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1مقدمه

 آن به یابیدست یچگونگ .است ریفراگ عدالت بریمبتن داریپا ةتوسع به یابیدست عوامل و عناصر نیترمهم از یکی مسکن

 شیپ یها چالش نیتر مهم از یکی ،آن تیکم و تیفیک و درآمد کم یها گروه خصوصهب امعهج مختلف یها گروه یبرا

 ،رو نیا از ؛شود یم محسوب زین یاقتصاد بادوام یکاال کی ،سرپناه نیتأم برعالوه مسکن .است جوامع و ها دولت یرو

 از یعیوس اریبس ةحوز و شود یم لیتبد هیسرما به انداز پس صورت به ،یاصل ازین نیتأم از پس ،یمصرف یکاالها برخالف

 نیا رد (.15 -1 :1995 کس،ید) دارد ناهپسر عنوان به مسکن مفهوم با متفاوت یتیماه ،آن نیتأم که دیگشا یم را تقاضا

 ،عموم یبرا مسکن ةیته ،یمال ةتوسع یارتقا یراستا در جامعه اقتصاد استحکام نیتضم منظور به کشور هر در» راستا

 با است ینهاد ،باشد یکالبد یراساخت آنکه از شیب مسکن (.91 :1385 ،رکمالیم و ینیمشک) «است یاساس یا مقوله

 ،یکیزیف و یکالبد ،یمعمار ،یمکان مختلف ابعاد که (338 :1388 ،یبرات از نقل به ،گرانید و یاریز) یچندبعد عملکرد

 .(166 :1997 ،ورگ گنیکول) دارد یپزشک و یشناخت روان ،یمال ،یاجتماع ،یاقتصاد

 اما ،است بوده آن تملک در تیمطلوب همواره ،دارد خانوارها یبرا یاساس و متفاوت یها نقش مسکن آنجاکه از 

 رشد یباال نرخ :از اند عبارت عوامل نیا از یبعض .باشد دشوار شهرها در آن به یدسترس تا اند شده بسب یمتعدد عوامل

 کاهش و وام محدود نیتأم ،یساختمان مصالح یباال یها نهیهز ن،یزم بازار بر تنظار شیافزا و شدنیتجار ت،یجمع

 یاستانداردها و ضوابط و مسکن و نیزم احتکار و یباز دالل نقش شیافزا ،(5 :1998 لد،یوودف) خانوارها دیخر قدرت

 یهاپژوهش اساسبر» .است شده مناسب مسکن از جامعه نییپا یها دهک ندورماند سبب عوامل نیا .ریناپذ انعطاف

 دتریشد سوم جهان یکشورها در مسئله نیا .شوند یم تر دور مسکن به یدسترس از یدرآمد یها دهک سالههر ،شدهانجام

 تات،یهب) «کنند یم یزندگ راستانداردیغ مساکن در ،نجها ینیشهرنش تیجمع سوم کی ای نفر اردیلیم کی حدود .است

 (.437 :2000 اگبوزوب، ؛2005

 مسکن به ها آن یدسترس امکان که شوند یم قاطال جامعه درآمد کم دهک سه هب یطورکلبه ،درآمد کم یها گروه

 یها دهک ةسیمقا .است دشوار اریبس التیتسه از استفاده در یتواننا زین و انداز پس نداشتن و کم درآمد علتبه ،متناسب

 یها گروه انیم در مسکن به یدسترس طیشرا تحوالت ةنیزم در را یتوجه انیشا قیحقا ،یزمان ةدور کی در مختلف

 .دهد یم نشان جامعه یدرآمد مختلف

 یبحران نقاط جزء 1380 -1375 ةدور در مسکن یموجود ثیح از ،بلوچستان و ستانیس همراهبه کردستان استان»

 نسبت نیهمچن .(19 :1383 ،یعیرف) «اند گرفته قرار بحران نقاط گروه در کرمانشاه همراهبه و اندمسکن در یگذار هیسرما

 کاهش درصد 4/65 ،1385 سال با سهیمقا در که بود درصد 62 معادل ،1388 سال در استان یشهر نقاط در تیمالک

 سبد از آن ةنیهز سهم و بود درصد 35 حدود دوم و اول یها دهک در مسکن تیمالک زانیم که است یدرحال نیا .افتی

 جامعه اول دهک سه از ،مناسب مسکن ةیته در یناتوان نیهمچن .دیرس صدرد 60 حدود به 1390 سال انیپا در خانوارها

 افراد یبرا خصوصهب ،مسکن ةحوز در یجد الشچ وجود ،موارد نیا ةهم .است انتقال درحال یانیم یها دهک سمتبه

 در ژهیوهب یدرآمد یها گروه نایم رد مسکن یلیتفص و قیدق ةمطالع رسد یم نظربه ،نیبنابرا دهد؛یم نشان را درآمد کم

 و طیشرا یرسرب به ابتدا ،همطالع نیا در .است مسکن بخش نامساعد طیشرا یاصل لیدال ةبازگوکنند ،یشهر نقاط

 سپس. شودیم پرداخته کردستان استان یشهر تیجمع در جامعه یدرآمد مختلف یها دهک در مسکن یها شاخص

 یخانوارها تعداد و مسکن ینسب و مطلق فقر خط ،درانتها و نییتع ،مختلف یها دهک در مسکن نیتأم یمال یتوانمند

 .شود یم محاسبه EVIEWS افزار نرم در یگر -استون تابع با فقر خط ریز

                                                                                                                                               
 .است شده استخراج «سنندج در فرسوده هایبافت پتانسیل برپایة درآمدکم هایگروه مسکن تأمین ریزی برنامه» عنوان با چهارم سندةینو یدکتر دورة رسالة از مقاله، این. 1
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ینظریمبان

 است یزیر برنامه یها طرح واحد نیتر کوچک نیهمچن و ها انسان سکونت واحد نیتر مهم ،جامعه واحد نینخست مسکن

 به توجه با ،یادیبن ینقش با یاساس ازین کی عنوان به مسکن به یدسترس .(61: 1998 ،؛ رانگوال29: 1370 ،یوثوق)

 (.9 :1370 ،یاسد و یبیحب) است بوده مطرح یاجتماع یازهاین از یکی عنوان به همواره اما ،است دشوار آن یها یژگیو

 شماربه فضا یاجتماع سازمان در یدیکل ییکاال و است نجها به نسبت افراد یریپذ جامعه یاصل عنصر مسکن

 شورت،) دارد یا کننده نییتع اریبس نقش ،افراد یجمع اهداف و یاجتماع روابط یفرد تیهو یریگ شکل در که رود یم

2006: 199- 200). 

 گاهیجا و خانوار درآمد با یمیمستق ةرابط و ستخانوارها یاصل یها هیسرما از یکی ،بادوام ییکاال عنوان به مسکن

 ،گرید عبارت به .است یررسمیغ مسکن و یبدمسکن ،یشهر فقر یکالبد یاصل یها جلوه از یکی دارد. ها آن یاقتصاد

 دانست فقر دیبازتول بستر عنوان به فضا عملکرد و یشهر فقر از یا جلوه توان یم را یشهر ةجامع درآمد کم اقشار سکونت

 .(61 :1382 خاتم،)

 یکاف ةانداز به ،باشد یفرهنگ و یاجتماع ارزش یدارا :کند برآورده را هدف چهار دیبا ،باشد کامل آنکه یبرا کنسم

 و دارد نگه کامل سالمت در را ناساکن تا باشد داشته را آن تیقابل ،دوش سریم به آن یشتریب افراد یدسترس تا باشد ارزان

 .(200: 1388 راپوپورت،) باشد داشته ازین ینگهدار حداقل به شعمر طول در

 یبستگ ها آن یمحل و کالن یاسیس و یاقتصاد ،یفرهنگ طیشرا به کامالً ،مسکن به ها گروه و افراد نگرش ةنحو

 یبرا استراحت مکان عنوان به) انتظار قلادح ،افراد شتریب ،ینیشهرنش یزندگ امروز یها تیمحدود به بنا عمدتاً اما ،دارد

 توان یم را آن و است مکان از فراتر یمفهوم سکنم ،ییضاف مفهوم در کهیالدرح ؛دارندرا از مسکن  (اتیح استمرار

 و منافع و ها قهیسل ،قئعال ،ها یهمبستگ نةیزم در مردم یاجتماع روابط ةهم درنظرگرفتن با که کرد فیتعر ییفضا

 ،یکیزیف مکان برعالوه سکنم ،آن از فراتر .(197 :1388 ،یخیش و یملک) دهد یم قرار گریکدی درمقابل را ها آن ،تضادها

 یبرا ازین مورد یضرور التیتسه خدمات، ةهم شامل که (35 :1982 کناپ،) ردیگ یبرمدر زین را یمسکون طیمح کل

 .(7 :1363 ،مخبر) است افراد تشبهدا و آموزش و اشتغال یها طرح ،خانواده یستیبهز

 محسوب یاقتصاد کالن یزیر برنامه از یبخش یطرف از و یرشه یزیر برنامه از یجزئ توان یم را مسکن یزیر برنامه

 از استفاده و منابع تیمحدود به توجه ،یمسکون یازهاین به سکونتقابل یفضاها صیتخص با ،مسکن یزیر برنامه .کرد

 :1385 ،یپورمحمد) دارد سروکار یاقتصاد و یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع یها چارچوب اب ،ژهیو یها کیتکن و ها یتئور

 ،درآمد کم یها گروه) خاص یاجتماع یها گروه از کیهر یبرا تا شود اتخاذ ییها استیس دیبا مسکن یزیر برنامه در .(25

 شود. لیتسه مسکن به یدسترس طیشرا (و... مهاجران ،سرپرست یب یخانوارها معلوالن،

 ،تیلکما ةنحو مسکن، یزیر نامهبر و مسکن از استفاده و دیتول بر یاثرگذار و کنترل ةویش دیبا مسکن یها استیس»

ها  دولت را ها استیس نیا البته که (25: 1388 ،رهیم) «بدانند کننده نییتع را توسعه ندیفرا در ژهیوبه آن از استفاده و متیق

 .ندکن یم نییتع

 عیسر ةتوسع یمنف آثار ظهور و یصنعت انقالب از پس اروپا در اغلب ،مسکن نیتأم یدولت یها یزیر برنامه 

 .گردد یبرم اروپا در دوم و اول یجهان یهاجنگ از پس دوران به آن یمنف یها بازتاب ةعمد اما ،گرفت شکل ینیشهرنش

 درمورد کنترل اعمال ،یاجتماع یساز مسکن گسترش یبرا ارانهی دادن و یخصوص بخش نداشتنرونق علتبه اروپا در

 شتریب در .(298 :1373 ،یاهر) گرفت صورت یجاریاست مسکن نیهمچن و دشدهیتول یواحدها استاندارد و سطح

. بود دهیرس خود اوج به یاجتماع مساکن ساخت 1380 ةده اواخر تا ،آلمان و کایمرآ س،یانگل جز به یصنعت یکشورها

 به یشهر ینوساز :از بودند عبارت 1970 ةده از شیپ توسعه درحال یکشورها در مسکن نیتأم یدولت یها یزیر برنامه»
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 ،یاکرم) «متیق ارزان یها خانه احداث و یساز خانه یها وام یاعطا و یشهر زوال روبه مراکز ینوساز و یبهساز هوممف

 الزم منابع تمام به آسان و ارزان یدسترس استیس حول ها دولت تیفعال شتریب ،تاکنون 1980 ةده از اما ،(21 :1386

 است. بوده (...و اعتبار ،یفن یها کمک ،یساختمان مصالح ،سبمنا مکان و ارزان نیزم) مسکن یارتقا ای ساخت یبرا

 از ها،هینظر نیا یتمام. اندیبند دستهلقاب یکل عنوان دو در ،مسکن ةدر حوز ها دهیا و اتیظرن ةهم ،یطورکل به

 .رندیپذیم ریتأث بازار نقش و یاقتصاد ،یحکومت یها نظام

 و مسکن امر در یحکومت یها تیمسئول و متعدد یها استیس ادیز تنوع با دگاهید نیا مسکن: بازار اقتصاد .1

 ای کنترل مخالف ،یطورکل به ینگرش نیچن .(1: 1386 ،یکرم) شودیم مشخص کنواختی ستمیس نبود نیهمچن

 سپرده بازار سمیمکان به را مسکن مسائل و بوده یبرالیل دگاهید نیا» .است مسکن ةحوز در دولت فیتکل نییتع

 .(255 :1377 ،دژکام) «است

 یعموم ستمیس ریناپذ ییجدا جزء مسکن بخش و است هدف ،سود کسب ،دگاهید نیا در» بازار: اقتصاد .2

 یاصل اهداف از ،مناسب مسکن نیتأم .(11: 1386 ،یکرم) «دیآ یم حساب به اقتصاد تیریمد و یزیر برنامه

 .استنگرش  نیا در ها دولت یاقتصاد و یاجتماع

 و یکل رئوس .ستین ریپذامکان نجایا در ها آن ةهم ذکر که است فتهرگ صورت مسکن ةوزح در یادیمطالعات ز

 .دیآیم درادامه درآمدها کم مسکن بخش در ها آن نیتر مهم از یتعداد

 پژوهشگر نیچند ةنوشت حداقل مسکن را انقالب از پس درآمدها کم مسکن ةنیزم در پژوهش نیتر یمیقد بتوان دیشا

 یاقتصاد مسائل و درآمد کم یها گروه مسکن و مسکن ةمسئل طرح به ،فصل ازدهی و بخش سه در کتاب نیا کرد. قلمداد

 رفع یبرا یمسکون یواحدها به ازین آوردبر امکان اقلحد ،مسکن طرح» :است آمده خرآ بخش در است. پرداخته مسکن

 .(197 :1367 گران،ید و یاهر) «دهد یم را سکونت بد طیشرا و مسکن کمبود

 یها دگاهید با مختلف یکشورها ةتجرب یبررس به ،مسکن نیتأم در مختلف یکشورها تجارت کتاب نیهمچن

 ،کتاب نیا مهم جینتا از .است پرداخته توسعه درحال یکشورها از یتعداد زین و مختلف مکاتب و یاقتصاد و یاسیس

 اوالً هستند: دسته دو ،اند داده قرار استفاده دمور ها دولت که ییها روش». است مسکن نیتأم در ها دولت نقش تیاهم

 ،یمقرر پرداخت ةرندیدربرگ که ییها روش دوم و شود یم اعمال کنسم ةشد تمام ةنیهز کاهش یبرا که ییها روش

 .(786 -785 :1375 ،یاهر و دیجد ینیام) «خانوارهاست به ارانهی و یمال یها کمک

 و نیزم یمل سازمان تالش با 1375 تا 1372 سال از «رانیا رد مسکن ةتوسع یها استیس» یهارانیمسمجموعه

 27) آن مورد 10 که شد ارائه مقاله 37 ،نخست ناریسم در .شد برگزار مسکن بخش روزافزون تیاهم به توجه با و مسکن

 و خاص یها گروه یبرا سکنم یزیر برنامه و مسکن ةباردر میرمستقیغ و میمستق صورت به ،(مقاالت کل درصد

 ،رانیا در مسکن ةعستو به مربوط یها استیس و مسکن تلفمخ دابعا یبررس ضمن ،ناریسم نیا در». بود ریپذ بیسآ

 .(21: 1373 مسکن، و نیزم یمل سازمان) «گرفت قرار توجه مورد یجد طور به مسکن بخش کردنفعال موضوع

 یها گروه یبرا مسکن نیتأم ةنیزم در ها آن درصد 35 از شتریب که شد ارائه همقال 100 حدود ،دوم ناریسم در

 و نیزم یمل سازمان« )است بوده یساز کوچک و یساز انبوه ،انداز پس یمعنابه «پاک» ،ناریسم نیا شعار» بود. درآمد کم

 .(3: 1374 مسکن،

 آن ةمقال 33 و شده ارائه مقاله 98 درمجموع ،جلد دو نیا در .دیرس چاپ به جلد دو رد ،سوم ناریسم مقاالتمجموعه

 عملکرد لحاظ از مستقل عنصر کی عنوان به مسکن» است مدهآ مجموعه نیا ةمقدم در است. درآمد کم یها گروه ةردربا

 مورد دیبا خود یخارج ای یرونیب عملکرد به توجه با و شهر عناصرمجموعه از ،یکالبد عنصر کی عنوان به زین و یوندر

 .(7 :1375 سکن،م و نیزم یمل سازمان) «ردیگ قرار یبررس
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 و یزیگررنامهب» در یاطهارمثال،  یشد؛ برا نوشته درآمدها کم مسکن ةباردر یمهم مقاالت زین ریاخ یها سال در

 یها نشیب و است یاجتماع یمهندس ینوع ،یزیر برنامه» که کند یم اشاره «درآمدها کم مسکن در یزیر برنامه یها یکاست

 ران،یا در هایزیر برنامه در فتهرگصورت یها غفلت و یمدآناکار و یمعرفت لحاظ از رفق رهنگف و یزیشهرست مانند نادرست

 .(28 :1382 ،یاطهار) «است شده درآمدها کم مسکن درمورد یزیگربرنامه موجب ،یزیر برنامه یجا به

 استان در مددرآ کم یها گروه مسکن برآورد و یدرآمد یها گروه مسکن تیوضع یبررس» ةمقال در گرانید و یاریز

 تیعوض ،قیتحق یها افتهی طبق» .پرداختند یدرآمد یها دهک به توجه با مسکن یها شاخص یبررس به «هرمزگان

 از مناسب مسکن نیتأم ییتوانا عدم و است شدنبدتر درحال بعد به 1375 سال از ،درآمد کم یها گروه در مسکن

 .(3 :1389 گران،ید و یاریز) «است شده دهیکش زین 5 و 4 یها دهک سمتبه ،3 و 2 و 1 یها دهک

 .پرداختند یشهر درآمد کم یها گروه مسکن نیتأم ةنیزم در یجهان تجارب یبررس به یا مطالعه در رهیم و ییخدا

 استیس ،مسکن ساخت تسایس ةدست چهار در درآمدها کم مسکن نیتأم یها استیس ،یطورکل به» که داد نشان جینتا

 ره،یم و ییخدا) «ردیگ یم قرار یتوانمندساز راهبرد از منتج یها استیس و خدمات و نیزم استیس ،مسکن یمال نیتأم

1390: 52). 

 یشهر درآمد کم یها گروه مسکن نیتأم یها استیس در 1یشهر ةتوسع راهبرد شنق یبررس به ،گرید یامطالعه در

 مسکن نیتأم ،کیتمل شرط به اجاره یاه خانه حداثا یاصل هدف گرچه» ،جینتا مطابق .شد پرداخته رشت شهر یبرا

 باال به متوسط و متوسط یها گروه به متعلق ها آن ساکنان اغلب اما ،است بوده رشت در یشهر درآمد کم یها گروه

 (.59 :1389 ،یازگم طبع و انهیچ یدریح) «هستند

 انتظار ةدور» ج،ینتا مطابق .ردک نیوتد رهیم را درآمد کم یها گروه مسکن ةنیزم در یدکتر عمقط در رساله نیدتریجد

 یها استیس و عملکرد نیهمچن .کشد یم طول سال 40 از شیب ،شهر یدرآمد یها گروه نییپا در مسکن به یابیدست

 رهیم) «است نداشته درآمد کم یها گروه مسکن یسامانده بر یمناسب ریتأث ،گذشته یها سال در دولت توسط اتخاذشده

1388: 275). 

 گروه سه در عمدتاً ،درآمد کم یها گروه مسکن نیمأت مختلف یها دگاهید گفت توان یم یکل یدبن دسته کی در

 یمسکون یها مجتمع ای منفرد یها مسکن یبرا را یا اجاره میمستق یها ارانهی که ییها برنامه» :شوند یم یبند دسته

 و است نییپا ةاجار با یمسکون یواحدها جادیا ،آن ماحصل که یاتیمال اعتبارات ساختنفراهم یهابرنامه ،آورند یم فراهم

 (.2006 تال،یا لزیم) «نییپا استطاعت اب طبقات یبرا مسکن ساخت به مربوط یتیحما یها برنامه

 شتریب ییدارا نیارزشمندتر و هارخانوا ةنیهز بخش از نیتر بزرگ مسکن که یدرحال ،(1993) یمالپزاعتقاد  به

ها را ارتقا  آن درآمد تیوضع ،درآمد کم یها گروه یمسکون یواحدها تیفیمنظور ک به دیبا است، درآمد کم یخانوارها

 یاقتصاد تیوضع بهبود و مساکن تیفیک یارتقا درجهت خانوارها یتوانمندساز زین (2004) لئونگبه سخن  .دیبخش

 و یاقتصاد رشد ،یمومع بهداشت بهبود بسب ،مطلوب مسکن چراکه ؛است یاساس یا مقوله ،مسکن دیخر درجهت ها آن

 .دشو یم یاجتماع یامدهایپ
 

پژوهشروش

 یشهر مناطق ،قیتحق ییایجغراف ةمحدود است. یلیتحل و یکم -یکیتکن ،آن یبررس روش و یکاربرد -یادیبن پژوهش، نیا

 برحسب ناربیز مساحت ،یدرآمد یها دهک ،وارخان بر مشتمل ،یبررس مورد یرهایمتغ و است 1390 سال در کردستان استان

 خانوار کاریب سرپرست درصد دهک، برحسب مستأجر یهاخانوار درصد ،ها دهک برحسب لکام یخانوارها درصد ،ها دهک

                                                                                                                                               
1. CDS 
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 و ینسب فقر خط خانوار، یتوانمند خط ،یدرآمد یها گروه در مسکن یمال توان ،ها دهک در سواد و سن ،ها دهک برحسب

 یلیتفص اتیجزئ و رانیا آمار مرکز ،آمارها نیمأت مرجع است. ریفق یخانوارها یسکونت ازین حجم وردآبر و مسکن مطلق

 و میرمستقیغ روش تابع زا ،یمال توان برآورد یبرا .است کردستان استان یشهر یخانوارها درآمد و نهیهز طرح یها پرسشنامه

 است. شده استفاده EVIEWS افزار نرم و یگر -ناستو تابع از ،مطلق فقر خط وردآبر یبرا

 

هاافتهیوبحث

یشهرمناطقوکردستاناستانیکلیهایژگیو

دورهطولدراستانیشهرنقاطیدرآمدیهادهکاریاختدرییربنایزمساحتیبررس .1

 متوسط ،1 جدول براساس .ستها خانواده اریدراخت یربنایز زانیم ،ینابرابر میترس در کننده نییتع یها شاخص از یکی

 خانوار گاهیجا اب یمیمستق ةرابط که است داشته یکاهش یروند ها دهک ةهم در 1385 تا 1375 الس از اریدراخت یربنایز

 85/40 به هدور انیپا در که بود مترمربع 74/65 دوره یتدابا در اول دهک یبرا اریدراخت یربنایز دارد. دهک هر در

 7/105 با دوره انیپا در درآمدرپ دهک اریدراخت یناربیز نیهمچن .افتی کاهش دوره یابتدا درصد 63 از کمتر ای مترمربع

 در زین دهم دهک به اول دهک اریدراخت یربنایز نسبت است. (مترمربع 7/145) دوره یابتدا درصد 72 معادل مترمربع

 (.1 جدول) افتی کاهش (شکاف شیافزا) درصد 6/38 به دوره انیپا در که بود درصد 1/45 دوره یابتدا

 
1385-1375کردستاناستانیشهریخانوارهااریدراختیربنایزمتوسط.1جدول

سال


درآمدیدهک
13751376137713781379138013811382138313841385

 85/40 75/50 05/53 26/54 63/46 29/36 32 14/39 41/73 53/42 75/65 اول دهک
 75/49 18/60 16/58 14/56 50/60 52/47 20/43 38/62 87/61 75/60 89/65 دوم دهک
 93/61 3/65 54/54 87/67 19/69 38/49 95/52 49 4/67 60 55/74 سوم دهک
 10/65 58/69 11/68 33/76 52/68 43/61 95/73 8/55 07/74 1/53 95/75 چهارم دهک
 53/71 9/86 18/87 65/70 74/76 1/58 86/81 41/71 93/68 45/78 21/93 پنجم دهک
 88/83 1/100 95/76 35/83 4/82 68 1/85 24/78 07/92 11/73 19/108 ششم دهک
 55/73 76 84/85 74/91 3/85 05/84 48/85 6/105 53/102 5/83 88/95 هفتم دهک
 6/89 73/85 62/101 91/101 64/91 57/83 2/117 05/105 32/107 63/88 84/97 متهش دهک
 25/103 2/94 27/107 3/119 12/111 1/93 81/109 33/105 128 4/102 68/94 نهم دهک
 68/105 95/101 27/116 17/131 33/122 6/100 48/130 6/129 93/157 63/115 68/145 دهم دهک

 51/74 37/79 95/80 36/85 4/81 2/68 25/81 23/80 79/90 8/75 94/91 کل
نگارندگانو1385-1375خانواردرآمدةنیهزیاطالعاتکبانیلیتفصاتیزئجران،یاآمارمرکز:منبع

 

 سال از و است شده محقق 1377 سال در اریختدرا یربنایز نیباالتر ،ها دهک شتریب در نکهیا توجه انیشا ةنکت

 .میمواجه اریدراخت یربنایز نیانگیم مساحت کاهش با مجدداً ،1383
 

یدرآمدیهادهکدرینینشاجارهوتیمالکنرختحوالتیبررس .2

 در ،کاهش نیا .دهدیم نشان را یبررس مورد ةدور طول در ها دهک یتمام در تیلکما درصد کاهش یکل روند 2 جدول

 کل نیانگیم .مینیبیم را یپرنوسان درون زین دوره مختلف یها سال یط نکهیا منض .است متفاوت مختلف یها دهک

 یها دهک در آن نیشتریب که افتی کاهش 1385 سال در رصدد 4/61 به 1375 سال در درصد 63/82 از تیکمال درصد

 دوره یابتدا در آن فنص به ،دوره انیپا در تیمالک درصد ،درآمد کم دهک دو در کهیا گونه به ؛است داده رخ جامعه نییپا

 نسبت ،هردو یدر ابتدا که یدرحال نینچهم .بود درصد 8 فقط ،جامعه درآمدپر دهک در کاهش زانیم .افتی کاهش
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 که افتی کاهش درصد 45 به نسبت نیا ،دوره انیپا در ،بود درصد 5/87 رآمدد کم دهک به درآمد کم گروه تیمالک

 رهدو یها سال نایم در .است یشهر ةجامع یانتها و ابتدا دهک دو در تیمالک درصد فشکا یدوبرابر شیافزا یمعنا به

 در بیترتبه تیمالک ددرص نیباالتر ،دهم تا اول دهک در .است متفاوت دهک هر نسبت به تیمالک درصد نیباالتر زین

 .تاس 80 و 79 ،86 ،80 ،75 ،76 ،75 ،75 ،75 ،76 یها سال

 
1385-1375نکردستااستانیشهرنقاطدردهکبرحسبیمسکونواحدمالکیخانوارهادرصد.2جدول

سال
یدرآمددهک

13751376137713781379138013811382138313841385

 35 5/47 50 83/47 1/38 33/33 62/47 38/52 33/33 95/78 68/73 اول دهک
 9/35 5/52 54/40 50 24/45 43/71 45 38/52 67/46 60 22/72 دوم دهک
 5/67 75 76/56 83/47 52/59 9/61 50 38/52 60 42/68 85 سوم دهک
 80 65 50 83/70 9/61 43/71 19/76 60 80 65 47/89 چهارم دهک
 5/72 5/82 05/71 83/47 43/71 38/52 9/61 82/81 80 85 95/78 پنجم دهک
 75 75 38/78 6/82 29/64 43/71 67/66 71/85 67/66 21/84 48/90 ششم دهک
 5/52 5/62 08/81 26/78 81/73 95/80 81 19/76 33/73 80 47/76 هفتم دهک
 5/47 5/75 78/83 57/69 81/73 2/76 43/71 95/80 33/73 47/89 47/89 هشتم دهک
 70 5/72 19/89 3/91 57/78 2/76 48/90 19/76 67/86 80 21/84 نهم دهک
 5/77 75 49/86 65/95 43/71 100 93 95/80 80 74/94 21/84 دهم دهک

 4/61 5/66 83/68 26/68 87/63 52/69 33/63 70 68 46/94 63/82 کل
1385-1375خانواردرآمدونهیهزیاطالعاتبانکازاستخراجران،یاآمارمرکز:منبع

 

 درصد ،مثال یبرا ؛دارد یدرآمد یها دهک با یمیمستق ةرابط یمعنادار شکل به ،دوره انیپا در تیکمال درصد

 درصد از تر نییپا هشتم، دهک در تیمالک درصد ای است جامعه یها دهک نیپردرآمدتر از باالتر ،چهارم دهک در تیمالک

 تحوالت نرخ و متفاوت زین مختلف یدرآمد یها دهک در جرانمستأ درصد ،اساسنیهمبر .است سوم دهک در تیمالک

 یدرآمد یها دهک در خانوار گاهیجا با معکوس یارابطه ،ینینش اجاره درصد ،دوره انیپا در .(3 جدول) است پرنوسان آن

 نسبت .تاس جامعه پردرآمد دهک دو در درصد نیتر نییپا و اول دهک در مستأجران درصد نیباالتر که ینحو به ؛دارد

 افتهی شهکا برابر 6/4 به دوره انیپا در و بوده برابر 5 دوره یابتدا در درآمد کم دهک به مدآپردر دهک در مستأجران

 .است افتاده اتفاق 1376 سال در هم درصد نیکمتر و 1385 سال در ینینش اجاره درصد نیباالتر حجم ،درمجموع است.


1385-1375کردستاناستانیشهرنقاطدردهکبرحسبیسکونمواحدمستأجریخانوارهادرصد.3جدول

سال
یدرآمددهک

13751376137713781379138013811382138313841385

 5/57 30 33/33 09/26 1/38 9/61 62/47 86/42 67/46 26/5 32/26 اول دهک
 9/35 35 95/45 36/36 24/45 81/23 40 1/38 40 35 67/16 دوم دهک

 5/27 10 84/37 78/34 43/21 33/33 27/27 81/23 40 79/15 10 سوم هکد
 15 5/17 78/27 83/20 57/28 57/28 52/9 35 67/6 25 53/10 چهارم دهک
 25 15 42/18 13/39 05/19 1/38 81/23 64/13 67/6 5 05/21 پنجم دهک
 5/17 20 92/18 35/4 19/26 05/19 29/14 76/4 67/6 26/5 52/9 ششم دهک
 30 5/32 11 2/10 29/14 52/9 05/19 05/19 33/13 15 65/17 هفتم دهک
 35 25 8 2/10 52/9 76/4 29/14 52/9 5 85/3 53/10 هشتم دهک
 5/12 5/17 11/8 35/4 76/4 05/16 76/4 5279 67/6 15 53/10 نهم دهک
 5/12 20 41/5 35/4 29/14 0 57/28 29/14 33/13 26/5 26/5 دهم دهک

 83/26 25/22 87/20 3/21 14/22 81/23 86/22 95/20 18 13/33 68/13 کل
1385-1375خانواردرآمدونهیهزیاطالعاتبانکیلیتفصاتیجزئران،یاآمارمرکز:منبع
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 یباال نرخ ه،جتو انیشا نکات از .است جامعه اول دهک دو به مربوط ،ینینش اجاره نرخ شیافزا بیش نیباالتر

 .است پنجم و چهارم ،سوم یهادهک با سهیمقا در ،نهم و هشتم یهادهک دردوره  انیر پاد ینینش اجاره

 

مختلفیهادهکدرخانوارسرپرستانیشغلتیوضعیبررس .3

 به بهبود یاندک با 1385در سال  و بود درصد 74/74 استان یشهر نقاط در اشتغال سطح ،1375در سال  ،درمجموع

 در کهیطوربه ؛بود باال یها دهک از شتریب جامعه نییپا یها دهک در دوره، انیدر پا شتغالا نرخ رشد .دیرس درصد 5/78

 و افتی کاهش ها دهک ةهم در زین یکاریب نرخ است. 1375 سال برابر 4/2 حدود 1385 سال در اشتغال نرخ ،اول دهک

 .دیرس دوره انیپا در درصد 25/2 به کار یایجو کاریب درصد 26/5 از ،درمجموع


1385و1375،1380یدرآمدیهادهککیتفکبهخانوارسرپرستانیشغلتیوضع.4جدول
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 5/7 5/37 5 50 1/38 05/19 0 86/42 11/42 84/36 0 05/21 اول دهک
 5/2 15 5 5/77 2914 52/9 0 19/76 56/5 33/33 56/5 56/55 دوم دهک
 0 15 5/2 5/82 76/4 29/14 0 95/80 5 15 5 75 سوم دهک
 0 30 5/2 5/67 0 05/19 0 95/80 26/5 53/10 53/10 68/73 چهارم دهک
 5/2 5/22 5/2 5/72 0 81/23 0 19/76 0 26/5 53/10 21/84 پنجم دهک
 5 5/12 1 5/82 0 76/4 0 24/95 0 76/4 76/4 48/90 ششم دهک
 0 10 0 90 76/4 29/14 0 95/80 0 88/5 76/11 35/82 هفتم دهک
 5/2 5/7 5/2 5/87 0 57/28 0 43/71 0 53/10 0 47/89 هشتم دهک
 5/2 5/2 0 95 0 57/28 0 43/71 0 53/10 26/5 21/84 نهم دهک
 0 5/17 5/2 80 52/9 76/4 0 71/85 0 53/10 - 47/89 دهم دهک

 5/2 17 25/2 5/78 14/7 67/16 0 19/76 79/5 21/14 26/5 74/74 کل
1388-1385خانوارها،درآمدونهیهزیتااطالعگاهیپایلیتفصاتیجزئران،یاآمارمرکز:منبع

 

 ولا دهک دو در ،دوره یابتدا در کهیا گونه به ؛است شغل بدون درآمد یرااد رپرستانس یباال درصد ،همم ةنکت

 درصد ده حدود به جامعه نییپا دهک چهار در عدد نیا .ندکار بدون و درآمد یاراد سرپرستان سوم کی حدود ،جامعه

 شیافزا 1385 سال در درصد 17 به ،1375 سال در درصد 21/14 از ،سرپرستان از گروه نیا سهم ،درمجموع .رسد یم

 .است افتهی
 

رمالکیغیهاگروهیاجتماعویاقتصادیهایژگیویبررس .4

 خانوار نةیهز و درآمد دارد. یادیز تیاهم رمالکیغ یخانوارها یاجتماع -یاقتصاد یها یژگیو مسکن، یزیر برنامه یبرا

 درآمد نیانگیم ،5 لودج براساس که یرحالد .است مسکن بهبود ای نیتأم در رهااانوخ یتوانمند فیوککم گرنشان

 در مستأجر یخانوارها نیانگیم ،3 جدول براساس ،است شده برابر 18 دودح 1385 تا 1375 سال زا رمالکیغ یخانوارها

 و رمالکیغ یخانوارها آمدرد نیب شکاف شاهد ،مذکور ةدور طول در زمانهم است. افتهی شیافزا درصد 23 دوره نیهم

 مسکن نیتأم هدف از درآمد کم یها گروه یدور شیافزا سبب ،فاصله شیافزا نیا کهیا گونه به ؛میهست الکم یخانوارها

 یدرپ یتوجه انیشا جینتا زین مسکن یها نهیهز و ها نهیهز کل با رمالکیغ یخانوارها درآمد ارتباط یبررس .شد مناسب
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 ةنیهز اما ،بود برابر 7 حدود دوره طول در خانوارها نیا ةنیهز ،رمالکیغ یخانوارها درآمد برابرشدن 18 وجود با دارد؛

 وجود با یعنی ؛دهدیم نشان را خانوارها ةنیهز سبد در مسکن گاهیجا ترشدنکمرنگ که شد برابر 6/6 ها آن مسکن

 اقشار کهنیا تر مهم ةنکت است. هفتای هم کاهش بلکه ،افتهین شیافزا هاآن مسکن دیخر قدرتتنها  نه ،هادرآمد شیافزا

 (.5 جدول) ندردا مسکن دیخر یبرا یکمتر یمال توان ،درآمد کم

 
1385و1375،1380،1382،1384یهاسالدریشهررمالکیغیخانوارهایاجتماع-یاقتصادیهایژگیو.5لجدو

13751380138213841385شاخص/سال
درصد

دورهرشد
 1/30 91،781،925 59،812،397 22،125،279 11،318،564 5،068،937 (الیر) خانوار درآمد نیگانیم
 17/19 41،923،118 40،833،263 26،921،194 14،515،444 6،091،479 (الیر) خانوار انةیسال کل نةیهز

 خانوار انةیسال مسکن نةیهز
 (الیر)

1،707،738 4،164،619 6،333،477 9،990،885 11،340،466 8/18 

 رخانوا انةیسال یخوراک نةیهز
 (الیر)

2،110،805 6،424،995 8،367،365 1،126،4290 11،456،120 6/16 

 یوراکخ نةیهز درصد نیانگیم
 کل در خانوار

25/37 23/35 31/34 60/30 31/31 - 

 مسکن نةیهز درصد نیانگیم
 خانوار سال در خانوار

55/29 36/32 53/25 26/27 24/30 - 

 - 71/3 12/3 44/3 47/3 76/3 خانوار بعد نیانگیم
 - 96/34 79/35 51/41 36/34 23/34 خانوار شاغل افراد درصد

 - 43/21 96/21 72/26 37/29 69/36 خانوار سواد یب یاعضا درصد
 اریاخت در یربنایز سطح نیانگیم

 خانوار
76/64 48/52 67/62 89/63 42/60 63/- 

 - 23/3 24/3 9/4 94/2 06/3 خانوار اریاختدر اتاق تعداد نیانگیم
نگارندگانوکردستانناستایشهریخانوارهادرآمدونهیهزطرحیلیتفصاتیجزئ،رانیاآمارمرکز:منبع

 

 .بود نفر 3/4 استان در خانوار بعد نیانگیم از کمتر نفر 7/3 اب و نکرد یچندان رییتغ دوره طول در خانوار بعد نیانگیم

 یدرحال نیا .دیرس متر 4/60 به و افتی کاهش متر 4 حدود ،انتها تا هدور یابتدا از زین اریدراخت یربنایز سطح نیانگیم

 .است شتریب رمت 40 حدود ،استان یشهر نقاط اریدراخت یربنایز نیانگیم که است

 خانوارهاست. یزندگ تیوضع صیتشخ در مهم شاخص دو ،ها نهیهز کل به مسکن و یخوراک یها نهیهز نسبت

 یها نهیهز ،خانوار که معناستنیبد یشهر یخانوارها در یخوراک مواد به ها نهیهز سوم کی از شیب دادناختصاص معموالً

 اقتصاد ینسب فقر عنوان به را یمالک نیچن ،اقتصاددانان از یعضب و ندارد انداز پس امکان نیهمچن و یفرهنگ و یحیتفر

 است. سوم کی از شیب ها نهیهز کل به یاکخور یها نهیهز نسبت رمالک،یغ یخانوارها انیم در .کنند یم مطرح خانوار در

 نیا ،است درصد 30 از شتریب ردستانک استان یشهر مناطق در ها نهیهز کل به مسکن ةنیهز نسبت که یدرحال نیهمچن

 ةکر یکشورها در ،مثال یارب ؛دهد یم لیتشک را خانوار یها نهیهز درصد 20 تا 10 نیب ایدن یکشورها رشتیب در نسبت

 ،نداشهره سکنم یگران به که کایمرآ و اپنژ انندم ییکشورها در و درصد 6/15 و 13 ،3/10 ،کنگهنگ و ایلتایا ،یجنوب

 افتهی شهکا آن یابتدا با سهیمقا در دوره انیپا در هرچند زین یسواد یب نرخ .(60 :1385 ار،زشکرگ) است سال 18 ریز

  .است (درصد 17 حدود) استان یشهر اطقمن رد یسواد یب متوسط از باالتر د،صدر 4/21 با همچنان ،است

 73/72 از و افتی بهبود 1385 تا 1375 سال از اشتغال طیشرا ،رمالکیغ یخانوارها سرپرستان انیم در نیهمچن

 سرپرستان درصد 79/78 ،دوره یابتدا در .افتی کاهش یکاریب نرخ ،بیترتنیهمبه و دیرس درصد 31/88 به درصد

 .کرد دایپ شیافزا درصد 89 به دوره انیپا در درصد نیا که بودند اسوادب رمالکیغ یخانوارها
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یدرآمدیهاگروهدرمسکنیمالتوانبرآورد .5

 مسکن متیق به توجه با ،یریگ وام امکان و عمر طول انداز پس ،مسکن ةنیهز ،درآمد درنظرگرفتن با ،مسکن یمال ناتو

 و مسکن از نبودنبرخوردار ،وار رهیزنج صورت به که درآمد کم یها گروه در .(20 :1382 ،یعیفر) شود یم محاسبه

 امکان و انداز پس طیشرا عمالً ،شود یم مسکن مخارج یبرا هادرآمد شتریب هرچه دادنسوق سبب آن یها نهیهز

 به مسکن التیتسه کل کردنسرشکن امکان فرض با ها وام ،قیتحق نیا در .رسد یم حداقل به هم وام از یریگ بهره

 و 1385 یها سال در یمسکون واحد یبناریز مترمربع کی دوفروشیخر متیق متوسط و شوندیاعطا م یشهر یخانوارها

 .رندیگ یم قرار مبنا کردستان استان یشهرساز و راه کل ةادار مسکن و نیزم سازمان یآمارها استناد به 1390

 مترمربع کی دوفروشیخر متیق متوسط (،1386 ،یشهرساز و مسکن سازمان) مسکن و نیزم سازمان آمار مطابق

 خانوار کی نظر مورد یربنایز اگر است. بوده الیر هزار 3286 کردستان استان در 1385 سال در یمسکون واحد یربنایز

 هداشت اریدر اخت الیر هزار 197،160 ستیبایم حداقل منزل دیخر یبرا خانوار هر ،میریبگ نظر در مترمربع 60 را یمعمول

 درمو مبلغ حداقل ،هنیکم نیا بنابر ؛است مترمربع 55 رانیا در خانوارها یقاضات مورد مساحت ةانیم ،گرید یسو از .باشد

 1،763،758 تانسا یشهر یخانوارها ابساحت با ،مبلغ نیا .بود الیر ونیلیم 180 ودحد ،مسکن دیخر یبرا خانوار ازین

 نیا با .است الیر 4،569،294 (یشهر یخانوارها کل درصد 61/38) یشهر رمالکیغ یخانوارها احتساب با و الیر

 .است شده هیته 6 جدول ریز فرمول با ،خانوارها یمال یتوانمند ةمحاسب و ها فرض

 خانوارها یمال یتوانمند = مسکن ةنیهز جمع + بادوام یکاالها دیخر ةنیهز + یبانک انداز پس و خانوار ةنیهز و درآمد مثبت

 خانوار انداز پس + بادوام یکاالها فروش از حاصل رآمدد + یبانک التیتسه

 یلیتفص گاهیپا از ،ها شاخص ریسا اطالعات ،است شده محاسبه باال در که یبانک التیتسه جز به که است ذکر انیشا

 لایر هزار 3286 مترمربع هر دیخر نةیهز نیهمچن .اند شده محاسبه و استخراج استان یخانوارها درآمد و نهیهز طرح

 است. شده گرفته نظردر

 
1385سالدررمالکیغویشهراستان،یخانوارهایبرامسکننیتأمیمالیتوانمند.6جدول

یمالیتوانمند
مسکننیتأم



یدرآمددهک

رمالکیغیشهریخانوارهااستانیشهریخانوارهاکردستاناستانیخانوارهاکل

یتوانمندمتوسط
(الیر)دهکیمال

مساحت
(متر)دیخرقابل

یتوانمندمتوسط
(الیر)دهکیمال

مساحت
دیخرقابل

یتوانمندمتوسط
(الیر)دهکیمال

مساحت
(متر)دیخرقابل

 4/8 5/27،629،207 23/7 23،771،688 3/7 24،018،470 اول دهک
 96/6 4/22،872،578 98/6 22،944،858 11/10 33،225،320 دوم دهک
 4/11 37،324،134 67/12 41،635،523 1/14 46،312،026 سوم دهک
 26 4/85،303،199 95/17 58،971،898 03/19 62،539،128 چهارم دهک
 2/15 49،967،002 52/21 70،714،284 25 82،249،746 مپنج دهک
 9/28 95،078،332 8/30 101،203،416 33 108،411،854 ششم دهک
 9/89 295،413،381 91/70 232،996،094 53 174،227،251 هفتم دهک
 8/108 35،733،021 28/105 345،958،219 6/97 320،737،689 هشتم دهک
 7/136 449،177،522 85/136 449،675،566 147 483،998،850 نهم دهک
 75/784 2،578،697،187 8/1399 4،593،117،939 1110 3،648،950،907 دهم دهک

 3/90 296،608،352 8/180 594،098،948 7/151 498،467،124 کل
نگارندگانو1385،استانیخانوارهادرآمدنةیهزطرحیلیتفصگاهیپاران،یاآمارمرکز:منبع

 

 دارد وجود یدیدشاختالف  مسکن ةیته امکان ةنیزم در ،یدرآمد مختلف یها دهک نیب 6 جدول یها داده براساس

 .شود یم دهید گروه هرسه در وتافت نیا .تاس خانوار هر درآمد زا یتابع ،میرمستقیغ ای میمستق صورت به که
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 :است ریز موارد شامل ،یبررس نیا توجه انیشا نکات

 ؛است رمالکیغ یشهر یخانوارها و استان یخانوارها کل از باالتر ،یشهر یخانوارها یتوانمند ،درمجموع. 1

 ،باالتر به هشتم دهک از .3 ؛است (متر 55) انتظار مورد مسکن ةنیکم نصف از کمتر ،جامعه نییپا دهک پنج یتوانمند .2

 در ،ها دهک ریسا باالتر از اریبس دهم دهک یتوانمند .4 ؛هستند (مترمربع 60) مسکن حداقل نیتأم به قادر خانوارها ةهم

 تعداد .5 ؛ستهاآن ةهم متوسط برابر هشت ،یشهر یانوارهاخ در و ها دهک ةهم متوسط برابر نه رمالکیغ یخانوارها

 ارکبه یتجار امور در را خود ةیسرما و کنند یزندگ یجاریاست یها خانه در دهند یم حیترج پردرآمد افراد از یوجهت انیشا

 ند.ریگ

 

کردستاناستانیشهرمناطقدرمسکنینسبومطلقفقرخطنییتع .6

 از یشهر یهاخانوار مسکن عاشم حداقل از ،یشهر یخانوارها مسکن مطلق رقف خط برآورد یبرا ،مطالعه نیا در

 شد. استفاده -دشو یم برآورد مورد یخط مخارج ستمیس براساس و گرفته درنظر فقر خط عنوان به که -مسکن یکاال

 ،مسکن مطلق فقر خط برآورد یبرا .رفت کاربه نوارهاخا ةانیم دوسوم و انهیم نصف روش دو ،ینسب فقر خط برآورد یبرا

 سال در بارنیاول یارب ،تقاضا ستمیس ةیاول ینظر یها هیپا» .شد استفاده یخط مخارج ستمیس و یگر -استون تابع از

 ارائه 1954 سال در استون توسط ،نهیزم نیا در جامع یتجرب مدل نیاول یول ،است گرفته شکل «لسر» توسط 1941

 یگر -استون تابع یتبع فرم .است ریپذ جمع تابع کی و کند یم یوریپ یخاص یتبع فرم زا ،تیمطلوب تابع نیا است. شده

 (.57 :1371 ،یقم یابوالفتح) «است لیذ صورت به

1 ) ( )
n

i i

i

x y i



1

 U(X) = 

        (    :آنكه شرط به
i ix   1       ,     ( i 

 :نوشت ریز صورت به و یخط شکل به توان یم مسکن یکاال یبرا را باال ةرابط 

2) PM
X

P P
   2

1 1 1 2
1 1

 

 عالمت ،ینظر یمبان مطابق


 و 1
2 و ثبت 

 به توجه با ،برآورد جینتا براساس توان یم نیهمچن .است یمنف 

 یروش به توجه با .افتی را سنندج شهر یخانوارها یبرا فقر خط ةمحاسب به نسبت ،مربوط بیضرا از کیهر معادل ،روابط

 :است ریز شرح به EVIEWS افزار نرم از استفاده با سنندج شهر یخانوارها فقر خط برآورد جینتا ،شد رکذ باال در هک
Dependent variable: H 
Method: Panel EGLS (Cross- section weights) 
Date: 03/31/13 Time: 08:43 
Sample: 1388 1390 
Periods included: 3 
Cross-sections included: 10 
Total panel (balanced) observations: 30 
Linear estimation after one-step weighting matrix 

 

Cross-sections weights (PCSE) standard errors & covariance (no d. f. correction) 
 

H=C(1) + C(2)*RY+C(3)*P21 

Coefficient std. Error t-Statistic prob. 
 

 C(1) 50.06497377 3.670205 9.978850 0.0000 
 RY 0.000470 8.10 e-07 581.2019 0.0000 
 P21-92.65322 4.052259-22.86458 0.0000 
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Effects Specification 
 

Cross-section fixed (dummy variables) 
 

Weighted Statistics 
 

R-squared 0.998556 Mean dependent var 334.0088 
Adiusted R-squared 0.997673 S.D. dependent var 660.7444 
S. E. of regression 8.990811 sum squared resid 1455.024 
F-statistic 1113.436 Durbin-Watson stat 2.611019 
Prob(F-statistic) 0.00000 

 

Unweighted Statistics 
 

R-squared 0.931800 Mean dependent var 96.37667 
Sum squared resid 1615.002 Durbin-Watson stat 2.590966 

 

 برآوردشده یرهایمتغ بیضرا نان،یاز درجة اطم ییو در سطح باال یکیبا انتظارات تئور مطابق دهدینشان م جینتا

 لةیوسبه ندجسن شهر یخانوارها یونکمس یواحدها مساحت ریمتغ راتییتغ درصد 99 از شیب نیهمچن .ندصفر مخالف

 یخانوارها یتقاضا مورد یونکمس یواحدها مساحت هک بیترت نیا به .دنشو یم داده حیتوض مدل در شدهلحاظ یرهایمتغ

 متیق اب االهاک ریسا متیق نسبت با و دارامعن و مثبت ةرابط شهر یخانوارها لک در ها آن یقیحق درآمد با ،سنندج شهر

 .دارد ادارمعن و یمنف ةرابط ،ندجسن شهر یخانوارها لک سطح در نکمس

 :میدار ریز شرح به سنندج شهر یخانوارها یسو از یونکمس یواحدها تقاضاشدة مساحت حداقل برآورد منظور به
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 در و یبررس مورد ةدور یط کردستان استان شهر یخانوارها لک یبرا یونکمس یواحدها متراژ حداقل ،بیترت نیا به

 هک ییخانوارها و است مترمربع 50 نکمس فقر خط ن،یبنابرا ؛است مترمربع 50طور متوسط  به ،شدهارائه مدل چارچوب

 .شوند یم محسوب ریفق ،باشند نکمس زانیم نیا از مترک صاحب

 گان،نگارند محاسبات و کردستان استان شهر نکمس و نفوس یعموم یسرشمار جینتا از آمده دست به اطالعات برابر 

 از درصد 7/13 خانوار زانیم نیا .دارند قرار نکمس قرف خط ریز 1390 سال در سنندج شهر یخانوارها از خانوار 55،122

 .نددهیم لیتشک را 1390 سال در سنندج شهر یخانوارها لک

 شیب گرفت جهینت توان یم (،نفر 71/3) 1390 سال در کردستان استان یشهر نقاط در خانوار بعد به توجه با نیهمچن

 .کنند یم یزندگ نکمس فقر خط ریز طیشرا در ،تیجمع از نفر 204،504 از

 و شوندیم مرتب یشیافزا صورت به کنسم متوسط مساحت براساس هاخانوار ةهم ابتدا ،ینسب فقر خط ةمحاسب یبرا

 عدد دوسوم اگر و 5/37 عدد به ،شود گرفته درنظر انهیم عدد نصف اگر ،نیبنابرا شود؛یم استخراج (75) انهیم دعد سپس

 خانوار 68،400 و نفر 97،028 با خانوار 26،153 بیترتبه ،اساسنیبرا .میرسیم مترمربع 50 عدد به ،شود محسوب انهیم

 دارند. قرار مسکن ینسب فقر خط ریز ،کردستان استان یشهر نقاط تیجمع کل از نفر 256،765 و درصد 17 با

 

:یرونیبویدرونیهاقوتوهاضعفلیتحل .7

 درآمدها کم مسکن یهادیتهد و هافرصت ،هاقوت ،هاضعف نیتر مهم ةمجموع ،صالحیذ افراد از پرسش و مطالعه نیا با

 .است 7 جدول شرح به که آمده دستبه
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درآمدکمیهاگروهمسکنیهافرصتودهایتهد،هاضعف،هاقوتلیتحل.7جدول
یرونیبعواملیدرونعوامل

(T)دهایتهد(O)هافرصت(W)هاضعف(S)هاقوت
 فراوان کار یروین وجود -
 مناسب یبسترها وجود -

 التیتسه ارائة یبرا
 در مناسب مصالح وجود -

 منطقه

 بافت هکتار 623 وجود -
 لیپتانس عنوان به فرسوده
 نیزم عرضة

 سنت و فرهنگ وجود -
 یملک مسکن یبرا تقاضا

 5 و 4 و 3 و 2 و 1 یها دهک دیخر قدرت بودننییپا -
 پنجم تا اول یها دهک در وام پرداخت توان بودننییپا -
 در مسکن ساخت یبرا یمال توان بودننییپا -

 4 و 3 ،2 ،1 یها دهک
 در یمنف النیب و خانوارها درآمد و نهیهز در تعادل نبود -

 ششم تا اول یها دهک
 خانوارها نییپا دهک شش در انداز پس امکان نبود -
 3 و 2 و 1 یها دهک در تیمالک بیضر بودننییپا -
 درآمد کم یها گروه توان بر یمنف ریتأث و انهیسال تورم -
 ریاخ یها سال در مسکن و نیزم متیق دیشد شیافزا -

 (ساالنه شیافزا درصد 40 نیانگیم طور به)
 یمال منابع به درآمد کم یها گروه فیضع یدسترس -
 یشهر یخانوارها درصد 20 بودن فقر خط ریز -
 یها گروه جلب در مسکن طرح نبودنپاسخگو -

 درآمد مک

 با مهر مسکن طرح -
 ریپذ بیآس اقشار یهدفگذار

 و یقانون یبسترها وجود -
 یبرا مناسب یها استیس

 مسکن مشکل حل
 درآمد کم یها گروه

 تیریمد بودنیا رهیجز -
 مسکن بخش

 تیریمد ستمیس ودنب -
 یشهر واحد

 دیشد یریپذ بیآس -
 ریفق یخانوارها

نگارندگان:منبع



هاشنهادیپویریگجهینت

 طیشرا از متأثر و مسکن بازار و اقتصاد یها حوزه در یساختار ةدیعد مشکالت ةدهند نشان مطالعه جیانت ،یطورکل به

 و ها استیس شمول از درآمد کم یها گروه شتریب هرچه یزواان سبب طیشرا نیا .است کشور کالن اقتصاد و مسکن بخش

 در ،اریدراخت مسکن یاربنیز دهد یم نشان جینتا .است شده مناسب مسکن ةیته نشددشوار و دولت یتیحما یها برنامه

 گرید از ،اول دهک سه در مستأجر یخانوارها درصد باالبودن .است کاهش درحال سرعت به 4 تا 1 یمددرآ یها دهک

 جینتا .دوم است( برابر دهک 9/2برابر دهک اول و  5/5)درصد مستأجران در دهک اول حدود  است مطالعه نیا جیانت

 ،یخصوص و یدولت بخش مسکن نیتأم یها برنامه شتریب دولت، یها تالش تمام وجود با دهد یم نشان یخوب به مطالعه

 یاجتماع و یاقتصاد طیشرا نیهمچن .است بوده متوسط آمدرد یدارا و مدآپردر یها گروه یبرا مسکن نیتأم یراستا در

 .است پردرآمد یها دهک از تر نییپا وضوح به ،درآمد کم یاه گروه یخانوارها سرپرستان انیم در

 (متر 60) ربنایز حداقل از تر نییپا ،ششم تا اول یها دهک یبرا که است مسکن نیمتأ یمال یتوانمند ،یدیکل ةنکت

 و 2/15 پنجم دهک ،26 چهارم دهک ،4/11 سوم دهک متر، 7 دوم دهک ،متر 4/8 فقط اول دهک یبرا عدد نیا .است

 50 یگر -استون تابع براساس مطلق فقر خط که دهد یم نشان مطالعه جینتا نیهمچن .است مترمربع 9/28 ششم هکد

 قرار مسکن فقر خط ریز خانوار 55،122 با 1390 سال در یشهر یخانوارها درصد 7/13 ،اساسنیبرا که است مترمربع

  .تاس نفر 204،504 معادل 71/3 خانوار بعد با تعداد نیا .دارند

 فقر خط ریز مورد 26،153 با یشهر یخانوارها درصد 5/6 ،(مترمربع 5/37) انهیم عدد نصف درنظرگرفتن با نیهمچن

 ریز مورد 253،765 و مورد 97،028 با یشهر یخانوارها درصد 17 (مترمربع 50) انهیم عدد 3/2 نظرگرفتندر با و مسکن

 .دارند قرار مسکن ینسب فقر خط

 :کرد شنهادیپ ریز شرح به را ییاجرا اقدامات و ها استیس راهبردها، نیتر عمده توان یم پژوهش جیتان و 7 جدول براساس

 نگرش و مسکن عرضة و ساخت یبرا (کار یروین و مصالح) یطیمح و یمحل یها لیپتانس از استفاده :راهبردها

 یراستا در یشهرساز و یحقوق ،یمال یها حوزه در واحد تیریمد موجود، یررسمیغ اسکان شناختنتیرسمبه در مثبت

 یواقع یها گروه ییشناسا ،درآمد کم یها گروه مسکن نیتأم یبرا کارآمد یمال نظام جادیا ،ازمندین یخانوارها از تیحما
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 مسکن نیتأم یبرا فرسوده یها بافت لیپتانس از استفاده ،مسکن ساخت یبراها  آن به نیزم یواگذار و درآمد کم

 .طلب اصالح افتیره ةیبرپا درآمد کم یها گروه یتوانمندساز و رآمدد کم یها گروه

 ،یتیحما یها استیس یاجرا یبرا درآمد کم یها گروه کردندار شناسنامه و یلیتفص و قیدق ییشناسا :هااستیس

 ةعرض و ساخت شیافزا ،مشخص یمال منابع با یمال تیحما یبرا ژهیو صندوق و مشخص یاعتبار فیرد جادیا

 ةشد تمام متیق از نیزم سهم شتریب هرچه کاهش ،مسکن یجیتدر ساخت ةویش جیترو ،کیتمل شرط به اجاره یها خانه

 .مسکن و نیزم مکرر دوفروشیخر کنترل ،ریپذ بیآس اقشار یبرا مسکن

 ضوابط اصالح ،مسکن و نیزم مکرر معامالت و دوفروشیخر ةمحدودکنند نیقوان نیتدو :ییاجرااقدامات

 یها گروه مسکن التیتسه شیافزا ،یشهر درآمد کم یها گروه یبرا نیمع یها پهنه در ها یشهردار نیقوان و یشهرساز

 روش حیصح ضوابط یاجرا و نیتدو ،یتعاون ای یدولت ژةیو یها صندوق ةلیوسبه التیتسه بازپرداخت نیتضم ،درآمد کم

 .فرسوده یها بافت در یقیتشو یها استیس یاجرا و اعمال ،مسکن بازار در درآمد بر تایمال

 جادیا ،ازمندین یخانوارها از تیحما یراستا در یشهرساز و یحقوق ،یمال یها حوزه در واحد تیریمد :راهبردها

 یبرا نیزم یواگذار و درآمد کم یواقع یها گروه ییشناسا ،درآمد کم یها گروه مسکن نیتأم یبرا کارآمد یمال نظام

 .درآمد کم یها گروه مسکن نیمأت یبرا فرسوده یها بافت لیپتانس از استفاده ،ها آن به مسکن ساخت

 ساخت ،کیتمل شرط به اجاره ،تیحما ازمندین درآمد کم یها گروه کردندار شناسنامه و قیدق ییشناسا :هااستیس

 بازار سبور ةمحدودکنند نیقوان نیتدو ،درآمد کم یها گروه یبرا نیزم متیق سهم شتریب هرچه کاهش ،یجیتدر مسکن

 .مسکن و نیزم مکرر دوفروشیخر و

 لیتسه ،درآمد کم یها گروه یبرا مشخص یها پهنه در ها یشهردار و یشهرساز مقررات و ضوابط اصالح :اقدامات

 بر یمنف اتیمال روش یقانون یاجرا و نیتدو ،درآمد کم یهاوهرگ یبرا متیق ارزان التیتسه شیافزا و التیتسه افتیدر

 .مسکن و نیزم مکرر دوفروشیخر تیمحدود ،درآمد
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