن اجتماعی و حمایتی() یازمنداننبر ایجاد مسکن برای  تأکید 
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  فرسوده هایبافتاحصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در 

  ای از مزای هاآنو برخورداری  نشینحاشیهارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق
 غیرمجاز. هایسکونتگاهو پیشگیری از ایجاد  نگریپیششهرنشینی و 

 1399ان، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایر گانهشش هایبرنامه: استخراج نگارندگان از منبع

 

 روش پژوهش

نی قانو حدودهمآماری مربوط به  جامعهحلیلی است. ت-روش، توصیفی ازنظرپژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و 

 جزئیات از درآمدکم یهاگروه حوزه مسکن مهم یهاشاخص موردنیاز یآمارهااست.  1395شهر اصفهان در سال 

 از پژوهش منظور این در یقرارداد صورتبه همچنین .است شدهاستخراج (1395خانوار )درآمد  و هزینه آمارهای مربوط به

 شدهاستفاده هادادهشاخص برای تحلیل  16از  .باشدیم موردمطالعه جامعه چهارم تا اول یهادهک ؛درآمدکم یهاگروه

اضای مناسب ، شاخص دسترسی و شاخص تقیابونور ، روشSAWتاپسیس و  هایمدل. از (3 شمارهجدول است )

مسکن  هایشاخصکاف شپژوهش حاضر به دن ال شناخت همگرایی یا  چراکه، استفاده شد هادادهبرای تحلیل مسکن 

 .اصفهان است شهرکالندرآمدی  هایگروهدر 

ن یکه در م ادله ب هاییمدل) یج ران هایمدلس است که جزء یروش تاپس ،1هچند شاخص گیریتصمیم هایروشاز  یکی

نه یگز تریننزدیکارجح خواهد بود که  ایگزینه یسازش زیرگروه هایمدل)در  2یسازش زیرگروهمهم است( از  هاشاخص

 ر است:یمدل به شرح ز یساختار کل نده باشد( است کهیآ حلراهبه 

 است. شدهتشکیلشهر  mشاخص و  nس از ین ماتری: اگیریتصمیمس یل ماتریتشک -1

مث ت و  هایشاخصچند شاخصه، وجود  هایگیریتصمیمیک نکته مهم در ماتریس : استانداردشدهس یل ماتریتشک -2

ریق است از ط با یکدیگر، الزم هاشاخص. لذا برای امکان مقایسه باشدمیمختلف در یک ماتریس  هایمقیاسمنفی با 

س یاترمک یا به رموجود  گیریتصمیمس ین مرحله ماتریدر ابهنجارسازی قابلیت مقایسه را با هم پیدا کنند.  هایروش

 :شودمیل یر ت دیبا استفاده از فرمول ز« اس شدهیمق یب»

𝑓𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

√∑ 𝑋𝑖𝑗
2𝑛

𝑖=1

    , 𝑖 = 1,2, … , 𝑚: 𝑗 = 1,2, … , 𝑛                                   (1)  

 باشند.ام می jام و بعد  iمقدار نرمال شده گزینه  𝑓𝑖𝑗مقدار اولیهو  𝑋𝑖𝑗که در آن

رخوردار است باز اهمیت اساسی  هاشاخصیین وزن چند شاخصه، تع گیریتصمیمدر فرایند : هاشاخصبه  یوزن ده -3

 .گیردمیانند آن انجام م، آنتروپی شانون و Linamp ،AHP ،ANP ازجملهمختلف  هایروشکه این امر با استفاده از 

، هر شاخص س وزنیشده در ماتر اسیمق یس بیق ضرب ماتریس از طرین ماتریاس شده موزون: ایمق یس بیماتر -4

 .گرددمیحاصل 

ن یتر( و کم+A) ده آل مث تیا عنوانبهخص مقدار هر شا ترینبزرگن مرحله ی: در ایمث ت و منف هایآلده یافتن ای -5

 .گرددمین یی( تع-A) یده آل منفیا عنوانبهمقدار هر شاخص 

ده آل یا هایجواباز  هاگزینهک از یهر  یدسیرحله پنجم فاصله اقلمن مرحله به کمک ی: اییمحاس ه اندازه جدا -6

 :گرددمیمربوط به هر شاخص مسئله، محاس ه  یمث ت و منف

 (2) i=1,2,…m ⟶ Di
+ = √∑ (𝑛

𝑗=1 Vij − Vj
+)2 

                                                           
1 . Multiple attribute decision making 

2 . Compromising – subgroup 
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 (3) i=1,2,…m ⟶ Di
− = √∑ (𝑛

𝑗=1 Vij − Vj
−)2 

 :گرددمیف یر تعریز صورتبه ینس  یکین نزدیده آل: ایا حلراهبه  Ai ینس  یکیمحاس ه نزد -7

 (4) i=1,2,…m, < 𝐶𝐿𝑖 ≤ CLi =
𝐷𝑖

−

(𝐷𝑖
−+𝐷𝑖

+)
 → 

 . 𝐶𝐿𝑖)شهرها( بر اساس هاگزینهک از یهر  بندیرت ه -8

چند شاخصه  گیریتصمیم هایروشدر  شدهگرفتهبکار  هایروش ترینقدیمییکی از  (SAW) وزنیروش مجموع ساده 

تابع زیر  صورتبه( Aگزینه ) ترینمناسب( برای آن، هاشاخص)اوزان اهمیت  Wبا مفروض بودن بردار  کهطوریبهاست. 

 :شودمیمحاس ه 

{𝐴|𝑚𝑎𝑥𝑖
∑ 𝑤𝑖.𝑟𝑖𝑗𝑗

∑ 𝑤𝑗𝑗
(5رابطه )                            {  

∑1=و چنانچه  𝑤𝑗𝑗 :باشد ط ق تابع زیر داریم 

{𝐴|𝑚𝑎𝑥𝑖 ∑ 𝑤𝑖. 𝑟𝑖𝑗𝑗 (6رابطه )         {  

با بیشترین مطلوبیت انتخاب شود. در این  ایگزینهاین روش سعی به برآورد تابع مطلوبیتی به ازای هر گزینه است تا  در

این روش با محاس ه اوزان اهمیت  یگر است. درداز یک هاشاخصروش فرض بر استقالل ارجحیت و مجزا بودن آثار 

 .یافتدست هاگزینهبه ارجحیت  راحتیبه توانمی هاشاخص
 

 پژوهش هایشاخص .3شمارهجدول 

 تعداد نفر به ازاء اتاق 

  مسکونی دارای اسکلت فلزیواحدهای 

 سرانه اتاق 

  (مترمربع)سرانه زیربنا به ازای فرد 

  ؛آرمهبتونواحدهای مسکونی دارای 

  متوسط تعداد اتاق 

 )متوسط سرانه زیربنا به ازای خانوار )مترمربع 

 متوسط تعداد افراد خانوار 

 کمی هایشاخص

 ابنیه؛ کیفیت 

  آشپزخانه، اینترنت، حمام، کشیلولهآبواحدهای مسکونی از لحاظ تسهیالت رفاهی نظیر ،
 تلفن و گاز؛

 .امنیت تصرف 

 کیفی هایشاخص

2019همکاران،  و؛ لی2012؛ امانوئل، 1392زرگر و همکاران،  هادی زاده؛ 1399رضایی آدریانی و احمدی،  :نبعم  

 

موردمطالعهمحدوده کمی و کیفی مسکن در  هایشاخصتحوالت   

شکل دارد )در قلب فالت ایران قرار  مترمربعکیلو 250حدود  یاپهنهشهر تاریخی اصفهان، مرکز استان اصفهان، با 

درجه و  32دقیقه تا  32درجه و  32دقیقه طول شرقی و  50درجه و  51دقیقه تا  41درجه و  51. این شهر بین (1 شماره

 .باشدیممتر و مرکز شهرستان و استان اصفهان  1570دقیقه عرض شمالی قرار دارد. ارتفاع این شهر از سطح دریا  51

زاگرس  هایکوهشرقی  یهادامنهو بر  رودزاینده یهاآبرفتز ا یاجلگهدر  مترمربعکیلو 215این شهر با وسعتی در حدود 

 .قرار دارد
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 موردمطالعهمنطقه . 1شماره شکل 

 

نوع تصرف، سطح زیربنا، کیفیت  ازجملهدر شهر اصفهان  درآمدکم یهاکمی و کیفی مسکن گروه هایشاخصوضعیت 

مسکن نیاز به مطالعه آماری دارد که در ادامه به این  تسهیالت از یبرخوردار تعداد اتاق و بعد خانوار، ابنیه، نوع مصالح،

 است. شدهپرداختهآمارها 

 نوع تصرف 

 تریینپا جامعه یهادهک سایر به نس ت ملکی مسکن از درآمدکم یها، سهم گروه4 شماره جدول اطالعات بر اساس 

از  یناننشاجارهسهم  درصد رسیده و 5/61به درصد  2/76از  1395تا  1386از سال  درمجموع. درصد مالکیت باشدیم

در طول دوره مذکور سیر نزولی شاخص  گرنشان دو برابر افزایش داشته است. این امر درصد یعنی تقری اً 3/26به  6/16

، 35، 1/20یب برابر با به ترت موردمطالعهدر چهار دهک اول در سال آغازین دوره  ینینشاجارهدارد. میزان  موردمطالعه

 بارهدرایناست. نکته حائز اهمیت  یافتهافزایشدرصد  15، 5/27، 9/35، 7/57به  1395بوده است که در سال  25، 7/15

 .باشدیمارتقاء این شاخص برای دهک چهارم جامعه هدف 
 

 1386-95شهر اصفهان  یدرآمد مختلف یهاگروه در مسکن تصرف نوع .4شماره  جدول 

 

 دهک

1386 1387 1388 1389 1395 

 سایر مستأجر مالک سایر مستأجر مالک سایر مستأجر مالک سایر مستأجر مالک سایر مستأجر مالک

1 6/75 1/20 3/4 3/62 8/32 7/4 3/33 9/61 8/4 51 3/33 6/16 35 7/57 3/7 

2 60 35 5 3/62 1/28 6/9 8/23 5/71 7/4 6/40 9/45 5/13 9/35 9/35 2/28 

3 4/68 7/15 9/15 3/52 8/23 8/23 2/33 9/61 9/4 7/56 8/37 5/5 5/67 5/27 5 

4 65 25 10 60 45 5 5/28 5/71 0 50 7/27 3/22 80 15 5 

5 65 25 10 8/81 6/13 5/4 3/52 1/38 5/9 5/71 18 5/10 5/72 5/17 10 

6 2/84 2/5 6/10 7/75 14/7 5/9 4/61 3/29 5/9 4/78 9/18 7/2 5/52 30 5/17 

7 80 15 5 3/76 6/20 1/3 9/80 5/9 5/9 8/81 8/8 4/9 35 5/47 5/17 

8 4/89 2/5 4/5 6/63 3/33 1/3 1/76 4/4 6/19 2/83 7/8 1/8 70 5/12 5/17 

9 80 15 5 60 35 5 1/76 5/19 7/4 1/89 5/5 4/5 5/77 5/12 10 
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10 7/94 2/5 1/0 9/80 2/14 7/4 100 0 0 4/86 5/4 1/9 75 5/17 5/7 

 5/12 3/26 5/61 5/10 9/20 8/68 7/6 8/36 5/56 1/9 9/20 70 2/7 6/16 2/76 میانگین

 1386-95کشور،  یخانوارها درآمد و هزینه یآمارگیر طرح جزئیات ایران، آمار : مرکزنبعم

 

 سطح زیربنا

 کلیه در 1395 تا 1386 سال از پایین یهادهک در مسکونی یواحدها یزیربنا متوسط ،شدهانجام بررسی بر اساس 

 شمارهجدول باشد )یمباال  یهادهکبا  پایین یهادهک بین فراوان فاصله مهم نکته است. بوده کاهش حال در هادهک

5.) 

 

 1386-95زمانی  فاصله در یشهر یخانوارها اختیار در یزیربنا متوسط سرانه .5شماره جدول 

 10دهک  9دهک  8دهک  7دهک  6دهک  5دهک  4دهک  3دهک  2دهک  1دهک  سال

1386 7/65 8/65 5/74 9/75 1/93 1/108 9/95 8/97 6/94 145 

1387 7/50 1/60 3/65 3/76 8/87 1/100 3/105 6/101 2/111 122 

1388 50 1/55 9/61 2/69 9/86 8/83 7/91 6/89 105 105 

1389 5/53 58 55 3/66 1/78 8/80 6/83 95 101 110 

1395 58 59 54 68 86 86 78 85 102 108 

 1386-95، یشهر یخانوارها درآمد و هزینه یآمارگیر طرح گان بر اساسمطالعات نگارندمنبع: 

 

 کیفیت ابنیه 

 نامطلوب، با شرایط شاخص سه این ترکیب معموالً .باشدیم بنا سن و ساخت شیوه مصالح، نوع بازتاب ابنیه کیفیت

 یهاگروه در ابنیه ، کیفیت6 شمارهکرد. جدول  خواهند تولید مطلوب هاییفیتک بهتر، شرایط با و پایین هاییفیتک

 را نشان داده است. یدرآمد مختلف
 

 یدرآمد مختلف یهاگروه در ابنیه کیفیت .6شماره جدول 

 شاخص

 ط قات درآمدی

 باارزش تخری ی مرمتی ق ولقابل

 جمع مخروبه تخری ی

 2/1 3/31 8/1 5/29 35/30 3/36 درآمدکمهای گروه

 3/1 2/17 3/3 9/14 9/16 6/64 های درآمد متوسطگروه

 0 8 4/1 6/6 5/4 5/87 های درآمد باالگروه

 1/1 8/18 16/2 17 25/17 8/62 میانگین

 1399نگارندگان،  میدانی یهابرداشت و طرح تفصیلیمنبع: 

 

، اما این شاخص در بین باشدیم ق ولقابلدرصد کیفیت ابنیه در شهر اصفهان  8/62متوسط  طوربه کهدرحالی

عمر مفید واحدهای مسکونی  دهدیمو نشان  باشدیمدرصد بوده که بسیار نامناسب  3/36برابر با  درآمدکمهای گروه

این شرایط در مرمتی بودن، تخری ی بودن  ت عبههای درآمدی است. از سایر گروه تریینپانیز  هاگروهتحت تصرف این 

 (.2 شمارهشکل کند )یمنیز صدق  درآمدکمهای گروه واحدهای مسکونی
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 های درآمدی شهر اصفهانکیفیت ابنیه در گروه. 2شماره شکل 

 نوع مصالح

اظهار داشت که مصالح  توانیم، 1395با توجه به نتای  حاصل از طرح هزینه و درآمد خانوار شهر اصفهان سال  

های درآمدی دارند که در نس ت به سایر گروه یترکممقاومت  درآمدکمهای در واحدهای مسکونی گروه مورداستفاده

 (.7 شمارهجدول است )آورده شده  جدول
 

 1395های درآمدی شهر اصفهان، در مسکن گروه مورداستفادهنوع و درصد مصالح  .7شماره  جدول 

 سایر آرمهبتون اسکلت فلزی ط قه درآمدی

آجر و آهن یا 
 آهنسنگ و 

چوب آجر و 
یا سنگ و 
 چوب

تمام اجر با  بلوک سیمانی
 سنگ

 جمع

 %90 1 8 14 67 %2 %8 درآمدکم

 %80 1 6 11 62 %6 %14 درآمد متوسط

 %46 1 4 3 38 %19 %35 درآمد باال

 1395مرکز آمار ایران، طرح هزینه و درآمد خانوار شهر اصفهان، منبع: 

 

 تعداد اتاق و بعد خانوار

اتاق و برای  6/2شهر اصفهان برابر با  درآمدکمهای با توجه به آمار متوسط تعداد اتاق به ازاء خانوار برای گروه

نزدیکی ارقام فوق به هم، این  رغمیعل. باشدیم 2/3و برای پردرآمدها برابر با  9/2های با درآمد متوسط برابر با گروه

محاس ه کرد که  توانیم راحتیبهقرار گیرد. لذا  موردبررسیاق به ازاء نفر زمانی بارزتر است که سرانه ات هاتفاوت

اتاق وجود دارد ولی برای فرد متمول این آمار برابر با  63/0های درآمدی پایین فقط برای یک فرد در گروه کهدرحالی

است که نشان از این دارد که به ازای یک اتاق در خانوار  شدهمحاس ه. بنابراین شاخص نفر به اتاق نیز باشدیماتاق  3/1

 درآمدکمهای نفر وجود دارد. از طرفی بعد خانوار نیز در گروه 78/0نفر و برای یک اتاق در گروه پردرآمد  6/1 درآمدکم

 (.8 شمارهجدول است )های درآمدی بیشتر از سایر گروه
 

 طبقه درآمدی برحسباد افراد اتاق و متوسط تعد یهاشاخص. 8شماره جدول 

 متوسط تعداد افراد خانوار تعداد نفر به ازاء اتاق سرانه اتاق متوسط تعداد اتاق ط قه درآمدی

 76/4 6/1 63/0 6/2 درآمدکم

 4 2/1 85/0 9/2 درآمد متوسط

 1/3 78/0 28/1 2/3 درآمد باال

 1395اصفهان، مرکز آمار ایران، طرح هزینه و درآمد خانوار شهر منبع: 

 

0
100

قابل قبول مرمتی تخریبی

کیفیت ابنیه در گروه های مختلف درآمدی اصفهان

گروه های کم درآمد گروه های با درآمد متوسط

گروه های با درآمد باال
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 مسکن تسهیالت از یبرخوردار 

 یهاگروه یبرخوردار درصد روشنیبه و شودیم دیده یدرآمد مختلف یهابین گروه یآشکار تفاوت بخش این در 

و برق تفاوت چندانی  کشیلولهآبمثل دسترسی به  هاشاخص. ال ته در برخی از باشدیم سایرین از کمتر ،یدرآمد تریینپا

 هاتفاوتدیگری چون دسترسی به حمام و آشپزخانه  یهاشاخص، اما در شودینمهای درآمدی دیده در بین گروه

 (.9 شمارهجدول است ) یرترگچشم
 

 1395برخورداری از تسهیالت مسکن در سال  بر اساسدرصد خانوارهای شهر اصفهان . 9شماره  جدول 

 آشپزخانه حمام اینترنت تلفن گاز برق کشیلولهآب ط قه درآمدی

 2/86 8/86 6/5 3/78 7/76 100 01/99 درآمدکم

 973 9/95 3/11 5/90 3/86 100 100 درآمد متوسط

 3/99 8/99 6/37 7/98 9/91 100 100 درآمد باال

 1395مرکز آمار ایران، طرح هزینه و درآمد خانوار شهر اصفهان، منبع: 

 

 هایافته بحث و

شاخص  16شهر اصفهان پس از طراحی  درآمدکم یهاگروهکمی و کیفی مسکن  یهاشاخصبررسی وضعیت  منظوربه

 و SAW یهاروشبا استفاده از  هاآنجهت تحلیل وضعیت  موردنیازو اطالعات  هاداده یآورجمعمناسب اقدام به 

Topsis  درآمدی در قالب جدول ماتریس  یهاگروهاز  هرکدامبرای  هاشاخصخام متناظر با  یهادادهگردید. در زیر

نیز ذکر  Topsis تشریح و نتای  حاصل از روش SAWخام آورده شده است. در ذیل مراحل مربوط به روش  یهاداده

 گردیده است.

 مرحله اول: تشکیل ماتریس تصمیم مکانی -

خام  یهادادهکمی اقدام به تعریف ماتریس  یهادادهبه  هاآنو ت دیل  موردنیاز یهادادهدر این مرحله پس از گردآوری 

خصوصیت است که برای هر گزینه  nگزینه و  mمتشکل از  گیرییمتصمگردید. این ماتریس  هاشاخصهر یک از 

خصوصیت مقدار  مقدار Xij ، به ع ارتیشودیمنشان داده  Xij صورتبهوجود دارد که مقدار آن  هاشاخصاز  یامجموعه

، متوسط درآمد و درآمد درآمدکمدرآمدی ) یهاگروه)سطرها( شامل  هاینهگز. در این ماتریس باشدیمام  jخصوصیت 

کمی و کیفی مسکن  یهاشاخصجهت سنجش وضعیت  مورداستفادهشاخص  16شامل  هاشاخصباال( شهر اصفهان و 

 یهاشاخص ازنظردرآمدی شهر اصفهان  یهاگروهخام مربوط به  یاهدادهماتریس  . جدولباشندیم درآمدکم یهاگروه

 .(10 شمارهجدول دهد )یمرا نشان  موردبررسی
 

 شهر اصفهان درآمدکم یهاگروهکمی و کیفی مسکن  یهاشاخصخام  یهادادهماتریس  .10شماره جدول 

 درآمدی یهاگروه
 شاخص

 درآمد باال درآمد متوسط درآمدکم

 9/81 6/71 01/52 امنیت تصرف

 3/110 7/89 2/59 متوسط سرانه زیربنا به ازای خانوار )مترمربع(

 5/27 4/22 8/14 (مترمربع)سرانه زیربنا به ازای فرد 

 2/3 9/2 6/2 متوسط تعداد اتاق

 28/1 85/0 63/0 سرانه اتاق

 78/0 25/1 6/1 تعداد نفر به ازاء اتاق

 1/3 4 76/4 متوسط تعداد افراد خانوار

 5/87 6/64 3/36 کیفیت ابنیه
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 35 14 8 واحدهای مسکونی دارای اسکلت فلزی

 19 6 2 آرمهبتونواحدهای مسکونی دارای 

 100 100 01/99 کشیلولهآب

 9/91 3/86 7/76 گاز

 7/98 5/90 3/78 تلفن

 6/37 3/11 6/5 اینترنت

 8/99 9/95 8/86 حمام

 3/99 3/97 2/86 آشپزخانه

 

 هادادهمرحله دوم: نرمال کردن  -

. بر همین اساس شودیمعدد همان شاخص تقسیم  ترینبزرگ، عدد متناظر با هر شاخص در هادادهبرای نرمال کردن 

، (مترمربع)سرانه زیربنا به ازای فرد  ،متوسط سرانه زیربنا به ازای خانوار )مترمربع(، امنیت تصرف هایشاخصمقدار 

واحدهای مسکونی دارای ، کیفیت ابنیه، متوسط تعداد افراد خانوار، تعداد نفر به ازاء اتاق، سرانه اتاق، اتاقمتوسط تعداد 

، 536718/0، 635043/0به ترتیب برابر با  درآمدکم هایگروهبرای  آرمهبتوناحدهای مسکونی دارای و اسکلت فلزی

جدول است )بوده  105263/0و  228571/0، 414857/0، 651261/0، 4875/0، 492188/0، 8125/0، 538182/0

 .(11 شماره
 

 اولیه یهاداده استانداردشدهمقادیر  .11شماره جدول 

 درآمدی یهاگروه
 شاخص

 درآمد باال درآمد متوسط درآمدکم

 1 874237/0 635043/0 امنیت تصرف

 1 813237/0 536718/0 متوسط سرانه زیربنا به ازای خانوار )مترمربع(

 1 814545/0 538182/0 (مترمربع)سرانه زیربنا به ازای فرد 

 1 90625/0 8125/0 متوسط تعداد اتاق

 1 664063/0 492188/0 سرانه اتاق

 1 624/0 4875/0 تعداد نفر به ازاء اتاق

 1 775/0 651261/0 متوسط تعداد افراد خانوار

 1 738286/0 414857/0 کیفیت ابنیه

 1 4/0 228571/0 دارای اسکلت فلزیواحدهای مسکونی 

 1 315789/0 105263/0 آرمهبتونواحدهای مسکونی دارای 

 1 1 9901/0 کشیلولهآب

 1 939064/0 834603/0 گاز

 1 91692/0 793313/0 تلفن

 1 300532/0 148936/0 اینترنت

 1 960922/0 869739/0 حمام

 1 979859/0 868077/0 آشپزخانه

 

 هاشاخصمرحله سوم: محاس ه وزن  -

بر اساس نتای  حاصل از روش آنتروپی شانون،  .از روش آنتروپی شانون استفاده گردید هاشاخصبه  وزن دهیجهت 

 ینترنتا(، 313942/0آرمه )بتونواحدهای مسکونی دارای (، 06/1 -05با مقدار ) یکشلولهآب هایشاخصوزن 

اتاق  سرانه (،056267/0با مقدار ) یهابنکیفیت  (،173002/0) یفلزواحدهای مسکونی دارای اسکلت (، 273463/0)

سرانه زیربنا (، 029571/0)متوسط سرانه زیربنا به ازای خانوار )مترمربع((، 038718/0اتاق )تعداد نفر به ازاء (، 040999/0)
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و ... به ترتیب ( 01445/0خانوار )متوسط تعداد افراد ، (016338/0تصرف )امنیت (، 029329/0)(مترمربع)به ازای فرد 

 .(12 شمارهجدول است )بیشتر 
 

 هاشاخصوزن  .12شماره جدول 

 وزن شاخص وزن شاخص وزن شاخص وزن شاخص
واحدهای مسکونی  040999/0 سرانه اتاق 016338/0 امنیت تصرف

 دارای اسکلت فلزی
 004318/0 تلفن 173002/0

سرانه زیربنا به متوسط 
 ازای خانوار )مترمربع(

تعداد نفر به ازاء  029571/0
 اتاق

واحدهای مسکونی  038718/0
 آرمهبتوندارای 

 273463/0 اینترنت 313942/0

سرانه زیربنا به ازای فرد 
 (مترمربع)

متوسط تعداد  029329/0
 افراد خانوار

 001635/0 حمام 06/1 -05 کشیلولهآب 01445/0

 001834/0 آشپزخانه 002665/0 گاز 056267/0 کیفیت ابنیه 003459/0 تعداد اتاقمتوسط 

 

 مرحله چهارم: محاس ه ماتریس موزون -

 هاآندر اوزان  هاشاخصهر یک از  استانداردشدهایجاد ماتریس موزون، نتای  مربوط به ماتریس  منظوربهدر این مرحله 

 ،متوسط سرانه زیربنا به ازای خانوار )مترمربع(، امنیت تصرف هایشاخص. بر همین اساس مقدار ضرب گردیده است

، متوسط تعداد افراد خانوار، تعداد نفر به ازاء اتاق، سرانه اتاق، متوسط تعداد اتاق، (مترمربع)سرانه زیربنا به ازای فرد 

به  درآمدکم هایگروهبرای  هآرمبتوناحدهای مسکونی دارای و واحدهای مسکونی دارای اسکلت فلزی، کیفیت ابنیه

، 023343/0، 009411/0، 018875/0، 020179/0، 002811/0، 015785/0، 015871/0، 010375/0ترتیب برابر با 

 .(13 شمارهجدول است )بوده  033046/0و  039543/0
 

 محاسبه ماتریس موزون. 13شماره  جدول 

 درآمدی یهاگروه

 شاخص

 باالدرآمد  درآمد متوسط درآمدکم

 016338/0 014283/0 010375/0 امنیت تصرف

 029571/0 024048/0 015871/0 متوسط سرانه زیربنا به ازای خانوار )مترمربع(

 029329/0 02389/0 015785/0 (مترمربع)سرانه زیربنا به ازای فرد 

 003459/0 003135/0 002811/0 متوسط تعداد اتاق

 040999/0 027226/0 020179/0 سرانه اتاق

 038718/0 02416/0 018875/0 تعداد نفر به ازاء اتاق

 01445/0 011199/0 009411/0 متوسط تعداد افراد خانوار

 056267/0 041541/0 023343/0 کیفیت ابنیه

 173002/0 069201/0 039543/0 واحدهای مسکونی دارای اسکلت فلزی

 313942/0 099139/0 033046/0 آرمهبتونواحدهای مسکونی دارای 

 06/1 -05 06/1 -05 05/1 -05 کشیلولهآب

 002665/0 002503/0 002224/0 گاز

 004318/0 003959/0 003425/0 تلفن

 273463/0 082184/0 040729/0 اینترنت

 001635/0 001571/0 001422/0 حمام

 001834/0 001797/0 001592/0 آشپزخانه
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 هاینهگزمرحله پنجم: محاس ه وزن هر یک از  -

امتیاز نهایی هر  هاآنبا وزن هر یک از  هاشاخصشده هر یک از  بی مقیاسدر این مرحله از مجموع ضرب ماتریس 

 مقایسهقابل هاآناز  هرکدامبرای  آمدهدستبهبا توجه به مقدار  هاینهگزو اولویت هر یک از  شودیمگزینه محاس ه 

است.  1و  42/0، 23/0درآمد باال به ترتیب برابر با  ، متوسط ودرآمدکم هایگروه، امتیاز SAW. بر اساس مدل خواهد بود

. بنابراین بر اساس نتای  هر دو مدل، وضعیت است 1و  22/0، 0این رقم برابر با  Topsisبر م نای نتای  مدل  کهدرحالی

. افزون بر این، مقدار ضریب نیست و شرایط نامناس ی دارد ق ولقابل، هاهگرونس ت به سایر  درآمدکم هایشاخص

جود شکاف در بین واست که بیانگر واگرایی  29/0و  71/0به ترتیب برابر با  Topsis و SAWپراکندگی در هر دو مدل 

 .(14 شمارهجدول است )اصفهان  شهرکالندرآمدی در  یهاگروه
 

 Topsis و SAWروش  بر اساس هاینهگزامتیاز نهایی  .14شماره جدول 

 SAW Topsis درآمدی یهاگروه

 0 23/0 درآمدکم

 22/0 42/0 متوسط

 1 1 درآمد باال

 40/0 55/0 میانگین

 52/0 39/0 انحراف معیار

 29/0 71/0 ضریب پراکندگی

 

 مسکن خانوارهای شهر اصفهان هایینههزبرآورد ضریب جینی 

ی ی به ع ارتبه ع ارتهای مختلف خانوارهاست و عدد آن بین صفر و یک متغیر است. های مختلف خانوارهاست و عدد آن بین صفر و یک متغیر است. ضریب جینی م ین توزیع درآمد ما بین گروهضریب جینی م ین توزیع درآمد ما بین گروه

 حداکثرحرداکثر وو بودهبوده بیشتربیشتر یینابرابرنابرابر ییمعنامعنا بهبه ترتربزرگبزرگ جینیجینی ضریبضریب است.است. یینابرابرنابرابر میزانمیزان سنجشسنجش ییبرابرا شاخصیشاخصی جینیجینی ضریبضریب

یع باشد بیرانگر ایرن اسرت کره توزیرع   ترتریکیکنزدنزدوطه به عدد یک وطه به عدد یک است. اگر شاخص مرباست. اگر شاخص مرب یکیک کند؛کند؛ اختیاراختیار تواندتواندییمم کهکه  ییمقدارمقدار که توز ست  ین ا یانگر ا باشد ب

نه باشد ایرن توزیرع عادالنره   ترتریکیکنزدنزداین شاخص به صفر این شاخص به صفر   کهکهدرصورتیدرصورتیهای خانواری ناعادالنه است؛ و های خانواری ناعادالنه است؛ و درآمد در بین گروهدرآمد در بین گروه یع عادال ین توز باشد ا

یعتوزیرع وو ط قاتیط قاتی شکافشکاف بررسیبررسی ییبرابرا معموالًمعموالً شاخصشاخص . این. اینباشدباشدییمم مددرآمرد توز عهجامعره ییهاهرادهکدهک بینبرین دردر درآ سیموردبررسری جام  قرارقررار موردبرر

یعتوزیرع وجودوجود بیانگربیانگر باشد؛باشد؛ ترتریکیکنزدنزد به یکبه یک عددعدد پس هرچهپس هرچه ..گیردگیردییمم نهناعادالنره توز سیموردبررسری شاخصشراخص ناعادال چههرچره وو موردبرر  صفرصرفر بهبره هر

نیجینری ضریبضرریب محاس همحاس ه ییبرابرا ««ییابونورابونور»» روشروش ازاز اینجااینجا دردر  ..باشدباشدییمم موردنظرموردنظرشاخص شاخص  عادالنهعادالنه توزیعتوزیع بیانگربیانگر باشدباشد ترتریکیکنزدنزد  جی

 .شودشودییمم استفادهاستفاده

 

هایی ک فراوانی نس ی تجمرع خانوارهرایی ک   f(y)های هزینه، های هزینه، حد باالی گروهحد باالی گروه  yدر رابطه با، در رابطه با،  مع خانوار نهینرههزهزفراوانی نس ی تج ند و دارنرد و   yتا ترا   ایایی طای خطرای   uدار خ

 ..دهددهدییمم، مقادیر ضریب جینی هزینه مسکن خانوارهای شهر اصفهان را نشان ، مقادیر ضریب جینی هزینه مسکن خانوارهای شهر اصفهان را نشان 1515  شمارهشماره. جدول . جدول باشدباشدییممرگرسیون رگرسیون 
 

 ضریب جینی مخارج مسکن در خانوارهای شهری اصفهان .15شماره جدول  

 1395 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 سال

323/0 ضریب جینی  306/0  294/0  309/0  317/0  343/0  370/0  400/0  405/0  

 1383-95 اصفهان، یشهر یخانوارها درآمد و هزینه طرح بر اساس گاننگارند : محاس اتمأخذ

 

ندرونرد 13841384 سالسرال تاترا درمجموعدرمجموع ییشهرشهر ییخانوارهاخانوارها ییبرابرا مسکنمسکن هزینههزینه جینیجینی ، ضریب، ضریبموردبررسیموردبررسیدر طول دوره در طول دوره  لینزولری ییرو  نزو
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س تنسر ت توانتوانیینمنم کاهشکاهش ایناین صرفصرفبهبه ال تهال ته است.است. ییشهرشهر ییخانوارهاخانوارها بینبین مسکنمسکن هزینههزینه کاهشکاهش ییمعنامعنا بهبه کهکه استاست داشتهداشته به بره  ن

مددرآمرد دردر یینابرابرنرابرابر کاهشکراهش بابرا اگراگر کاهشیکاهشی چنینچنین چراکهچراکه بود؛بود؛ بینبینخوشخوش ترتریینیینپاپا ییدرآمددرآمد ییهاهاگروهگروه مسکنمسکن هزینههزینه وضعیتوضعیت  درآ

یهناحیره ازاز ییبیشتربیشتر فشارفشار تحملتحمل وو خانوارخانوار بودجهبودجه س دس د دردر مسکنمسکن سهمسهم شدنشدن بزرگبزرگ ییمعنامعنا بهبه ن اشدن اشد خانوارها توأمخانوارها توأم ست.اسرت. آنآن ناح  ازاز ا

 دردر کهکه شودشودییمم استفادهاستفاده لورنزلورنز منحنیمنحنی ازاز یینابرابرنابرابر درجهدرجه بیشتربیشتر ت یینت یین ییبرابرا ..باشدباشدییمم افزایشافزایش حالحال دردر شکافشکاف به بعدبه بعد 13851385 سالسال

یعتوزیرع خطخط ازاز هرچههرچه وو آیدآیدییمم دستدست بهبه مسکنمسکن هزینههزینه تجمعیتجمعی درصددرصد برحسببرحسب خانوارهاخانوارها تجمعیتجمعی ترسیم فراوانیترسیم فراوانی ازاز اینجااینجا بربرابرر توز  برا

 است.است. بیشتربیشتر یینابرابرنابرابر ییبگیرد به معنابگیرد به معنا ییبیشتربیشتر فاصلهفاصله

 
 1395سال  در یشهر یخانوارها یدرآمد یهادهک در مسکن هزینه به مربوط شکاف لورنز منحنی .3شماره شکل 

 

 در شهر اصفهان زیربنا مساحت ازنظر یدرآمد یهادهک در مسکن مؤثر یبرآورد تقاضا

یزانمیرزان صورتصرورت  آنآن دردر یابد؛یابد؛ افزایشافزایش عواملعوامل سایرسایر ث اتث ات شرطشرطبهبه کنندهکنندهمصرفمصرف درآمددرآمد میزانمیزان اگراگر  ضاتقاضرا م فزایشافرزایش مؤثرمرؤثر ییتقا و و  ا

پس . پرس یابدیابدییمم افزایشافزایش مسکنمسکن ازاز مؤثرمؤثر ییتقاضاتقاضا میزانمیزان یابد؛یابد؛ کاهشکاهش مسکونیمسکونی واحدواحد ازاز مترمربعمترمربع یکیک قیمتقیمت میزانمیزان اگراگر همچنینهمچنین  .

ضاتقاضرا میزانمیزان برآوردبرآورد ییمؤثر و تقاضای بالقوه تفاوت قائل شد. برامؤثر و تقاضای بالقوه تفاوت قائل شد. براریزی باید بین تقاضای ریزی باید بین تقاضای در امر برنامهدر امر برنامه حدهاواحردها مؤثرمرؤثر ییتقا  ییوا

 است.است.  شدهشدهاستفادهاستفاده زیرزیر فرمولفرمول ازاز اصفهاناصفهان ییشهرشهر ییخانوارهاخانوارها ییدرآمددرآمد ییهاهادهکدهک دردر مسکونیمسکونی

 

 در این فرمول:در این فرمول:

W   مترمربعمترمربع= میزان تقاضای مؤثر برحسب = میزان تقاضای مؤثر برحسب 

  Ch   = =مسکن خانوارمسکن خانوار  هایهایینهینههزهز 

  Bu  زیربنای واحد مسکونی خانوار= زیربنای واحد مسکونی خانوار = 

 شهرشرهر دردر ییدرآمددرآمد ییهاهاگروهگروه ازاز یکیک هرهر دردر مختلفمختلف ییهاهاسالسال دردر متوسطمتوسط طورطوربهبه رارا مؤثرمؤثر ییتقاضاتقاضا میزانمیزان  ،16شماره جدول جدول  دردر

 است.است. آورده شدهآورده شده تفصیلتفصیلبهبه اصفهاناصفهان

 

 



 1297                             ..         . ی درآمدی از لحاظ تأمین مسکنهاگروه شکاف تحلیل واگرایی و / صمصام شریعتمهدنژاد و 

 (مترمربع)شهر اصفهان  یدرآمد یهادهک از یک هر در مختلف یهاسال در مؤثر یتقاضا میزان. 16شماره  جدول 

 سال
 دهک

1383 1384 1385 1386 7138  8138  9138  9013  1395 

1دهک   6/4  7 5/4  6 5 4 2 3/1  9/1  

2دهک   5/7  12 8 8/7  5/5  5/4  7/3  4/2  5/2  

3دهک   4/9  14 5/8  9 6/5  6/5  4/5  3 8/3  

4دهک   11 5/15  10 1/10  6/6  7 6 5 8/4  

5دهک   13 17 4/12  12 8/7  8 8 9/4  5/5  

6دهک   15 21 13 14 5/10  9 9 6/5  7/6  

7دهک   17 2/26  14 17 12 1/10  11 7/1  4/6  

8دهک   21 28 9 33 8/14  6/10  17 8 4/7  

9دهک   26 31 23 39 2/26  13 19 12 9 

10دهک   49 45 41 45 31 23 6/25  24 17 

 1383-95اصفهان،  یشهر یخانوارها درآمد و هزینه طرح بر اساس گاننگارند : محاس اتمأخذ

 

سکنمسرکن قیمتقیمت تغییراتتغییرات وو اصفهاناصفهان شهرشهر ییخانوارهاخانوارها درآمددرآمد عاملعامل دودو تغییراتتغییرات ترکیبترکیب بر اساسبر اساس ناطقمنراطق دردر م تای نترای  ،،ییشهرشرهر م  ن

ضاتقاضرا شد. بررسیشد. بررسی اصفهان ارائهاصفهان ارائه شهرشهر مختلفمختلف ییدرآمددرآمد ییهاهادهکدهک بینبین دردر مؤثرمؤثر ییتقاضاتقاضا تغییرات درتغییرات در جدول مرؤثر ط رق جردول  ییتقا مؤثر ط ق 

مددرآمرد ییهاهراگروهگروه بینبرین دردر مسکنمسکن تأمینتأمین توانتوان عمیقعمیق شکافشکاف ازاز نشاننشان شهرشهر ییدرآمددرآمد ییهاهادهکدهک بینبین دردر  ،،1616  شمارهشماره  وو باالبراال ییدرآ

حدهاواحردها مؤثرمرؤثر ییتقاضاتقاضا ،،آمدهآمدهدستدستبهبه نتای نتای  بر اساسبر اساس اینکهاینکه ترترمهممهم بسیاربسیار نکتهنکته  دارد.دارد. اصفهاناصفهان شهرشهر ساکنساکن  ییخانوارهاخانوارها پایینپایین  ییوا

صوصخصروص دردر است. همچنیناست. همچنین یافتهیافتهکاهشکاهش ییدرآمددرآمد ییهاهادهکدهک در همهدر همه موردبررسیموردبررسی دورهدوره پایانیپایانی ییهاهاسالسال دردر مسکونیمسکونی  توانتروان خ

بعمترمربرع 1111 تاترا 44 ازاز  13831383 سالسال دردر چهارمچهارم تاتا اولاول دهکدهک کهکهدرحالیدرحالیکه که  گفتگفت بایدباید درآمددرآمدکمکم ییهاهاگروهگروه بینبین دردر مؤثرمؤثر ییتقاضاتقاضا  مترمر

 است.است. یافتهیافتهکاهشکاهشمترمربع مترمربع  55 تاتا  11//99به به   13951395سال سال  دردر اعداداعداد ایناین ؛؛انداندداشتهداشته رارا مسکنمسکن تأمینتأمین توانتوان

 

 
 شهر اصفهان درآمدکم دهک در چهار مؤثر یتقاضا میزان. 4شماره شکل  

 

 اصفهان یدرآمد مختلف یهاگروه در مسکن به دسترسی شاخص 

 صورتبه مسکونی، واحد از مترمربع یک کتدار و تهیه یراستا در خانوار درآمد باید که روزهایی ، تعداد17 شمارهجدول 

 بر این .دهدمی نشان اصفهان شهر در یدرآمد یهادهک تفکیک به و مختلف هایسال در را شود؛ کنار گذاشته کامل

پایین  دهک یخانوارها به نس ت یکمتر یروزها در خویش درآمد اندازپس با خانوارها ،یدرآمد یباال دهک در اساس

 مترمربع هر قیمت سالیانه افزایش به توجه با ال ته نمایند. تملک را مسکونی یواحدها از مترمربع یک توانندمی یدرآمد

 همه در شود اندازپسخانوار  درآمد مسکونی، واحد از مترمربع یک تملک جهت بایستی که روزهایی ؛مسکونیواحد 

 درآمد کامل اندازپسبا  1383 سال در درآمدکم دهک که دهدمی نشان حاصله نتای  .یابدمی افزایش یدرآمد هایدهک
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 روز 206 عدد این 1395 دوره پایان در که است یحال در این ب یند؛ کتدار را مسکن مترمربع یک تواندمیخانوار،  روز 75

 به نیاز مترمربع یک تملک یبرا 1383سال  در اصفهان یشهر جامعه دهک پردرآمدترین کهدرحالی همچنین. باشدمی

 بسیار شکاف مهم نکته است. یافتهافزایش روز 23 به مقدار این دوره پایان در است؛ داشته خانوار درآمد روز 10 اندازپس

که میانگین  باشدمی مترمربع یک تهیه یبرا (اندازپس) مورد انتظار یروزها در درآمدکم و پردرآمد هایدهکبین  عمیق

 درآمدکم یهاگروه بیشتر هرچه ناتوانی و معضالت مؤید روند است. این برابر بوده 8و دهم حدود  اول دهک دو بین در آن

 .کندمی ییادآور را مسکن تأمین در
 

 شهر در مسکونی واحد از مترمربع یک تهیه یراستا در خانوار درآمد یبرا شدهگذاشته کنار یروزها تعداد .17شماره جدول 

 مختلف یهاسال طی یدرآمد یهادهک برحسب اصفهان

 سال
 دهک

میانگین  1395 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383
 دوره

1دهک   75 65 81 94 119 122 135 175 206 2/107  

2دهک   68 58 52 77 80 93 103 143 129 3/80  

3دهک   63 53 42 56 63 81 96 121 104 9/67  

4دهک   58 47 37 43 55 67 82 101 88 7/57  

5دهک   50 41 32 40 48 52 63 80 76 4/50  

6دهک   49 36 28 34 41 45 50 73 66 2/42  

7دهک   43 30 25 30 34 40 43 65 57 9/39  

8دهک   34 25 19 27 31 34 33 55 48 6/30  

9دهک   29 19 16 22 22 28 28 34 39 7/23  

10دهک   10 13 13 14 15 17 17 19 23 7/13  

 1383-95اصفهان،  یشهر یخانوارها درآمد و هزینه طرح بر اساس نگارنده محاس ات: مأخذ

 

ماه میانگین با کمتر از یرک مراه   صورتصورتبهبهدهک باالی درآمدی شهر اصفهان دهک باالی درآمدی شهر اصفهان   33خانوارهای خانوارهای   شودشودییممکه مالحظه که مالحظه   گونهگونههمانهمان یک  میانگین با کمتر از 

ید دهک پایین درآمدی بایرد   33زمین را تملک نمایند. این در حالی است که خانوارهای زمین را تملک نمایند. این در حالی است که خانوارهای   مترمربعمترمربعیک یک   توانندتوانندییممخود خود   اندازاندازپسپس دهک پایین درآمدی با

سکونیمسرکونی واحدواحد بهبه دسترسیدسترسی شاخصشاخص . همچنین. همچنیننمایندنمایندزمینزمین  مترمربعمترمربعخود را صرف تملک یک خود را صرف تملک یک   اندازاندازپسپسروز روز   6565بیش از بیش از   بهبره م

  1818  شمارهشرمارهدر جدول در جدول   13831383-9595  ییهاهاسالسالروند طی روند طی  ایناین کهکه استاست شدهشدهمحاس همحاس ه نیزنیز سالسال برحسببرحسب ییدرآمددرآمد ییهاهاگروهگروه تفکیکتفکیک

مددرآمرد گروهگرروه هرهر ییخانوارهاخانوارها درآمددرآمد ازاز سومسومیکیک  اندازاندازپسپس فرضفرض بابا کهکه استاست ذکرذکر بهبه الزمالزم خصوصخصوص ایناین آورده شده است. درآورده شده است. در  ییدرآ

صفهاناصرفهان شهرشهر دردر مترمربع(مترمربع(  7575))  متوسطمتوسط مسکونیمسکونی واحدواحد تأمینتأمین ییبرابرا موردنیازموردنیاز ییهاهاسالسال تعدادتعداد مسکن،مسکن، تأمینتأمین ییبرابرا هر هرر  ییبرابررا ا

 ..باشدباشدییمم زیرزیر شرحشرح بهبه ییدرآمددرآمد گروهگروه
 

( مترمربع 75مسکونی )متوسط  واحد یک تهیه یراستا در انتظار( )دوره خانوار درآمد یبرا الزم یهاسال تعداد. 18شماره جدول 

 1383-95درآمدی،  یهادهکبه تفکیک 

 سال
 دهک

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1395 

1دهک   4/48  33 36 58 70 75 84 91 103 

2دهک   30 21 30 38 48 50 71 85 97 

3دهک   24 6/18  2/26  29 43 3/42  6/63  64 87 

4دهک   2/20  5/16  8/21  4/23  36 5/35  5/50  6/58  6/68  

5دهک   2/17  15 1/17  20 6/29  7/30  4/35  48 53 

6دهک   15 12 5/16  5/18  26 8/27  31 7/40  4/47  

7دهک   14 7/10  15 16 3/22  6/23  6/25  34 35 

8دهک   1/11  10 14 3/13  18 21 2/22  8/27  6/29  

9دهک   8/9  6/8  1/10  3/9  15 1/16  5/17  21 24 
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 گیرینتیجه

شاننشران  ایرانایران  دردر  مسکنمسکن  سالهسالهپن پن   هایهایبرنامهبرنامه  تحلیل اولیهتحلیل اولیه   کهآن اسرت کره  دهندهدهندهن ست  نددر فراینرد  آن ا حلمراحرل  ،،هاهراآنآن  در فرای لفمختلرف  مرا   یکیرک  مخت

هدافاهرداف  ،،هاهافرضفرضپیشپیش  تنگناها،تنگناها،  وو  مشکالتمشکالت  موجود،موجود،  وضعوضع  شناختشناخت  مشتمل برمشتمل بر  جامعجامع  ریزیریزیبرنامهبرنامه فیکیفری  ا میکمری  وو  کی قداماتاقردامات  وو  ک   ا

یینت یرین  دردر  توجهیتوجهیقابلقابل  هایهایکاستیکاستی  وجودوجود  نشانگرنشانگر  ترتردقیقدقیق  وتحلیلوتحلیلتجزیهتجزیه  ،،باوجوداینباوجوداین. . وجود داردوجود دارد  موردنیازموردنیاز سئلهمسرئله  ت  گونگیچگرونگی  ،،م   چ

  مسکنمسکن  هایهایبرنامهبرنامه  ..استاست  برنامهبرنامه  مختلفمختلف  مراحلمراحل  بینبین  منطقیمنطقی  ارت اطارت اط  وو  مختلفمختلف  مقوالتمقوالت  وتحلیلوتحلیلتجزیهتجزیه  نحوهنحوه  معیارها،معیارها،  اهداف،اهداف،

  بهبه  خانوارخانوار  دستیابیدستیابی  تسهیلتسهیلم نی بر   خودخود  غاییغایی  هدفهدف  بهبه  عمالًعمالً  امااما  انداندشدهشده  محققمحقق  وبیشوبیشکمکم  اهدافاهداف  بخشبخش  دردر  ایرانایران  دردر  شهریشهری

لهازجملره  مسکنمسکن  بخشبخش  بیرونیبیرونی  عواملعوامل  بهبه  توجهیتوجهیبیبیکه علت این امر که علت این امر   انداندنیافتهنیافتهدست دست   مسکنمسکن صاداقتصراد  ازجم ست. اسرت.   کالنکرالن  اقت کهچراکرها   چرا

صاداقتصراد  بهبه  مسکنمسکن  بهبه  خانوارخانوار  دسترسیدسترسی  محدودکنندهمحدودکننده  عواملعوامل  نیزنیز  وو  مسکنمسکن  بازاربازار  نوساناتنوسانات  وو  تحوالتتحوالت ستهوابسرته  شدتشردتبهبه  کالنکرالن  اقت   واب

 خصوصری اعتمرادبخش عدم نقدینگی، افزایش پی در زمین قیمت شدید افزایشاقتصادی، اقتصادی،   هایهایتورمتورمدر این راستا، در این راستا،   ..استاست

 و ترورم افرزایش پری در تولیرد هایهزینه افزایش آن، شدید نوسانات پی در مسکن بخش در بلندمدت گذاریسرمایه به

صنعتسیر صعودی قیمت مصالح ساختمانی، افزایش دستمزدها در صرنعتانرژی،  یارانه حذف فزون سراختمان، مهراجرت روزافرزون   سیر صعودی قیمت مصالح ساختمانی، افزایش دستمزدها در  هاجرت روزا ساختمان، م

ضعیف مرالی موجرب تضرعیف   مؤسساتمؤسساتو و   هاهابانکبانک  هایهایسیاستسیاست، ، ایایحرفهحرفهشغلی و شغلی و   هایهایمهارتمهارتماهر و شکاف ماهر و شکاف   کارگران غیرکارگران غیر جب ت توان تروان مالی مو

فراد و شردن افرراد و   داردارخانهخانهمستمر موجب کاهش روزافزون مستمر موجب کاهش روزافزون   طورطوربهبهاقتصادی شدید اقتصادی شدید   هایهایتکانهتکانه، ، درواقعدرواقع  ..مالی خانوارها شده استمالی خانوارها شده است شدن ا

ستهای کشور نظیرر اصرفهان شرده اسرتشهرشهرکالنکالنمتوسط و فقیر در شهرهای و متوسط و فقیر در شهرهای و   ط قهط قه  خصوصخصوصبهبه شده ا صفهان  یر ا نهگونرهبهبه  ..های کشور نظ مار و کره آمرار و   ایایگو که آ

اصرفهان از سرال  شرهرکالندرصد مالکیت سراکنان . . انداندگذاردهگذاردهاصفهان بر این امر صحه اصفهان بر این امر صحه   شهرشهرکالنکالنی مسکن در ی مسکن در هاهادادهداده

یعنی تقری اً دو برابر افزایش داشرته  %3/26به  %6/16از  یناننشاجارهرسیده و سهم  %5/61به  %2/76از  1395تا  1386

اسرت. شراخص  بروده کراهش حرال در هادهک کلیه در 1395 تا 1386 سال از مسکونی یواحدها یزیربنا است. متوسط

هرای بررای یرک فررد در گروه .باشردیمدرصد بوده که بسیار نامناسب  3/36برابر با  درآمدکمهای کیفیت ابنیه در گروه

بره ازای یرک اتراق در  .باشدیماتاق  3/1اتاق وجود دارد ولی برای فرد متمول این آمار برابر با  63/0ایین فقط درآمدی پ

 نفر وجود دارد. 78/0نفر و برای یک اتاق در گروه پردرآمد  6/1 درآمدکمخانوار 

 دسترسری شاخص بررسی .است شدهاصفهان  شهرکالندرآمدی  یهاگروهواگرایی و شکاف در بین  موجب مسئلهاین 

 ضرمن است. مسکن تأمین یشهر برا یدرآمد مختلف یهاگروه چشمگیر تفاوت دهندهنشان اصفهان شهر در مسکن به

 را ترییطوالن زمانی دوره دخویش بای مسکن تأمین یبرا یدرآمد یهاگروه دیگر به نس ت شهر درآمدکم یهاگروه آنکه

 مثال طوربه است. شده نیز شهر، بدتر درآمدکم یهاگروه بین در مسکن به دسترسی شاخص زمان گذشت با کنند، صرف

 در نمایند، تهیه را موردنیازمسکن  توانستندیم کار کردن سال 49 با تقری اً اول دهک یخانوارها ،1383 سال در کهدرحالی

 ادامره برا بره مسرکن هراگروه این دائمی امکان عدم یمعنا به عمالً که است رسیده سال 103 به میزان این 1395 سال

 یبررا دوره انتظار هادهک همه بین در که دهدیم نشان دوره انتها و ابتدا شرایط بررسی همچنین .باشدیم موجود شرایط

 یرا افرزایش کاهش در نوساناتی، دوره مختلف یهاسال طی هرچند است. پیداکرده یبرابر سه حدود افزایش مسکن تهیه

هرادی و  (2019همکراران ) ولی (،2012امانوئل ) هاییافتهاین راستا، نتای  پژوهش با  در. وجود آمده استبه  انتظار دوره

 ( انط اق دارد.1392همکاران )زرگر و  زاده
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 تقدیر و تشکر
 .نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 

 

 منابع

مسکن  گذاریسیاستدولت و (. 1398) .محمدجوادزاهدی مازندرانی،  و ربیعی، علی ؛غفاری، غالمرضا ؛برادران، مراد (1

 .179-218 ،38رفاه و توسعه اجتماعی،  ریزیبرنامهفصلنامه  .در ایران بعد از انقالب اسالمی ایران

 یاجتماع ،یاقتصاد توسعه ششم و ملی پنجم هایبرنامه شناسیآسیب(. 1397ضرغامی، سعید. ) و توکلی نیا، جمیله (2

، یشهر ردکارک و ساختار فصلنامه مطالعات .یشهر درآمدکم هایگروه مسکن تأمین نهیزم در کشور یفرهنگ و

5(16)، 82-47. 

 در مسکن کیفی و کمی هایشاخص ارزیابی و تحلیل (.1399) رضایی آدریانی، سهیال و احمدی، حسن. (3

 .23-44 ،(49)13اصفهان، فصلنامه آمایش محیط،  استان هایشهرستان

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اول  سالهپن (. قانون برنامه 1368) کشور. وبودجهبرنامهسازمان  (4

 کشور. وبودجهبرنامهتهران: سازمان  .(1372-1368) یرانااسالمی 

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری دوم  سالهپن (. قانون برنامه 1374) کشور. وبودجهبرنامهسازمان  (5

 کشور. وبودجهبرنامهتهران: سازمان  .(1374-1378) یرانااسالمی 

سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  سالهپن (. قانون برنامه 1379) .کشور وبودجهبرنامهسازمان  (6

 .وبودجهبرنامهتهران: سازمان  .(1383-1379) یرانااسالمی 

چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  سالهپن قانون برنامه (. 1384) کشور. وبودجهبرنامهسازمان  (7

 کشور. وبودجهبرنامهتهران: سازمان  .(1384-1388) یرانااسالمی 

پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  سالهپن قانون برنامه (. 1390) کشور. وبودجهبرنامهسازمان  (8

 کشور. وبودجهبرنامهتهران: سازمان  (.1394-1390اسالمی ایران )

ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  سالهپن قانون برنامه (. 1396) کشور. وبودجهبرنامهسازمان  (9

 .کشور وبودجهبرنامهسازمان  (.1400-1396اسالمی ایران )
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