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  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا 

  1389 پاييز، 26دوره جديد، سال هشتم، شماره 
  

  ي مسكن در بين خانوارهاي شهرقمي مسكن در بين خانوارهاي شهرقمهاها  هزينههزينه  بررسي و تحليلبررسي و تحليل
  3و مهدي قرخلو2، كرامت اله زياري1حمد ميرهم

  چكيده
ميالدي به بعد شكل جدي به خود گرفته و اوج بحران مسكن در ايران را  60مسأله مسكن در ايران تقريباً از دهه 

 ي مسكنها اين بحران در ساليان اخير باعث شده هزينه. بايد در ساليان اخير بدانيم) به ويژه به لحاظ قيمت و هزينه(
با توجه به اهميت اين . شود شامل مي ها در بين خانوارهاي شهري ايران، باالترين درصد را نسبت به ديگر هزينه

توصيفي به بررسي مخارج مسكن نسبت به درآمد و هزينه  - مبحث، در اين مقاله سعي شده با روش تحليلي
بر اين اساس . پرداخته شود  - هاي ايرانترين و مهم ترين شهر به عنوان يكي از پرجمعيت –خانوارهاي شهر قم 

- 85ي ها ي خانوارهاي شهر قم از نتايج طرح هزينه و درآمدهاي قم، طي سالها آمار هزينه مسكن، درآمد و هزينه
بررسي سهم . اند ي درآمدي تقسيم شدهها استخراج شده است و بر اساس درآمد، خانوارهاي شهر قم به دهك 1376
ي ها ي مسكن در بين گروهها ، هزينه76- 85ي ها دهد بين سال مي  ي مختلف نشان ها ن گروهي مختلف در بيها هزينه

رشد % 25شده است و در اين دوره به طور ساالنه  مي  ي خانوار را شامل ها كل هزينه% 33مختلف به طور حدود 
اختالف بسيار فاحشي ي درآمدي مختلف، ها همچنين هزينه مسكن نسبت به درآمد خانوار در گروه. داشته است

نمايند  مي  ي مسكن ها كل درآمد خويش را صرف هزينه% 30ي پر درآمد حدود ها كه گروه اي  داشته است به گونه
ي مسكن ها را به هزينه%) 60بيش از ( درآمد درصد بسيار بااليي از درآمد خويش ي كمها در حاليكه گروه

ي مسكن در سبد ها شود كه، سهم هزينه مي  قاله چنين برداشت به طور كلي از نتايج اين م. دهند مي  اختصاص 
برابر كشورهاي توسعه يافته 2اين درصد در شهر قم تقريباً بيش از (ي خانوارهاي شهر قم بسيار باالست ها هزينه
اظ ي پردرآمد شهر قم داراي مشكالت بيشتري به لحها ي كم درآمد شهر نسبت به گروهها عالوه بر اين گروه). است
ي خانوار در ها ي مسكن در سبد هزينهها به طور كلي نيز باال بودن سهم هزينه. ي مسكن و تأمين آن هستندها هزينه

در پايان اين مقاله نيز . و مديريت مسكن كشور دانست    ريزي برنامهايران را بايستي ناشي از نظام نامناسب 
  .ي كم درآمد ارائه شده استها ي گروهها گروه ي مسكن به ويژه برايها راهكارهايي براي كاهش هزينه

  .ي دهكي، خانوارهاي شهر قم، نابرابريها هزينه و درآمد خانوار، گروه ،ي مسكنها هزينه: واژگان كليد

                                                 
 
 عضو هيئت علمي و استاديار دانشگاه پيام نور.  1
 استاد دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران.  2
 دانشيار دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران.  3
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  مقدمه
اين نياز از ابتداي تاريخ سكونت تا حال . مسكن از مهم ترين نيازهاي اساسي انسان است

ايفا نموده و هر روزه بر اهميت آن فزوني  ها انحاضر نقش مهمي در شرايط زيستي انس
بسياري از انديشمندان مطالعات شهري نيز بر اين اعتقادند كه مهم ترين عامل . يابد مي  

تأثيرگذار در ميزان رضايتمندي فرد از سكونت در يك منطقه و نوع زندگي خويش، مسكن 
ي در شرايط مسكوني و زندگ (Westaway،2006:187)و شرايط محيطي آن منطقه است

سالمت جسمي و رواني ) چه به لحاظ كيفيت و چه به لحاظ كميت مسكن( نابهنجار
عليرغم اهميت  (Takano، 1996: 880).سازد  مي  ساكنين را بسيار متزلزل و نابسامان 

مسكن و اثرگذاري آن در زندگي بشر، امروزه تأمين مسكن مناسب به ويژه در كشورهاي 
  .تبديل به يك معضل و مشكل شده استدر حال توسعه، 

همزمان با انقالب صنعتي و هجوم جمعيت جوياي كار از روستا به شهر  18از قرن 
ي ها از آن زمان تاكنون تالش). 184: 1375شواي (دهد  مي  به نام مسكن رخ نشان  اي  مسئله

 اي  خانه درصد جمعيت جهان فاقد 20بسياري دراين زمينه انجام شده است؛ اما همچنان
برآوردهاي دفتر اسكان بشر سازمان ملل متحد ). 5: 1381صرافي (درشان زندگي هستند 

طبق برآوردهاي برنامه ‹‹: در شهرها را تأييد كرده است سكونتياين وضعيت رقت بار 
و  ها در زاغه ها ميليارد نفر از ساكنين شهر 3يك سوم از  نيز، اسكان بشر سازمان ملل متحد

ناامني حق  :باشند مي  ها ويژگياين كنند كه حداقل داراي يكي از  مي يي زندگي اه يا مكان
دسترسي ضعيف به آب آشاميدني سالم و تغذيه   ، شرايط ساختاري نابهنجار مسكن ، تصرف

  . (UN-Habitat ، 2005)›› و تراكم بيش از حد
 جمعيتري گذا خريد واحد مسكوني نماد بزرگ ترين سرمايه همچنين در عصر حاضر

درصد ثروت خانوارها در كشورهاي  90تا  75ي مسكوني شخصي بالغ بر ها واحد است و
هد كه مبلغ آن به سه تا  مي را تشكيل  1)اقتصادهاي در حال تكوين(در حال توسعه و گذار 

درصد از  40تا  15افزون بر اين مسكن حدود . رسد مي شش برابر درآمد ساليانه خانوارها 
                                                 

 
1. Emerging Countries  
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گذاري  دهد و سرمايه مي ماهيانه  خانوارها را در سراسر جهان به خود اختصاص ي ها هزينه
ساخت و ساز  .شود مي را در جهان شامل  ها درصد كل سرمايه گذاري 35تا  15مسكن  در

درصد از كل اشتغال جهاني را به خود اختصاص  9ي مرتبط به آن حدود ها مسكن و بخش
   ).38: 1383،جواهري پورو  اطهاري(دهد  مي 

ي مختلف بسيار شديد است مسأله ها در كشوري نظير ايران كه نابرابري درآمدي گروه
ي ها در رابطه با نابرابري. است تأمين مسكن به ويژه براي اقشار كم درآمد بسيار مهم

شاخص نابرابري ضريب جيني در  1998است كه در سال  شايان توجهدرآمدي در ايران 
و تنها از ) باال(در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته بسيار بد كه ه بود 442/0بربراايران 

تر از آن شاخص شكاف درآمدي يا  اما مهم. استمتر برخي از كشورهاي توسعه يابنده ك
اين نسبت در ايران در همانسال  ،ترين است باالترين دهك به پايين) درآمد(نسبت هزينه 

ورهايي كه ضريب جيني آنها باالتر از ايران بوده نيز برابر بوده كه حتي از كش 9/18بالغ بر 
آن باعث  مي به ويژه اينكه اقتصاد كالن ايران و روند تور ).110: 1384اطهاري،(بيشتر است

ي با درآمد متوسط به باال، قادر به ها شده تا فقط بخش كوچكي از خانوارها، عمدتاً گروه
اصله بين نياز و تقاضاي موثر مسكن زياد به عبارت ديگر ف. ورود به بازار مسكن باشند

ي با درآمد متوسط و كم، از دسترسي به يك مسكن مناسب ها شود گروه مي بوده و سبب 
در قانون اساسي اين وضعيت درحالي وجود دارد كه ). 52: 1383اماني، (محروم گردند 

 31ال در اصل به عنوان مث. جمهوري اسالمي بر مسأله تأمين مسكن بارها تأكيد شده است
قانون اساسي عنوان شده كه داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و  43اصل  1و بند

همچنين قانون اساسي بر تأمين نيازهاي اساسي نظير مسكن براي تأمين . خانوار ايراني است
: 1383رفيعي،( استقالل اقتصادي و ريشه كردن فقر و محروميت در كشور تأكيد كرده است

ي كم درآمد در ايران به خوبي سازمان ها با اين وجود هنوز وضعيت مسكن گروه). 38
شود در صورت ادامه  مي  بيني  نيافته، بلكه حتي به عقيده برخي از كارشناسان موضوع، پيش

تر نيز خواهد شد، زيرا ايران جزء معدود كشورهاي توسعه يابنده است كه  اين روند وخيم
  ).24: 1381اطهاري، ( ه كم درآمدها است فاقد نظام مالي مسكن ويژ
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  طرح مسأله
ي شهرنشيني در طول چند دهه اخير، باعث ها افزايش جمعيت كشور و گسترش دامنه«

ي جمعيتي در شهرهاي ايران شده و همين عامل، ضمن افزايش ها گرايي و افزايش تراكم تمركز
ي به ويژه در شهرهاي بزرگ تقاضاي مسكن، گران شدن قيمت زمين و افزايش تراكم ساختمان

ي ها بر همين اساس نيز امروزه مسكن در سبد هزينه). 365: 1384شيعه، (» شده است
و خانوارها براي تهيه مسكن در . باشد مي خانوارهاي شهرنشين ايراني داراي باالترين وزن 

ن ميان در اي. شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ اندام كشورمان با مشكالت زيادي روبرو هستند
ي ملي و محلي فراموش ها خانوارهاي كم درآمد باالخص از آن جهت كه در اغلب برنامه

  ). 130: 1385 ،و همكاران نژاد حاتمي( شوند مي اند داراي تنگناهاي بيشتري  شده
شروع پيدايش مشكل مسكن در ايران را بايد با رشد سرمايه داري وابسته در اواخر دهه 

مثل افزايش  ، ن هر چند به طور مقطعي مشكالتي رخ نموده بودقبل از آ. دانست 1330
كه به دنبال هجوم مردم به شهرها روي داده بود، اما مشكل  1320اجاره بها در شهريور

با هجوم  30از اواخر دهه ). 660: 1375اهري و اميني جديد،( نبود اي  كمبود ريشه
بخش . آيد مي  مسكن به وجود روستاييان به شهرها و افزايش جمعيت شهرنشين مشكل 

آورد و به طور  مي  خصوصي با سرمايه آزاد شده از اصالحات ارضي به ساخت مسكن روي 
سازد  دولت تعداد محدودي خانه سازماني و مساكن  مي  عمده براي طبقه متوسط خانه 

اه با افزايش در آغاز دهه پنج. كند مي  نشينان و افراد كم درآمد تهيه  ارزان قيمت براي آلونك
درآمد ملي ناشي از افزايش قيمت نفت، صنايع وابسته و خدمات رشد سريعي يافته و كوچ 

با وجود رشد ساخت مسكن در اين  .كند مي  شتابي هر چه بيشتر پيدا . ها روستاييان به شهر
 .ماند مي  تر جمعيت و مهاجرتها، مشكل مسكن به قوت خود باقي  دوره، به دليل رشد شتابان

پر در آمد  اي  سازي حرفه ، مسكن1357تا زمان وقوع انقالب اسالمي در سال  1352از سال 
به غير از موارد  .پردازد مي  سازي  سازي و شهرك براي بخش خصوصي است كه به مجموعه

ي بخش خصوصي براي طبقات پر در ها محدود ساخت مساكن ارزان قيمت، بيشتر فعاليت
به همين دليل نيز بيشتر واحدها براي فروش و در صد بسيار  .ستآمد و با در آمد متوسط ا
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كمبود عرضه مسكن براي اجاره، باعث افزايش اجاره بها شده و  .كمتري براي اجاره است
رود و  مي  و محدوديتها از بين  ها ، كنترل مي  با وقوع انقالب اسال. شود مي  بر مشكالت افزوده 

به همين دليل در  .گيرد مي  ي گروههاي كم در آمد رونق سازي در حاشيه شهرها برا شهرك
طي سالهاي اوليه پس از انقالب، احداث واحدهاي مسكوني از نظر كمي بيشتر اما از نظر 

بخش خصوصي بساز و بفروش در اين سالها به دليل عدم  .گذاري كمتر است ميزان سرمايه
از جمله  ها دليل مشكالت و نارسايي به .شود مي  اطمينان به آينده از بازار مسكن خارج 

ي متناقض، عدم اجراي قانون زمين شهري ها نبودن سياست مشخص مسكن، اعالم سياست
قيمت  1359يابد و داليل ديگر، از سال  مي  كه به دنبال آن عرضه زمينهاي شهري كاهش 

وقوع جنگ،  .يابد مي  مسكن كه در سالهاي اول انقالب كاهش يافته بود، دوباره افزايش 
تشديد  1361و  1360اين ركود در سالهاي  .كند مي  فعاليتهاي ساختماني را دچار ركود 

 اي  كاهش عرضه مساكن اجاره .گيرد مي  فعاليتهاي ساختماني رونق  1362شود، در سال  مي  
  . شود مي  سبب افزايش اجاره بها 
عنوان منبع اصلي توليد  گذاري بخش خصوصي به ، سرمايه1360در سالهاي بعد از دهه 

افزايش متوسط زيربناي توليد شده توسط بخش خصوصي در  .شود مي  مسكن دچار افت 
سالهاي اخير نشان دهنده گرايش اين بخش به ساخت مسكن براي گروههاي به ويژه 

در دهه اخير نيز قيمت مسكن با روند ). 663: 1375اهري و اميني جديد،(پردرآمد است 
ي كم درآمد در ها در حال افزايش است كه جمعيت كشور به ويژه گروهبسيار شديدي 

گيري بحران مسكن در كشور  تأمين مسكن با مشكل مواجه شده و اين وضعيت باعث شكل
ريزي بخش مسكن در ايران نسبت به  اين مسايل در حالي وجود دارد كه برنامه. شده است
  مي  تاً به دوران پس از انقالب اسالاز عمر كمتري برخوردار است و عمد ها ساير بخش

  ).26: 1384عزيزي، (گردد  برمي
بر اساس تجارب موجود، همواره نمود مسأله مسكن به ويژه مسكن نيازمندان در شهرهاي 

شهرهاي بزرگ مركز توجهات و وجود تقابل فقر و . بزرگ و پرجمعيت كشور بارزتر است
. تر است لف در اين شهرهاي پرجمعيت نمايانباشند و شكاف درآمدي اقشار مخت مي  ثروت 
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ترين سطح يعني تخريب جسم انسان خود را  ترين و ملموس در اين شهرها، فقر از ساده
نشان داده و تا باالترين سطح، تكامل بشري را با تهديد جدي روبرو ساخته و او را به 

  ).38:  1384ارائي، ( چالش عميقي فراخوانده است
شهرهاي بزرگ و مهم در ايران است كه تقابل فقر و ثروت در آن مشهود شهر قم، از جمله 

ي اخير زندگي سالم و مناسب ها است و مشكالت مسكن به ويژه افزايش قيمت آن در دهه
اين در حاليست كه . مردم اين شهر به ويژه اقشار كم درآمد را با چالش مواجه ساخته است

قم به . گردد مي  مركز جهاني تشيع نيز محسوب شهر قم به نوعي پايتخت مذهبي ايران و 
هزار نفر جمعيت در خود  940بالغ بر 1385عنوان هفتمين شهر پرجمعيت ايران در سال 

: 1368فريد، ( اين شهر مركز ثقل جمعيتي ايران). 1385مركز آمار ايران، ( جاي داده است
ي ها شود و در دهه مي  ي مهاجرپذير كشور  محسوب ها و به عنوان يكي از كانون) 415

نكته مهم در رابطه با شهر قم كه  .گذشته نرخ رشد باالي جمعيتي را تجربه نموده است
كامالً مويد نظريه شهري شدن فقر در هزاره سوم است وجود نيمي از خانوارهاي شهر قم 

هزار خانوار شهري قم 15، حدود 1385همچنين در سال . باشد مي  در شرايط زير خط فقر 
اراي چنان وضعيت درآمدي نامناسبي بوده اند كه تحت پوشش حمايتي كميته امداد امام د

  ).37: 1385مهندسين مشاور طرح و معماري ( اند قرار گرفته) ره( خميني
توجه به افزايش بيش از حد قيمت مسكن در دهه اخير در شهر قم، اقشار كم درآمد شهر  با

رابطه با تأمين مسكن مناسب شوند در  مي  شامل  كه حجم جمعيتي بااليي از شهر را نيز
و حتي طبق مطالعات انجام گرفته  )5: 1384ميره،( باشند مي براي خانواده خود دچار مشكل 

ي كم درآمد شهر محسوب ها در شهر قم، مسكن پس از اشتغال بزرگترين دغدغه گروه
ه به بررسي قيمت مسكن در بنابراين در اين مقاله سعي شد ).41: 1377اكرمي، ( گردد مي  

  .ي خانوارهاي شهر قم پرداخته شودها شهر قم و مقايسه آن با سطح درآمد و هزينه
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  روش تحقيق
به لحاظ روش . است اي  تحقيق حاضر از نظر نوع و ماهيت، از سنخ تحقيقات توسعه

 ايهواحدقلمرو مطالعاتي تحقيق، شهر قم و . تحليلي است -بررسي نيز تحقيق توصيفي
 1375 - 1385محدوده زماني تحقيق نيز، دوره آماري . استو مسكن مطالعاتي نيز خانوار 

استفاده  اي  به منظور گردآوري اطالعات مورد نياز اين تحقيق از روش كتابخانه. باشد مي  
آوري اطالعات نظري از طريق مطالعات  در اين تحقيق عالوه بر جمع. است شده

ي موجود در رابطه با  مشخصات مسكن و خانوار در شهر قم ها داده، برخي از اي  كتابخانه
 ...از منابعي چون نتايج طرح هزينه و درآمد خانوارهاي قم، سالنامه آماري استان قم و

ي آتي كه از مطالعات ها همچنين متغيرهاي مورد استفاده در تحليل. استخراج شده است
ميزان درآمد خانوارها، ميزان هزينه خانوارها و : ازگردند عبارتند  مي  استخراج  اي  كتابخانه

  .ميزان هزينه مسكن
  

  قم شهر خانوارهايي ها كل هزينه  به مسكن هزينه نسبت
 شهر خانوارهاي ابتدا درآمدي، يها دهك از يك هر در مسكن يها هزينه بررسي منظور به

 در آن حداقل تا درآمد نباالتري از درآمد، ميزان اساس بر )1376- 85(ده ساله  دوره قم طي

 در. باشند مي  ي درآمدي شهر قم ها دهك دهنده نشان گروه 10اين . اند شده مرتب سال هر

 يها هزينه كل و مسكن يها هزينه خصوص در شده استخراج اطالعات اساس بر بعد مرحله
 يها هزينه كل و مسكن يها هزينه ميزان ،1خانوارها از يك هر خوراكي و غير خوراكي
 شده محاسبه مختلف يها سال براي درآمدي يها دهك هريك از در غيرخوراكي و خوراكي

 غيرخوراكي و خوراكي يها هزينه و كل مسكن هزينه و درآمد متوسط نهايت در .است

 ارائه به منظور همچنين .اند شده محاسبه نظر مورد يها دهك از هريك در خانوارها

                                                 
 
 بر اساس نتايج طرح هزينه و درآمد خانوارهاي شهر قم .1
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 قم شهر در مربوطه قيمت شاخص به توجه با شده بهمحاس متغيرهاي كليه دقيق يها تحليل

 .اند شده محاسبه ، 1379 سال قيمت ثابت به

 به 1376-85 يها سال طي شهر قم خانوارهاي براي مسكن يها هزينه ميزان )1(در جدول 

  .داده شده است  نشان 1379 سال ثابت قيمت
  

  )ريال( 1379 سال ثابت قيمت به شهرقم خانوارهاي مسكن هزينه متوسط:  1جدول

  
  1376-85طرح هزينه و درآمد خانوارهاي شهر قم، : مأخذ              

  
 طي شهر قم خانوارهاي براي مسكن يها دهد هزينه مي  نشان) 1(اطالعات جدول  همانطوركه

 ميزان بيشترين كه است، برخوردار -  1383 سال از غير به – افزايشي روند از بررسي دوره مورد

 90 حدود شهر قم خانوار يك مسكن يها هزينه كه متوسط.است 1382 به سال مربوط افزايش
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 سال آن در است كه 1378 سال به افزايش نيز مربوط ميزان كمترين .يابد مي افزايش  درصد

 توجه با. است يافته افزايش درصد 35/14 حدود قم شهر خانوارهاي مسكن يها هزينه متوسط

 موجبات داشته، توجهي قابل افزايش شهر قم، در قيمت مسكن سطمتو 1382 سال در اينكه به

 منظور به دولت آورده، فراهم را خانوار يك مسكن براي يها هزينه متوسط درصدي 90 افزايش

 اتخاذ را مربوطه يها سياست مسكن قيمت لجام گسيخته افزايش از جلوگيري و بازار تنظيم

 به ، 1383 سال براي شهري مسكن خانوارهاي يها ينههز متوسط كاهش در آن نتيجه كه نمايد مي 

 .قبل است سال به نسبت درصد6/17 ميزان

قالب  در را مربوطه نتايج بخش اين در قم در مسكن هزينه برآورد نتايج دقيق ارائه منظور به
 يها هزينه متوسط در تغيير ميزان )2( جدول .دهيم مي  قرار تحليل مورد ي درآمديها دهك
  .دهد مي  نشان قبل به سال نسبت ي مختلفها سال در را شهر قم نوارهايخا مسكن

  
  قم شهر خانوارهاي مسكن يها هزينه متوسط در تغيير: 2جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1376-85طرح هزينه و درآمد خانوارهاي شهر قم، : مأخذ                
  
 يها دهك از يكهر براي مسكن يها هزينه در افزايش متوسط حاصل، نتايج براساس 

  .است) 3(جدول  شرح به درآمدي
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  1376- 85 دوره طي شهرقم خانوارهاي مسكن يها هزينه متوسط در تغيير: 3 جدول

  
  1376-85طرح هزينه و درآمد خانوارهاي شهر قم، : مأخذ                           

  
 تعامل و كنمس بخش در اقتصادي مختلف يها سياست اجراي شود مي  مالحظه همانطوركه

 نموده عمل نحوي به بررسي مورد دوره طي قم شهر در آن عرضه و تقاضاي مسكن ميزان

 از بيشتر باال درآمدي يها دهك خانوارهاي براي ي مسكنها هزينه متوسط نهايت در كه

 در افزايش بيشترين نحوي كه به است يافته افزايش پايين درآمدي يها دهك خانوارهاي

) باال درآمد( 10دهك مربوط به بررسي، مورد دوره طي خانوارها مسكن هزينه متوسط
 درآمد(اول  دهك به بوط مر مسكن هزينه متوسط در افزايش كمترين و درصد 36/35با

  .است درصد 14/24 با )پايين
 و خوراكي يها هزينه كل در مسكن يها هزينه سهم بررسي مبحث به در ادامه اين

 در را مسكن يها هزينه سهم) 4( جدول. رداخته شده استخانوارهاي شهرقم پ غيرخوراكي
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 قيمت به 1376- 85 يها سال خانوارهاي شهرقم طي غيرخوراكي و خوراكي يها هزينه كل

   .دهد مي نشان  1379 سال ثابت
  

  شهر قم خانوارهاي يها هزينه كل در مسكن يها هزينه سهم:  4 جدول
  1379 سال ثابت قيمت به 

 
  1376-85طرح هزينه و درآمد خانوارهاي شهر قم، : مأخذ                 

  
 طور به بررسي مورد دوره خانوارهاي شهرقم طي براي مسكن يها هزينه ) 4( جدول مطابق

 اختصاص خود به را غيرخوراكي و خوراكي يها هزينه كل از درصد88/32 حدود متوسط

 يها هزينه كل از )درصد 32/47( مقدار بيشترين 1381 سال در نسبت اين .است داده
 يها هزينه كل از )درصد 27/9(كمترين ميزان  1378 سال در و غيرخوراكي و خوراكي
 نكته اين دهنده نشان)  1(و ) 4( جداول نتايج مقايسه .باشد مي  دارا را غيرخوراكي و خوراكي
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 كل رد ي مسكنها هزينه سهم يافته، افزايش مسكن هزينه متوسط كه ييها سال در كه است

 تاحدودي امر اين و است يافته افزايش قم شهر در نيز غيرخوراكي و خوراكي يها هزينه

 بيان كلي صورت به خانوارهاي شهرقم را مصرفي، سبد در كاال اين بودن ضروري بر داللت

  . دارد مي 
 غيرخوراكي و خوراكي يها هزينه كل در مسكن يها هزينه سهم نتايج، دقيق ارائه منظور به

 .قرار گرفته است تحليل مورد درآمدي يها دهك قالب نوارهاي شهرقم درخا

خانوارهاي  غيرخوراكي و خوراكي يها هزينه كل در مسكن يها هزينه سهم )5( جدول
  .دهد مي  نشان بررسي مورد طي دوره شهرقم را

  
  ديدرآم دهك تفكيك به قم شهر خانوارهاي يها هزينه كل در مسكن يها هزينه سهم: 5ولجد

 
  1376-85طرح هزينه و درآمد خانوارهاي شهر قم، : مأخذ    
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خانوارهاي  غيرخوراكي و خوراكي يها هزينه كل در مسكن يها هزينه سهم متوسط همچنين
   .است) 1( نمودار شرح به درآمدي محاسبه شده است كه يها دهك از هريك شهرقم براي

  
  درآمدي يها دهك چارچوب در قم شهر نوارهايخا يها هزينه كل از مسكن هزينه سهم: 1نمودار

  
 

  1376-85طرح هزينه و درآمد خانوارهاي شهر قم، : مأخذ
  
  
  
  
  
  
  
  

 مسكن يها هزينه سهم درآمدي باالي يها دهك در كلي طور به حاصله، نتايج براساس

كمتر  درآمدي پايين يها دهك به نسبت غيرخوراكي، و ي خوراكيها هزينه كل به نسبت
 از يا عمده بخش قم شهري جامعه در درآمد پايين با خانوارهاي ديگر عبارت هب .است

 مسكوني واحدهاي يها تامين هزينه صرف را خويش غيرخوراكي و خوراكي مخارج

 كل از بخش كوچكتري نسبتاً، باالي درآمد با خانوارهاي كه است درحالي اين نمايند، مي 

 هم نتيجه اين البته. دهند مي  تخصيص امر ينا جهت را خود غيرخوراكي و خوراكي مخارج

معتبر  تفكيك به ها سال از هريك براي هم و بررسي مورد دوره كل براي كلي به صورت
  .است
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  قم شهر خانوارهاي درآمدهاي كل به مسكن هزينه نسبت بررسي
خانوارهاي شهرقم  درآمدهاي كل در مسكن يها هزينه سهم بررسي به قسمت در اين
 براي درآمدها كل در را مسكن يها هزينه سهم) 6(جدول  بر اين اساس.ه شده استپرداخت

  .دهد مي  نشان 1379 سال ثابت قيمت به 1385تا  1376يها سال خانوارهاي شهرقم طي كل
 

  1379 سال ثابت قيمت خانوارهاي شهرقم به درآمدهاي كل در مسكن يها هزينه : 6جدول 

  
  1376-85ينه و درآمد خانوارهاي شهر قم، طرح هز: مأخذ              

  
 دوره طي شهر قم خانوارهاي براي مسكن يها هزينه دهد، مي  نشان )6(جدول همانطوركه

 خود به را خانوارها درآمد كل از درصد 69/36حدود  متوسط طور به بررسي مورد

 درآمد كل از درصد 72/58 - مقدار بيشترين 1381 سال نسبت در اين .است داده اختصاص
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 را -خانوارها درآمدهاي كل از درصد 93/21 -ميزان كمترين 1383 سال در و -خانوارها

 درآمدهاي كل در مسكن يها هزينه سهم نتايج، دقيق ارائه منظور همچنين به. است دارا

   .دهيم مي  قرار تحليل مورد درآمدي يها قالب دهك در خانوارهاي شهرقم را
  

  قم شهر خانوارهاي درآمدهاي كل در كنمس يها هزينه سهم: 7جدول 

  
  1376-85طرح هزينه و درآمد خانوارهاي شهر قم، : مأخذ    
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  تفكيك خانوارهاي شهرقم به درآمدهاي كل از مسكن يها هزينه سهم: 2نمودار
  )1376- 85( درآمدي يها دهك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1376-85طرح هزينه و درآمد خانوارهاي شهر قم، : مأخذ    
  
 مسكن يها هزينه سهم درآمدي باالي يها دهك در كلي طور به حاصل، نتايج اساس بر

 عبارت به .است كوچكتر درآمدي پايين يها دهك به نسبت كل درآمدهاي خانوار، به نسبت

 صرف را خويش درآمدهاي از اي عمده بخش قم شهر در درآمد پايين با خانوارهاي ديگر

 درآمد با خانوارهاي كه است درحالي اين نمايند، مي  واحدهاي مسكوني يها هزينه تامين

 امر اين جهت را خود غيرخوراكي و مخارج خوراكي كل از كوچكتري بخش باالي،

 از درصد 51/24 حدود درآمدي دهم، دهك خانوارهاي كه ترتيب اين به .دهند مي  تخصيص

 كه الي استدرح اين و دهند مي  تخصيص مسكوني واحد تامين جهت را خويش درآمد

 تدارك و تهيه صرف را خويش درآمدهاي درصد 67 از بيش اول، درآمدي دهك خانوارهاي

 و بررسي مورد دوره تمام براي كلي صورت به هم نتيجه اين البته .نمايند مي  واحد مسكوني
  .است معتبر تفكيك به ها سال از هريك براي هم
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  ها يافته
ريزي  ترين موارد در نظام مديريت و برنامه در اين پژوهش سعي شده به يكي از مهم

 "ي مصرفي خانوارهاي ايرانيها ي مسكن از درآمدها و هزينهها سهم هزينه"مسكن كشور، 
بنابراين شهر قم كه يكي از كالنشهرهاي مهم ايران است به عنوان نمونه موردي . توجه شود

اساس اين پژوهش نتايج  بر. انتخاب شده است و به بررسي اين مسأله پرداخته شده است
  :زير حاصل شده است كه عبارتند از

داري جهاني و پيامدهاي آن  مشكل مسكن در ايران پس از ورود ايران به نظام سرمايه -
زا پس از  گيري شهرنشيني مشكل يعني مهاجرت شديد روستاييان به شهرها و شكل

 .ميالدي، نمايان شده و تا حال حاضر ادامه دارد 60دهه

 .ريزي مسكن در ايران داراي بازوهاي علمي و اجرايي مناسبي نيست مديريت و برنامهنظام  - 

توجه به تمركز فقر و تقابل آن  خانوارهاي ساكن در شهر قم و ساير كالنشهرهاي ايران با - 
 .باشند مي  ي مسكن ها ، مشكالت و هزينهها با ثروت در اين شهرها، شاهد بيشترين نابرابري

خانوارهاي  غيرخوراكي و خوراكي يها هزينه كل در مسكن يها درصدي هزينه سهم -
درصد است كه از متوسط  33به طور متوسط حدود  1376-85 يها سال شهرقم طي

 .نيز باالتر است) درصد30(كشوري 

به طور متوسط  1385تا سال  1376ي مسكن در شهر قم از سال ها ميزان مبلغ هزينه -
 .شته كه رقم بااليي استدرصد دا 24ساالنه رشدي بالغ بر 

 يها دهك خانوارهاي براي ي مسكنها طي دوره مورد مطالعه، متوسط مبلغ هزينه -
نحوي  به است يافته افزايش پايين درآمدي يها دهك خانوارهاي از بيشتر باال درآمدي

مربوط  بررسي، مورد دوره طي خانوارها مسكن هزينه متوسط در افزايش بيشترين كه
 مر مسكن هزينه متوسط در افزايش كمترين و درصد 36/35با) باال آمددر( 10 دهك به

البته بايد به اين نكته توجه  .است درصد 14/24 با )پايين درآمد(اول  دهك به بوط
اند از  ي سنگين مسكن، سعي نمودهها ي كم درآمد با توجه هزينهها داشت كه گروه

)  ...مي، كم امكانات، كم دوام ومساكن غيرس(طرقي نظير استفاده از مسكن نامناسب 
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جويي الزم در  ي مسكن را داده و صرفهها كه هزينه كمتري دارند ميزان هزينه
 .ي خويش را انجام دهندها هزينه

 و خوراكي يها هزينه ي مسكن در بين كلها به طور كلي سهم درصدي هزينه -

 .تافزايش داشته اس 1376-85ي ها خانوارهاي شهرقم طي سال غيرخوراكي

غيرخوراكي  و ي خوراكيها هزينه كل به نسبت مسكن يها درصدي هزينه مقايسه سهم -
 باالي يها دهك دهد كه اين ميزان در مي  ي درآمدي شهر قم نشان ها بين دهك

 با خانوارهاي ديگر عبارت به. كمتر است درآمدي پايين يها دهك به نسبت ، درآمدي

 غيرخوراكي و خوراكي مخارج از اي هعمد بخش قم شهري جامعه در درآمد پايين

 كه است درحالي اين نمايند، مي  مسكوني واحدهاي يها تامين هزينه صرف را خويش

 و خوراكي مخارج كل از بخش كوچكتري نسبتاً، باالي درآمد با خانوارهاي

 .دهند مي  تخصيص امر اين جهت را خود غيرخوراكي

حدود  متوسط طور به شهر قم خانوارهاي براي مسكن يها ، هزينه1376- 85ي ها طي سال - 
خوشبختانه اين ميزان . است داده اختصاص خود به را خانوارها درآمد كل از درصد 69/36

 .به طور كلي روندي كاهشي داشته است 85به سوي سال  76از سال 

كل درآمدهاي  به نسبت مسكن يها هزينه سهم درآمدي باالي يها دهك در كلي طور به  - 
 با خانوارهاي ديگر عبارت به .است كوچكتر درآمدي پايين يها دهك به نسبت خانوار،

 يها هزينه تامين صرف را خويش درآمدهاي از اي عمده بخش قم شهر در درآمد پايين
 بخش باالي، درآمد با خانوارهاي كه است درحالي اين نمايند، مي  واحدهاي مسكوني

 .دهند مي  تخصيص امر اين جهت را خود غيرخوراكي و مخارج خوراكي كل از كوچكتري
 را خويش درآمد از درصد 51/24 حدود درآمدي دهم، دهك خانوارهاي كه ترتيب اين به

 دهك خانوارهاي كه درحالي است اين و دهند مي  تخصيص مسكوني واحد تامين جهت

 واحد مسكوني تدارك و تهيه صرف را خويش درآمدهاي درصد 67 از بيش اول، درآمدي

 .نمايند يم 
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    جمع بندي و پيشنهادها
خانواده  اي از كاالها و خدمات ضروري براي زندگي يك سبد مصرفي خانوار، مجموعه 

كاالها، هزينه معاش  گيرد و مخارج تهيه اين مي است كه به طور پيوسته مورد مصرف قرار 
ايراني را  بندي كلي، سبد مصرفي خانوار در يك تقسيم .دهد مي آن خانواده را تشكيل 

ي ها گروه: توان شامل هشت گروه مختلف از كاالها و خدمات دانست كه عبارتند از مي 
خوراك، پوشاك، مسكن، اثاثيه و لوازم منزل، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تفريحات و 

ي مسكن ها در اين ميان هزينه .و گروه خدمات شخصي و وسايل آموزشي ها سرگرمي
 .جايگاه خاصي دارد

عنوان مهمترين شاخص سبد هزينه خانوارهاي ايراني مورد ايگاه مهم مسكن همواره بهج
درصد را به  30طوري كه هزينه مسكن در كل كشور رقمي حدود توجه واقع شده است به

خود اختصاص داده است كه اين رقم همانگونه كه در مطالعات اين پژوهش در مورد شهر 
اين رقم در . يابدا و در ميان اقشار كم درآمد افزايش ميقم نيز نشان داد، در كالن شهره

دهد و اين مطلب نشان دهنده  مي  مقايسه با كشورهاي پيشرفته، ميزان بسيار باالتري را نشان 
پس از انقالب اسالمي نيز . ريزي و مديريت مسكن در ايران است برنامه ضعف نظام

مسكن در سبد خانواده در چهار دوره  اهش سهم هزينهعليرغم اهداف عاليه نظام نيز، ك
ريزي كشور مغفول مانده است، يعني حتي در برنامه چهارم هم در اين باره تكليفي  برنامه

 .بر عهده دولت قرار داده نشده است و اين شاخص يكي از منشاهاي فقر اقتصادي است
بران چنين يابد دولت براي ج مي وقتي قدرت خريد خانوار براي تهيه مسكن كاهش لذا 

   .ندك مي زند و تورم ايجاد  مي اتفاقي بايد يارانه بپردازد و همين امر به اقتصاد كشور لطمه 
افزايش سطح درآمد و كاهش هزينه : راهكار اساسي مطرح است 2 اين مسألهراي حل ب

هاي خانوار اصالح نشده باشد،  در شرايطي كه ساختار هزينه ،نيازهاي اساسي خانوار
شود لذا ضروري است  فزايش درآمد منجر به افزايش قدرت خريد خانوار نميهرگونه ا

 .هاي افزايش درآمد مؤثر واقع شوند ابتدا هزينه نيازهاي اساسي خانوار مهار شود تا سياست

گذارد، اما ميزان تاثير آن بر شكل مصرف  مي افزايش درآمد بر سطح مصرف اثر همچنين 
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ي درآمد افزايش يابد، مصرف همه اقالم مورد نظر همزمان متغير است، به عبارت ديگر وقت
، بلكه به عنوان مثال در جامعه شهري با افزايش مصرف كل، درصد مخارج يابد نميافزايش 

كند و در نتيجه سهم بيشتري از درآمد افزايش يافته، به  مي مربوط به غذاها كاهش پيدا 
 .شود مي لوازم برقي داده كاالهاي بادوامي مثل ماشين، تلويزيون و ساير 

در كنار اتخاذ تدابير مختلف در جهت افزايش قدرت خريد خانوار، بايد سهم  بنابراين
با توجه به مطالب پيش گفته، در . هزينه مسكن در سبد خانوار ايراني كاهش داده شود

ي مسكن از يكسو و از بين بردن شكاف دسترسي به مسكن مابين ها راستاي كاهش هزينه
  .گردد مي  ي درآمدي مختلف پيشنهادهاي زير ارائه ها وهگر

 و تدوين الزامات اجرايي آن تعيين قيمت كارشناسي فروش مسكن •

 ساماندهي شيوه عرضه و تقاضاي مسكن •

 ساز  اعطاي تسهيالت و حمايت از خيرين مسكن •

 ي مسكن به ايشانها ي هدف و ارائه يارانهها شناسايي گروه •

 هيالت بانكيپلكاني كردن اقساط تس •

 در مساكن توليدي حذف قيمت زمينكاهش يا  •

 ي كم درآمدها ايجاد مسكن اجتماعي و واگذاري آن به گروه •

 و كاهش و تثبيت  قيمت آنبهبود وضعيت بازار مصالح ساختماني  •

 به ويژه براي خانوارهاي كم درآمد تخفيف هزينه پروانه ساخت •

 ساختمان كاهش قيمت تراكم و عوارض •

 و تأمين مسكن شاركت دولت و موسسات اقتصادي در ساخت و سازمافزايش  •
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