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  چكيده

ترين نيازهاي انسان است و به عنوان يكي از مسائل حاد كشورهاي در حال توسعه محسوب اساسي از يكي عنوان به مسكن

ريزي مسكن و رشد شتابان جمعيت شهرنشين، تأمين مسكن را در كشور شود. ضعف مديريت اقتصادي، نداشتن برنامهمي

رتقاي وضعيت كمي و كيفي مسكن تبديل كرده است؛ از اين رو، توجه به مسائل و مشكالت و اايران به يك معضل 

گيري را در اين بخش تسهيل نمايد. هدف از انجام اين پژوهش، يررسي وضعيت وضعيت ريزي و تصميمتواند برنامهمي

بيني زمين و هاي كمي و كيفي مسكن در شهر اهواز و مقايسه آن با ساير مناطق شهري كشور و همچنين پيششاخص

اي، آمار تحليلي مبتني بر منابع كتابخانه -است. روش پژوهش، توصيفي 1400سال مسكن مورد نياز اين شهر تا 

دهد كه در هاي ميداني است. نتايج اين پژوهش نشان ميهاي نفوس و مسكن، سالنامه آماري شهر اهواز و دادهسرشماري

بعضي موارد در مقايسه  هاي كمي و كيفي شهر اهواز بهبود داشته است، ولي دروضعيت شاخص 1345-1390طي دوره 

تري قرار دارد. همچنين در اين پژوهش، جمعيت و تعداد خانوار اين شهر تا با ساير مناطق شهري كشور در رتبة پايين

متر مربع زمين نياز  10268744واحد مسكوني جديد و  119404بيني و مشخص شده كه در اين مدت به پيش 1400سال 

  خواهد بود.

  

  بيني مسكن، شهر اهوازهاي كمي و كيفي مسكن، پيشكن، شاخصواژگان كليدي: مس
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  بيان مسأله

و مشكالت مربوط به حوزة مسكن به ) 24:2010كنند (ولتمر، ميليون انسان، بدون سرپناه زندگي مي 640در حال حاضر 

هان، در حال افزايش است (خداپرست از طرفي جمعيت ج). 15:2003يك مسئلة جهاني تبديل شده است (گلنت و جونز، 

ها و ور فزاينده، بسياري از چالشگيرد و به ط) و بيشترين رشد جمعيت جهان در شهرها صورت مي1:1390و روفي، 

  ). 1997:10، مشكالت بزرگ جهان جايگاه خود را در شهرها دارند (جوي فولد

 عنصر يك و به عنوان دارد او امنيت و محافظت در مهمي نقش اوليه انسان، نيازهاي مهمترين از يكي عنوان به مسكن

 دارد مؤثري نقش افراد اهداف جمعي و اجتماعي روابط فردي، هويت گيريشكل فضا، در اجتماعي سازمان در كننده تعيين

 براي هركسي كه داد شرح بشر، جهاني حقوق در بيانيه متحد ملل سازمان ،1948 درسال ).69:1393همكاران،  و (سلطاني

 مسكن لباس، غذا، شامل اشخانواده و بهزيستي خود و سالمتي براي زندگي مناسب استاندارد يك سطح به دستيابي

ه تنها سرپناه و نشاني محل زندگي مسكن ن ).Ghoguill ،143:2007دارد ( حقي اجتماعي وخدمات هاي بهداشتيومراقبت

 ).preston, 2006روزمره ما، بلكه بزرگترين معامله مالي است كه در طول عمر براي بسياري از ما اتفاق افتاده است (

صادي و هاي اجتماعي، اقتاز زمينههاي مختلفي مسكن، يك فرآيند و حاصل توسعه اشكال اوليه و سرپناه است و با جنبه

كل جمعيت جهان فاقد مسكن درصد از  20شود كه حدود برآورد مي ).Jenkins et al ,2007فرهنگي مرتبط است (

هاي زير استاندارد توسعه در مسكنمناسب است؛ بنابراين برآوردها، احتماالً بيش از نيمي از جمعيت كشورهاي در حال 

آيد  ندارد و يا از عهده بر نميكشورها تمايلي به تامين مسكن با استاندارد باالهاي اين كه دولتكنند؛ در حاليزندگي مي

اما در كشورهاي در حال توسعه به  شايد بتوان گفت كه مشكل مسكن در همة دنيا وجود دارد ).198:1390(حكيمي، 

ن مشكل به صورت حاد و في و ... ايهاي داخلي، فقدان منابع مالي كادليل رشد سريع جمعيت و شهرنشيني، مهاجرت

اي مشكالت موجود در جامعه پديده اين مشكالت (مسكن) مانند ديگر ).7:1385بحراني درآمده است (پورمحمدي، 

سي، حقوقي و فرهنگي مورد ارزيابي هاي اجتماعي، اقتصادي، سيانيست كه بتوان آن را جدا و بي ارتباط با ديگر ناهنجاري

توسعه از اين مشكل مستثني نيست و نيز به عنوان يكي ار كشورهاي در حال كشور ايران  ).234:1381قرار داد (سيمبر، 

ديد؛ به طوري كه با رشد درآمدهاي به بعد موجب تغييرات اساسي در بنيادهاي اقتصادي ايران گر 50تحوالت اقتصادي دهة 

ايش سوداگران به بخش ساختمان جهت ررويه و تغيير كاركردهاي مصرفي و نيز ديگر گهاي بينفتي و افزايش مهاجرت

  ).7:1377سودآوري هر چه بيشتر موجب گرديد كه بازار مسكن با عدم تعادل روبرو گرديد (رفيعي، 

است. پس از خوراك و پوشاك،  يانسان يهياز حقوق اول يكي يانسان و به نوع يازهاين نيتر ياز ضرور يكيمسكن 

 ديآ يآن ها به حساب م نيجامعه، مهم تر يازهايبه ن ييافراد جامعه است و در مرحله پاسخگو ازين نيمسكن سوم

دهد. عالوه بر جنبه  يهر خانوار را به خود اختصاص م مددرصد درآ 50از  شتريكه ب ي). به طور155:1371 ،ي(زنجان

 زين يو اجتماع يروان جياز نتا ياريدهد بس يخانوار را به خود اختصاص م انهيدرآمد ماهاز  يمسكن كه مقدار ياقتصاد

 نهيزم رد ياساس يها يو آرامش روان را فراهم كرده و موجب دگرگون تيكه احساس امن يباشد، به طور يبه آن مرتبط م
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هاي اصلي تشكيل به عبارت ديگر مسكن خانوار يكي از پايه). 371:1374 ،يگردد (فرهنگ يم رهيو غ يروابط اجتماع

دهنده اجتماع بشري است. در واقع كمبود واحد مسكوني باعث بوجود آمدن بحران و ناهماهنگي در كل سيستم زندگي 

و  با توجه به اينكه مسكن داراي ابعاد گوناگون ).614:1375سالم خانواده خواهد بود (رسولي، اجتماعي و مانع رشد 

گيري آن، بازتاب و برآيند شرايط گوناگون اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، محيطي و ايدئولوژيكي اي است و شكلپيچيده

است،  الزم است تعريف جامع و كاملي از آن صورت بگيرد تا پاسخگوي بسياري از نيازهاي انسان باشد. با توجه به 

ب را چنين تعريف كرد: مسكن مناسب عبارت است از فضاي توان مسكن مناستعاريف مسكن در ابعاد مختلف، مي

اي، روشنايي كافي، تهويه و زيرساختهاي اولية سكونتي مناسبي كه آسايش، دسترسي مناسب، امنيت، پايداري و دوام سازه

الت مناسب از قبيل: آبرساني، بهداشت و آموزش، محيط زيست سالم، مكان مناسب و قابل دسترسي از نظر كار و تسهي

اوليه و همچنين زمينة رشد و تقويت روابط بين اعضاي خانواده (ارتباط افقي) و روابط همسايگي (ارتباط عمودي) را 

  ).62:1382و مهمتر از همه متناسب با توان مالي خانوار باشد (ملكي، براي ساكنانش فراهم آورد 

 ،ينيازدواج، مهاجرت و شهرنش تيوضع ت،يرشد جمع لياز قب يمنطقه دارد و عوامل كي تيبا جمع يكيمسكن ارتباط نزد

از  .)75:1381 ،يدرآباديباشند (ح رگذاريمسكن تأث يتوانند در امر تقاضا يمسكن م يبعد خانوار و در كل شاخص ها

). 112:1375 ،يزيمسكن باشند (عز يزيرابزار در برنامه نيتريديو كل نيترمهم ديمسكن شا يهارو شاخص نيا

به كمك آن  توانيكه م روديمسكن به شمار م يهايژگيشناخت و يهاوهياز وسائل و ش يكي يفيو ك يكم يهاشاخص

 ا،ينمود (ارجمندن ليمسكن را تسه حيصح ميو تصم يزيرمهمؤثر در امر مسكن را شناخت و هرگونه برنا يپارامترها

كند تا ريزي مسكن ايجاب ميهاي مسكن و نقش آنها در برنامهاز طرفي گستردگي، پيچيدگي و تنوع شاخص ).54:1354

بندي شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. با هاي مختلف دستهها بر حسب نقش و عملكرد آنها در گروهاين شاخص

نجام شده و آمار و اطالعات در دسترس، اين شاخص هاي مسكن اهايي كه در رابطه با شاخص بررسي مقاالت و پژوهش

هاي كمي عبارتند از: تراكم نفر در واحد اند. مهمترين شاخصبندي شدهها در دو دستة شاخص كمي و كيفي طبقه

مسكوني، تراكم خانوار در واحد مسكوني، متوسط اتاق در واحد مسكوني، اتاق براي هر خانوار، تراكم نفر در اتاق، تراكم 

هاي كيفي مسكن نيز عبارتند از: تسهيالت و امكانات مسكن، نحوة تصرف واحد انوار در اتاق. مهمترين شاخصخ

  مسكوني، نسبت مساكن بادوام و عمر واحد مسكوني.

 بيتخر نيو همچن يلينقاط كشور پس از جنگ تحم رياز سا ياهواز نيو ساكن نيبازگشت مهاجر ليدر شهر اهواز به دل

شهر  نيدر ا تيجمع ينرخ رشد باال يشهر حادتر شده و از طرف نيدر ا نيدر زمان جنگ مشكل زم ينمسكو يواحدها

كمبود مسكن برابر  1365كه در سال  يبه طور گردد،ن جاديمسكن ا يعرضه و تقاضا نيتا تعادل الزم ب ديباعث گرد

 يم يزندگ يواحد مسكون كينفر در  3به  كيبود كه نزد يطيكمبود در شرا نيبوده است و ا يواحد مسكون 15585

(نفت  ياز منابع نفت يريگدر رشد و گسترش شهر اهواز مؤثر بوده اما امروزه عامل بهره يكردند. اگرچه قبالً عامل تجار

ه مسكن ب ازيمنطقه در رشد و گسترش شهر و ن نينقاط كشور به ا رياز سا نيشهر) در اثر هجوم مهاجر نيز بودن ايخ

گرفته است،  شيدر پ جيرا يرا به صورت قالب ها يبلندمرتبه ساز استيشده است. امروزه دولت در شهر اهواز س شتريب
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 رهيو غ ياقتصاد ،يفرهنگ -يتواند از لحاظ اجتماع يم يول سازديمرتفع م يرا تا حد نيكمبود زم استيس نياگرچه ا

در توسعه شهر اهواز تراكم جمعيت رو به افزايش است و  كنند. جاديگونه مساكن ا نيا نيساكن يرا برا ياديمشكالت ز

به تدريج از سرانه مسكوني كاسته خواهد شد. بنابراين با توجه به رشد جمعيت اين شهر و وجود معضالتي همچون پايين 

دهاي مسكوني، ضرورت بودن كيفيت مسكن در سطح شهر، فقدان مالكيت گروهي از از شهروندان و مساحت كم واح

از طرفي، از آنجا كه  هاي آينده با معضالت جدي روبرو نشود.دارد كه به بحث مسكن در اين شهر توجه شود تا در سال

ريزي مسكن اين شهر توجه به استفاده از استانداردهاي شهر اهواز نيازمند دستيابي به مسكن استاندارد است، در برنامه

تواند وضعيت كمي و كيفي مسكن مي روري است. لذا توجه به مسائل و مشكالت و ارتقايمسكن جهت رسيدن به آن ض

  گيري را در اين بخش تسهيل نمايد.ريزي و تصميمبرنامه

  

  پژوهشاهداف 

  هاي كمي و كيفي مسكن در شهر اهواز و مقايسه آن با ساير نقاط شهري كشوربررسي وضعيت شاخص -

  1400مورد نياز براي شهر اهواز تا افق برآورد مسكن و زمين  -

  

  پژوهشروش 

و كيفي شهر اهواز با ساير مناطق  هاي كمياست. در اين مطالعه، شاخص» تحليلي -توصيفي«روش تحقيق در اين پژوهش 

اطالعات مورد ها و سرشماريهاي عمومي و نفوس مسكن، آمار و شود. ابتدا با مراجعه به آمارنامهشهري كشور مقايسه مي

ريزي مسكن و جمعيت، آمارهاي استخراج شده مورد گيري از الگوها و تكنيكهاي برنامه، سپس با بهرههنياز استخراج شد

  برآورد شد. 1400شهر اهواز تا افق و در نهايت جمعيت، مسكن و زمين مورد نياز در  هتجزيه و تحليل قرار گرفت

  

  مورد مطالعه منطقة

دقيقه تا  32درجه و  48دقيقه شمالي و  23درجه و  31دقيقه تا  13درجه و  31كالن شهر اهواز در موقعيت جغرافيايي 

باشد ). اين كالنشهر مركز استان خوزستان مي69:1390دقيقه طول شرقي واقع شده است (معروف نژاد،  47درجه و  48

كيلومترمربع، دومين  220اين شهر با مساحت ). 9:1391ر اهواز، متر است (شهرداري شه 18كه ارتفاع آن از سطح دريا 

اين شهر به وسيله رودخانه كارون به دو قسمت  ).77:1394باشد (حسيني شه پريان، شهر وسيع ايران پس از تهران مي

 120098) برابر 1335شود. جمعيت كالنشهر اهواز در اولين سرشماري عمومي و نفوس مسكن (شرقي و غربي تقسيم مي

منطقه  8اين شهر داراي  ).1390تا  1335نفر بوده است (مركز آمار ايران،  1112021) برابر با 1390نفر و در سرشماري (

  شود.سه يا چهار ناحيه را شامل مييك باشد كه هر شهرداري مي 
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  استان خوزستان: موقعيت منطقه مورد مطالعه در كشور و 1شكل 
  

  

  هاي پژوهشيافته

  هاي كمي مسكنشاخص

  تراكم نفر در واحد مسكوني

شود. اين شاخص نشان دهندة هاي عمده سطح زندگي محسوب ميميزان تراكم نفر در واحد مسكوني يكي از شاخص

نقاط ساير و در  12/4در شهر اهواز، تراكم  1390در سال  ).3:1388باشد (لطفي، ) ميP/Hنفر در واحدهاي مسكوني (

در شهر  يدر واحد مسكون نفر دهد كه شاخص تراكميبوده است كه نشان م ينفر در واحد مسكون 62/3كشور  يشهر

 )1390-1345( شاخص در مجموع نيااما . به نسبت ساير مناطق شهري كشور در وضعيت نامطلوبي قرار دارداهواز 

  است.  داشته )12/4به  1/9(از  و روند رو به بهبودي را در شهر اهواز پيدا كردهكاهش 
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  : تغييرات تراكم نفر در واحدهاي مسكوني در مناطق شهري كشور و شهر اهواز1جدول 
 شهري كشورتراكم نفر در واحد مسكوني براي كل مناطق  تراكم نفر در واحد مسكوني شهر اهواز سال

1345 1/9 5/7 

1355 6/7 7/6 

1365 64/6 7/5 

1375 17/6 3/5 

1385 73/4 22/4 

1390 12/4 62/3 

  (مأخذ: مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان)
  

  تراكم خانوار در واحد مسكوني

مسكن و نشان دهندة تعداد خانوار در مقابل هر واحد  يكم يبررس يهاشاخص نياز مهمتر يكيشاخص به عنوان  نيا

 كي يدر هر واحد مسكون طيشرا ني). در بهتر1370 ،يشهرساز يهامجموعه مباحث و روش ق،ياست (توف يمسكون

عملكرد سالم و  انگرينما نيفرآهم است و ا انوادهافراد خ ةيكل يبرا يكاف يواحد فضا نيو در ا گردديخانوار ساكن م

شهر اهواز حدود  يبرا 1390شاخص در سال  نيا زانيم ).93:1391پور،  ميو ابراه يمطلوب بخش مسكن است (صارم

كه اين عدد براي ساير  خانوار وجود داشته است 106 ،يواحد مسكون 100در مقابل هر  دهديبوده است كه نشان م 06/1

وضعيت نامطلوب اين شاخص در شهر اهواز به نسبت ساير مناطق شهري باشد كه نشان از مي 104نقاط شهري كشور 

تا  1345بوده كه نشان دهندة كاهش آن از  زيرمختلف به شرح جدول  يهاشاخص در سال نياوضعيت  كشور است.

ميزان اين شاخص به نسبت ساير  85و  75، 65، 55همچنين در سالهاي  .ستا 1390 يآن در سرشمار شيو افزا 1385

  مناطق شهري كشور، در وضعيت بهتري قرار دارد.

  كشور يدر شهر اهواز و مناطق شهر يتراكم خانوار در واحد مسكون راتييتغ: 2دول ج

 تراكم خانوار در واحد مسكوني براي كل مناطق شهري كشور تراكم خانوار در واحد مسكوني شهر اهواز سال

1345 55/1 51/1 

1355 33/1 37/1 

1365 17/1 18/1 

1375 12/1 15/1 

1385 02/1 08/1 

1390 06/1 04/1 

  (مأخذ: مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان)
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  متوسط اتاق در واحد مسكوني

 هاياز شاخص يكي آيد و مي دست به مسكوني واحدهاي كل تعداد مسكوني بر واحد هاياتاق تعداد تقسيم از شاخص اين

خانواده است (م. عزيزي،  فرهنگي و اجتماعي ويژگي بيانگر ،نيز نظر اجتماعي از اما رود مي شمار به مسكن كالبدي

اتاق در واحد  15/3كشور برابر با  يو در مناطق شهر 05/3برابر با  1390شهر اهواز در سال  يشاخص برا نيا). 36:1384

 يمشاهده م 3شماره قرار دارد. همانطور كه در جدول  يترنامطلوب تينظر شهر اهواز در وضع نياست و از ا يمسكون

كه عمده دليل آن به  داشته است يروند كاهش 1390و  1385در شهر اهواز در سال  يتعداد اتاق در واحد مسكون ،شود

  .ها در موجودي اتاق استحساب نيامدن آشپزخانه در اين سرشماري

  

  كشور يدر شهر اهواز و مناطق شهر يمتوسط اتاق در واحد مسكون راتييتغ: 3جدول 
 متوسط اتاق در واحد مسكوني براي كل مناطق شهري كشور مسكوني شهر اهوازمتوسط اتاق در واحد  سال

1345 3/3 5/3 

1355 5/3 6/3 

1365 6/3 8/3 

1375 86/3 4 

1385 34/3 39/3 

1390 05/3 15/3 

  (مأخذ: مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان)

 اتاق براي هر خانوار

) است. اين شاخص از جمله 4به شرح جدول ( 1345-1390هاي وضعيت اين شاخص در شهر اهواز طي سال

شاخص  نيشود ا يمشاهده م )4(همانطور كه در جدول هايي است كه هر چه ميزان آن بيشتر باشد بهتر است. شاخص

شاخص در  نيا تياست و وضع 02/3با برابر  يمناطق شهر يمقدار برا نيبوده كه ا 05/3در شهر اهواز  1390در سال 

همانطور كه در جدول نيز مشاهده  قرار دارد. يمطلوب تيدر وضع نيبهتر است، بنابرا يكشور نيانگيشهر اهواز نسبت به م

ها كاهش يافته است كه اين امر همانطور كه قبالً اشاره شد، به به بعد تعداد اتاق 1390و  1385هاي شود در سرشماريمي

از طرف ديگر كوچكتر شدن مساحت زيربناها و ها و ها در اين سرشماريدليل لحاظ نشدن آشپزخانه جزو موجودي اتاق

 .ه ساخت و ساز استافزايش هزين
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  كشور يهر خانوار در شهر اهواز و مناطق شهر ياتاق برا راتييتغ: 4جدول 
 براي كل مناطق شهري كشور اتاق براي هر خانوار شهر اهواز اتاق براي هر خانوار سال

1345 15/2 85/1 

1355 71/2 12/2 

1365 14/3 18/3 

1375 42/3 49/3 

1385 27/3 11/3 

1390 05/3 02/3 

  (مأخذ: مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان)
  

 تراكم نفر در اتاق

 كوچكتر آن چه اندازه هر و است يك از بزرگتر غالباً نسبت دهد. ايننشان مي اتاق هر مقابل در را افراد تعداد اين شاخص

 سنجش مهم هايشاخص يكي از شاخص است. اين مسكوني واحد داخل در افراد خانوارها بيشتر استقالل نشانه شود

). 6:1375به كار گرفته شده است (آسايش،  ملل سازمان جمعيت بحران كميتة توسط كه شودمحسوب مي زندگي كيفيت

كه وضعيت اين  است 56/1كشور  يو در  مناطق شهر 34/1برابر با  1390اهواز، تراكم نفر در اتاق در سال  در شهر

مختلف  يهاشاخص در دوره نيكه ا دهديمختلف نشان م يهايسرشمار يبررس شهر اهواز مطلوب است.شاخص در 

 داشته است. در شهر اهواز يبهبود روند رو به

  كشور يتراكم نفر در اتاق در شهر اهواز و مناطق شهر راتييتغ: 5جدول 

 تراكم نفر در اتاق براي كل مناطق شهري كشور تراكم نفر در اتاق در شهر اهواز سال

1345 7/2 1/2 

1355 1/2 84/1 

1365 8/1 47/1 

1375 6/1 27/1 

1385 41/1 24/1 

1390 34/1 56/1 

 محاسبات نگارندگان)(مأخذ: مركز آمار ايران و 

  

 تراكم خانوار در اتاق

 نشان دهنده باشد ترنزديك صفر به چقدر هر آن آيد. ميزان ميبه دست  )h/R( اتاق بر خانوار نسبت از شاخص اين

شود  يمشاهده م )6( همانطور كه در جدول). 118:1383است (زرفشان،  اتاق تعداد تصاحب در خانواده خوب وضعيت

 نيا تياست و وضع 33/0برابر با  يمناطق شهر يمقدار برا نيبوده كه ا 34/0در شهر اهواز  1390شاخص در سال  نيا
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 نيقرار دارد. در مجموع ا يترنامطلوب تيدر وضع نيباالتر است، بنابرا يكشور نيانگيدر شهر اهواز نسبت به م شاخص

 90و  85هاي همچنين افزايش اين شاخص در سرشماري ت.كرده اس يرا ط يروند رو به بهبود 1385قبل از  شاخص تا

 باشد.تا حدي به دليل لحاظ نشدن آشپزخانه جزو موجودي اتاق مي

  

  كشور يتراكم خانوار در اتاق در شهر اهواز و مناطق شهر راتييتغ: 6جدول 
 در اتاق براي كل مناطق شهري كشور خانوارتراكم  در اتاق در شهر اهواز خانوارتراكم  سال

1345 46/0 36/0 

1355 36/0 34/0 

1365 31/0 30/0 

1375 29/0 28/0 

1385 31/0 32/0 

1390 34/0 33/0 

  (مأخذ: مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان)
 

 

 درصد كمبود واحد مسكوني

 استاندارد كمبود مسكن مشكل اقتصادي گوناگون مشكالت و سريع جمعيت رشد دليل به توسعه حال در كشورهاي در

 همانطور كه در جدول ).8:1394است (بردي آنامرادنژاد،  بوده مطرح اجتماعي ترين معضالتمهم از يكي عنوان به همواره

-1355در دهة  رييتغ نيشتريرو به بهبود داشته است و ب يروند 1390شاخص تا قبل از  نيا زانيشود ميمشاهده م )7(

كرده است، ضمن  دايپ شيافزا 6/42به  1390شاخص در سال  نيا زانياست. م دهيرس 25/21به  36/40بوده كه از  1345

كشور قرار  نيانگينسبت به م يبدتر تين شاخص در شهر اهواز همواره در وضعيا 1385و  1375از سال  ريبه غ نكهيا

  روند مطلوبي را داشته است. 1390تا  1345در مجموع اين شاخص در شهر اهواز از سرشماري  داشته است.

  

  كشور يدرصد كمبود مسكن در شهر اهواز و مناطق شهر: 7جدول 

 براي كل مناطق شهري كشور درصد كمبود مسكن در شهر اهواز درصد كمبود مسكن سال

1345 40/36 48/22 

1355 21/25 31/18 

1365 88/14 94/13 

1375 41/11 29/12 

1385 98/1 64/8 

1390 42/6 2/5 

 (مأخذ: مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان)
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 نسبت رشد خانوار به واحد مسكوني

 مهم تعداد خانوار افزايش آن متعاقب و جمعيت رشد روند بررسيآن،  كمبود ميزان تعيين و مسكن وضعيت بررسي در

 مي معين دوره در يك خانوار تعداد افزايش با مسكوني واحدهاي ي سنجش عرضه براي. شود مي محسوب عامل ترين

 هر است، خانواررابطه  اين در H و مسكوني واحد تعداد h تعداد كرد. استفاده  (H75-H65)/(h75-h65)نسبت  از توان

 از مسكن تعداد بررسي افزايش مورد ي دوره در كه است آن نشانه باشد از يك تر كم يا مساوي شاخص اياندازه گاه

 بزرگتر شاخص اين ي اندازه و هرگاه است شده كاسته مسكن كمبود ميزان از نتيجه در بوده و بيشتر خانوار تعداد افزايش

  ).1382(دهقان و زياري،  است يافته افزايش يا مانده ثابت مسكن كمبود باشد يك از

-1385 يبا سالها سهيبوده كه در مقا 23/1در شهر اهواز  1385-1390 يسالها يط ينسبت رشد خانوار به واحد مسكون

 تعداد شي، تعداد خانوار از افزا1385-1390 يسالها يمعناست كه ط نيبه ا تيوضع نياست. ا افتهي شيافزا 41/0، 1375

 يكشور ط ينسبت در مناطق شهر نيا نيشده است. همچن فزودهكمبود مسكن ا زانيبر م جهيبوده و در نت شتريمسكن ب

 كشور است. در يشاخص در مناطق شهر نيمطلوب ا تياست كه نشان دهندة وضع 99/0برابر با  1385-1390 يسالها

ز طرفي اين شاخص در شهر اهواز طي ا قرار دارد. ينامطلوب تيكشور در وضع يسبت به مناطق شهرمجموع شهر اهواز ن

 به نسبت ساير مناطق شهري كشور در وضعيت بهتري قرار دارد. 75-85و  65-75، 55-65هاي دهه

  

  ي در شهر اهواز و ساير مناطق شهري كشورنسبت رشد خانوار به واحد مسكون راتييتغ: 8جدول 

 سال
در شهر  نسبت رشد خانوار به واحد مسكوني

 اهواز

مناطق  ساير نسبت رشد خانوار به واحد مسكوني در 

 شهري كشور

1345-1355 08/1 04/1 

1355-1365 01/1 04/1 

1365-1375 04/1 07/1 

1375-1385 82/0 99/0 

1385-1390 23/1 90/0 

  (مأخذ: مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان)
  

  هاي كيفي مسكنشاخص

 تسهيالت و امكانات مسكن

كشي، آشپزخانه، كشي، گاز لولهدر اين قسمت درصد واحدهاي مسكوني كه داراي تسهيالتي مانند برق، تلفن، آب لوله

و براي ساير مناطق شهري كشور مورد بررسي  1345-1390هاي اند، براي شهر اهواز در طول سالحمام و مستراح بوده

داشته  را يروند رو به بهبود 1390تا  1345هر اهواز از دورة مسكن در ش التي، تهس)9( مطابق جدولقرار گرفته است. 
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 يشهر مناطق رياز سا يگاز) حت آشپزخانه، حمام، ،موارد (برق، آب يدر بعض )1390ي (دوره سرشمار نياست و در آخر

 قرار دارد. يبهتر تيدر وضع زيكشور ن

  

  كشور يو امكانات مسكن در شهر اهواز و مناطق شهر التيتسه راتييتغ: 9جدول 
 ساير مناطق شهري كشور  شهر اهواز  امكانات و تسهيالت

  1390  1390  1385  1375  1365  1355  1345  سال

  76/99  84/99  93/99  71/99  65/98  87  61/59  حداقل برق

  83  94/71  10/85  61/81  31/77  46/71  48/55  حداقل تلفن

  09/99  87/99  83/94  42/99  90/96  68/67  55  كشيلولهحداقل آب 

  28/92  64/96  96/86  62/54  63/20  46/6  47/5  شيكلوله حداقل گاز

  28/99  59/99  43/99  52/60  31/57  03/56  2/55  حداقل آشپزخانه

  44/98  01/99  94/93  83/98  26/96  45/67  53  حداقل حمام

  74/99  71/99  23/87  65/80  05/77  03/71  48/55  حداقل مستراح

  (مأخذ: مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان)
  

 نحوه تصرف واحد مسكوني

 يكاهش يروند 90تا  85از  ان،يعرصه و اع يصورت است كه در بخش ملك نيشاخص در شهر اهواز به ا نيا تيوضع

 يمسكون يواحدها 1390در سال  ني. همچنرا طي كرده است يشيافزا يروند يجاريو مساكن است انياع يبخش ملك در

 نامطلوب و مطلوب هستند. تيوضع يدارا بيبه ترت كشور يمناطق شهر رينسبت به سا يجاريو است ،انيعرصه و اع يملك

  

  كشور يدر شهر اهواز و مناطق شهر يمسكون ينحوه تصرف واحدها: 10جدول 
اي و رهنياجاره  ملكي اعيان  ملكي عرصه و اعيان  سال  مناطق شهري   ساير  مجاني و رايگان  در برابر خدمت 

  37/2  34/6  5  50/29  53/9  26/47  1385  شهر اهواز

1390  30/38  7/10  75/32  30/3  22/8  71/1  

ساير مناطق 

  كشور

1385  8/56  4/5  29  1/2  9/4  6/0  

1390  2/49  4/7  2/33  6/1  7  9/0  

  (مأخذ: مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان)
  

 نسبت مساكن بادوام

كه ساخت و  دهدينشان م جينتاگيرد. دوام واحدهاي مسكوني با جنس مصالح و نحوه ساخت آنها مورد سنجش قرار مي

كشور  يمناطق شهر ريبوده و در سا 52/91برابر با در شهر اهواز  1390در سال  و بتن آرمه (بادوام) يساز با اسكلت فلز
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عوامل  نيكه همه ا م،يامختلف رو به رو بوده يهاها ما با كاهش در طول دورهبخش ريدر سا است. بوده 1/44 زانيم نيا

 وردارند.برخ ييالدارد كه مساكن شهر اهواز از دوام با نياز ا تيحكا

  

    كشور ينسبت مسكن بادوام در شهر اهواز و مناطق شهر راتييتغ: 11جدول 

  مناطق شهري كشور  شهر اهواز  عنوان

  1390  1390  1385  1375  1365  1355  1345  سال

  1/44  52/91  11/93  6/91  4/89  7/85  2/62  فلزي، بتن آرمه

  47/6  57/6  1/8  8/8  17/6  4/23  يمانيسنگ و چوب و بلوك س، آجرو چوب

  07/0  14/0  3/0  8/1  6/7  37/14  خشت و چوب ايخشت و گل   55

  27/0  17/0  34/0  51/0  97/0  28/0  ساير

  9/0  67/1  -  -  -  -  -  اظهار نشده

  (مأخذ: مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان)
  

 عمر واحد مسكوني

، در شهر اهواز 1390بوده است. طبق آمار سال  اديكشور ز يمسكن در نقاط شهرساخت و ساز  75-85در واقع در دورة 

 يم 67/24 زانيم نيكشور ا يمناطق شهر ريدر سا كهيسال عمر دارند در حال 1-5 نيب يمسكون يدرصد واحدها 58/20

گفت كه در  توانيسال دارند، م 1-15 نيب ياهواز كه عمر رشه يمسكون يدرصد واحدها 60/36باشد. با در نظر گرفتن 

 .رسديسال دارند كه مطلوب به نظر م 20كمتر از  يشهر اهواز عمر يمسكون يدرصد از واحدها 57از  شيمجموع ب

  

  كشور يدر شهر اهواز و نقاط شهر يمسكون يعمر واحدها: 12جدول 

 درصد عمر واحدهاي مسكوني براي كل مناطق شهري كشور اهوازدرصد عمر واحدهاي مسكوني در شهر  سال

1385-1390 58/20 67/24 

1375-1385 60/36 05/30 

1365-1375 56/19 49/19 

1355-1365 14/13 19/15 

 61/12 04/8 1355قبل از 

 29/1 08/2 اظهار نشده

 (مأخذ: مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان)
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  بينيپيش

 و خانوار بيني جمعيتپيش

 يتعداد واحدها ينيبشيپ ي). برا155:1379 عه،يدارد (ش تيجمع حيصح ينيبشيبه پ يشهر بستگ يآت يهايازمنديبرآورد ن

 ينيبشيپ يشود. برا ينيبشيشهر اهواز پ يو تعداد خانوارها تيجمع زانيابتدا م دي، با1400تا افق  ازيمورد ن يمسكون

و  ايناستفاده شده است (حكمت ريو از رابطه ز 1390و  1385 يهايحاصل از سرشمار يتياز اطالعات جمع تيجمع

 ).40:1390 ،يموسو

 

  

Pn=p0(1+r)n                                                        

r: نرخ رشد جمعيت ساالنه؛  

p0: جمعيت سال پايه؛  

n:  پايان دوره؛فاصله زماني بين شروع و 

  

  1400افق  تا اهواز شهر جمعيت بيني: پيش13 جدول

  1400  1390  سال  )90-85نرخ رشد (

  1415170  1112021  جمعيت  44/2

  (مأخذ: مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان)
 

) P( شده بينيپيش جمعيت روش، اين در. است شده استفاده انبوهه روش از ،1400 افق تا خانوار تعداد بينيپيش براي

 اطالعات از ،بينيپيش براي .آيد دست ) بهHشده ( بينيپيش خانوار تعداد تا گردد،مي تقسيم )Sخانوار ( بعد به ميانگين

  ).118:1390 موسوي، و نياحكمت( است شده استفاده زير رابطة از و 1390 سرشماري از حاصل

� �
�

�
 

 

 1400 افق تا اهواز شهر خانوار تعداد بيني: پيش14 جدول

  خانوار  )1400( جمعيت  بعد خانوار

86/3  1415170  366624  

  (مأخذ: مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان)
  



 علوي و همكاران                

 

863 

 

 برآورد تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز

به  ازين يبرا يمختلف يهاروش باشد.بيني مسكن در شهر اهواز ميپيشهدف از اين بررسي، فرآهم كردن مقدماتي براي 

افق  شهر اهواز تا ازيتعداد مسكن مورد ن ينيبشيپ ي. براباشديم» روش خام«ها، روش نياز ا يكيمسكن وجود دارد كه 

نيا و موسوي، (حكمت استفاده شده است ريز ةاز رابط و 1390و  1385 ياز اطالعات حاصل از سرشمار ،1400

121:1390.( 

 

 

E(t)=H-U+H(t)+rU  

=H تعداد خانوارها در شروع دورة برآورد  

=U تعداد واحدهاي مسكوني قابل قبول در شروع دورة برآورد 

=H (t) خانوارهايي كه در طي دورة طرح به خانوارهاي موجود اضافه خواهند شد  

=rU (t) ) واحدهاي مسكوني كه تا زمانt (نياز به تخريب و تجديد بنا خواهند داشت 

براي محاسبة نرخ تخريب و تجديد بنا بايستي نوع مصالح به كار رفته در واحدهاي مسكوني به تفكيك مصالح بادوام، 

دوام مشخص گردد. سپس با توجه به ضرايب استهالك و تخريب محاسبه شده به وسيلة مصالح نيمه با دوام و مصالح كم

، واحدهاي نياز به درصد) 35دوام (درصد) و كم 21درصد)، نيمه بادوام ( 01/0مسكن، براي بناهاي بادوام ( دفتر اقتصاد

  بنا محاسبه خواهند شد.تخريب و تجديد 
  

  1400: برآورد واحدهاي مسكوني مورد نياز شهر اهواز تا افق 15جدول 
تعداد خانوارها در 

  برآوردشروع دورة 

تعداد واحدهاي 

  مسكوني قابل قبول

تعداد خانوارهاي اضافه 

  )90-85شده طي (

واحدهاي مسكوني نياز به 

  1400تخريب و تجديد بنا تا 

واحدهاي مسكوني مورد نياز 

  )1400-1390در افق طرح (

288001  269509  78623  3797  119404  

  نگارندگان)(مأخذ: مركز آمار ايران و محاسبات 
 

 برآورد نياز به زمين براي تأمين مسكن

شهر از نظر  يمسكون يروش، واحدها ني. در اباشديم» گروه نما«استفاده از  از،يمورد ن نيزم ينيبشيپ يهااز روش يكي

درصد را از كل مساكن  ني. هر گروه از مساكن (بر حسب مساحت) كه باالترشوديم ميمختلف تقس يهامساحت به گروه
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 ازيمورد ن نيزم ينيبشيجهت پ ليگروه نما از رابطة ذ افتني. پس از شوديشهر به خود اختصاص دهد، گروه نما اطالق م

 ).359:1388و همكاران،  يارياستفاده خواهد شد (ز

  

  

  

  

  

 

 : مساحت واحدهاي مسكوني در شهر اهواز16 جدول

  هادرصد ساختمان  مساحت زمين به متر مربع

  61/6  متر و كمتر 50

51-100  49/43  

101-150  09/28  

151-200  94/13  

  870/7  و بيشتر 201

  100  جمع

 (مأخذ: مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان)

 

است كه اغلب ساختمانهاي شهر ، كه نشان دهندة اين 86اساس محاسبات انجام شده، حاصل بدست آمده برابر است با  بر

آيد اهواز، مساحتي بيشتر از اين عدد را ندارند. بعد از به دست آوردن گروه نما، زمين مورد نياز از رابطة زير به دست مي

  ):359:1388(زياري و همكاران، 

 گروه نماي محاسبه شده =زمين مورد نياز  ×تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز  

 

 متر 10268744واحد مسكوني مورد نياز است، بنابراين  119404، تعداد 1400با توجه به اينكه براي شهر اهواز تا سال 

  مورد نياز است. 1400مربع زمين براي اين شهر تا سال 

  گيرينتيجه

 1345-1390هاي كمي و كيفي در طول دورة هدف از پژوهش حاضر، تحليل وضعيت مسكن شهر اهواز از نظر شاخص

 1400زمين مورد نياز تا افق بيني تعداد واحد مسكوني و مقدار آنها با ساير نقاط شهري كشور و در ادامه پيش و مقايسة

   است.
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 صورت اهواز شهر در مسكن كيفي و كمي هايشاخص با رابطه در 1390 تا 1345 هاي سال طي كه هاييبررسي طبق

 نفر تراكم مثالً كمي بعد لحاظ از. است داشته رشدي روبه روند هاشاخص اين بيشتر تقريباً كه گفت توانمي است گرفته

 به 1355 سال در درصد 6/7 از طوريكه به داشته نزولي سير 1355-1390 هايسال زماني دوره در مسكوني واحد در

 رسيده درصد 12/4 به 1390 سال در درنهايت و 73/4 به 1385 سال در ،1375 سال در درصد 17/6 ،1365 سال در 64/6

 اهواز شهر نيز كيفي هايشاخص نظر از. باشدمي اهواز شهر در مسكن وضعيت نسبي بهبود بيانگر ارقام اين كه است،

 مسكوني، واحد تصرف نحوه ميانگين نظير هاييشاخص بررسي به قبلي مباحث در كه است داشته مطلوبي روند

 محاسباتي طبق همچنين .شد پرداخته مصالح دوام به مربوط شاخص و اساسي خدمات و تسهيالت به مربوط هايشاخص

 به 1400 افق در اهواز شهر كه رسيديم نتيجه اين به گرفت، انجام 1385-1390 هايسال سرشماري اطالعات پاية بر كه

 مترمربع 10268744 مسكوني، واحد تعداد اين براي موردنياز زمين مقدار و دارد نياز جديد مسكوني واحد 119404

  .باشدمي

  گردد: ارائه مي اينجا در پيشنهاداتي اهواز شهر مسكن اجتماعي هايشاخص وضعيت بررسي نتايج اساس بر

 قرار سنجش و ارزيابي مسكن مورد مناسب زيست شرايط بهبود و كيفي و كمي ديدگاه دو از توان مي را مسكن كمبودهاي

 .داد

 جمعيت افزايش نرخ ارتباط با در مناسب مسكوني واحد كافي تعداد ايجاد مسكن كمي تامين از منظور: مسكن كمي تامين

 واحدهاي در افراد نامتناسب تراكم. باشد متناسبآن  از ناشي هاي دگرگوني و خانوار ابعاد با واحدها اين ابعاد بايد. است

 بلكه مسكوني واحد يك مقياس در تراكم تنها نه يابد، بهبود مناسب و مكان زمان در مسكن تامين طريق از بايد مسكوني

 تحققصورت  طريقي به بايد مسكن، تأمين و سازي خانه هاي برنامه اجراي يابد، بهبود بايد نيز محالت شهري مقياس در

 .انسان باشد نياز با مناسب و مطبوع كافي، مسكوني فضاي مسكن كمي هاي شاخص كه پذيرد

 مسكن تأمين جهت هاي مسكنسياست اتخاذ باشندمي مواجه مشكل با مسكن تأمين در درآمدكم افراد اينكه به توجه با -

 .است ضروري فقير و درآمدكم اقشار براي

 مسكن كمبود رفع مشكل از حدودي تا شده حمايت و اجتماعي مساكن ساخت سياست با همگام خانوارها بعد كاهش -

 .كاهدمي

 در كافي تجهيزات تأسيسات و و داشت نظر در را بنا ايجاد كيفي هاي جنبه بايد تنها نه زمينه، اين در: مسكن كيفي تامين

 تأثير مطبوع و مسكوني فضاي و مسكن مناسب ايجاد در نحوي به كه ديگري عوامل به بايد بلكه نمود بينيپيش را آن

  .نمود اقدام مسكن كيفي هايجنبه از ديگري هايشاخص يتوسعه و ايجاد به بايد ديگر عبارت به. نمود توجه بگذارد
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  و مĤخذ منابع

  .تهران دانشگاه 5 شماره شناسي، محيط مجله ايران، در مسكن هاي شاخص از )، تحليلي1354اصغر ( ارجمندنيا، •

 اساس (متروپلتين) بر جهان بزرگ شهر 100 در زندگي سنجش كيفيت: زندگي كيفيت سنجش“. حسين. آسايش •

  .14-3: 1375و محيط روستا  مسكن” .جمعيت بحران كميته تحقيق

  اهواز. شهرداري و توسعه ريزيبرنامه )، معاونت1385اهواز ( كالنشهر آمارنامه •

  .اهواز شهرداري توسعه و ريزيبرنامه معاونت ،)1390( اهواز كالنشهر آمارنامه •

 فصلنامه ”.1390-1345 هاي سال طي ايران در مسكن و كيفي كمي هاي ويژگي ارزيابي“. رحيم. آنامرادنژاد بردي •

  .50-35): 1394بهار ( 20 شهري ريزي برنامه

 و مسكن زمين ملي سازمان مسكن، ريزي برنامه مقاالت آموزشي مموعه” .مسكن ريزي برنامه“. فيروز. توفيق •

  .1382 تهران،

اي. ريزي شهري و ناحيه)؛ كاربرد مدل در جغرافيا با تأكيد بر برنامه1390نيا، حسن. موسوي، ميرنجف. (حكمت •

  چاپ دوم، يزد، انتشارات علم نوين.

يفي مسكن در سكونتگاههاي غيررسمي ايران هاي كمي و ك)، ارزيابي شاخص1390حكيمي، هادي و همكاران ( •

، 4، شماره 44. شماره پياپي 22ريزي محيطي، سال (مطالعه موردي: جمشيدآباد خوي)، مجله جغرافيا و برنامه

  .197-210صص: 

 و 39 خراسان، شماره استان در مسكن شاخص بر جمعيتي متغيرهاي تاثير )، بررسي1381قاسم ( حيدرآبادي، •

  .بستانتا و بهار ، 40

آتي  ريزي برنامه و يزد شهر در مسكن كيفي و هاي كمي شاخص برسي“. زياري اله كرامت و. مهدي. دهقان •

  .75-62): 1382( 36ص  ”براي آن.

 اساس معيارهاي بر مسكن الگوي با رابطه در مسكن توسعه سياستهاي )، ارزيابي1375محمد ( رسولي، •

 و مسكن وزارت جلد اول، ايران، در مسكن توسعه هاي سياست سمينار سومين مقاالت مجموعه شهرسازي،

  .شهرسازي

  .28-31): 1376( 75 تعاون” .پايدار آتي توسعه انداز چشم: ايران در شهري مسكن“. مينو. رفيعي •

  .118،1383يزد،  دانشگاه: يزد. مراغه شهر مطالعه موردي: مسكن فضايي ريزي برنامه. عطااله. زرفشان •

 معماري و شهر سازي تحقيقات و مطالعات مركز مقاالت، مجموعه توسعه، و )، جمعيت1371اله ( حبيب زنجاني، •

  .اول چاپ ايران،

ريزي شهري. چابهار: هاي برنامه). مباني و تكنيك1388زياري، كرامت اهللا. مهدنژاد، حافظ. پرهيز، فرهاد. ( •

  المللي چابهار.انتشارات دانشگاه بين
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 شهرهاي مطالعه موردي مهر، مسكن ساكنان اقتصادي -ويژگيهاي اجتماعي بر تحليلي“. همكاران و. علي. سلطاني •

  .67-84: 1393اي،  منطقه و شهري هاي پژوهش و مطالعات” .و استهبان نورآباد آباده، فيروزآباد، شيراز،

ايران، :  موردي جهان (مطالعه و ايران مسكن شاخص هاي بررسي“. پور ابراهيم مريم و. رضا حميد. صارمي •

  .91-102)؛ 1391شماره دهم ( شهر) (هويت شهر هويت” .فرانسه) و انگليس

زيبا (نشريه  هنرهاي” .ايران در شهري مسكن هاي دگرگوني شاخص و جايگاه بر تحليلي“. مهدي محمد. عزيزي •

  .34-25: 1384)، پاييز 23هنرهاي زيبا شماره 

 مقاالت معيارها، مجموعه و تنگناها: ايران در مسكن هاي برنامه فرايند )، تحليل1375مهدي ( محمد عزيزي، •

  .و شهرسازي مسكن وزارت دوم، جلد ايران، در مسكن توسعه هاي سياست سمينار سومين

 سمينار مقاالت دومين مجموعه گيالن، استان شهري نقاط در مسكن وضع بيني )، پيش1374( ساسان فرهنگي، •

  .شهرسازي و مسكن وزارت دوم، جلد ايران، در مسكن توسعه هاي سياست

 فصلنامه ”.اسفراين شهر در آينده براي آن بيني پيش مسكن و كيفي و كمي هاي شاخص بررسي“ .حيدر .لطفي •

  .69-82)؛ 1388( 21پژوهشي  – علمي سرزمين، جغرافيايي

و  1385، 1375، 1365، 1355، 1345هاي نفوس مسكن سالهاي عمومي و مركز آمار ايران، نتايج سرشماري •

1390.  

هاي شهري در ايجاد جزار حرارتي، مطالعه موردي، شهر اهواز، فصلنامه )، تأثير كاربري1390معروف نژاد، عباس ( •

  .1395مطالعات محيطي هفت حصار، شماره هفدهم، سال پنجم، پاييز 

 ايالم، شهر مسكن در توسعه ريزي برنامه در مسكن ماعياجت شاخصهاي نقش )، بررسي1382( سعيد ملكي، •

  .زمستان ،104 شماره انقالب، و مسكن مجله

هاي اجتماعي مسكن در شهر اهواز، فصلنامه )، بررسي تأثير جمعيت بر تغييرات شاخص1388ملكي، سعيد ( •

  .76-75جمعيت، شماره 
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