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 ي كم درآمدها هاي درآمدي و برآورد مسكن گروه بررسي وضعيت مسكن گروه

 )نمونه موردي استان هرمزگان(

  
  

  چكيده
ي ها يكي ازشاخص مهمترين كاربري شهري وها،  سكونتگاهمسكن كوچكترين عنصر 

ي هـا  بررسـي وضـعيت گـروه   ، هدف اين مقالـه . عمده ارزيابي توسعه يك كشور است
ي آمـاري مـورد   هـا  با استفاده ازتكنيك، ي كم درآمدها درآمدي و برآورد مسكن گروه

اين مقاله سـعي  .كاربردي است-متدولوژي آن بنيادي. ريزي مسكن بوده برنامهاستفاده در 
ي تامين مسكن مانند متوسط سطح ها ي درآمدي و شاخصها دارد با بررسي وضعيت گروه

ي موجود به تخمين نياز مسكوني و بـرآورد تـوان   ها دردهك.. .زير بنا متوسط در آمد و
ريـزي   برنامـه هاي كم درآمد استان هرمزگان بپردازد و نتايج حاصل را بـراي   مالي گروه

ي تحقيق وضعيت مسـكن در  ها طبق يافته.در استان هرمزگان به كار برد دقيق تر مسكن
 به بعد در حال بدتر شـدن اسـت و عـدم توانـايي تـامين      75ي كم درآمد ازسال ها گروه

. نيـز كشـيده شـده اسـت     5و4ي هـا  به سمت دهك 3و2، ي اها مسكن مناسب از دهك
هاي مختلف به سمت  اي بخشه دهد كه سرمايه گذاري همچنين نرخ اجاره نشيني نشان مي

ريـزي دقيـق بـراي ايـن اسـتان بـراي        برنامـه نياز به  ي درآمدي باالست و اينها دهك
  . ي پاييني را ضروري مي سازدها دهك
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فقر نسبي و ، ي درآمديها دهك، ريزي مسكن ، برنامهمسكن غير رسمي :هاي كليدي واژه
  استان هرمزگان، مسكن گروههاي كم درآمد، مطلق

  
  مقدمه

در هر كشوري به منظور تضمين استحكام اقتصاد اجتماعي جامعه درراسـتاي ارتقـاي   
: 1386، مشكيني و مير كمالي(براي عموم مقوله اي اساسي است  تهيه مسكن، توسعه ملي

ي توانمنـد  ها دسترسي به امكانات و خدمات مسكن در ميان طبقات درآمدي از زمينه).91
اقتصادي و اجتماعي براي بهره مندي و افـزايش تـوان    سازي و ايجاد شرايط مساعد رفاه

و مانند اينها در جهـت رشـد سـرمايه انسـاني     ، بهداشتي، ي آموزشيها استفاده از فرصت
مسكن ، در چارچوب تامين فضاي مورد نياز براي آسايش انسان). 72: 1386، پيمان(است

وانـي آدميـان را بـر    ي روحـي و ر ها وجودي مادي و كيفيتي فضايي است كه تامين نياز
، ويليامز معتقد است شهرهاي حامي عدالت اجتمـاعي ).25: 1383، سرتيپي پور(عهده دارد

 Williams(  يي هستند كه سهم بيشتري از مسكن با تراكم باال دارنـد ها آن دسته از شهر

et al,2000,pp.49(.   
ريزي توسـعه   برنامهطراحي و ، ريزي و طراحي شهري برنامهيكي از مهمترين بخشهاي 

ي ناپايـدار در  هـا  پايه اشتغال و درآمد، مسكن است؛عوامل اقتصادي همانند هزينه زندگي
تعيين كننـده  ، عالوه بر عامل اقتصادي.ريزي مسكن داراي نقش بسيار مهمي هستند برنامه

ي ها گرايش، زبان بومي منطقه اي.سبك معماري است، ربزي مسكن برنامهترين عامل در 
وسـاير عوامـل بـر توسـعه     ، آداب و سـنن محلـي  ، جغرافيـا ، آب و هـوا  ،سبك شناسي

ــه ــان   برنام ــكن در مك ــي مس ــزي وطراح ــا ري ــد   ه ــي گذارن ــاثير م ــف ت ي مختل
)Sendich,2006,p.185(.ريزي تهيه مسكن بايد به صـورتي طراحـي گـردد كـه      برنامه

، اينانلو(ودي اصلي بوم شناسي نيز در آن ملحوظ شها متغير، عالوه بر تامين مسكن مناسب
1380 :13 .(  
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مسكن مهمتـرين عامـل زيسـت محيطـي      (WHO)به تاكيد سازمان بهداشت جهاني 
و همچنين يكي ) 562: 1375، هدايت نژاد(مرتبط با شرايط بيماري و اميد به زندگي است

، رفيعـي (ي توسعه يافتگي از نظر فيزيكي يا كالبدي به شمارمي آيدها از مهمترين شاخص
ش مسكن همواره به عنوان بخش كليدي اقتصاد شهري مطرح بـوده اسـت   بخ). 34:1379

تـا  10و)  GNP(درصـد توليـد ناخـالص ملـي      8تـا   2سرمايه گذاري در اين بخش بين
درصد تشكيل سرمايه ناخالص را در كشورهاي در حال توسعه به خود اختصـاص مـي   30
تـا  20ردار اسـت و مسكن به عنوان دارايي از اهميت خاصـي برخـو  ، از سويي ديگر.دهد
ي هـا  در كشور).33:1383، عزيزي(درصد ثروت مولد اغلب كشورها را شامل مي شود50

پيشرفته مسكن بعدي از رفاه اجتماعي و برنامه توسعه مسكن بـر بهبـود كيفـي متمركـز     
ضـعف  ، اما در كشورهاي در حال توسعه فقدان منـابع كـافي  ). 93: 1374، غازي(هستند 

تامين مسـكن  ، ريزي جامع ملي و افزايش شتابان جمعيت برنامهتن نداش، مديريت اقتصادي
ــت     ــدي در آورده اس ــد بع ــده و جن ــكل پيچي ــه ش ــورها ب ــن كش  Wood(را در اي

field,1989,p.5 .(  
اقشار كم درآمد براي تهيه مسكن در شهرها از اولـين مرحلـه؛ يعنـي انتخـاب محـل      

انه خود تا مجوز و تسـهيالت  مصالح و تركيب خ، سكونت تا وسعت و اندازه مسكن خود
اين اقشار جـز روي آوردن  ، براي ساخت خانه با مشكالت فراواني مواجه هستند بنابراين

). 6: 1385، ديگـران  حـاتمي نـژاد و  ( به بازار غير رسمي مسكن چاره اي ديگري ندارند
يانبـار  عالوه بر آثار ز، مسكن نامناسب و خارج از استاندارد به طور مستقيم و غير مستقيم

جرم و نقض قوانين و مقـررات را بـه دنبـال    ، چون بزهكاري، پيامدهاي اجتماعي، روحي
مسـاكن شـلوغ و زيـر اسـتاندارد و     ، ي ويرانهها ؛ چنانكه خانه)5:1385، پورمحمدي(دارد
از جمله عوامل موثر در جرم خيزي به حسـاب  ، ي داراي ميزان مالكيت پايين خانهها محله

  . (Walmsly,1988, p. 141-143)مي آيند 
بـه  ، تحقيقات مختلف نشان داده است كه ايجاد مسكن براي طبقات با استطاعت پايين

اساسـاً  . پيشرفت وضعيت زندگي كودكان در خانوارهـاي كـم درآمـدكمك مـي كنـد     
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بـي  ، ي اجبـاري ها جايي كاهش جابه، اي امكان پذير در ثبات مسكوني ي اجارهها پرداخت
ثباتي مسكوني خانوارها كه عوامل تضعيف كننـده رفـاه كودكـان    تزلزل و بي ، خانماني
 ).(Lovell and Isaacs ,2008;Rumberger,2003: 6-21تـاثير گـذار اسـت   ، هسـتند 

طرف ديگر تحقيقات بيانگر اين مطلب است كه آثار مسكن يارانه اي بر رفاه كودكان با 
بدين معنا كه : معنا دار استداراي رابطه ، ي محله اي كه در آن زندگي مي كنندها ويژگي

خشونت آميز و فقـدان امكانـات آموزشـي    ، جرم خيز، بي نظم، زندگي در محالت آشفته
 .)(Ellen and Turner,1997,pp.833-866الزم تضعيف كننده موفقيت كودكان اسـت 

سالم و مجهز شانس كودكان را براي موفقيت افزايش ، زندگي در محالت ايمن، برعكس
يي كه بر ساخت مسـكن  ها به لحاظ تاريخي سياست).(Rosenbaum,1995, p.31دهد مي

توجه اندكي به آثار محيطي آن معطوف ، اند براي طبقات با استطاعت پايين تاكيد ورزيده
ي هـا  بـه پراكنـدگي الگـو    ها ي مسكوني در مركز شهرها ساخت اينگونه واحد. اند نموده

-Katz and Turner,2008,pp.319( انجاميـده اسـت   هـا  توسعه مسكوني در حاشيه شهر

با فقدان يك نظام آماري كارآمد و بـه هنگـام    ريزي بخش مسكن در ايران برنامه). 358
، در آمار و اطالعات بخش مسكن ها كمبودها و ناهماهنگي، باوجود تناقضات. مواجه است

 اي مشخص و جامع براي رفع مشكالت بخـش مسـكن در ايـران دور از    رسيدن به برنامه
درجمع آوري و تنظيم اطالعات  ي مسؤولها يكپارچه نبودن نهادها و دستگاه. انتظار است

، وزارت مسـكن و شهرسـازي  ، بانـك مركـزي  ، مركزآمـار ايـران  (ي مسكنها شاخص
   ).34:1384، عزيزي(را بايد مسأله جدي دانست..). ،شهرداريها

پذيري در شهرهاي  تجمعي. ي كشور استها استان هرمزگان يكي از فقير ترين استان
از ، هاي الزم جهت اسكان مطلـوب جمعيـت   استان از يك طرف و فقدان ابزار و سياست

هاي گسترده اي در نظام كالبدي و اجتماعي شهرهاي  موجب بروز ناهنجاري، طرف ديگر
از جمله معضالت اجتماعي اقتصادي خانوار درنقـاط شـهري اسـتان     .استان گرديده است
سطح پايين ، نرخ باالي بيكاري، نرخ رشد باالي جمعيت، بار تكفل باالنسبت وابستگي يا 

خـاص    مشاركت زنان در كار و تمايل به اشتغال در بخش غيررسمي بـه دليـل جاذبيـت   
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هاي غيررسـمي   هاي فقير و ساكن جمعيت. توان برشمرد اقتصادي نقاط شهري استان را مي
 در، به خصوص در شهر بندرعباس، هاو عمدتاً جمعيت مهاجر بومي در نقاط مختلف شهر

  هاي پيش ترين چالش عمده.هايي است استقرار دارند اراضي شمال شهر كه داراي ناهمواري
نامناسب ، كيفيت پايين ساخت مساكن، به ويژه بندرعباس، ريزان شهري استان روي برنامه

هـاي شـهري    بودن بافـت و ضـعف خـدمات شـهري و مصـالح سـاختماني سـكونتگاه       
ي درآمـدي مختلـف و   ها بنابراين هدف از ارائه مقاله بررسي وضعيت مسكن گروه.است

  .سپس برآورد مسكن كم درآمدها در سطح نقاط شهري استان هرمزگان است
  

  چارچوب نظري
مسكن نخستين واحد جامعه و مهترين واحد سكونت انسانها و همچنين نشـان دهنـده   

 ,Rangwala, 1998: 1377وثـوقي  (ريـزي اسـت    برنامـه ي هـا  كوچكترين واحد طرح

كالبدي و ، معماري، همچنين مقوله پيچيده اي است كه داراي ابعاد مختلف مكاني). 6129
 :Cullingworth, 1997(روانشناختي وپزشكي است ، مالي، اجتماعي، اقتصادي، فيزيكي

 عنصر اصلي جامعه پذيري افراد نسبت به جهان است؛و كااليي كليدي در سـازمان ).166
روابط اجتماعي و اهداف جمعي افراد ، اجتماعي فضا است و در شكل گيري هويت فردي

افزون بر اين يك عامـل  ). Short,2006,pp.199-200(نقش بسيار تعيين كننده اي دارد
دسترسي به خـدمات و  ، الگوهاي سفر، كليدي در تعيين دسترسي خانوارها به حمل و نقل

 57:1387، رهنمـا و عبـاس زاده  ( طبيعـي اسـت   آموزش و مصرف انرژي وسـاير منـابع  
ي جستجو و معامالتي بـاال  ها غيرهمگن با هزينه، چند بعدي، غيرمنقول، ؛وكااليي با دوام)

  Meen,1996,pp.425-444).(است
 كل محيط مسكوني را نيز در بـر مـي گيـرد   ، عالوه بر مكان فيزيكي، مفهوم مسكن

(knapp, 1982, p.35)ليه خدمات وتسهيالت ضروري مورد نيـاز  ؛ به طوري كه شامل ك
: 1385، شكرگزار(آموزش وبهداشت افراد است، ي اشتغالها براي بهزيستي خانواده وطرح

31.(  
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ريـزي مسـكن را در قالـب     ، برنامـه در پاسـخ بـه اهميـت مسـكن     هـا  اغلب دولت 
). 63: 1382، زيـاري و دهقـان  (منطقه اي و شهري به كار مي برند ، ي مليها ريزي برنامه

ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي مسـكن  ، ريزي مسكن در سطح ملي برنامههدف اساسي 
ريـزي   برنامـه در ). 19: 1382، صـادقي (با توجه به موقعيت آن در اقتصـاد كـالن اسـت   

ايجاد تعادل در آنها مورد ، شود عرضه و تقاضا در سطح منطقه سنجيده مي، اي مسكن منطقه
، ريزي محلي مسكن در مقياس شهرستان برنامه). 18:1382، تزبردس(گيرد  هدف قرار مي

توان با دو رويكرد  مي، ريزي محلي مسكن برنامهبه . گيرد شهر يا مناطق شهري صورت مي
اي  تقسيم يا توزيع اهداف و اعتبارات برنامه ملي و منطقه، رويكرد اول: متفاوت نگاه كرد

ن و شـهر اسـت؛ رويكـرد دوم بررسـي     شهرستا، به واحدهاي جغرافيايي كوچكتر ناحيه
وضعيت مسكن در سطوح محلي و برآورد زمين مسكوني مورد نياز براي توسعه مسكوني 

ريـزي   برنامـه مسـكن و  ). 17: 1382، توفيـق (آينده شهر و تفكيك مناسب اراضي است
در اين مجال به اهم آنها اشـاره مـي   . است ي مختلف مورد توجه بودهها مسكن از ديدگاه

؛اين ديدگاه ديدگاهي ليبرالي بوده است استديدگاه اقتصادي بازار ، نخستين ديدگاه :شود
كه مسايل مسكن را مانند ديگر مسايل اقتصادي به مكانيزم بازار سپرده ومعتقدند كه هـر  

دومين ديدگاه ).255: 1373، دژكام(مي كاهد »دست نامرئي«نوع مداخله دولت از كارايي
ريزي شده بازار مسكن است؛ در ايـن ديـدگاه انتفـاع بـه عنـوان       برنامهديدگاه اقتصادي 

در زمينه مسكن كنار گذاشته مي شود بخش مسكن جزو جدايي  ها محرك وهدف فعاليت
ي كلـي  هـا  ريزي و مديريت اقتصادي مي گردد و از هـدف  ، برنامهناپذير سيستم عمومي

ديدگاه به ايدئولوژي رفـاه  اين ). 9: 1380، حيدر آبادي(توسعه اجتماعي و اقتصادي است 
ايـن  . ي كم درآمد مربوط اسـت ها سومين ديدگاه موجود به مسكن گروه. معروف است

  :ديدگاه شامل سه برنامه عمده است كه عبارتند از
ي هـا  اي كه سوبسيدهاي جبراني اجاره را بـراي مسـاكن منفـرد يـا مجتمـع      برنامه-1

  .مسكوني فراهم مي نمايد
  .كه ماحصل آن واحدهاي مسكوني با اجاره پايين استاعتبارهاي مالياتي -2
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  .ي حمايتي مربوط به ساخت مسكن براي طبقات با استطاعت پايينها برنامه -3
ي توسعه سنتي مسـكن  ها مدافعان و نظريه پردازان مخالف با سياست، سياست گذاران

هاي كـم  پي برده اند كه ساخت مسكن اجاره اي مطلوب و در حد استطاعت براي خانوار
، از جمله موفقيت اقتصادي خانوارهـا ، ابزاري كليدي در دستيابي به اهداف حياتي، درآمد

شواهد حـاكي از آن اسـت   . رشد هوشمند و توسعه عادالنه است، رفاه و سعادت كودكان
، كه ساخت مسكن براي طبقات با استطاعت پايين سـكوي پرتـابي بـراي اشـتغال يـابي     

تحقيقـات مختلـف نشـان     (Mills et al, 2006). ي آنان استافزايش درآمد و امنيت مال
در مقايسه با افـرادي  ، داده است افرادي كه براي ساخت مسكن كمك دريافت نموده اند

بنابراين . ي رفاهي مربوط به كار منتفع شده اندها از برنامه، كه مورد حمايت واقع نشده اند
ي اجتمـاعي  هـا  ند تشويق كننـده برنامـه  برنامه مسكن براي افزايش توانايي خريد مي توا

 ;Newman and Harkness, 2000:.40-63). مربوط به كار كردن و خود اتكايي باشد

Sard and Springer, 2002: 5-7)  
  

  روش تحقيق
محدوده . است كمي تحليلي-كاربردي و روش بررسي آن تكنيكي -نوع تحقيق بنيادي

ي مـورد  هـا  متغيـر . است 1385مزگان در سال اداري استان هر –جغرافيايي حوزه سياسي 
درصـد  ها،  مساحت زير بنا بر حسب دهك، ي درآمديها دهك، بررسي مشتمل بر خانوار

درصـد  ، درصد خـانوار مسـتاجر بـر حسـب دهـك     ، ي مالك بر حسب دهكها خانوار
درصد سرپرست داراي درآمـد بـدون كـار بـر     ، سرپرست بيكار خانوار بر حسب دهك

تـوان مـالي   هـا،   سواد در دهك، ي غير مالك بر حسب دهكها روهسن گ، حسب دهك
خط فقـر نسـبي خـانوار در تـامين     ، خط توانمندي خانوار، ي درآمديها مسكن در گروه

خط فقر مطلق خانوار درتامين مسكن و برآورد وحجم نياز سكونتي خـانوار فقيـر   ، مسكن
. مختلـف سـر شـماري اسـت    هاي  مرجع تامين آمارهاي مركز آمار ايران در دوره. است
براي توان مالي .ي جمعيتي استها ي آماري دهكها ي مورد استفاده شامل تكنيكها روش
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از طريق بررسي ، همچنين. گروههاي درآمدي از تابع روش غير مستقيم استفاده شده است
منابع و كار كارشناسي به صورت مصـاحبه و ايجـاد كارگـاه مشـورتي از طريـق      ، متون

عوامـل  (فرصـت  ، و تهديـد ) عوامل دروني(ضعف ، قوت به بررسي swot الگوي تحليل
گردد و سـپس مبـادرت بـه     ي مسكن در استان هرمزگان مبادرت ميها شاخص) بيروني

و وضـعيت مسـكن كـم     هـا  و اقدامات براي ارتقاي شـاخص  ها سياست، تعيين راهبردها
رد اسـتفاده در  شـايان ذكـر اسـت افـراد مـو     . درآمدها در استان هرمزگان مـي گـردد  

ريزي در اداره كـل مسـكن و    نفر از كارشناسان مسكن و برنامه100ي مشورتي ها كارگاه
شهرسازي و استانداري هرمزگان و وزارت مسكن هستند در مجموع پس از محاسـبات و  

  .مبادرت مي گردد ها به تحليل يافته ها استخراج داده
  

  ها بحث و يافته
شهرسـتان و   11داراي  1385در سال است جنوبي هاي  استان هرمزگان يكي از استان 
جمعيـت اسـتان در حـدود     1385در سـال  . شهر بوده اسـت  22دهستان و  90، بخش 34

نفـر   661325نفر زن و  678476نفر مرد و  725198به تفكيك . نفر بوده است 1403674
 2/47ن و درصد روستانشـي  8/52اند و در حدود نفر روستانشين بوده 742349شهرنشين و 

استان هرمزگان و به خصوص نقـاط شـهري آن در چنـد دهـه     .درصد شهرنشين بوده اند
به عنوان مراكزي جهت سازمان دادن ورود ) تأكيد بر واردات(گذشته الگوي اقتصاد ملي 

كاالهاي مصرفي كشور شناخته شده و همزمان گرايشات شديد جمعيتي در شـهرهاي آن  
اين سـرعت فزاينـده   . صورت گرفته است …درلنگه و بن، قشم، و به خصوص بندرعباس

هـاي الزم جهـت    پذيري در شهرهاي استان از يك طرف و فقدان ابزار و سياست جمعيت
هاي گسترده اي در نظـام   موجب بروز ناهنجاري، از طرف ديگر، اسكان مطلوب جمعيت

اقتصـادي   -از جمله معضالت اجتماعي  .كالبدي و اجتماعي شهرهاي استان گرديده است
، نرخ رشد بـاالي جمعيـت  ، نسبت وابستگي يا بار تكفل باال، خانوار درنقاط شهري استان

تمايـل بـه اشـتغال در بخـش     ، سطح پايين مشـاركت زنـان در كـار   ، نرخ باالي بيكاري
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ميـزان  . توان برشـمرد  خاص اقتصادي نقاط شهري استان را مي  غيررسمي به دليل جاذبيت
. هاي ديگر جمعيتـي اسـت   به مراتب كمتر از گروه، هاي فقير هدرصد باسوادي ميان گرو

سـاختار كالبـدي   . درصـد اسـت   80شاخص باسوادي در ميان محالت فقيرنشين كمتر از 
شهرهاي استان معموالً به لحاظ ساحلي بودن به صورت خطي و به تبعيت از ساحل شـكل  

جمعيت مهاجر بـومي در  ي غيررسمي و عمدتاً ها هاي فقير و اسكان جمعيت. گرفته است
اراضـي شـمال شـهر كـه داراي      به خصوص در شهر بندرعباس در، نقاط مختلف شهرها

ريـزان شـهري    روي برنامه  هاي پيش ترين چالش عمده.هايي است استقرار دارند ناهمواري
نامناسب بـودن بافـت و ضـعف    ، كيفيت پايين ساخت مساكن، به ويژه بندرعباس، استان

  .هاي شهري است لح ساختماني سكونتگاهخدمات شهري و مصا
  

هاي درآمدي نقاط شـهري اسـتان در طـول     بررسي مساحت زيربناي در اختيار دهك -1
  :1375-85هاي  سال

. مترمربع بوده اسـت  4/75متوسط زيربناي دراختيار دهك اول برابر با  1375در سال 
و بـاالترين متوسـط   اسـت   1375ترين متوسط زيربنا مربوط به دهك سوم در سال  پايين

ايـن مقـدار   . هاي درآمدي نهم و دهم بوده است در اختيار دهك 1375زيربنا هم در سال 
ترين سطح متوسط زيربنا در سـال   پايين. )1جدول شماره(مترمربع بوده است  1/109برابر 
 6/49بـا   متعلق به دهك اول و باالترين سطح زيربنا متعلق به دهك دهم به ترتيب 1380

متوسط زيربناي واحدي مسكوني در اختيار خانوار در سـال  . مترمربع بوده است 4/130و 
ي درآمـدي گويـاي نزديـك    ها مترمربع بوده كه در مقايسه با دهك 2/84برابر با  1380

در سـال  . هاي سوم تا هشتم با متوسط زيربناي اسـتان اسـت   بودن متوسط زيربناي دهك
، مترمربـع  7/72دهك دوم ، مترمربع 8/65ر با سطح متوسط زيربناي دهك اول براب 1385

دهك پنجم برابر بـا  ، مترمربع 6/87دهك چهارم برابر ، مترمربع 5/89دهك سوم برابر با 
، مترمربـع  9/101دهك هفتم برابر بـا  ، مترمربع 7/96دهك ششم برابر با ، مترمربع 8/86

رمربـع و دهـك دهـم    مت 7/106دهك نهم برابر با ، مترمربع 6/107دهك هشتم برابر با 
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متوسط زيربنـاي  . باالترين سطح متوسط زيربناي واحدهاي مسكوني است، 8/119برابر با 
  . )1جدول شماره ( مترمربع است 5/93برابر با  1385واحدهاي مسكوني استان در سال 

  
  1375- 85متوسط زيربنا برحسب دهك در نقاط شهري استان هرمزگان در دوره :  1جدول 

  
ــا 13751376137713781379138013811382138313841385دهك ه

175/367849/3843/2455/6749/6340/1342/5373/1951/4465/81
264/9292/3354/63 52/7762/6262/5353/9353/0381/9156/8672/71
349/6482/6485/8978/5761/9374/0359/3962/3185/2578/6789/5
485/8384/4295/7873/7365/3767/261/3365/5788/2292/2287/62
573/64106/8125/4107/688/6971/179/769/46100/490/2886/83
676116/71 / 11190/1886/894/2379/4376/57109/870/9296/69
780/75123/294/78 89/5585/2893/7381/7390/49109/9100/7101/9
888125/52/5  911599/1796/5992/0389/46108/586/19107/6
9109/1116/5119/7113101102/787/67112137/899/86106/7

10109/1175/9144/3114/8136/6130/4113/7106/4131/2106/7119/8
81/911097/5887/7484/2784/1874/9376/81102/683/3893/52جمـع 

  )محاسبات نويسندگان(مركز آمار ايران85- 1375استخراج ازبانك اطالعاتي هزينه ودرآمد خانوار: ماخذ
  
  هاي درآمدي بررسي تحوالت نرخ مالكيت و اجاره نشيني در دهك -2

  بيانگر تحوالت درصد مالكيت واحد مسكوني برحسب دهك 2هاي جدول شماره  داده
بر اساس محاسبات و نتايج ايـن  . است 1375-85ن هرمزگان در دوره در نقاط شهري استا

ي دهگانـه در دوره مـورد بررسـي مشـاهده     هـا  هاي مختلفي در ميان دهك جدول نوسان
ششم و ، باالترين ميزان درصد مالكيت مسكن در ميان دهك متعلق به دهك دوم. شود مي

در سـال  . اسـت  1375سـال  كمترين ميزان متعلق به دهك هشتم و دهـم در  . پنجم است
ترين در دهـك نهـم وجـود     باالترين ميزان مالكيت مسكن در دهك دهم و پايين 1385

  در مجموع درصد كلي مالكيت در سطح استان . داشته است
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. درصـد رسـيده اسـت    3/58درصـد بـه    4/70كاهش يافته و از  1375-83طي دوره 
  ). 2، 3دول شمارهج(به نفع دهك دهم بوده است  1375-85 دوره تغييرات
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 دهك در نقاط شهري درصد خانوارهاي مالك واحد مسكوني برحسبمقايسه :  1نمودار شماره 

  1375-85استان هرمزگان در دوره 
  

  درصد خانوارهاي مالك واحد مسكوني برحسب  دهك در نقاط:  2جدول شماره 
 1375- 85شهري استان هرمزگان در دوره  

ــا  13دهــك ه 7513 7 61 37 71 37 813 791 38 01 38 113 8213 8 31 38 413 85

17 2 /71 00 /0075 /06 6/76 0 /040 /05 0/05 2 /956 /35 0/06 1 /9
29 1 /791 /762 /55 0/05 1 /733 /34 4/85 2 /862 /55 8/35 9 /5

37 2 /763 /677 /86 6/75 1 /763 /35 1/66 8 /653 /16 6/75 9 /5

47 5 /058 /377 /87 2/77 0 /063 /35 6/77 4 /368 /85 8/36 1 /9
58 1 /881 /875 /05 2/45 1 /746 /76 3/37 4 /362 /57 5/06 1 /9

68 3 /366 /755 /64 5/55 3 /370 /05 3/38 0 /075 /04 7/25 4 /8

75 8 /350 /055 /64 5/55 8 /670 /06 6/77 4 /359 /45 0/05 7 /1
84 5 /545 /550 /08 5/76 0 /056 /36 6/78 0 /056 /35 0/06 1 /9

96 6 /741 /733 /37 7/35 3 /360 /77 0/06 8 /665 /65 2/84 0 /5
105 4 /572 /762 /56 1/96 2 /156 /77 0/06 5 /753 /15 8/36 4 /3

7جمــع 0 /467 /062 /46 2/35 7 /356 /05 9/36 9 /161 /35 6/75 8 /3
  

  مركزآمار ايران، 1375 -85استخراج از بانك اطالعاتي هزينه و درآمد خانوار : مأخذ  
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 استان شهري نقاط در دهك  برحسب مسكوني واحد مستأجر خانوارهاي درصد :3شماره جدول
 1375-85 دوره  در هرمزگان

ـا  13751376137713781379138013811382138313841385دهك ه

118/20/012/528/616/743/326/741/237/525/026/2

28/38/325/036/424/156/737/930/631/325/023/8
39/118/211/123/841/430/035/522/934/422/228/6
48/38/30/013/623/323/336/717/19/433/323/8
59/19/10/028/624/136/720/020/018/819/421/4
68/316/711/14/520/020/023/320/015/636/121/4
716/725/011/113/610/320/013/314/318/825/021/4

827/318/20/00/010/021/916/75/718/816/714/3
925/025/022/29/123/314/316/711/418/819/423/8
1027/327/325/014/320/723/310/017/125/022/29/5

137  جدول شـماره 3: درصد خانوارهـاي مسـتأجر واحـد مسـكوني برحسـب  دهـك در نقـاط شـهري اسـتان هرمزگـان در دوره           5-85
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  دهك در نقاط شهري واحد مسكوني برحسب جرمستادرصد خانوارهاي مقايسه :  2نمودار شماره 

  )محاسبات نويسندگان(، مركزآمار ايران، 1375 -85استخراج از بانك اطالعاتي هزينه و درآمد خانوار : مأخذ 
  

 9/61: هاي دهگانه به شرح زير بوده است  ميزان مالكيت در ميان گروه 1385در سال 
، درصـد  1/57، درصد 8/54، درصد 9/61، درصد 9/61، درصد 5/59، درصد 5/59، درصد
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درصـد اجـاره نشـيني    . درصـد  3/58درصد و در كـل   3/64، درصد 5/40، درصد 9/61
درمجموع افزايش يافتـه   1375-85ها در سطح نقاط شهري استان طي دوره  برحسب دهك

ها متعلـق بـه    در ميان دهك 1375نشيني در سال  باالترين درصد اجاره، در مجموع. است
دوم و چهـارم و  ، هاي سوم به گروه 1385اين ميزان در سال . بوده است 9و  8، 10دهك 

درصـد سـال    2/18نشـيني از   در دهك اول درصد اجاره.اول و نهم اختصاص داشته است
درصد  3/8در دهك دوم درصد اجاره نشيني از . درصد افزايش يافته است 2/26به ، 1375

درصد به  10/9يرات درصد اجاره نشيني از در دهك سوم تغي .درصد رسيده است 8/23به 
 1/9در دهـك پـنجم از   ، درصـد  8/23درصد به  3/8درصد و در دهك چهارم از  6/28

درصـد بـه    3/27نشـيني از   در دهك دهم نرخ اجـاره . درصد رسيده است 4/21درصد به 
 3/27درصـد و در دهـك هشـتم از     8/23درصد بـه   25درصد و در دهك نهم از  4/21

نشـيني از   درصـد اجـاره  ، در مجموع. )5جدول شماره (درصد رسيده است 4/21 درصد به
  . درصد افزايش يافته است 4/21درصد به  7/15
  
  هاي مختلف بررسي وضعيت شغلي سرپرستان خانوار در دهك -3

درصـد   1/79برابـر   1375در مجموع سطح نقاط شهري استان درصد شاغالن در سـال  
درصـد   9/76درصد كاهش يافته است؛ يعني هم اكنـون   9/76به  1385بوده كه در سال 

هـاي   در سطح استان و همچنين در ميـان دهـك   1375-85خانوار شاغل هستند طي دوره 
تحوالت درصـد سرپرسـت شـاغل برحسـب     . شود هاي مختلفي مشاهده مي دهگانه نوسان

، درصـد  9/42در دهـك اول   1385در سال . دهد دهك را در نقاط شهري استان نشان مي
دهك پنجم  ، درصد 7/66دهك چهارم ، درصد 2/76دهك سوم ، درصد 7/64دهك دوم 

 1/88دهـك هشـتم   ، درصـد  7/85دهك هفـتم  ، درصد 1/88دهك ششم ، درصد 2/76
به طـور  ، در واقع. درصد شاغل هستند 3/83درصد و دهك دهم  2/95دهك نهم ، درصد

  .يابد افزايش نسبي مي هاي اول به دهم ميزان درصد اشتغال متوسط با دهك
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  بررسي سرپرست درآمد بدون كار -1-3
طـي دوره مـورد بررسـي و بـه      4و 3، 2، 1هاي كم درآمد و بخصـوص   اغلب دهك

در  1385در سال . داراي باالترين درصد درآمد بدون كار بوده اند 1385خصوص در سال 
، درصـد  2/26 چهـارم ، درصـد  7/16سوم ، درصد 6/28دوم ، درصد 9/42هاي اول  دهك
درصد  4/2نهم ، درصد 9/11هشتم  ، درصد 5/9هفتم ، درصد 1/7ششم ، درصد 4/21پنجم 

هاي نقاط  درصد از سرپرست 4/17در مجموع . اند درصد درآمد بدون كار بوده 1/7و دهم 
  ).6جدول شماره ( اند شهري استان داراي درآمد بدون كار بوده

  
دهك در نقاط شهري استان هرمزگان در رحسب درصد سرپرست بيكار ب :4جدول شماره 

  1376-85دوره 
 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375ها دهك

1 9/1 0/0 50/0 0/0 6/7 0/0 6/7 2/9 6/3 11/1 4/8 

2 0/0 8/3 25/0 0/0 0/0 0/0 0/0 8/3 0/0 13/9 2/4 

3 0/1 0/0 33/3 0/1 0/0 3/3 6/5 2/9 3/1 0/0 4/8 

4 0/2 8/3 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 7/1 

5 0/3 0/0 12/5 0/3 3/0 0/0 0/0 5/7 0/0 5/6 2/4 

6 0/4 16/7 0/0 4/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/8 4/8 

7 0/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/6 0/0 

8 0/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/9 3/1 0/0 0/0 

9 0/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/4 

10 0/8 0/0 12/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 7/1 

 3/6 3/9 1/3 2/3 1/3 0/3 1/0 0/5 12/9 3/5 0/9 جمع

  محاسبات نويسندگان(، مركزآمار ايران، 1375 -85استخراج از بانك اطالعاتي هزينه و درآمد خانوار : مأخذ 
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 43  كم درآمد يها ههاي درآمدي و برآورد مسكن گروبررسي وضعيت مسكن گروه
 

  هاي غيرمالك دي واجتماعي گروههاي اقتصا بررسي ويژگي -4
درصـد   19، سـال  20هاي غيرمالك زير  درصد سرپرستان خانوار گروه 1در سطح استان 

، سـال  50تا  40درصد بين  9/26 ، سال 40تا  30درصد بين  7/26، سال سن 30تا  20بين 
از درصد بـاالتر   8/3سال سن و  70تا  60درصد بين  9/6، سال 60تا  50درصد بين  7/15 

  ).5جدول شماره(سال سن دارند  70
  

  هاي غيرمالك در نقاط شهري استان چگونگي سن گروه: 5جدول شماره

 
زير 

 سال20

تا  20بين 
 سال 30

تا  30بين 
 سال40

تا  40بين 
 سال50

تا  50بين 
 سال60

تا  60بين 
 سال 70

باالتر از 
 سال 70

 جمع

1 7/1 16/7 23/8 16/7 14/3 14/3 7/1 100/0 

2 0/0 14/3 35/7 28/6 7/1 9/5 4/8 100/0 

3 0/0 14/3 19/0 33/3 21/4 9/5 2/4 100/0 

4 0/0 28/6 21/4 21/4 14/3 7/1 7/1 100/0 

5 0/0 28/6 21/4 28/6 9/5 2/4 9/5 100/0 

6 0/0 19/0 38/1 19/0 16/7 4/8 2/4 100/0 

7 0/0 19/0 23/8 28/6 19/0 9/5 0/0 100/0 

8 0/0 16/7 33/3 21/4 19/0 9/5 0/0 100/0 

9 0/0 14/3 26/2 42/9 16/7 0/0 0/0 100/0 

10 2/4 19/0 23/8 28/6 19/0 2/4 4/8 100/0 

 100/0 3/8 6/9 15/7 26/9 26/7 19/0 1/0 كل

  )محاسبات نويسندگان(، 1375 -85مركزآمار ايران استخراج از بانك اطالعاتي هزينه و درآمد خانوار : مأخذ 
  

هاي غير مالـك در سـال    ها در گروه چگونگي سواد در ميان دهك 8دول شمارهدر ج
هـاي   هاي فقير بيشتر از گروه ميزان بيسوادي در گروه، در مجموع. ارائه شده است 1385

هـاي   سواد ودر گروه هاي دوم غيرمالك بي درصد از گروه 31در واقع حدود . باالتر است
درصـد از   3/18در سطح كـل اسـتان   ، در مجموع. درصد بيسواد هستند 3/14دهم حدود 

  . )6جدول شماره(سواد هستند  هاي غيرمالك بي گروه
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  1385هاي غيرمالك در سال  ها در گروه چگونگي سواد در ميان دهك: 6جدول شماره 
 جمع بي سواد باسواد رديف

1 69/0 31/0 100/0 

2 69/0 31/0 100/0 

3 73/8 26/2 100/0 

4 83/3 16/7 100/0 

5 71/4 28/6 100/0 

6 90/5 9/5 100/0 

7 85/7 14/3 100/0 

8 90/5 9/5 100/0 

9 97/6 2/4 100/0 

10 85/7 14/3 100/0 

 100/0 18/3 81/7 كل

  )محاسبات نويسندگان(، مركزآمار ايران، 1375 -85استخراج از بانك اطالعاتي هزينه و درآمد خانوار : مأخذ 
  

   1385ها در سال  هاي غيرمالك در ميان دهك سن گروه چگونگي:  7جدول شماره
 جمع زن مرد دهك

1 61/9 38/1 100/0 

2 85/7 14/3 100/0 

3 88/1 11/9 100/0 

4 85/7 14/3 100/0 

5 88/1 11/9 100/0 

6 95/2 4/8 100/0 

7 90/5 9/5 100/0 

8 97/6 2/4 100/0 

9 97/6 2/4 100/0 

10 92/9 7/1 100/0 

 100/0 11/7 88/3 كل
  )محاسبات نويسندگان(، 1375 -85مركزآمار ايران استخراج از بانك اطالعاتي هزينه و درآمد خانوار : مأخذ 
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 هاي درآمدي برآورد توان مالي مسكن در گروه -5

هـا و   مسكن بـه عنـوان يكـي از نخسـتين نيازهـاي اساسـي انسـان در كليـه طـرح         
جايگـاه خاصـي را    …سياسـت و  ، اقتصـاد ، يريـزي شـهر   طرح، هاي جامع ريزي برنامه

ريزي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور بـه   هاي كليدي در برنامه داراست و از زيرساخت
دار منبع تأمين مالي متقاضـي   هاي مدت انداز و كمك با توجه به اينكه پس. آيد حساب مي

وانايي ايجـاد  هاي درآمدي پايين هستند كه ت گروه، هاي فاقد مسكن مسكن است و گروه
انداز الزم براي خريد يا ساخت خانه را ندارند و بعضاً حتي توانايي تقاضا براي اجـاره   پس

هاي درآمـدي متوسـط بـا سـابقه پـايين كـار        يا شامل گروه. مكان مناسب را هم ندارند
درآمـد و  ، لذا در بازار مسكن يكي از عوامـل مـؤثر در طـرف تقاضـا    . سرپرست است

توان مالي خانوار است كه در ايـن مقالـه بـه بررسـي     ، و يا به بيان ديگر انداز خانوار پس
شايسـته  . كميت متغير كليدي مؤثر بر تقاضاي كـاالي مسـكن در اسـتان مـي پـردازيم     

هـاي اوليـه بـوده و     يادآوري است كه اتخاذ روش ذيل با توجه به محدوديت تأمين داده
 . محدود نموده است جامعه مورد بررسي را صرفاً جامعه شهري استان

  
  عوامل مؤثر بر توان مالي خانوار -1-5

عوامل مؤثر بر توان مالي خانوار جهت ارائـه روش مناسـب بـه شـرح زيـر بررسـي       
  :گردد مي

-4اي خـانوار؛   وام و شرايط آن و سهم وام در سبد هزينه -3انداز؛  پس  -2درآمد؛ -1
تـوان تـوان    موارد زير مي ا اعمالبر اين اساس ب .هاي آن قيمت واحد مسكوني و ويژگي

  . هاي در آمدي را برآورد نمود مالي تملك زيربناي مسكوني در گروه
  . انداز و وام بانكي است توان اقتصادي خانوار به طور عمده شامل پس) الف 
  . هاي درآمدي است و الگوي رفتاري گروه انداز خانوار تابعي از درآمد ميزان پس) ب 

از روش غيرمستقيم زير اسـتفاده  ، انداز خانوار مار مستقيم از ميزان پسبه دليل نبودن آ
  شده است 
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Si = Yi * Ti * MPSi  
  :كه در آن داريم

Si =انداز هر گروه؛ ميزان پس  
Yi  =هاي كار در هر گروه؛  متوسط درآمد در سال  
Ti =سابقه سرپرست خانوار در هر گروه؛  

MPSi =وهانداز در هر گر متوسط ميل به پس.  
  . در هر گروه با توجه به شرايط زير به دست آمده است انداز متوسط ميل به پس

انداز خانوار در كشور با برآورد تابع مصرف تعيين ميل  محاسبه متوسط ميل نهايي پس
هاي درآمد با توجه به تأثير درآمد در تعيين الگـوي مصـرف    انداز در گروه نهايي به پس

  بع گمپرتز به فرم ذيل خانوار با استفاده از توا
 (bYi) Si = Ka  

  :كه در آن داريم 
Si =انداز در گروه درآمدي؛ ميزان ميل نهايي به پس  
Yi  = ميزان درآمد؛  
K =انداز؛ ميزان حداكثر ميل نهايي به پس  

a.b =پارامترهاي ثابت.  
  :اين تابع با شرايط

  انداز كل كشور؛  گذر منحني از مختصات ميانگين درآمد و ميل نهايي به پس-
  ؛)درصد 5(ترين گروه درآمدي ناچيز باشد  انداز در پايين ميزان پس-
  ؛)K=0-4(درصد بيشتر نباشد  4انداز از  حداكثر ميل نهايي به پس -
و  1384در سـال  =b 975/0و  a=079/0حل دستگاه معادالت به صورت لگـاريتمي   -
0799/0=a  979/0و=b  به دست آمد 1385در سال .  
، هـاي درآمـدي   در گـروه  Yiبوده كه به لحاظ Si =4/0ا تابع تصريح شده به شكل لذ
  . انداز آن گروه را به دست آورد توان ميل نهايي به پس مي
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كـرد مسـكن    وام مورد درخواست خانوار با توجه به توان مالي خانوار در هزينـه ) ج 
محاسـبه    و نرخ بهـره و دوره پرداخت  )هاي مسكن در متوسط هزينه خانوار سهم هزينه(

  . شده است
درصد شهر بندرعباس در  37درآمد خانوار شهري استان با توجه به  –نتايج هزينه ) د 

  . و تسري داده شده است جامعه شهري استان براي خانوارهاي شهر بندرعباس محاسبه
  . تواند صورت گيرد بر اساس قيمت سال مي 1385و  1384هاي  مقايسه سال) هـ 

بر اساس متوسط قيمت يك مترمربـع بـه    1384ملك خانوارهاي استان در سال توان ت
در  1384ايـن تـوان در سـال    . مترمربع زيربناي مسكوني اسـت  7/40طور متوسط معادل 
. مترمربـع گرديـده اسـت    4/241برابر دهك اول بوده و معـادل   322دهك دهم تقريباً 

كـه از   C1= a 0 + a 0y1 + azy1-1برآورد تابع مصرف بر اساس سري زماني ودرآمد 
ΔY= 81/0رابطه 

ΔC

 MPC = به دست آمده و داريم و MPC 1- = MPS   
همچنين اين بررسي نشان دهنده آن است كه تا دهك ششم امكان تأمين واحد مستقل 

هـاي   اگـر تـوان تملـك خانوارهـاي گـروه     . در حد متراژ واحد عرضه شده وجود ندارد
توان تملك دهـك  ، هاي متفاوت هر گروه در نظر بگيريم را متناسب را با قيمتدرآمدي 

توان اقتصـادي  ، در مجموع. )8جدول شماره(برابر دهك اول خواهد شد  162دهم تقريباً 
  .خانوارهاي شهري استان در تملك واحدهاي مسكوني ارائه شده است

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

دهك 1 دهك 2 دهك 3 دهك 4 دهك 5 دهك 6 دهك 7 دهك 8 دهك 9 دهك 10

ميل به پس انداز (درصد) (2)

  
ي شهري استان در سال ها درآمدي خانواده يها مقايسه ميل به پس انداز در دهك:  4نمودار شماره

1385  
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  خط فقر نسبي و مطلق تأمين مسكن، تعيين خط توانمندي. 2-5
درصـد   50درصـد و   66خط فقر در استان هرمزگان در مرحله اول بر اساس ميانگين 

درصد خط فقر در استان هرمزگـان درآمـدهاي    66بر اساس ميانگين . محاسبه شده است
ميليون ريال  6/11ميليون ريال از نظر مسكن فقير و درآمدهاي باالتر از  6/11تر از  پايين

ميليـون ريـال فقيـر     8/8درصد درآمدهاي زير  50بر اساس ميانگين. آيند فقير به شمار نمي
 1/11درآمـدهاي زيـر    1385درصد در سـال   66خط فقر بر اساس ميانه . گردند محسوب مي

ميليـون ريـال نظـر     4/8درصد درآمدهاي زير  50ميانه  ميليون ريال زير خط فقر و بر اساس
   ).9جدول شماره(گردند مسكن فقيرمحسوب مي

  
در )  اي  هزينه(هاي درآمدي  محاسبه توان اقتصادي خانوارهاي شهري استان هرمزگان برحسب گروه: 8جدول شماره 

  1384به مترمربع در سال  تملك واحد مسكوني 

 
 كل

دهك
1 

دهك
2 

دهك
3 

دهك
4 

دهك
5 

دهك
6 

 9دهك  8دهك  7دهك 
دهك 

10 

متوسط هزينه خانوار 
 )1(ميليون ريال 

68/7 5/12 13/08 17/82 21/42 27/14 37/06 53/38 66/2 82/64 149/6 

 6/86 5/56 11/44 20/59 25/16 5/88 7/19 3/92 7/19 6/21 100 سهم نسبي

انداز  ميل به پس
 )2) (درصد(

0/18 0/05 0/06 0/07 0/08 0/09 0/11 0/15 0/18 0/21 0/32 

انداز دوره ميليون پس
   )3(ريال 

1/63 6/20 10/94 16/15 28/45 48/66 118/30 176/76 319/81 872/64 

توان پرداخت وام 
  بانكي ميليون ريال

0/6 1/5 2/4 3/1 4/2 5/2 7/5 8/1 9/4 13/6 

وام بانكي  ميليون ريال
)4(  

1/2 3/0 4/8 6/2 8/4 10/4 15/0 16/2 18/7 27/1 

توان مالي در سال 
  ميليون ريال 1384

2/79 9/17 15/79 22/36 36/81 59/07 133/30 192/96 338/53 899/76 

متراژ واحد مسكوني 
در حد توان مالي قيمت 

ميليون  1384متوسط 
 ريال

40/3 0/7 2/5 4/2 6/0 9/9 15/8 35/8 51/8 90/8 241/4 

متراژ واحد مسكوني  
حد توان مالي  در 

 1384قيمت مناسب 
)5( 

29/4 0/9 2/9 4/7 6/3 9/9 14/4 29/6 38/9 62/0 149/9 

   39هاي مختلف و فصلنامه علمي اقتصادي مسكن شماره  سالنامه آماري كشور سال: مأخذ
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  توضيحات جدول
   .شده است  هاي درآمدي و عدم اطمينان از متوسط هزينه خانوار استفاده با توجه به ماهيت داده -1 
  محاسبه بر اساس بند ب فروض -2 
   .محاسبه شده است  1385و يا  1384انداز دوره بر اساس متوسط هزينه خانوار در سال  پس -3 
 16  ساله با نرخ بهره 15مهلت وام . وام بانكي معادل دو برابر توان پرداخت وام محاسبه شده است  -4 

   1384 درصد در سال 18و   1385درصد در سال 
درصد قيمت متوسط زيربنا منظـور شـده بـراي      90هاي چهارم معادل  قيمت مناسب برابر دهك -5 

هـاي   باشد و براي دهـك  هاي باالتر مي درصد  دهك  90هاي سوم تا اول معادل  دهك پنجم و دهك
   .استدرصد قيمت دهك ماقبل  110ششم تا دهم معادل 

  
  ي سكونتيها برآورد حجم نياز -6

 :درآمدي در سه سناريوي مختلف يها براساس دهكارهاي فقيرخانو

برآورد شده  6تا  1ي شماره ها حجم نيازهاي سكونتي در دهك) 10جدول شماره (در 
نيازهـاي  . ي باالي جامعه در دسته خانوارهاي فقير جاي نمي گيرندها چرا كه دهك، است

متـر مربعـي    70و  60، 50ني ي مسكوها سكونتي خانوارهاي فقير استان در سه دسته واحد
ي ابتدايي جامعه از نيـاز سـكونتي   ها طور كه مشهود است دهك همان. برآورد شده است

ي متون و منابع و كارشناسي بـه  ها همچنين از طريق بررسي. باالتري برخوردار مي باشند
و  تهديـدها هـا،   ضـعف هـا،   صورت مصاحبه و ايجاد كارگاه مشورتي به بررسـي قـوت  

جـدول  ( مبادرت گرديد) برنامه اجرايي(سياست و اقدامات ، و سپس راهبردها ها فرصت
  ).11شماره 
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ي ها هرمزگان براساس دهك استان براورد حجم نياز سكونتي خانوارهاي فقير :10جدول شماره
  )هزار مترمربع( فاقد توان خريد در سه سناريو

توان خريد واحد به  و براساس متوسط قيمت زير بنا شرح
 ساحتم

 مترمربع 50 مترمربع 60 مترمربع 70 شرح

 197 236 275 1دهك 

 179 215 250 2دهك 

 215 256  300 3دهك 

 179 215 250  4دهك 

 161 193 225 5دهك 

  161  193 225 6دهك 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

دهک 1 دهک 2 دهک 3 دهک 4 دهک 5 دهک 6

مترمربع 70

مترمربع 60

مترمربع 50

  
  

درآمدي در  يها براساس دهك براورد حجم نياز سكونتي خانوارهاي فقيراستان:  5نمودار شماره 
  ي مختلفسه سناريو
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  هاي مسكن تهديدها و فرصت، ها ضعفها،  تحليل قوت:  11جدول شماره
  هاي كم درآمد گروه 

 Wنقاط ضعف Sنقاط قوت متغير  تحليل

عوامــل 
  دروني

هـايمسكن گروه
  كم درآمد

 وجود نيروي كار فراوان-
هـاي متعـدد و    وجود بانـك  -

  آماده ارائه تسهيالت
  وجود نسبي مصالح در منطقه -
وجود ارايه مناسـب حاشـيه    -

  شهرها 
هاي مناسب در شوراي  زمينه -

  گذار شهر و نهادهاي قانون
  

  4و  3، 2، 1هاي  پايين بودن قدرت خريد دهك-
  4و  3، 2، 1هاي  پايين بودن توان پردخت وام در دهك - 
  3و  2، 1هاي  انداز در دهك پايين بودن توان پس - 
  3و  2، 1هاي  در دهك پايين بودن توان مالي بر ساخت - 
  4و  3، 2، 1هاي  كافي نبودن اعتبارات ساخت دهك - 
   3، 2، 1هاي  پايين بودن ضريب مالكيت در دهك - 
  در تأمين وام) 5تا  1( هاي سهم اندك گروه - 
هـاي كـم    تورم ساالنه و تأثير مستقيم بر توان گروه -

  درآمد
  هاي كم درآمد به منابع مالي دسترسي گروه -
درآمد  ي كمها هاي واگذار شده به گروه ش زمينفرو -

  و عدم توان نگهداري و ساخت آنها 
 Tتهديد  Oها  فرصت  متغير  تحليل

عوامــل 
  بيروني

هـاي   مسكن گروه
  كم درآمد

آمادگي دولت بـراي ارائـه    -
  كمك و تسهيالت

ــادگي دولــت و مجلــس  - آم
اي  نامه براي رفع تنگناهاي آيين

  و حقوقي

  كپارچه و هماهنگ براي مديريتنبود سيستم ي -
  پذيري شديد خانوارهاي فقير  آسيب -

  
  درآمد هاي كم مسكن گروه -7

ها و تهديدها در اين مؤلفـه بـه شـرح زيـر و در      فرصت، ها ضعف، ها اهم موارد قوت
ها و اقدامات ارائه  سياست، راهبردها 12پس از آن جدول . ارائه شده است 11جدول شماره

  . شده است
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  يجه گيرينت
اين نتايج از وضعيت مسكن هرمزگـان  ، پس از بررسي و انجام مطالعات، به طور كلي

به سرعت در حال پايين آمدن  4ي در آمدي ا تا ها به دست آمده متوسط زير بناي دهك
ي تحقيق ميزان باالي اجـاره نشـيني اسـت كـه ايـن موضـوع در       ها از ديگر يافته. است
ـ ها دهك كـه نشـان دهنـده سـرمايه گـذاري      . تري را دارا اسـت ي پر درآمد درصد بيش
ي مسكن كه توسـط بخـش   ها در واقع اكثر برنامه. ي مختلف در اين مناطق استها بخش

 ها همچنين بيشتر اجاره نشين. ي درآمدي باالستها براي گروه، خصوصي اجرايي مي شود
ي هـا  ر گـروه كه نشان دهنده بحـران مسـكن د  . سال هستند 29تا 20ي سني بين ها گروه

كمتـر  ، ساخت وساز براي گروههاي كم درآمد، ي انجام آمدهها برابر بررسي. جوان است
در ذيل راهبردها و سياسـتها و اقـدامات الزم بـراي مسـكن     . در استان تحقق يافته است

  .)12جدول شماره ( گروههاي كم درآمد در استان هرمزگان ارائه شده است
طـي دوره مـورد بررسـي و بـه      4و 3، 2، 1ص هاي كم درآمد و بخصـو  اغلب دهك

در  1385در سال . داراي باالترين درصد درآمد بدون كار بوده اند 1385خصوص در سال 
، درصـد  2/26چهـارم  ، درصـد  7/16سوم ، درصد 6/28دوم ، درصد 9/42هاي اول  دهك
صد در 4/2نهم ، درصد 9/11هشتم  ، درصد 5/9هفتم ، درصد 1/7ششم ، درصد 4/21پنجم 

  .اند درصد درآمد بدون كار بوده 1/7و دهم 
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درآمد در استان  هاي كم ها و اقدامات مسكن گروه سياست، تدوين راهبردها:  12جدول شماره
  هرمزگان

  اقدامات  ها سياست  راهبردها
ــتاي    ــد در راس ــديريت واح م

  حمايت از خانوارهاي نيازمند
ــروه ــايي گ ــا شناس ــايين و ه ــدي پ ي درآم

  ي نيازمند ها خانواده
  

ايجاد نظام مالي بـراي تـأمين    -
  هاي كم درآمد مسكن گروه

  واگذاري زمن براي ساخت  -
  هاي فقير شناسايي گروه -

هـاي كـم    ايجاد صندوق حمايت از گـروه  -
 درآمد

  در يك دوره بيست ساله تهيه سند مالكيت -
  اجاره به سمت تمليك -
هـاي كـم    عرضه زمين ارزان بـراي گـروه   -

  درآمد

ــراي روش  - اجـــ
ــر   ــي ب ــات منف مالي
درآمــد از طريــق  
ــوابط   ــدوين ضـ تـ

  قانوني
  اجاره بلندمدت -

  
هاي نقاط شهري استان داراي درآمد بـدون كـار    درصد از سرپرست 4/17در مجموع 

پايين بودن قدرت خريـد  . در اصل مشكالت مسكن هرمزگان به شرح زير است. اند بوده
؛ پـايين  4و  3، 2، 1هاي  وان پردخت وام در دهكپايين بودن ت 2 4و  3، 2، 1هاي  دهك

هاي  پايين بودن توان مالي بر ساخت در دهك 3و  2، 1هاي  انداز در دهك بودن توان پس
؛ پـايين بـودن ضـريب    4 و 3، 2، 1هـاي   كافي نبودن اعتبارات ساخت دهـك  3و  2، 1

وام تورم ساالنه و در تأمين ) 5تا  1( هاي سهم اندك گروه 3، 2، 1هاي  مالكيت در دهك
هاي كم درآمد به منـابع مـالي    دسترسي گروه، هاي كم درآمد تأثير مستقيم بر توان گروه

درآمد و عدم توان نگهداري و ساخت آنها؛  ي كمها هاي واگذار شده به گروه فروش زمين
  .ي كم در آمد را ضروري مي سازدها ريزي براي گرو برنامهكه اين مشكالت 

  
  منابع 

 فصـلنامه ، »بررسي عوامـل مـوثر بـر قيمـت مسـكن در مشـهد      « .)1383( .مصطفي، نجار زاده نعمت اهللا و، ياكبر-1
  .11شماره ، هاي اقتصادي پژوهش
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