
 

 

 جمعیت بر تغییرات شاخص های اجتماعی مسکن در شهر اهوازبررسی تأثیر 

  دکتر سعید ملکی

 

 چکیده

با . مطالعه و شناخت ویژگی های جمعیتی هر شهر مهمترین قدم در برنامه ریزی های شهری است

توجه به افزایش روزافزون جمعیت شهری، بررسی های دقیق و همه جانبه در بخش های مختلف 

 .ا از ضرورت های انکارناپذیر در برنامه ریزی های اصولی می باشدشهره

هدف این مقاله بررسی نقش و تأثیر جمعیت در تغییرات شاخص های اجتماعی مسکن در شهر 

ـ  همچنین روش تحقیق در این مقاله از نوع روش اسنادی، کتابخانه ای و توصیفی. اهواز می باشد

 . تحلیلی است

های کمّی و کیفی مسکن در شهر ر رابطه با نقش جمعیت در تغییرات شاخصنتایج بدست آمده د

تراکم نفر در اتاق، تراکم نفر در واحد )اهواز نشان می دهد که شاخص های کمّی مسکن 

همچنین از نظر شاخص های . روند روبه رشدی داشته اند( مسکونی، تراکم اتاق در واحد مسکونی

پس می توان گفت که بهبود شرایط مسکن در شهر . ته استکیفی مسکن نیز روند مطلوبی داش

اهواز ناشی از کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش نرخ رشد خانوار، جریان نزول نرخ رشد موجودی 

 .مسکن و کاهش نرخ تغییر تراکم خانوار در مسکن می باشد

 

 : واژگان کلیدی

 .وازجمعیت، شاخص های کمی، شاخص های کیفی، شاخص های اجتماعی،اهـ 

 

                                                 
 
 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهوازـ  
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 :مقدمه

مسکن، بعداز خوراک و پوشاک از اساسی ترین نیازهای زیستی انسان است که برای حفظ و ابقای 

فرد و جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد و هریک از افراد جامعه بشری از هر قشر و یا 

حل مشکل . اندگروهی که باشند به نوعی سرپناه و مأوای مناسب با الگوی زیستی خود نیازمند

مسکن بدون توجه به ویژگی های جمعیتی یک منطقه اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود، 

چراکه متغیرهای جمعیتی از قبیل تعداد و روند افزایش جمعیت، ساخت و ترکیب آن، درجه 

به  عمومیت و پیشرسی ازدواج و وضع مهاجرت مستقیمأ بر حدود نیاز به مسکن تأثیر گذاشته و

نخست در رفع این مشکل محسوب می شود گام همین علت نیز شناخت جمعیت و ویژگی های آن 

 (. 51 :  73 زنجانی،)

روز بیشتر احساس می شود، لذا عالوه بر تعداد، ترکیب و با رشد جمعیت نیاز به مسکن روزبه

های سکونتی، چگونگی توزیع جمعیت در سطح منطقه، عوامل دیگری از قبیل وضع معیشت، هنجار

:  73 حیدرآبادی،)هسته ای یا گسترده بودن خانوارها و سطح درآمد خانوار در آن تأثیر دارند 

31.) 

از آن جایی که مهم ترین عامل ایجاد تقاضا برای مسکن، افزایش جمعیت و خانوار است در نتیجه، 

جمعیتی بر متغیرهای توجه به رشد جمعیت اهمیت خاصی پیدا می کند و به خاطر تأثیر متغیرهای 

اقتصادی و رابطه بین جمعیت و توسعه، در بررسی نیاز به مسکن توجه به متغیرهای جمعیتی امری 

 .الزم و ضروری است

رشد فزاینده جمعیت و شهرنشینی از عوامل مهمی هستند که نیاز به مسکن را دوچندان ساخته و لذا 

ناسب در راستای تأمین مسکن و سرپناه، افراد در صورت عدم برنامه ریزی و نداشتن راه کارهای م

 . جامعه با معضالت پیچیده ای روبرو می شوند

در این مقاله سعی شده تا نقش و تأثیر جمعیت بر تغییرات شاخص های اجتماعی مسکن در شهر 

 . اهواز مورد بررسی قرار گیرد

 



 

 

 

 

 

 

 65                                     ز     شاخص های اجتماعی مسکن در شهر اهواات بررسی تاثیر جمعیت بر تغییر

 روش تحقیق

             میدانی ـو موردی  یتحلیلروش تحقیق در این مقاله ترکیبی از روش های توصیفی، 

(Case Study) ژرفانگر است که با بررسی نقش و تأثیر جمعیت بر تغییرات شاخص  - یا موردی

فضایی یعنی  -با توجه به مساله بعد مکانیاز روش های توصیفی و تحلیلی و های اجتماعی مسکن 

یک گردآوری آمار و اطالعات با تکن. ای استفاده شده است زمینه -شهراهواز از روش موردی 

 .استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد

 

 نقش جمعیت در برنامه ریزی های شهری و منطقه ای

به عبارت دیگر جمعیت، اساس هر . جمعیت در هر کشوری مبنای اساسی هر برنامه ریزی است

در واقع تمام برنامه . می باشد( یجهانی، ملی، منطقه ای، محل)برنامه ریزی در مقیاس های مختلف 

     ریزی ها لزومأ برای افرادی تهیه می شود که در جامعه ساکن بوده و جمعیت جامعه را تشکیل 

با اینکه افزایش سریع و ناموزون جمعیت شهری عاملی در بروز و گستردگی مشکالت و . می دهند

شیه نشینی، کمبود سرانه های مسایل شهری چون کمبود مسکن، سکونتگاه های غیررسمی و حا

شهری، نارسایی خدمات، بیکاری، مسایل زیست محیطی و غیره بوده و می باشد ولی گستردگی 

این مسایل ناشی از کم توجهی به جمعیت و شاخص های آن در برنامه ریزی ها است، چرا که 

با وجود اینکه در امروزه عده ای از طرح های شهری که برای حل مسایل ذکر شده انجام می گیرد 

مطالعات شان شاخص های جمعیتی را در نظر می گیرند ولی نتیجتأ در سیاستگذاری و پیشنهادات 

همین عامل باعث . خود این مقوله را مورد کم توجهی قرار داده و باید و شاید به آن نمی پردازند

را برای حال و آینده می شود که توان شهر با جمعیت آن تناسب نداشته و مشکالت بسیار متعددی 

 (. 83: 733 دویران،)بوجود آورد 

ریزان و  های اقتصادی و اجتماعی جوامع برای برنامه ریزی کاربرد مطالعات اصولی جمعیتی در برنامه

های توسعه به شمار  ترین روش ترین موارد و اساسی اندرکاران عمران منطقه ای از روشن دست 

منطقه ای بدون در نظر گرفتن ظرفیت و استعداد جمعیت منطقه  های ریزی موفقیت برنامه. رود می

توان گفت جمعیت هر منطقه در رقم زدن سرنوشت اقتصادی،  می. باشد موردنظر دور از انتظار می

 (. 3: 731 دراکاکیس اسمیت،)اجتماعی و سیاسی آن منطقه نقش بسیار اساسی دارد 
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گردد  ترین عامل توسعه کالبدی محسوب می لیهای شهری، جمعیت به عنوان اص ریزی در برنامه

های شهری نظیر مسکونی،  و افزایش آن موجب افزایش انواع کاربری( 78 :  73 زنجانی،)

 (.14: 735 عزیزپور،)ارتباطی، اداری، تجاری، تفریحی، فضای سبز و غیره گردیده است 

های سایر  ظر با ویژگیباشند که از این ن های جمعیتی به قدری متنوع و متفاوت می خصیصه

  شود که به اندازه ای یافت می های انسانی قابل مقایسه نیستند، شاید به توان گفت کمتر پدیده پدیده

بینی برخوردار  جمعیت از نظر تأثیرپذیری و تأثیرگذاری از مقیاس نامحدود و غیرقابل پیش  پدیده

های انسانی و طبیعی به  و سایر پدیدهجمعیت   بین پدیده (Interrelations)روابط متقابل. باشد

دراکاکیس )باشد  حدی پیچیده است که جز با مطالعات اصولی و علمی دقیق قابل درک نمی

 (.38: 731 اسمیت،

های توسعه ناگزیر از توجه به روابط متقابل متغیرهایی هستند که در تحول اقتصادی و  طراحان برنامه

ریزی به عنوان مبنای محاسبات در  ترین متغیری که در برنامهشاید مهم . گذارند اجتماعی تأثیر می

بینی تحوالت آینده باشد  های آن در گذشته و حال و پیش نظر گرفته شود، جمعیت و دگرگونی

 (.53: 731 مرادی،)

اقتصادی و فرهنگی و  -اهمیت و تأثیر ساختار جمعیت شهری و ویژگی های زیستی، اجتماعی

ر شکل گیری فضاهای شهری از دیرباز مورد توجه برنامه ریزان و پویایی جمعیت هر شهر د

سیاستگذاران شهری بوده است و در عین حال موضوع بحث های ریشه دار و تاریخی بین 

متخصصان امر و اندیشمندان و متفکران دوره های مختلف تکامل اجتماعی و اقتصادی جوامع 

 (.43 : 734 جمالی،)انسانی می باشد 

د کانون های زیستی و اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن، انسان و فعالیت های گوناگون عامل ایجا

بنابراین شکی نیست که اساس مطالعات برنامه ریزی شهری را بررسی های جمعیتی . وی است

 (.3  : 733 بحرینی،)تشکیل می دهد 

سال پیش که تهیه  15در ایران بررسی جمعیت در برنامه ریزی ها و مطالعات کاربردی از حدود 

طرح های جامع و تفصیلی آغاز شد، برای نخستین بار جمعیت به عنوان مهم ترین عامل در برنامه 

 .ریزی تجلی یافت
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در طرح ریزی کالبدی شهرها نه تنها تعداد جمعیت بلکه ساخت و خصوصیات آن مدنظر قرار 

د لکن با گذشت زمان بر اثر این اقدام اگرچه در ابتدا ظاهرأ کوچک و کم اهمیت می نمو. گرفت

افزایش سریع جمعیت کشور و گسترش شهرها اهمیت فزاینده ای یافت و به تبع آن جمعیت شناسی 

 (. : 714 زنجانی،)نیز حضور خود را در اغلب برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی تثبیت کرد 

 

 جمعیت و مسکن

ه است و در مرحله پاسخگویی به نیازهای پس از خوراک و پوشاک، مسکن سومین نیاز افراد جامع

 55که بیش از طوریه ب (.55 :  73 زنجانی،)اساسی جامعه، مهم ترین آن ها به حساب می آید 

عالوه بر جنبه اقتصادی مسکن که مقداری . خود اختصاص می دهده درصد درآمد هر خانوار را ب

اجتماعی نیز به آن  ی از نتایج روانی وخود اختصاص می دهد بسیاره از درآمد ماهیانه خانوار را ب

موجب دگرگونی  رامش روان را فراهم کرده وآکه احساس امنیت و  طوریه مرتبط می باشد، ب

 (. 73: 731 فرهنگی،)می گردد  غیره های اساسی در زمینه روابط اجتماعی و

عیت ازدواج، مسکن ارتباط نزدیکی با جمعیت یک منطقه دارد، عواملی از قبیل رشد جمعیت، وض

مهاجرت و شهرنشینی، بعد خانوار و غیره می توانند در امر تقاضای مسکن تأثیرگذار باشند 

این مسأله . با افزایش جمعیت، احتیاج به مسکن در جامعه تشدید می شود (.35:  73 حیدرآبادی،)

رخوردار در کشورهای پرجمعیتی که میزان رشد جمعیتی باالیی دارند، از حدت و شدت بیشتری ب

گره کوری درآمده است که نه امکانات داخلی می توانند آن را بصورت است و در مواردی 

 به عبارت دیگر(. 51 :  73 زنجانی،)بگشایند و نه کمک های خارجی قادر به حل آن هستند 

کمبود واحد در واقع  .یکی از پایه های اصلی تشکیل دهنده اجتماع بشری است ارخانو مسکن

رشد سالم  مانع واعث بوجود آمدن بحران و ناهماهنگی در کل سیستم زندگی اجتماعی مسکونی ب

از آنجا که داشتن مسکن امری است اجتناب ناپذیر، باید  (.1 1: 735 رسولی،) خانواده خواهد بود

موجب قوانین اجتماعی برای گروههای مختلف درآمدی امکان ه اقدامات قاطعی به عمل آید تا ب

  .ها و توقعاتی که از مسکن دارند، فراهم آید ستبرآورد خوا

 

 



 

 
 

 

 57/58شماره فصلنامه جمعیت                                                                                                                                            89

 شاخص های اجتماعی در برنامه ریزی مسکن

 ترین ابزار در برنامه ریزی مسکن باشند یترین و کلید شاخص های مسکن شاید مهم

شاخص های اجتماعی یکی از وسائل و شیوه های شناخت ویژگی های  (.8  : 735 عزیزی،)

می توان به کمک آن پارامترهای مؤثر در امــر مسکــن را شناخت و  مسکن به شمار می رود که

 (.51: 751 ارجمندنیا،) هرگونه برنامه ریزی و تصمیم صحیح مسکن را تسهیل نمود

 

  (ابزار سنجش این رابطه مسکن شاخص های اجتماعی)مسکن  رابطه جمعیت با

در . شمار می رونده مسکن ب با جمعیتشاخص های اجتماعی مسکن از وسایل مهم سنجش رابطه 

 ی و عددیی، یعنی ارتباط کمّرابطه کمّ. واقع انسان دو گونه رابطه با محیط مسکونی خود دارد

ی از نظر استفاده از ابعاد مسکن و شماره یا افراد ساکن در آن، در این مورد صرفاً رابطه کمّ جمعیت

 (.15: 738 ملکی،) با مسکن سنجش می شود جمعیت

رابطه با محیط مسکونی دارد، این شاخص مشخص کننده  جمعیترابطه کیفی است که  وم،رابطه د 

نوع مسکن و رابطه درآمد مسکن،  ،نحوه تصرف مسکن. جنبه های کیفی انسان با مسکن است

جا به بررسی همین دو گونه  در این. تسهیالت رفاهی با ابعاد کیفی فضاهای مسکونی سروکار دارد

شاخص های اجتماعی مسکن  تحت عنوانمسکن و ابزار سنجش این رابطه با  جمعیتارتباط 

 .پرداخته می شود

 

 مالک های جمعیتی در ارزیابی وضعیت مسکن

                                      ت مسکنشاخص های اجتماعی مربوط به ازدحام جمعیت یا کمیّ

. نظر برنامه ریزان مسکن است کمیت مسکن یکی از موضوعات اساسی موردازدحام جمعیت یا 

فرض بر این است که کمیت کافی واحدهای مسکونی به گونه ای مثبت با وضع رفاهی افراد در 

سطح ملی بستگی دارد، توجه به کمیت مسکن از این واقعیت ناشی می شود که در بسیاری از موارد 

: 717 مخبر،) مسکن است مهاجرت داخلی و رشد جمعیت از عوامل بسیار مؤثر در تعیین نیازهای

 :برای سنجش میزان ازدحام جمعیت و یا کمیت مسکن شاخص های زیر را می توان نام برد (.75 
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                                                  تراکم خانوار در واحد مسکونی

رجه پیشرفت و در شاخص تابع ابعاد خانوار می باشد، چه ابعاد خانوار در واقع بازگو کننده داین 

هر چه اندازه این شاخص کوچکتر (. 53: 751 ،ارجمندنیا) نتیجه شرایط زیست یک جامعه است

باشد،  "یک"که اگر این شاخص طوریه باشد نشان دهنده وضعیت بهتر مسکن از نظر کمی است ب

ری فاقد واحد مسکونی وجود دارد و هیچ خانوا 55 خانوار،  55 بدین معنی است که در مقابل هر 

بیشتر باشد نشان دهنده تراکم بیشتر  "یک"مسکن نیست، از طرفی مقدار این شاخص هر چه از 

خانوار در واحد مسکونی است که در این صورت به همان میزان نیاز به مسکن شدید می شود 

  (.733: 731 خوش فر،)

 

                                                             تراکم نفر در واحد مسکونی

این شاخص بیش از هر مفهوم دیگر ذهن را متوجه ابعاد کرده و گنجایش فضای مسکونی را در 

قبال افراد ساکن در آن مشخص می نماید و مبین وضعیت رفاه خانوارها از نظر فضاهای مسکونی 

نبه های کیفیت عنوان یکی از جه عبارت دیگر شاخص تراکم افراد ساکن در خانه به ب. می باشد

مسکن و از عوامل مهم در چگونگی تداخل عرصه های فیزیکی، روانی و حقوقی افراد ساکن در 

اندازه این شاخص هرچه کمتر باشد نشان دهنده وضعیت مطلوب تری . خانه محسوب می شود

 (.733: 731 خوش فر،؛ 53: 751 ،ارجمندنیا) است

 

                                                       تراکم اتاق در واحد مسکونی

شاخص تراکم اتاق در واحد مسکونی بلحاظ شناخت سهم هر خانوار یا افراد آن از فضاهای 

افزایش . تفکیک شده مسکن و روند تحوالت فضاهای زیستی یک واحد مسکونی بکار می رود

  خانوار و افراد ساکن در آن متوسط تعداد اتاق در هر واحد مسکونی بدون در نظر گرفتن تعداد 

خوش ) می تواند مالک و معیار جالبی برای سنجش بهبود سطح رفاه زیستی ساکنان آن باشد

   (.734 : 731 فر،
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                                                                      تراکم نفر در اتاق

این میزان متوسط استقالل افراد در . اسبه می شودتعداد جمعیت به تعداد اتاق محنسبت این شاخص 

داخل خانواده ها را نشان می دهد و معیاری دقیق تر جهت ارزیابی درجه مطلوبیت های رفاهی افراد 

عبارت دیگر مهمترین معیار سنجش کمی رابطه فرد با فضاهای مسکونی آن ه در خانه می باشد، ب

 بزرگ تر از یک است، هر چه اندازه این شاخص کوچکاین نسبت غالباً (. 754: همان) می باشد

استاندارد مطلوب برای  .تر باشد نشانه استقالل بیشتر افراد  خانوارها در داخل واحد مسکونی است

   (.734: همان) هر اتاق یک نفر و استاندارد متوسط یک تا کمتر از دو نفر می باشد

 . اتاق منظور گردد 8فردآن است که باید برای هر نتایج تحقیقات در مورد مسکن ایده آل حاکی از 

پژوهش های انجام شده در سایر کشورها نیز نشان می دهد که تراکم نفر در اتاق و سرانه سطح زیر 

افراد ساکن بویژه کودکان وسالمندان . بنا در مسکن نبایستی از یک حد مشخص فراتر یا کمتر باشد

ا سرانه های کمتر از حد ، شرایط مناسب سکونت را برای در خانه های بیشتر از حد متراکم و ب

 (.  8: 735 بهروز فر،)رشد، آسایش و آرامش نمی یابند 
 

                                                        متوسط تعداد اتاق در تصرف خانوار

در واحد مسکونی شاخص تعداد اتاق برای هر خانوار با منظور کردن تعداد اتاق های موجود 

بر حسب تعداد )موجب می شود تا شاخص خانوار در واحد مسکونی از جنبه های فضای زیستی 

بنابراین از نظر رفاه زیستی این شاخص نیز به همراه سایر شاخص ها از وضعیت . تعدیل شود( اتاق

   (.734: 731 خوش فر،) سکونت و چگونگی آن خبر می دهد

 

 به کیفیت وضع مسکن شاخص های اجتماعی مربوط

کیفیت مسکن از لحاظ تأثیری که بر سالمتی، ایمنی و شرایط مناسب زیست می گذارد، ارتباط  

 (.734: 731 خوش فر،)مستقیم با درجه توان مالی و درآمد مردم و تأثیر مستقیمی بر رفاه مردم دارد

موجودی واحد  این بعد از شاخص های اجتماعی مسکن شامل معرف هایی چون میانگین عمر

مسکونی، میانگین سطح زیربنای واحد مسکونی و درصد خانوارهایی که در واحدهای مسکونی بر 

  .حسب دوام مصالح زندگی می کنند، می شود
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                              میانگین عمر موجودی واحد مسکونی

ر ساختمان و سال اتمام بنا یکی از شاخص هایی که در بررسی و ارزیابی کیفی بنا اهمیت دارد عم 

دهد که چند درصد از بناهای موجود، قابلیت سکونت داشته و چه  می باشد و در مجموع نشان می

درصدی به دلیل اتمام عمر مفید بنا از رده سرمایه های موجود خارج می گردد و عمر ساختمان 

؛ 735: 731 خوش فر،) دکار می روه است که در آن بو رعایت اصول ساخت  تابعی از نوع مصالح

 (.8 : 731 االجگردی،

 

             میانگین سطح زیر بنای واحد مسکونی

 . این شاخص بر مبنای نسبت بین زیر بنای مجاز از کل مساحت قطعه محاسبه می گردد 

 

 ساختمانی واحدهای مسکونی بر حسب دوام مصالح توزیع

تفاده می باشد که در کیفیت و دوام آنها یکی از عناصر عمده در ساخت مسکن مصالح مورد اس

انتخاب مصالح با توجه به اوضاع اقلیمی و وضعیت تولید مصالح و کسب . تأثیر تعیین کننده دارد

 (. 73: 731 فرهنگی،) معماری  آن در احداث واحدهای مسکونی اهمیت بسزایی دارند

دوام مصالح به شرح زیر  طبق تعریف مرکز آمار ایران طبقه بندی واحدهای مسکونی بر حسب

 :است

  ،مصالح با دوام شامل اسکلت فلزی یا اسکلت بتونی، آجر و آهن، سنگ وآهن -

 ،مصالح نیمه با دوام شامل آجر وچوب، سنگ وچوب، بلوک سیمانی تمام آجر -

 . مصالح کم دوام شامل تمام چوب، خشت و چوب، خشت وگل می باشد -

های کشور واحدهای مسکونی ساخته شده از مصالح  استانطبق مطالعات انجام شده در کلیه 

. کم دوام کاهش یافته و به واحدهای مسکونی ساخته شده از مصالح با دوام افزوده می شود

 .بررسی این شاخص در شهر اهواز مؤید این مطلب است
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                شاخص های اجتماعی مربوط به خدمات اساسی

    ه بودن آن جنبه های دیگری از رفاه و آسایش اجتماعی را نیز در بر مسکن عالوه بر جنبه سرپنا

حدود برخورداری واحدهای مسکونی از تسهیالت و تجهیزات ضروری زندگی خود . می گردد

 (.15  : 73 زنجانی،)بصورت شاخص جدیدی برای ارزیابی وضع واحدهای مسکونی در می آید 

بررسی این جنبه از شاخص های اجتماعی مسکن در شاخص ها و معرف هایی که برای سنجش و 

، شبکه برق سراسری، درصد واحدهای مسکونی بر خوردار از آب لوله کشیشامل؛ نظر گرفته شده 

 سیستم فاضالبو برخوردار از  کولر، تلفن، توالت، تسهیالت آشپزخانه، حمام، گاز لوله کشی

 .می باشند( 738: 731 خوش فر،)

 

 مربوط به مالکیت و نحوه تصرف مسکنشاخص های اجتماعی 

یکی دیگر از ابعاد شاخص های اجتماعی مسکن، احساس امنیت سکونت است که در این زمینه 

شود که خانوار ساکن  امنیت نحوه تصرف سبب می. مهمترین موضوع، امنیت نحوه تصرف است

ر آسایش روانی در واحد مسکونی، از نظر دورنمای سکونت خود  احساس ایمنی کند و این ام

در ایران مالکیت واحد مسکونی، یکی از (.  73: 731 خوش فر،) بیشتری برایش ایجاد می نماید

ترین ارزشهای اجتماعی محسوب می شود و طبق سخن گزنفون، مورخ یونانی عزیزترین  مهم

ها شاخص (. 11  : 73 زنجانی،)ومشروع ترین دارایی شخصی در نزد ایرانیان مالکیت خانه است 

و معرف هایی که معموالً برای ارزیابی وضعیت مسکن به لحاظ نحوه تصرف بکار می روند عبارتند 

، اجاره ای، (در برابر خدمات)سازمانی ، رهنی، درصد خانوارهای دارای واحد مسکونی ملکی :از

  .اجاره ای -درصد خانوارهای دارای واحد مسکونی رهنیو  مجانی

 

 ابی وضعیت مسکن شهر اهوازمالک های جمعیتی در ارزی

 شاخص های اجتماعی مربوط به ازدحام جمعیت یا کمیت مسکن 

 شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی  

این شاخص بیانگر نسبت خانوارها به واحدهای مسکونی موجود بوده و معمول ترین شاخص 

ه با استاندارد در برآورد کمبود تعداد واحدهای مسکونی یک جامعه می باشد، بدین صورت ک
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در سال . قرار دادن یک واحد مسکونی برای یک خانوار، تعداد کمبود مسکن تعیین می گردد

خانوار ساکن بوده در حالی که تعداد واحدهای مسکونی آن در  75175، در شهر اهواز 715 

واحد  55 واحد ذکر شده اند و این ارقام حاکی از آن است که در برابر هر  88578حدود 

جدول زیر شاخص تراکم خانوار در واحد . خانوار وجود داشته است 53 کونی در این شهر مس

 .مسکونی شهر اهواز را نشان می دهد

 715 -735 شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی شهر اهواز سال - جدول 

 735  735  715  755  715  سال               عنوان                    

 8811 8 58185    585  53117 75175 رتعداد خانوا

 13438  75858  33813 17314 88578 تعداد واحد مسکونی

  /81  /8   /3   /77  /53 واحد مسکونی رتراکم خانوار د

 .715 -735 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های : مأخذ

متوالی در طی  حد مسکونی با کاهشهمان طور که جدول باال نشان می دهد شاخص خانوار در وا

سال های مورد مطالعه کم کم با شرایط متعادل وضعیت مسکن در یک شهر نزدیک می شود یعنی 

 .یک واحد مسکونی در برابر یک خانوار

جدول زیر نمایانگر تحوالت نرخ رشد جمعیت و خانوار و رشد موجودی مسکن در سطح شهر 

مؤید این مطلب است که افزایش نسبی تعداد  ی باشد و م 715 -735 اهواز در طی سال های 

ساز واحدهای مسکونی و افزایش همزمان نرخ رشد خانوارها و همزمان کاهش این دو ساخت و

این همسویی است که علت اصلی آن را شاید  دلیل عمده 715 - 735 نرخ رشد در طی سال های 

که موجب باال رفتن درآمد سرانه کشور برای  بتوان افزایش بهای نفت تا قبل از انقالب اسالمی

علت کاهش همزمان دو عامل نرخ . افزایش تعداد ساخت و سازها و نرخ رشد خانوارها دانست

 جنگ، محاصره715 -735 رشد خانوار و نرخ رشد موجودی مسکن را نیز طی سال های 

ثمر نشستن سیاست ها در  اقتصادی و به اقتصادی و تورم، گرانی ناشی از تبعات جنگ و محاصره

 .توان نام بردکنترل موالید را می
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 715  -735 تحوالت جمعیت، خانوار و مسکن در شهر اهواز در طی سال های  -8جدول 

 سال                                             

 عنوان 
 755-  715  715-  755  735-  715  735-  735 

  /58 3/7 1/5 4/1 نرخ رشد جمعیت

 75/7 51/1 3/5 5/  نرخ رشد خانوار

- 51/5 1/1 3/  4/1 نرخ رشد مسکن

-  / 3- 17/5-  /83-  /1 نرخ تغییر خانوار در واحد مسکونی

 .همان: مأخذ  

 اخص تراکم نفر در اتاق ش

ه این شاخص نشان دهنده تعداد افراد در مقابل هر اتاق است و هر چند میزان آن کوچکتر باشد نشان

بنا به اظهار برخی از کارشناسان این . استقالل بیشتر افراد خانوار در داخل واحد مسکونی است

اما به علت کمبود این . نامیده شود  "متوسط اتاق در اختیار هر نفر"شاخص می بایستی تحت عنوان 

طرح صورت نفر بر اتاق مه شاخص در کشور ما و سوابق خاص زندگی و سکونت در آن، معموالً ب

یک اتاق "حد مورد انتظار از این شاخص که به آن شاخص ازدحام نیز گفته می شود، . می شود

 (.735: 731 خوش فر،) می باشد "برای هر نفر

حکایت از بهبود اوضاع مسکن در این  735 الی  715 این شاخص در شهر اهواز طی سال های 

نفر   /1به  735 وده در حالی که در سال نفر در اتاق ب 3/8، 715 این شاخص در سال . شهر دارد

نفر در هر اتاق افزایش پیدا کرده  8با تراکم  735 در اتاق نزول پیدا کرده است و نهایتاً در سال 

نشانگر افزایش تعداد اتاق و کاهش مکرر  735 الی  715 کاهش این شاخص طی سال های . است

بیانگر عدم تعادل بین  735 و  735 ل های بعد خانوار بوده و افزایش محسوس آن در فاصله سا

 .افزایش جمعیت در برابر کمبود واحدهای مسکونی است
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 715  -735 شاخص تراکم نفر در اتاق در سطح شهر اهواز طی سال های  -7جدول 

 سال                        

 عنوان 
 715  755  715  735  735 

 8  /1  /3 8/  3/8 تراکم نفر در اتاق

 853538  3 588 85 788 54873  31175 تعداد اتاق

 1 4351 375131 534381 771744 851735 تعداد جمعیت

 .همان: مأخذ             

 

تحوالت نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد تعداد اتاق های واحدهای مسکونی شهر اهواز  1جدول 

اتاق ها افزوده شده و بهبودی  نشان می دهد که با کاهش نرخ رشد جمعیت بر نرخ رشد موجودی

 .این شاخص را به دنبال خواهد داشت

 

 715  -735 تحوالت جمعیتی و تعداد اتاق در شهر اهواز طی سال های  -1جدول 

 سال                

 عنوان 
 755-  715  715-  755  735-  715  735-  735 

  /58 3/7 1/5 4/1 نرخ رشد جمعیت

- 5/ 5 4/1 8/3 1/3 نرخ رشد موجودی اتاق

 .همان: مأخذ                       

 

 شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی 

مبین وضعیت  این شاخص از تقسیم تعداد جمعیت بر تعداد واحد مسکونی حاصل می شود و

 .رفاه خانوارها از نظر فضاهای مسکونی می باشد

هر واحد مسکونی بوده است که باالترین نفر در  4/ رقم  715 این شاخص در شهر اهواز در سال 

طی سال های بعد این شاخص کاهش یافته . باشدحد این شاخص در طی سال های مورد مطالعه می
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نفر  1/ به  735 نفر و سپس در سال  1/1به  715 نفر، سال  1/3به  755 ای که در سال به گونه

 715 -735 ساله  75 ر دورهکاهش مکرر این شاخص بدین معناست که د. کاهش یافته است

نفر از تعداد متوسط ساکنان واحدهای مسکونی شهر اهواز کاسته شده   /71ساالنه به طور متوسط 

است که این امر حکایت از بهبود وضعیت مسکن در این شهر دارد که با توجه به کم شدن بعد 

 .خانوارها قابل توجیه است

 

 فر در واحد مسکونی در شهر اهوازتحوالت جمعیتی و شاخص تراکم ن -5جدول 

 715  -735 طی سال های  

 سال                        

 عنوان 
 715  755  715  735  735 

 1 4351 375131 534381 771744 851735 تعداد جمعیت

 8811 8 58185    585  53117 75175 تعداد خانوار

 11/1 13/5 15/5 3/5 38/5 نرخ بعد خانوار

 13438  75858  33813 17314 88578 واحد مسکونیتعداد 

 75/1 1/  1/1 1/3 4/  تراکم نفردر واحد مسکونی

 .همان: مأخذ             

نفر در سال  13/5به  715 نفر در سال  38/5همانطور که جدول باال نشان می دهد، بعد خانوار از 

کاهش بعد خانوار اثر مستقیمی در . تکاهش یافته اس 735 نفر در سال  1/1و در نهایت به  735 

 .بهبود این شاخص دارد

 

 تراکم اتاق در واحد مسکونی 

تفاوت  715 یکسان است ولی با سرشماری سال  715 و 755 های تعریف اتاق در سرشماری سال

. دقیق نمی توان تعداد اتاق در سال های مزبور را با هم مقایسه کرد طوره از این رو ب. داشته است

این اشکال از چگونگی احتساب برخی از آشپزخانه ها به عنوان اتاق در سرشماری های سال 

    (.15 :  73 زنجانی،) ناشی می شود 715 و عدم احتساب آنها در سال  715 و 755 های
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اتاق بوده که این رقم در سال  7/7، 715 ونی در سال تراکم اتاق در واحد مسک 1طبق جدول  

این رقم  735 رسیده است و در سال  1/7این میزان به  715 اتاق ارتقا یافته و در سال  5/7به  755 

 3/8به  735 لیکن در سال  ،اتاق در هر واحد مسکونی افزایش یافته 3/7به باالترین حد خود یعنی 

 .ش پیدا کرده استاتاق در هر واحد مسکونی کاه

 

 715 -735 تراکم اتاق در واحد مسکونی شهر اهواز طی سال های  -1جدول 

 سال                        

 عنوان 
 715  755  715  735  735 

 3/8 3/7 1/7 5/7 7/7 تراکم اتاق در واحد مسکونی

 .همان: مأخذ                 

 

ونی نهایتأ منجر به افزایش موجودی اتاق ها در طی سال افزایش تعداد ساخت و ساز واحدهای مسک

درصد با مساکن سه  13/75باالترین فراوانی کل  735 در سال . گردیده است 735 الی  715 های 

درصد از مساکن شهر اهواز را  1/81اتاقه بوده که در همین سال واحدهای مسکونی چهار اتاقه 

های جدید آشپزخانه نیز یک اتاق کامل به آمارگیری باید در نظر داشت که در. شامل شده اند

توزیع واحدهای مسکونی برحسب تعداد اتاق در شهر اهواز در   و نمودار  3جدول . آیدشمار می

 .را نشان می دهند 715  -735 طی سال های 
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 توزیع واحدهای مسکونی برحسب تعداد اتاق در شهر اهواز  -3جدول 

 715  -735 در طی سال های 

 سال                        

 واحد مسکونی 

5431 5411 5431 5431 5431 

 تعداد              درصد تعداد              درصد تعداد          درصد تعداد             درصد درصد        تعداد         

 44/2 3314 9/2 4933 9/3 4133 2/1 2333 3/54 2342 یک اتاق

 5/24 35333 43/53 25334 2/53 51934 39/44 3954 23/25 3333 دو اتاق

 33/44 34341 14/24 45359 1/23 23425 3/29 52991 4/29 3343 سه اتاق

 34/23 14313 33/24 23941 9/24 53234 3/24 9491 3/53 3223 چهار اتاق

 33/52 23324 39/53 23533 9/51 54333 3/55 1533 1/9 2514 پنج اتاق

 14/3 53335 33/53 23933 3/52 55553 3/1 2131 5/1 5533 رو بيشت شش اتاق

 54/5 2413 1/4 339 5/4 93 5/1 2233 9/3 5541 اظهار نشده

 544 243432 544 541249 544 33233 544 34339 544 22142 جمع واحد مسکونی

 .همان: مأخذ    

 ر اهوازتوزیع واحدهای مسکونی برحسب تعداد اتاق در شه  - نمودار 

 715 -735 در طی سال های  

0

5

10

15

20

25

30

35

یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق پنج اتاق شش اتاق و

بیشتر

سال 1345

سال 1355

سال 1365

سال 1375

سال 1385

 
 شاخص تراکم واحدهای مسکونی برحسب خانوار ساکن

سکونت در  توزیع واحدهای مسکونی برحسب خانوارهای ساکن نیز حکایت از بهتر شدن نحوه

درصد  7/13نسبت واحدهای مسکونی تک خانواری در شهر  715 در سال . سطح شهر اهواز دارد

درصد واحدهای مسکونی این شهر تنها یک  3/33در بیش از  755 یعنی سال  بوده که ده سال بعد

درصد و  45/ به  735 درصد، و در سال  7/37به  715 این میزان در سال . خانوار می زیسته است

 .درصد رسیده است 1/41 به  735 نهایتأ در سال 
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 715  -735 های  توزیع واحدهای مسکونی اهواز برحسب تعداد خانوار طی سال -3جدول 

 سال                              

 تعداد خانوار

5431 5411 5431 5431 5431 

 تعداد             درصد تعداد            درصد تعداد             درصد تعداد             درصد درصد                 تعداد    

 53/93 591923 5/94 525324 43/33 31414 3/33 43494 4/33 51491 یک خانواری

 35/3 9533 3/3 54433 3/54 9233 51 3132 3/53 3593 دو خانواری

 5/5 2299 3/5 2233 3/2 2549 3/3 2433 3/3 5323 سه خانواری

 42/4 335 3/4 143 1/4 353 3/5 325 2/4 324 چهار خانواری و بيشتر

 544 243432 544 541242 544 33233 544 34339 544 22142 جمع

 .همان: مأخذ    

 715 -735 توزیع واحدهای مسکونی برحسب تعداد خانوار ساکن در طی سال های  -8نمودار 

0

20

40

60

80

100

سال 1345 سال 1355 سال 1365 سال 1375 سال 1385

یک خانواری

دو خانواری

سه خانواری

چهار خانواری و بیشتر

 
 

ای افزایش تعداد واحدهای مسکونی تک خانواری نشان از این دارد که به مرور زمان با تک هسته

به داشتن یک واحد  شدن خانوارها و نیز تغییر تدریجی فرهنگ زیستی بیشتر خانوارها مایل

شوند و یک منزل مسکونی مستقل برای خانواده خود مسکونی مستقل و جدا از خانواده پدر می

افزایش هرچه بیشتر این شاخص بهبودی وضعیت مسکن را به دنبال خود خواهد . تدارک دیدند

ال در شهر نسبت واحدهای مسکونی که در آنها دو خانوار وجود داشته باشد مطابق جدول با. داشت

و در  5 /1به  715 در سال . رسیده است 755 درصد در سال  5 درصد به رقم  3 /1اهواز از رقم 

در سال . درصد کاهش شدیدی یافته است 1/ 1به  735 درصد و نهایتاً در سال  3/3به  735 سال 

خانوار  درصد از کل واحدهای مسکونی شهر اهواز بیش از چهار 5/5کمتر از  735 و  715 های 

هزار خانوار به طور  85 بیش از  735 را در خود جای داده بودند و به سخن دیگر در سال های 
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اند و بقیه به طور مشترک در واحدهای مستقل در یک واحد مسکونی مستقل زندگی کرده

مسکونی دو خانواری و بیشتر سکونت داشتند که جهت برقراری شرایط متعادل و بهینه باید تالش 

ود تا از تراکم خانوارها در واحد مسکونی کاسته و موقعیتی را فراهم آورد تا در هر واحد نم

در این صورت است که اصل محرمیت و استقالل فردی و . مسکونی تنها یک خانوار ساکن باشد

 .شودتر و پایدارتر میخانوادگی و تداوم بنیان نظام خانواده مستحکم

رشد خانوار، جریان نزول نرخ رشد موجودی مسکن، باز هم  کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش نرخ

 .کاهش نرخ تغییر تراکم خانوار در مسکن حکایت از بهبود شرایط مسکن در شهر اهواز دارند

های کمی آن در های کیفی مسکن نیز در این شهر به مثابه شاخصولی باید دانست که آیا شاخص

 اند یا خیر؟راستای بهبود شرایط سکونتی

 

 شاخص های اجتماعی مربوط به کیفیت وضع مسکن 

 میانگین سطح زیربنای واحد مسکونی

شود، فضای مسکونی باید بتواند شرایط الزم را برای رشد فردی هر بنا به تعریفی که از مسکن می

 (.5 8: 735 رسولی،)یک از اعضای خانواده اعم از کوچک و بزرگ فراهم آورد 

 735 کونی برحسب زیربنای واحد مسکونی شهر اهواز در سال تعداد واحدهای مس -4جدول 

 درصد تعداد واحدهای مسکونی سطح زیربنا

 1/ 1 7313  متر و کمتر 55

 7 /88 83581 متر  35-5

 4/   3435  متر 35-31

  1/8  11577 متر  55-3 

 54/83 53158 متر  5 -55 

 7 /41  8458 متر  5 -855

 3/1  8315  متر  755-85

  /55  7 7 متر  555-75

 53/5  784 متر و بیشتر  55

 55  853538 جمع
 .735 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال : مأخذ                           
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در شهر اهواز بیشترین واحدهای مسکونی با مساحت زیربنای  735 ، در سال 4با توجه به جدول 

درصد از واحدهای مسکونی را شامل شده اند و بعد از آن واحدهای  54/83ع مترمرب 55 تا   5 

 .درصد از این واحدها را در برگرفته اند  1/8 متر که  55 تا   3مسکونی با مساحت 

 

 ساختمانیواحدهای مسکونی بر حسب دوام مصالح  توزیع

مسکنی است که عمر مسکن مناسب با حداقل شرایط سکونتی به معنای سرپناهی امن، آن چنان 

مفید آن نسبت به مصالح به کار رفته به سرنیامده و با توجه به آب و هوا و شرایط اقلیمی و ایمنی 

 .نسبی در برابر بالیای طبیعی از مصالح بادوام و نیمه بادوام ساخته شده باشند

 

 

 توزیع واحدهای مسکونی شهر اهواز برحسب دوام مصالح ساختمانی -5 جدول 

 715   -735 سال های  در طی 
 5431 5431 5431 5411 5431 سال

 ميزان                                         

 نوع مصالح
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

ام
دو

با
 

اسکلت فلزی یا بتن 

آرمه، آجر و آهن، 

 سنگ و آهن

5349 2/32 43133 3/31 33919 3/39 524941 3/95 
59592

4 
55/94 

مه
ني

 
ام

دو
با

 

آجر و چوب یا سنگ و 

چوب بلوک سيمانی 

 چوب –نما آجر 

1234 3/24 2959 353 3359 3/3 54954 5/3 
5411

2 
13/3 

ام
دو

ی 
ب

 

خشت و گل یا خشت و 

 چوب
4234 43/53 4432 3/3 5134 3/5 433 4/4 233 53/4 

 53/4 419 43/4 33 15/4 31 93/4 34 23/4 31 سایر

 544 541293 544 33294 544 34952 544 42142 جمع
24355

1 
544 

 715  -735 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال های : مأخذ
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 توزیع واحدهای مسکونی در شهر اهواز برحسب دوام مصالح ساختمانی در  -7ودارنم

 715   -735 طی سال های  

0

20

40

60

80

100

سال 1345 سال 1355 سال 1365 سال 1375 سال 1385

بادوام

نیمه بادوام

بی دوام

 
 5ای مسکونی شهر اهواز نوساز بوده و عمری کمتر از درصد از واحده 75، حدود 715 در سال 

درصد از واحدهای مسکونی دارای مصالح بادوام  8/18سال داشتند با این حال در این سال بیش از 

-این نسبت ها به گونه 755 در سال . دوام ساخته شده بودنددرصد آنان از مصالح بی 1 /1بودند و 

سال داشتند و  5دهای مسکونی در این سال عمری کمتر از درصد از واح 31/83ای دیگر بودند، 

 .درصد بودند 3/35نسبت واحدهای مسکونی با مصالح بادوام در این سال 

کنیم، میزان استفاده از مصالح بادوام افزایش یافته و شود که هرچه به جلوتر حرکت میمالحظه می

درصد از واحدهای  71عمر نزدیک به  715 در سال . افزایدهمین امر نیز به عمر ساختمان ها می

دوام نسبت به سال سال بود و عمر واحدهای مسکونی با مصالح بی 5مسکونی شهر اهواز کمتر از 

 .درصد کاهش یافته است 1، 755 

استفاده از مصالح ساختمانی بادوام، از قبیل آجر، آهن، اسکلت فلزی و بتن به عمر واحدهای 

درصد  73سال داشتند و بیش از  4تا  5درصد آنها عمری بین  83/ ن سال در ای. افزایدمسکونی می

 5-4ساختمان هایی با قدمت بین 735 در سال . اندواحدهای مسکونی بیش از ده سال عمر داشته

شدند و نسبت واحدهای مسکونی نوساز کمتر درصد کل واحدهای مسکونی را شامل می 84سال 
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درصد ارتقاء یافت و   1/4ارگیری مصالح بادوام در این سال نیز به نسبت به ک. بود 5 /5سال  5از 

دوام به نرخ بسیار باالیی کماکان از میزان ساخت و ساز واحدهای مسکونی با مصالح کم دوام و بی

. از واحدهای مسکونی از مصالح کم دوام ساخته شده است 7/5کاسته شده، همچنین در این سال 

درصد از این  1/5 درصد از واحدهای مسکونی از مصالح بادوام و  47، 735 در نهایت در سال 

 .دوام ساخته شده استواحدها از مصالح کم

 715  -735 در طی سال های  735 عمر واحدهای مسکونی شهر اهواز  -  جدول 

 سال                           

 عمر ساختمان

5431 5411 5431 5431 5431 

 تعداد               درصد تعداد               درصد تعداد               درصد تعداد               درصد درصد   تعداد             

 92/54 53414 43/54 53452 9/44 29143 33/23 52533 44 3343 سال 1کمتر از 

 33/44 15125 49/29 49432 5/23 23344 53/21 55434 1/23 3341 سال 9-1

 34/13 93555 1/34 35333 43 42933 43/33 24314 1/35 9434 شترسال و بي 54

 544 533932 544 541242 544 33944 544 34339 544 22142 جمع واحدهای مسکونی

 .همان: مأخذ

 :شاخص های اجتماعی مربوط به خدمات اساسی

ن می نشا 715  -735 های مختلف در طی سال های براساس مطالعات انجام شده در سرشماری

دهد که امکانات و تسهیالت سکونتی واحدهای مسکونی شهر اهواز روند رو به بهبودی داشته 

برخورداری واحدهای مسکونی از تسهیالت رفاهی شامل آب  715 به طوری که در سال  .است

این میزان به ترتیب  735 که در سال  ،درصد بوده 15/43و 4/41لوله کشی و برق به ترتیب برابر 

درصد شده که نسبت به دهه گذشته واحدهای مسکونی بیشتری از امکانات و  44/ 3و  18/44 برابر

 .بیانگر این موضوع است 8 جدول  .تسهیالت رفاهی مذکور برخوردار شده اند
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 715  -735 تحول در تسهیالت سکونتی واحدهای مسکونی شهر اهواز طی سال های  -8 جدول 

 لسا

 تسهیالت سکونتی
 715  755  715  735  735 

 37/41 18/44 45/41 13/13 55 کشیآب لوله

 47/44 44/ 3 15/43 33 54/ 1 برق

 41/31 18/51 17/85 11/1 13/5 کشی گازلوله

 5/35   3/ 1 33/ 7  11/3 13/55 تلفن

 41/47 37/43 81/41 15/13 57 حمام

 17/44 58/15 53/ 7 57/51 8/55 آشپزخانه

 87/33 15/35 55/33  57/3 13/55 توالت

- - - - -  سیستم فاضالب

  /55  /5  13/5 35/5 5/5  کولر

 .همان: مأخذ                   

 

 نحوه تصرف مسکن مالکیت و شاخص های اجتماعی مربوط به 

های کم درآمد در طول زمان وضع مسکن خود را از نظر مصالح بهبود بخشند،  که گروه برای این

بررسی آمار مربوط به تصرف واحدهای (. 73 : 717 مخبر،) بسیار اهمیت داردامنیت حق تصرف 

مایلند، خود مالک واحدهای  أمسکونی در کشور مؤید این مطلب است که خانوارهای شهری عموم

 34حدود ،  73 که از کل واحدهای احداثی در سال  طوریه ب. مسکونی مورد استفاده شان باشند

طبق محاسبات دفتر   (.733: 731 خوش فر،) د اجاره ای بوده استدرص   درصد ملکی و فقط 

شاخص درصد خانوار مالک میانگین  715 اقتصاد مسکن وزارت مسکن وشهرسازی در سال 

 .درصد بوده است 18/31مسکن در کل کشور 

درصد از خانوارهای ساکن شهر اهواز مالک واحد مسکونی خود  1/11 حدود  715 در سال 

درصد فزونی یافته و 1/15، به 715 درصد و در سال  33/15، به 755 این نسبت در سال . اندبوده

درصد رسیده است   15/1به  735 درصد رسیده و نهایتأ در سال  35/1این رقم به  735 در سال 

درصد  1که بیانگر افزایش سرعت مالکیت واحدهای مسکونی در شهر اهواز را با نرخ رشد حدود 

 .هه های گذشته نشان می دهدرا نسبت به د

بر تعداد  735 الی  735 نشینان کاسته شده ولی مجدداً از سال از میزان اجاره 735 در مقابل تا سال 

نشینان به کل خانوارهای شهر سال گذشته نسبت اجاره 15در حالی که در . آنان افزوده شده است
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درصد در سال  4 /15درصد، 755 ال درصد در س 73/17به  715 درصد در سال  53/17اهواز از 

درصد افزایش پیدا کرده است، یعنی به دنبال کاهش نرخ   8به 735 ولی در سال  ،رسیده 715 

نشینان افزوده شده و های قبل به میزان اجارهنسبت به دهه 735 -735 رشد مالکیت طی دهه های 

 .درصد افزایش یافته است5/84نیز به  735 در سال 

و  735 ،  715 اند نیز در سال های ارهایی که از مسکن در برابر خدمت استفاده کردهنسبت خانو

درصد  1به  735 و در سال  735 درصد در سال  1/1به  715 درصد در سال  53/3از  735 

 (7 جدول شماره ) .کاهش چشمگیری داشته است

 715  -735 تصرف واحدهای مسکونی در شهر اهواز طی سال های  نحوه -7 جدول
 سال                                            

 نحوه  تصرف

5431 5411 5431 5431 5431 

 31/35 543233 31/35 93491 34/34 32551 33/31 22454 53/33 53434 (عرصه و عيان یا اعيان)ملکی

 14/29 33433 25 42434 31/59 24543 43/34 25545 13/34 51345 ای و رهنیاجاره

 43/4 3123 31/3 54532 33/54 55445 23/54 3993 13/3 4441 مجانی و رایگان

 3 9553 41/3 9333 43/3 3233 - - - - (سازمانی)در برابر خدمت 

 19/4 5421 33/4 5434 22/4 229 - - 53/4 33 سایر

 413/5 2433 39/5 2239 39/4 349 93/3 245 13/5 135 اظهار نشده

 544 223935 544 512433 544 542333 544 33343 544 41353 جمع

 .همان: مأخذ

 715 -735 تصرف واحدهای مسکونی شهر اهواز در طی سال های  نحوه -1نمودار 
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درصد از خانوارهای ساکن در شهر اهواز از واحدهای  53/3حدود  715 همچنین در سال 

درصد افزایش داشته  5 /83به  755 مسکونی مجانی و رایگان استفاده نموده و این نسبت در سال 

کاهش یافته که نهایتاً  735 درصد در سال  15/3درصد به  5 /31از   715 همچنین در سال . است

 .درصد کاهش چشمگیری پیدا کرده است 71/7به  735 در سال 

 :گیری نتیجه

جنگ  در شهر اهواز به دلیل بازگشت مهاجرین و ساکنین اهوازی از سایر نقاط کشور پس از

تحمیلی و همچنین تخریب واحدهای مسکونی در زمان جنگ مشکل زمین در این شهر حادتر شد 

و از طرفی نرخ رشد باالی جمعیت در این شهر باعث گردید تا تعادل الزم بین عرضه و تقاضای 

واحد مسکونی بوده  5535 کمبود مسکن برابر  715 مسکن ایجاد نگردد به طوری که در سال 

 .کردندنفر در یک واحد مسکونی زندگی می 3ن کمبود در شرایطی بود که نزدیک به است و ای

گیری از اما امروزه عامل بهره اگرچه قبالً عامل تجاری در رشد و گسترش شهر اهواز موثر بوده

کشور به این منطقه در  نقاط در اثر هجوم مهاجرین از سایر( نفت خیز بودن این شهر)منابع نفتی 

 .گسترش شهر و نیاز به مسکن بیشتر شده استرشد و 

سازی را به صورت قالب های رایج در پیش گرفته امروزه دولت در شهر اهواز سیاست بلندمرتبه

 -تواند از لحاظ اجتماعیسازد ولی میاست، اگرچه این سیاست کمبود زمین را تا حدی مرتفع می

 .اکنین این گونه مساکن ایجاد کنندغیره  مشکالت زیادی را برای س و اقتصادی ،فرهنگی

در این شهر  از نظر وضعیت تعداد واحدهای مسکونی با بعد خانوار در شهر اهواز می توان گفت که

این  735 خانوار وجود داشته که در سال   /8 به طور متوسط  735 در هر واحد مسکونی در سال 

آل یعنی رقم یک واحد به شرایط ایده ولی برای رسیدن. خانوار افزایش یافته است  /81رقم به 

پس می توان نتیجه گرفت که در شهر . مسکونی برای هر خانوار شهری فاصله وجود داشته است

 .اهواز هنوز تا حدودی تعداد واحدهای مسکونی با بعد خانوار از تناسب الزم برخوردار نیست

ی مسکونی در شهر اهواز می توان در ارتباط با برخورداری تسهیالت و امکانات زیرساختی واحدها

 37/41،  735 در سال . مند می باشندگفت که اکثریت واحدهای مسکونی از تسهیالت الزم بهره

کشی درصد از لوله 41/31درصد از برق و  47/44کشی و درصد از واحدهای مسکونی از آب لوله
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 .درصد نیز از تسهیالت و خدمات برخوردار بوده اند 5/35 گاز و 

روند رو به بهبودی داشته  735 تا  715  شاخص تسهیالت و خدمات اساسی در شهر اهواز از دهه

 . است

های قبل افزایش نسبت به دهه 735 در این شهر استفاده از مصالح ساختمانی بادوام در دهه 

به  735 درصد بوده در سال  8/18که  715 استفاده از این مصالح در سال . چشمگیری داشته است

درصد در  1/5 درصد به  1 /73از  715 دوام نیز از سال درصد رسیده، همچنین مصالح بی 47/  

پس می توان گفت که از نظر دوام مصالح ساختمانی و  .فوق العاده کاهش یافته است 735 سال 

 .میانگین طول عمر واحدهای مسکونی در شهر اهواز وضعیت بهتری حاصل شده است

بحران مسکن در سطح شهر اهواز در ارتباط با کمبود واحد مسکونی  جام شده همهطبق مطالعات ان 

-مالکیت هاست به گونه نیست، بلکه همچنین در شیوه زیست و همچنین عدم توزیع متعادل و بهینه

درصد مردم مالک واحدهای مسکونی خود بودند و   15/1تنها حدود  735 ای که در سال 

نی اجاره و رهنی و یا در واحدهای سازمانی یا در واحدهای موقوفه و سایرین در واحدهای مسکو

 . مجانی ساکن بودند

های کمی و کیفی در رابطه با شاخص 735 تا  715 هایی که طی سال های پس طبق بررسی

ها روند روبه این شاخص مسکن در شهر اهواز صورت گرفته است می توان گفت که تقریباً همه

زمانی سال های  از لحاظ بعد کمی مثالً تراکم نفر در واحد مسکونی در دوره. رشدی داشته است

درصد در سال  17/1به  755 درصد در سال  11/3سیر نزولی داشته به طوری که از  755 -735 

درصد رسیده است که این  75/1به  735 کاهش یافته و در سال  735 درصد در سال  53/1، 715 

همچنین از نظر شاخص های کیفی نیز روند . باشدنسبی وضعیت مسکن میارقام بیانگر بهبود 

تصرف واحد  مطلوبی داشته است که در مباحث قبلی به بررسی شاخص هایی نظیر میانگین نحوه

های مربوط به تسهیالت و خدمات اساسی و شاخص مربوط به دوام مصالح مسکونی، شاخص

 .پرداخته شد

پیشنهاداتی در اینجا ارائه  هوازشاخص های اجتماعی مسکن شهر ا بر اساس نتایج بررسی وضعیت

 :می گردد
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کیفی و بهبود شرایط زیست مناسب مسکن  کمبودهای مسکن را می توان از دو دیدگاه کمی و

 .مورد ارزیابی و سنجش قرار داد

رتباط تامین کمی مسکن ایجاد تعداد کافی واحد مسکونی مناسب در ا از منظور: تامین کمی مسکن

باید ابعاد این واحدها با ابعاد خانوار و دگرگونی های ناشی از آن . با نرخ افزایش جمعیت است

تراکم نامتناسب افراد در واحد های مسکونی باید از طریق تامین مسکن در زمان و . متناسب باشد

محالت مکان مناسب بهبود یابد، نه تنها تراکم در مقیاس یک واحد مسکونی بلکه در مقیاس 

باید بهبود یابد، اجرای برنامه های خانه سازی و تأمین مسکن، باید به طریقی صورت نیز شهری 

نیاز انسان  تحقق پذیرد که شاخص های کمی مسکن فضای مسکونی کافی، مطبوع و مناسب با

 . باشد

است های باشند اتخاذ سیمیمواجه درآمد در تأمین مسکن با مشکل با توجه به اینکه افراد کم -

 .درآمد و فقیر ضروری استمسکن جهت تأمین مسکن برای اقشار کم

کاهش بعد خانوارها همگام با سیاست ساخت مساکن اجتماعی و حمایت شده تا حدودی از رفع  -

 .مشکل کمبود مسکن می کاهد

و تأسیسات در این زمینه، نه تنها باید جنبه های کیفی ایجاد بنا را در نظر داشت : تامین کیفی مسکن

و تجهیزات کافی در آن را پیش بینی نمود بلکه باید به عوامل دیگری که به نحوی در ایجاد مسکن 

عبارت دیگر باید به ایجاد و توسعه ه ب. مناسب و فضای مسکونی و مطبوع تأثیر بگذارد توجه نمود

 .شاخص های دیگری از جنبه های کیفی مسکن اقدام نمود
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 منابع

، 5، تحلیلی از شاخص های مسکن در ایران، مجله محیط شناسی، شماره (751 )دنیا، اصغرارجمن -

 .دانشگاه تهران

محمدرضا  :مسکن بهینه، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما ،(731 ) احمد االجگردی، -

 .، دانشکده علوم انسانی و اجتماعیورمحمدی، دانشگاه تبریزدالل پ

 .، فرآیند طراحی شهری، دانشگاه تهران، چاپ اول(733 ) بحرینی، سیدحسین -

اجتماعی آن، مجموعه مقاالت سومین سمینار  ـمسکن و ابعاد فرهنگی  ،(735 )بهروز فر، فریبرز  -

 .شهرسازی های  توسعه مسکن در ایران، جلد دوم، وزارت مسکن و سیاست

دیدگاه فرهنگی، مجموعه مقاالت  ، الگوهای حجم فضائی مسکن از(735 ) پورافکاری، نصراله -

 .شهرسازی های توسعه مسکن در ایران، جلد دوم، وزارت مسکن و سومین سمینار سیاست

، ضرورت شناخت ویژگی های جمعیتی شهرها در مدیریت شهری با (734 )جمالی، فیروز  -

در نواحی اشاراتی به جمعیت شهر تبریز، مجموعه مقاالت اولین سمینار مدیریت توسعه پایدار 

 .شهری، شهرداری و دانشگاه تبریز

، بررسی تاثیر متغیرهای جمعیتی بر شاخص مسکن در استان خراسان، ( 73 )حیدرآبادی، قاسم  -

 .، بهار و تابستان15و  74شماره 

های اجتماعی در توسعه مسکن، مجموعه مقاالت  کاربرد شاخص ،(731 ) غالمرضا خوش فر، -

 .شهرسازی توسعه مسکن در ایران، جلد دوم، وزارت مسکن و های دومین سمینار سیاست

، شهر جهان سومی، ترجمه فیروز جمالی، نشر توسعه، مرکز (731 )اسمیت، دیوید  -دراکاکیس -

 .مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

وسعه های ت دولت و مسئله مسکن، مجموعه مقاالت اولین سمینارسیاست ،(731 )دژکام، ژاله  -

 .شهرسازی ، وزارت مسکن ولوامسکن در ایران، جلد 
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شهر زنجان، : ، نقش جمعیت در برنامه ریزی شهری نمونه موردی(733 )دویران، اسماعیل -

بررسی شاخص های تعداد و بعد خانوار، نسبت سنی و جنسی، تراکم جمعیتی، فصلنامه جمعیت، 

 .، پاییز و زمستان15و 11شماره 

، ارزیابی سیاستهای توسعه مسکن در رابطه با الگوی مسکن بر اساس (735 ) رسولی، محمد -

های توسعه مسکن در ایران، جلد  معیارهای شهرسازی، مجموعه مقاالت سومین سمینار سیاست

 .شهرسازی ، وزارت مسکن ولوا

 مجموعه مقاالت، مرکز مطالعات و تحقیقات شهر و توسعه،جمعیت ، ( 73 ) زنجانی، حبیب اله -

 .، چاپ اولسازی و معماری ایران

 وزارت مسکن وجمعیت،  -مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی ،(714 ) زنجانی، حبیب اله -

 .مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران ،شهر سازی

 .فیزیکی شهرها، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز  ، درسنامه توسعه(735 )عزیزپور، ملکه  -

تنگناها و معیارها، : ، تحلیل فرایند برنامه های مسکن در ایران(735 ) عزیزی، محمد مهدی -

 های توسعه مسکن در ایران، جلد دوم، وزارت مسکن و مجموعه مقاالت سومین سمینار سیاست

 .شهرسازی

، پیش بینی وضع مسکن در نقاط شهری استان گیالن، مجموعه مقاالت (731 )ساسان  فرهنگی، -

 .شهرسازی های توسعه مسکن در ایران، جلد دوم، وزارت مسکن و ومین سمینار سیاستد

 .، تهران، ابعاد اجتماعی مسکن، سازمان برنامه و بودجه(717 )مخبر، عباس -

نامه  ، تحلیل فضایی الگوی کاربری اراضی شهر یاسوج، پایان(731 )اله  مرادی، هدایت -

 .انشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، د

توسعه مسکن  یهای اجتماعی مسکن در برنامه ریزبررسی نقش شاخص ،(738 )ملکی، سعید  -

 .، زمستان51 در شهر ایالم، مجله مسکن و انقالب، شماره 

 


