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 چکیده

ي اجراشده در بخش مسکن جهت کاهش نابرابري در ها استیسهدف از این مقاله، ارزیابی 
طرح  يها با استفاده از داده در این مقاله. باشد یمي شهري ایران ها حوزهبه مسکن، در دسترسی 

 یهزینۀ خانوار مرکز آمار ایران و با استفاده از ضریب جینی، نابرابري در دسترس - آماري درآمد
کل  مسکن به نهیمسکن به درآمد، نسبت هز متیدر قالب سه شاخص نسبت ق شهري به مسکن

 شده  بررسی 1395تا  1385 يها مورد استفاده هر نفر در فاصله سال ير و فضاخانوا نهیهز
که با وجود کاهش نابرابري در دسترسی به مسکن، اما مقدار این  دهد ینشان م جینتا. است

مسکن به  متیمربوط به شاخص نسبت ق ينابرابر زانیم نیشتریب .یافته است شاخص افزایش
بر  .باشد یخانوار م نهیکل هز مسکن به نهیبه شاخص نسبت هزمربوط  زانیم نیدرآمد و کمتر

سواد، کارگران بخش خصوصی  اساس نتایج، زنان سرپرست خانوار، سرپرستان خانوار بی
 نیتأمي ها برنامهي هدف موردحمایت ها گروهدرآمد از  ي کمها سرپرستسرپرست خانوار و 

د که افزایش نابرابري درآمد باعث افزایش نتایج بر این نکته داللت دارن. مسکن شناسایی شدند
 يها يزیر مناسب و برنامه يها استیرو اتخاذ و اعمال س ازاین. نابرابري در مسکن شده است

از  ستیبا یم ها يکاهش نابرابر افراد جامعه و ازیمسکن مورد ن نیدر جهت تأم کیاستراتژ
  .ردیگگذاران بخش مسکن قرار  و سیاست زانیبرنامه ر يها تیاولو

ضریب  نسبت قیمت مسکن به درآمد، دسترسی به مسکن شهري، نابرابري، :کلیدي هاي واژه
  جینی
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  مقدمه. 1
 نیعدم تأم. دارد یآن روند باثبات يبوده و تقاضا نیو فاقد جانش يضرور ییمسکن کاال

و  یمشکالت اجتماع تواند ین انسان مأش صورت مناسب و در به یاساس ازین نیا
است که  يضرور ،ازین نیدر پاسخ به ا. دینما جادیا عجوام يرا برا يادیز یاسیس

ي ها سالطی . باشنددقت موردتوجه داشته  بخش را به نیها همواره تحوالت ا دولت
ي مختلفی براي کاهش نابرابري و افزایش سطح دسترسی به ها استیسو  ها برنامهاخیر 

ازجمله این . را گردیده استدرآمد در ایران اج ي کمها گروهمسکن بخصوص براي 
خصوصی از  بخش تشویق سیاست مهر، مسکن برنامه به اجراي توان یم ها استیس

 مستقیم وساز ساخت و قیمت بخصوص در بافت فرسوده طریق اعطاي تسهیالت ارزان
- 1385( اخیر دهه یک در شده اجرا هاي سیاست و ها برنامه ارزیابی. دولت اشاره کرد

نابرابري  مشکل حل براي شده  استفاده اجرایی هاي روش و ائلمس بررسی و) 1395
 هاي سیاست پیامدهاي و آثار از روشن تجاربیدربردارنده  تواند مسکن در کشور می

  .باشد جدید هاي سیاست سنجی امکان براي معیاري نیز و اجراشده
و  به مسکن یدسترس مختلف يها دارد با استفاده از شاخص یمقاله حاضر سع

و میزان موفقیت بخش را محاسبه  نیدر ا ينابرابر تیوضع ارگیري ضریب جینی،بک
به مسکن  یدر دسترس ينابرابر یمقاله به بررس همچنین،. دینما را آزمون ها استیساین 

 نیهدف از ا. خواهد پرداخت خانوارها يو اقتصاد یاجتماع اتیبرحسب خصوص
که بتواند برنامه  طوري است به مندازیهدف و اقشار ن يها گروه ییشناسا زیقسمت ن

از طرف . کند ییراهنما یتیحما يها برنامه يگذاران را در جهت اجرا و سیاست زانیر
دیگر در برخی از مطالعات، نابرابري درآمد ازجمله دالیل افزایش نابرابري در دسترسی 

در این خصوص نیز فرضیاتی مطرح و مورد آزمون قرار . به مسکن ذکرشده است
  .رفته استگ
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  مبانی نظري. 2
مناطق  انیم يو نابرابر یتوسعه، وجود دوگانگ درحال يکشورها يها یژگیاز و یکی

عدم تعادل در  ایو  یعبارت است از وجود ناهماهنگ ينابرابر. باشد یمختلف کشور م
 طیاز دو بخش در شرا یکیاي که  گونه به ،کشور کی یبخش ای یساختار اقتصاد مل

 یپور و صالح ضیف. (قرارگرفته باشد گریاز بخش د تربه یجتماعو ا ياقتصاد
 عیمسئله توز بهجاي توجه  قبل اقتصاددانان توسعه به يتا چند). 3: 1392، يروزآبادیف

و  يرشد اقتصاد جادیآحاد جامعه، بر ا انیم يدرآمد دیشد يها يمد و رفع نابرابرآدر
الزمه  يدرآمد دیاز يها ينابرابر یحت. تأکید داشتند ریفق يدر کشورها ژهیآن بو عیتسر

که ثروتمندان  دیگرد یاستدالل م نیچن رایز. شد یشمرده م ياقتصاد ییرشد و کارا
و انباشت  ندینما یانداز م توجهی از درآمدشان را پس نسبت به فقرا درصد قابل

پذیر  را امکان يگذاري و رشد اقتصاد نوبه خود سرمایه به تواند یاندازهاست که م پس
 يو اقتصاد یدر بافت اجتماع يبا گذشت زمان و درك عوارض نامطلوب نابرابر. سازد

 يها گروه نیو اختالف ب ضیدرازمدت توسعه با هدف حذف تبع يها کشورها، برنامه
 ژهیموردتوجه و ییایجغراف تیجنس و موقع الت،یاد، درآمد، تحصژمختلف از نظر ن
 .)436: 1392هادیان و همکاران، (قرارگرفته است 

اقتصاد مثل بازار کار، درآمد، سالمت،  کیمختلف  يها در بخش تواند یم ينابرابر
 عیتوز. هاست بخش نیازجمله ا زیبخش مسکن ن. نمود داشته باشد... آموزش و 

است  داریتوسعه پا يبرا يدیمانند مسکن، تهد یکیزیف هیناعادالنه منابع، ازجمله سرما
)Ahmad, 2015: 108 .(در سراسر جهان است  عیشا دهیپد کیمسکن  يبرابرنا
)Shukui et al, 2016: 29 .(يها يمربوط به نابرابر میطور مستق مسکن به ينابرابر 

 ضیبازار، تبع يروهاین جهیموضوع اغلب نت نیا. درآمد و ثروت است ،یاجتماع ،ينژاد
هوانگ و ). Yinger, 2001: 27(آن، هم علت و هم معلول فقر است . است ییو جدا
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از موضوعات محوري در  یکیو نابرابري مسکن  یمعتقدند دوگانگ) 2009( 1انگیج
ترین ابعاد  از مهم یکیموضوع را  نیا زین) 1390( يقنبر. است یمطالعات اجتماع

 .داند یم یملموس نابرابري اجتماع

ریزي مسکن را در قالب  ها در پاسخ به اهمیت مسکن، برنامه دولت اغلب
در ). 63 :1382زیاري و دهقان، ( برند یو شهري به کار م يا ملی، منطقه يها ریزي برنامه
ایجاد  و شود یمسکن، عرضه و تقاضا در سطح منطقه سنجیده م يا ریزي منطقه برنامه

طی حدود هفت دهه  ).18:1382زبردست، ( ردیگ یها مورد هدف قرار م تعادل در آن
درآمد با هدف  ي کمها گروهسکن بخصوص براي م نیتأمریزي در ایران نیز،  برنامه

. ي توسعه داشته استها برنامهي در ا ژهیوکاهش نابرابري در دسترسی به مسکن جایگاه 
 نشان ولی بوده برخوردار زیادي يها بینش و فراز از که هرچندها  برنامهاین  عملکرد

 يها شاخص تغییرات روند و داشته بهبود به رو مسکن عمومی وضعیت که دهد یم
 خوبی به را بهبود این مسکونی، واحد در خانوار تراکم خصوص به مسکن بخش کلیدي
  .دهد یم نشان

  
  هاي دسترسی به مسکن شاخص. 1,2

. کند یم فیکنندگان آن را توص مسکن و استفاده نیبه مسکن ارتباط ب یدسترس
 ید مسکونواح کیکردن در  یزندگ يفرد برا ییاز توانا ياریبه مسکن مع یدسترس

 يمختلف برا لیبه مسکن به دال یدسترس يبرا ياریمع نییتع. خاص است
به مسکن  یکارآمد از دسترس اریمع کی از: اوالً ؛دارد تیاهم یگذاران محل سیاست
 ؛شود یمسکن استفاده م يها برنامه يبرا یبودجه دولت صیتخص يعنوان مبنا اغلب به

 یکه زندگ ییگیري آگاهانه در مورد جا تصمیم يبرا اقدام نیاز ا توانند یافراد م :اًیثان
 یمتفاوت يها شاخصاز مختلف  يها پژوهش در). Zi, 2017: 8(استفاده کنند  کنند یم

                                                
1. Huang and Jiang (2009) 
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 وضعیت تحلیل منظور در این مقاله به. شده است به مسکن استفاده یدسترس يبرا
 شهري نمسک به دسترسیشاخص  سه از مسکن يها استیس موفقیت میزان و نابرابري
  .است شده  استفاده
  

  درآمد به مسکن قیمت نسبت. 1,1,2
. باشد یمسکن به درآمد م متیها، نسبت ق شاخص نیتر ترین و مقدم از مهم یکی

واحد  کی متیدر بخش مسکن است که برابر نسبت ق یمتیشاخص ق کیشاخص  نیا
االنه خانوار کل درآمد س به) یمترمربع 75واحد آپارتمان  کی(مسکن در بازار آزاد 

 کننده انیشاخص در واقع ب نیا. است) در کشور يخانوار شهر کیمتوسط درآمد (
انداز کل  در صورت پس ندار شد خانوار جهت خانه کی يانتظار برا يها سال زانیم

شده،   انجام قاتیتحق زیو ن نهیزم نیدر ا یبر اساس استاندارد جهان. درآمد است
بدان  نیا. برابر است 5تا  3خانوار  انهیبه درآمد سالمسکن  يشاخص مناسب نسبت بها

فرد، مسکن متناسب با شئونات  کیسال  5تا  3 يانداز کل درآمدها معناست که با پس
مسکن در  یاستاندارد، نشانگر گران نیدر واقع نسبت باالتر از ا. باشد هیقابل ته دیاو، با

 يها شاخص در سال نیا راتیید تغرون). 215: 1393 میرزایی،(است  خانوار نهیسبد هز
 شیمسکن و شاخص افزا ينرخ تورم، متوسط شاخص بها ریشدت تحت تأث مختلف به

برابر  3مسکن معادل  دیخر يدوره انتظار برا یعیطورمعمول طول طب به. درآمدهاست
 يانداز برا شاخص پس یعیدیگر نرخ طب عبارت به. به مسکن است یشاخص دسترس

 نیبنابرا. درصد کل درآمد خانوارهاست 30همه کشورها معادل  خانه شدن در صاحب
 یاست شاخص دسترس یمسکن کاف دیخر يدوره انتظار برا یعیمحاسبه طول طب يبرا

 .ضرب شود 3به مسکن در عدد 

  خانوار هزینه کل به مسکن هزینه نسبت. 2,1,2
کاهش . هاست شاخص نیاز ا گرید یکیخانوار  نهیکل هز مسکن به نهینسبت هز

 شیافزا گریبه مسکن و از طرف د یدسترس شیمنزله افزا طرف به شاخص ازیک نیا
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بر . رفاه خانوار است شیو درنتیجه افزا نوادهخا ازیمورد ن يکاالها ریسا يرو نهیهز
توجه و  قابل یرانیخانوار ا ۀنیدرآمد خانوار سهم مسکن در هز نهیاساس اطالعات هز

. است دهیرس 1395در سال  رصدد 34، به 1385ر سال درصد د 31بوده و از  ندهیفزا
خانوار  يها نهیکل هز مسکن نسبت به نهیگرفتن متوسط رشد ساالنه هز یشینکته مهم پ

مردم مجبور  ،مسکن نهیهز يو سهم باال ها نهیبا رشد هز دهد یآمارها نشان م. باشد یم
  .پوشاك و خوراك خود بکاهند نهیاند از هز شده

 نفر هر استفاده مورد فضاي. 3,1,2

 نیا. باشد یمورد استفاده هر نفر م يمقاله فضا نیسوم مورد استفاده در ا شاخص
 يها از شاخص یکیو  دیآ یعد خانوار بدست مهر واحد به ب يربنایشاخص از نسبت ز

 يها از شاخص یکی نیشاخص همچن نیا. رود یبه مسکن به شمار م یدسترس يکالبد
مترمربع در  7/28شاخص از  نیا مقدار. شود یمحسوب م یزندگ تیفیمهم سنجش ک

  .یافته است  افزایش 1395مترمربع در سال  1/34به  1385سال 
  

  ضریب جینی. 2,2
ضریب جینی عددي . ي سنجش نابرابري، ضریب جینی استها شاخصیکی از 

بر که در آن صفر به معنی توزیع کامالً برا) یا صفر و صد درصد(است بین صفر و یک 
ضریب جینی از منحنی لورنز استخراج . و یک به معناي نابرابري مطلق در توزیع است

. دهد یماین منحنی سهم درصدهاي مختلف جمعیت را از درآمد نشان . شود یم
روي محور  ها آندرصدهاي جمعیت بر روي محور افقی و درصدهاي درآمد متناظر با 

. شود یمصات، منحنی مربوطه رسم عمودي درج و با اتصال نقاط داراي این مخت
 )1نمودار (
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  منحنی لورنز - 1نمودار 

 
ازلحاظ . است OABضریب جینی نسبت مساحت قسمت تیره به مساحت مثلث 

 )Araar and Duclos, 2013: 28: (شود یمصورت زیر محاسبه  ریاضی ضریب جینی به

  (1(  
 (2(  
  (3( 

وزن  wiو  ام i–متغیر موردبررسی براي مشاهده  ضریب جینی، که طوري به
  . باشد یم ام i–مشاهده 
  

  پیشینه تحقیق. 3
 .در مطالعات، عوامل متعددي براي نابرابري در دسترسی به مسکن ذکرشده است

 Ben-Shahar and et,  al, 2018; Zhang and. (نابرابري درآمد یکی از این عوامل است

 et al, 2016; Matlack and Vigdor, 2008(  زانگ، جیا و یانگ در مقاله خود با
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که  رسند یمطراحی یک مدل تعادل جزئی ساده از بازار مسکن محلی به این نتیجه 
الوه ع. شود یمافزایش در نابرابري درآمد باعث افزایش در نابرابري دسترسی به مسکن 

، )Matlack and Vigdor, 2008(بر نابرابري درآمد، خصوصیات جمعیتی خانوار 
، هزینه )Burrows, 1999(ي مسکن ها استیس، تغییر )Galster, 1988(تبعیض نژادي 

 Centre for( ها متیقو افزایش ) Matlack and Vigdor, 2008(باالي اجاره مسکن 

Rural Economy Newcastle University, 2013 ( نیز از دالیل نابرابري در دسترسی
 .به مسکن برشمرده شده است

گیري تأثیر یارانه مسکن بر نابرابري فضاي  براي اندازه) 1997( 1باکلی و گورنکو
نیز براي ) 2002( 2الندیس و همکاران. اند کردهزندگی از رویکرد ضریب جینی استفاده 

ي مسکن و اجاره ماهانه، ضریب جینی ها نهیهزگیري نابرابري در ارزش مسکن،  اندازه
هاي  اي با استفاده از بررسی در مقاله) 2006( 3هیراشی. اند دادهرا مورد استفاده قرار 

این مقاله تأیید . است کردهخانوار، نابرابري مسکن و فقر مسکن در چین را بررسی 
جر وجود کند که یک اختالف بزرگ در شرایط مسکن بین خانوارهاي شهري و مها می

که نوع جدیدي از فقر مسکن در بین خانوارهاي مهاجر به وجود  داشته است و این
نابرابري درآمد بر نسبت قیمت  ریتأثي ا مقالهدر ) 2016( 4زانگ، جیا و یانگ. آمده است

نتایج مقاله نشان . اند کردهبه درآمد و نرخ بیکاري مسکن در شهرهاي چین را آزمون 
بیکاري مسکن رابطه نی درآمد و نسبت قیمت به درآمد و نرخ بین ضریب جی دهد یم

به معنی یک درصد (که یک درصد افزایش در ضریب جینی درآمد  طوري مثبت وجود دارد به
درصد افزایش در نسبت  166/0و  026/0به ترتیب باعث افزایش ) افزایش در نابرابري درآمد

  .قیمت به درآمد و نرخ بیکاري مسکن شده است

                                                
1. Buckley and Gurenko (1997) 
2. Landis, Elmer and Zook M (2002) 
3. Hiroshi (2006) 
4. Zhang, Jia and Yang (2016) 
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در سطح خرد خانوار مرکز  يها با استفاده از داده يا در مطالعه) 1396( يدریو ح یگل
 نیرابطه ب یمختلف به بررس يها استان يدر بخش شهر 1393تا  1387 یآمار در بازه زمان

حاصل از مطالعه  جینتا. پردازند یدرآمد م کم يبه مسکن خانوارها یدرآمد و دسترس ينابرابر
نسبت اجاره به  شیدرآمد باعث کاهش درآمد پسماند، افزا ينابرابر شیاافزکه  دهد ینشان م

ثروتمند  يخانوارها يبرا یاد شدهکه رابطه  درحالی شود؛ یدرآمد و کاهش استفاده از مسکن م
به  یدرآمد بر دسترس ينابرابر يتنوع مسکن باعث کاهش اثرگذار شیبرعکس است؛ اما افزا

به شناسایی وضعیت  يا در مقاله) 1396(فیعی عبدي دانشپور و ش. شود یمسکن م
 يها نابرابري فضایی در سیستم مسکونی شهر تهران یعنی شناسایی تفاوت قسمت

مختلف فضا بر اساس نشانگرهاي نابرابري فضایی و تعیین میزان و گسترة آن در شهر 
م مسکونی فضایی در سیست بريمقاله تحلیل نابرا نیا جیبر اساس نتا. اند تهران پرداخته

شهر تهران بر اساس نشانگر قیمت مسکن، نشان از نابرابري فضایی شدید در سیستم 
دوره همچنین در طول  .دارد 1370- 1390مسکونی شهر تهران در مقطع زمانی 

  .شدت یافته است انموردبررسی نابرابري فضایی در سیستم مسکونی شهر تهر
  

  ها و بحث یافته. 4
هاي فصلی  ي دسترسی به مسکن خانوارهاي شهري ایرانی از دادهها شاخصمنظور محاسبه  به

گذاري مسکن  درآمد خانوارهاي شهري مرکز آمار ایران و آمارهاي سرمایه- طرح هزینه 
براي انجام محاسبات نیز . شده است استفاده 1395تا  1385هاي  شهري بانک مرکزي طی سال

  .است شده گرفتهبه کار  SPSSافزار  ها نرم هو براي آزمون فرضی Stataو  Excelافزارهاي  نرم
 درآمد و فضاي به مسکن قیمت ي نسبتها شاخصضریب جینی درآمد و  2نمودار 

 کل به مسکن هزینه نسبت جینی و ضریب 1395تا  1385ي ها سالطی  نفر هر استفاده مورد
توجه به این  با 1.دهد یمصورت فصلی نشان  را به 1395تا  1392ي ها سالطی  خانوار هزینه

                                                
  .باشد به بعد موجود می 1392کل هزینه خانوار از سال  آمار فصلی نسبت هزینه مسکن به - 1
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در فصل چهارم  3602/0به  1385در فصل اول سال  4123/0نمودار، ضریب جینی درآمد از 
طی همین دوره ضریب جینی نسبت قیمت مسکن به درآمد از . است افتهی کاهش 1395سال 
 3264/0به  3356/0و ضریب جینی فضاي مورد استفاده هر نفر از  3581/0به  4269/0
نیز با اندکی  ها نهیهزکل  مچنین ضریب جینی نسبت هزینه مسکن بهه. است افتهی کاهش

. رسیده است 1395در فصل چهارم  2854/0به  1392در فصل اول  2863/0کاهش از 
 به مسکن قیمت ، نابرابري در نسبتها فصلمشخص است در تمام  2که از نمودار  طور همان

این موضوع معلول دو مورد . ده استدرآمد بیشتر از نابرابري درآمد و دو شاخص دیگر بو
ي ها حوزهي مسکن و دوم تفاوت در درآمد خانوارها بین ها متیقاست؛ اول تفاوت زیاد 

در شهر تهران  1395بر اساس آمار متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در سال . شهري
ریال میلیون  12میلیون ریال بوده است در حالی این وضعیت در استان ایالم  44حدود 

 ها فصلخانوار در تمام  هزینه کل به مسکن هزینه از طرف دیگر ضریب جینی نسبت. باشد یم
به این معنی که پراکندگی و . باشد یمبا اختالف، کمتر از نابرابري درآمد و دو شاخص دیگر 

نابرابري در این شاخص کمتر از دو شاخص دیگر است و تقریباً در تمام شهرهاي کشور 
  .باشد یمي خانوار یکسان ها نهیهزمسکن در سهم هزینه 
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ضریب جینی درآمد، نسبت قیمت مسکن به درآمد و فضاي مورد استفاده هر نفر در  - 2نمودار 
کل هزینه  و ضریب جینی نسبت هزینه مسکن به 1395تا  1385ي ها سالشهرهاي ایران طی 

  1395تا  1392ي ها سالشهري طی  خانوار
  

ه آیا نابرابري در دسترسی به مسکن داراي روند نزولی و یا صعودي براي بررسی اینک
یا نه، از رگرسیون زیر  باشد یم دار یمعنبوده و همچنین آیا این افزایش یا کاهش از نظر آماري 

  :شده است  استفاده
 (4      

 یحیتوض ریمتغ و هموردمطالع فصل tو ضریب جینی و متغیر وابسته  که طوري به
 دسترسی به مسکن شهري در دوره در نابرابري زمانی رگرسیون به مربوط نتایج .باشد یم

 β ضریب داد که نشان نتایج. است شده داده نشان 3 جدول کشور در در 1395 تا 1385 زمانی
و  کل هزینه خانوار، منفی جز ضریب جینی نسبت هزینه مسکن به متغیرها به همه براي
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درصد،  14/0درآمد  جینی ضریب در بر اساس این نتایج، ساالنه نابرابري. باشد یمدار  معنی
 استفاده مورد فضاي جینی ضریب درصد و 18/0درآمد  به مسکن قیمت نسبت جینی ضریب
این موضوع بیانگر کمتر شدن نابرابري در هر سه . یافته است درصد کاهش 06/0 هر نفر

  .استي موردبررسی ها سالضریب طی 

 
فضاي مورد استفاده هر نفر  رگرسیون زمانی ضریب جینی درآمد، نسبت قیمت مسکن به درآمد، - 1جدول 

  کل هزینه خانوار شهري در ایران و نسبت هزینه مسکن به

ضریب   شرح
β  

-t pآماره 
value  R  آمارهF 

معناداري 
  مدل

  معنادار  22/38  48/0  00/0  - 18/6  - 0014/0 ضریب جینی درآمد
ب جینی نسبت قیمت مسکن به ضری

 درآمد
  معنادار  94/159  80/0  00/0  - 65/12  - 0018/0

کل  ضریب جینی نسبت هزینه مسکن به
 هزینه خانوار

  معنی بی  15/0  01/0  70/0  39/0  0003/0

 معنادار  58/23  36/0  00/0  - 86/4  - 0006/0 ضریب جینی فضاي مورد استفاده هر نفر

  
ي ها یژگیوسکن خانوارهاي شهري بر اساس نابرابري در دسترسی به م. 1,4

  اجتماعی و اقتصادي خانوارها
گیري دسترسی به مسکن،  ي مهم براي اندازهها شاخصطور که ذکر شد یکی از  همان

مقدار این شاخص براي دو سال  2جدول . باشد یمشاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد 
بر اساس این . دهد یمتلف را نشان ي مخها استانابتدایی و انتهایی دوره موردبررسی در 

به  1395و  1385 يها سالدر در کشور درآمد  به مسکن قیمت متوسط شاخص جدول،
براي این دو سال ) درآمد به مسکن قیمت سه برابر شاخص(و دوره انتظار  5/4و  1/4 بیترت

با  ريخانوار شههر  1395دیگر در سال  عبارت بوده است؛ بهسال  5/13و  3/12به ترتیب 
واحد آپارتمان  کی هیقادر به تهسال  5/13سوم از کل درآمد خود، بعد از  حدود یکانداز  پس
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. ي مختلف متفاوت استها استانالبته میزان دوره انتظار براي . بوده است یمترمربع 75
براي تهران و اصفهان به ترتیب  1395و  1385ي ها سالمثال بیشترین دوره انتظار در   عنوان به

 8/9(و مازندران ) سال 9/8(سال و کمترین مربوط به آذربایجان غربی  8/24و  1/22برابر 
 1395و براي سال  5/1برابر  1385واریانس شاخص دسترسی براي سال . بوده است) سال

 توان یمبا توجه به اینکه واریانس نیز شاخصی براي تعیین نابرابري است . باشد یم 1/1برابر 
البته باید توجه کرد که افزایش متوسط . ر دسترسی به مسکن کمتر شده استگفت نابرابري د

  .1در کنار کم شدن واریانس به معنی بدتر شدن وضع براي همه است 5/4به  1/4شاخص از 
  

  1395و  1385ي ها سالي مختلف در ها استانشاخص دسترسی و دوره انتظار در  - 2جدول 

  استان ردیف

1385  1395  

 متوسط قیمت
یک مترمربع 

  *)هزارریال(

درآمد 
  خانوار

هزار (
  **)ریال

شاخص 
قیمت 

مسکن به 
  درآمد

دوره 
  انتظار

متوسط 
قیمت یک 
مترمربع 

  )هزارریال(

درآمد 
  خانوار

هزار (
  )ریال

شاخص 
قیمت 

مسکن به 
  درآمد

دوره 
  انتظار

  6/13  5/4  317210  19153  4/12  1/4  65509  3618  متوسط کشور

1  
آذربایجان 

  شرقی
3473  52901  9/4  8/14  22401  306217  5/5  5/16  

2  
آذربایجان 

  غربی
2516  63732  3  9  16986  219175  8/5  4/17  

  8/14  9/4  221089  14508  7/10  6/3  62237  2948  اردبیل  3
  8/24  3/8  264042  29091  6/18  2/6  57290  4746  اصفهان  4

                                                
رمربع آپارتمان در درآمد خانوارهاي شهري و متوسط قیمت یک مت- در زمان چاپ مقاله، نتایج طرح هزینه -1

بر اساس این نتایج متوسط . توسط مرکز آمار و وزارت راه و شهرسازي منتشر گردید 1397تهران براي سال 
هزار ریال و متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در  640303برابر  1397درآمد هر خانوار شهري تهرانی در سال 

درآمد در تهران در  به مسکن قیمت بر این اساس شاخص. تهزار ریال برآورد شده اس 82419شهر تهران برابر 
  .گردد سال محاسبه می 29سال و دوره انتظار حدود  6/9متري برابر  75براي یک آپارتمان  1397سال 
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  استان ردیف

1385  1395  

 متوسط قیمت
یک مترمربع 

  *)هزارریال(

درآمد 
  خانوار

هزار (
  **)ریال

شاخص 
قیمت 

مسکن به 
  درآمد

دوره 
  انتظار

متوسط 
قیمت یک 
مترمربع 

  )هزارریال(

درآمد 
  خانوار

هزار (
  )ریال

شاخص 
قیمت 

مسکن به 
  درآمد

دوره 
  انتظار

  12  4  334033  17766   -   -   - -   البرز  5
  9/9  3/3  272727  11985  6/4  2/3  59819  2565  ایالم  6
  7/15  2/5  294477  20492  2/14  7/4  66322  4197  بوشهر  7
  2/22  4/7  443603  43723  1/22  4/7  84458  8314  تهران  8

9  
چهارمحال 
  و بختیاري

2679  55353  6/3  9/10  26763  335521  6  18  

10  
خراسان 
  جنوبی

4228  43628  3/7  8/21  15265  227644  5  15  

11  
ن خراسا

  رضوي
3646  49353  5/5  5/16  21726  273129  6  18  

12  
خراسان 
  شمالی

4007  45015  7/6  20  13673  279793  7/3  11  

  1/14  7/4  324695  20327  9/16  6/5  66808  5022  خوزستان  13
  7/15  2/5  233962  16299  6/17  9/5  53887  4227  زنجان  14
  4/12  1/4  243124  13374  9/15  3/5  48573  3433  سمنان  15

16  
سیستان و 
  بلوچستان

1888  45275  1/3  4/9  14871  233729  8/4  3/14  

  18  6  311372  25006  2/12  1/4  67462  3657  فارس  17
  5/16  5/5  274492  20191  3/16  4/5  67603  4905  قزوین  18
  1/13  4/4  294738  17214  15  5  45634  3034  قم  19
  3/15  1/5  221798  15123  1/13  4/4  54389  3172  کردستان  20
  9/16  6/5  213891  16108  1/11  7/3  52045  2556  کرمان  21
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  استان ردیف

1385  1395  

 متوسط قیمت
یک مترمربع 

  *)هزارریال(

درآمد 
  خانوار

هزار (
  **)ریال

شاخص 
قیمت 

مسکن به 
  درآمد

دوره 
  انتظار

متوسط 
قیمت یک 
مترمربع 

  )هزارریال(

درآمد 
  خانوار

هزار (
  )ریال

شاخص 
قیمت 

مسکن به 
  درآمد

دوره 
  انتظار

  1/14  7/4  241114  15123  2/12  1/4  52014  2812  کرمانشاه  22

23  
کهگیلویه و 

  بویراحمد
3792  76617  7/3  1/11  17258  250811  2/5  5/15  

  5/14  8/4  251633  16189  2/11  7/3  52796  2631  گلستان  24
  3/14  8/4  328665  20928  7/13  6/4  64426  3920  گیالن  25
  6/13  5/4  255858  15466  1/14  7/4  55997  3509  لرستان  26
  8/9  3/3  377259  16385  3/10  4/3  80886  3714  مازندران  27
  6/19  5/6  252055  21930  2/13  4/4  54787  3225  مرکزي  28
  1/14  7/4  307880  19242  5/10  5/3  79708  3736  هرمزگان  29
  18  6  255266  20438  7/17  9/5  54513  4298  همدان  30
  3/13  4/4  303167  17906  3/9  1/3  52532  2170  یزد  31
  يوزارت راه و شهرساز - ریزي و اقتصاد مسکن  آمار دفتر برنامه *   :منبع

  ایران مرکز آمار -  1395و  1385ي ها سالدر شهري  خانوار درآمد – نهیطرح هز جینتا** 
  

ي ها گروهي حمایتی، شناسایی ها برنامهران براي اجراي گذا یکی از مشکالت سیاست
در این بخش وضعیت نابرابري در دسترسی به مسکن . هدف و اقشار نیازمند است
بر . ي اقتصادي و اجتماعی موردبررسی قرارگرفته استها یژگیوخانوارهاي شهري بر اساس 

براي سرپرستان  1395در سال  مسکن به درآمد متینسبت ق، مقدار شاخص 3اساس جدول 
 مسکن به درآمد متینسبت قبررسی ضریب جینی . است 3/6و براي سرپرستان زن  3/4مرد 

که نابرابري این شاخص در سرپرستان مرد  دهد یماز بعد جنسیت سرپرست خانوار نیز نشان 
بنابراین با . اما این موضوع براي سرپرستان زن برعکس است. خانوارها کاهش داشته است
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درصد در  13به  1385درصد در سال  7/9از (ه به افزایش سهم سرپرستان زن خانوار توج
در این خصوص موردتوجه و حمایت قرار  ستیبا یمیی که ها گروهیکی از ) 1395سال 

این موضوع براي وضعیت سواد سرپرست خانوار نیز برقرار است؛ . گیرند این افراد هستند
سواد  مراتب کمتر از سرپرستان بی ن باسواد خانوارها بهاوالً شاخص دسترسی براي سرپرستا

. توجهی دارد خانوارهاست و ثانیاً نابرابري در دسترسی به مسکن این دو گروه نیز تفاوت قابل
ي حمایتی در حوزه مسکن ها برنامهمورد توجه  ستیبا یمیی که ها گروهدرنتیجه یکی دیگر از 

  .واد هستندس قرار گیرند خانوارهاي با سرپرست بی
با توجه به جدول، شاخص دسترسی به مسکن براي سرپرستان خانوار داراي همسر در 

زمان زن و شوهر  یکی از دالیل کم بودن این شاخص اشتغال هم. است 3/4برابر  1395سال 
در بسیاري از خانوارها و درنتیجه توانایی باالي این گروه از خانوارها جهت دستیابی به 

از طرف دیگر بیشترین مقدار شاخص براي سرپرستان خانواري است که . باشد یممسکن 
عالوه بر این نابرابري در دسترسی به مسکن در این . اند داده همسر خود را بر اثر فوت ازدست

، زن ها سرپرستبسیاري از این  دهد یمبررسی آمار نشان . افراد نیز از سایرین بیشتر است
موردتوجه جدي  ستیبا یمتوان مالی و کم بودن درآمد این افراد، و با توجه به عدم  باشند یم

  .قرار گیرند
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ي ها یژگیوو ضریب جینی این شاخص برحسب  مسکن به درآمد متینسبت قمقدار شاخص   - 3جدول 
  1395و  1385ي ها سالاجتماعی خانوار شهري در ایران طی 

خصوصیات 
سرپرست 

 خانوار

  گروه
  سهم در جمعیت

نسبت شاخص 
مسکن به  متیق

  درآمد

نسبت ضریب جینی 
مسکن به  متیق

  درآمد
1385  1395  1385  1395  1385  1395  

جنسیت 
سرپرست 

  خانوار

  356/0  393/0  3/4  0/4  %0/87  %3/90  مرد

  421/0  419/0  3/6  8/5  %0/13  %7/9  زن

وضعیت سواد 
سرپرست 

  خانوار

  351/0  391/0  2/4  8/3  %1/84  %0/82  باسواد

  458/0  405/0  1/7  3/6  %9/15  %0/18  سواد بی

وضع زناشویی 
سرپرست 

  خانوار

  351/0  391/0  3/4  0/4  %9/84  %2/88  داراي همسر
همسر براثر فوت  بی

  همسر
7/8%  6/11%  7/5  3/6  412/0  483/0  

  427/0  439/0  3/5  3/5  %0/2  %0/1  همسر براثر طالق بی
  371/0  448/0  0/5  4/5  %5/1  %1/2  نکرده هرگز ازدواج

  
نابرابري در دسترسی به مسکن برحسب نوع تصدي سرپرست خانوار در مشاغل 

که شاخص دسترسی براي  دهد یمنشان  ها افتهی. شده است نشان داده 4مختلف در جدول 
دیگر افزایش  عبارت به. باشد یم 1385بیشتر از سال  1395ي شاغل در سال ها گروهتمام 

در هر دو دوره مورد بررسی . بوده است ها گروهمد این ي مسکن بیشتر از افزایش درآها متیق
بگیر بخش خصوصی و کمترین  مزد و حقوقبیشترین مقدار این شاخص مربوط به گروه 

درصد  45این در حالی است که بیش از . مقدار شاخص از آن گروه کارفرما بوده است
اخص اما با وجود افزایش ش. از سرپرستان خانوار کارگران بخش خصوصی هستند

نابرابري مربوط به کمترین . اي داشته است مالحظه کاهش قابل ها گروهنابرابري در تمام 
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. نابرابري مربوط به کارفرماهاستبیشترین بگیر بخش خصوصی و  مزد و حقوقگروه 
بگیر بخش خصوصی  حقوقسرپرست خانوار دیگر دسترسی به مسکن براي  عبارت به

به کم  توان یمازجمله دالیل آن . ر کارفرما نابرابرتر استبرابرتر و براي سرپرست خانوا
بودن پراکندگی درآمدهاي کارگران بخش خصوصی و در عوض پراکندگی باالي 

  .درآمدي براي کارفرماها را عنوان کرد
 
مقدار شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد و ضریب جینی این شاخص برحسب نوع تصدي   - 4جدول 

  1395و  1385ي ها سالدر مشاغل طی سرپرست خانوار شهري 

  گروه
سهم در 
 جمعیت

شاخص نسبت قیمت 
 مسکن به درآمد

ضریب جینی نسبت 
  قیمت مسکن به درآمد

1385  1395 1385 1395 1385 1395 

 383/0 393/0 1/3 3/2 %1/5 %3/9 کارفرما

 355/0 379/0 1/5 3/4 %1/32 %5/33 کارکن مستقل

 311/0 337/0 6/4 1/3 %0/17 %4/21 بگیر بخش عمومی مزد و حقوق

 300/0 346/0 8/4 3/4 %1/0 %4/0 بگیر بخش تعاونی مزد و حقوق

 299/0 367/0 7/5 5/5 %6/45 %4/35 بگیر بخش خصوصی مزد و حقوق

  
ي پایین درآمدي در سال ها دهکشاخص دسترسی به مسکن براي  5بر اساس جدول 

آن افزایش درآمد این  تبع بهي درآمدي و ها دهکسال است که با افزایش  5/15برابر  1395
که براي خانوارهاي دهک دهم درآمدي، مقدار این  طوري یافته است به شاخص کاهش
 دهد یمنشان ضریب جینی نسبت قیمت مسکن به درآمد بررسی . است 2شاخص کمتر از 

شمگیري داشته ي طی ده سال افزایش چنابرابرنابرابري در دهک اول بسیار زیاد است و این 
  .است
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 يها دهکمقدار شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد و ضریب جینی این شاخص برحسب  - 5جدول 
  1395و  1385ي ها سالي خانوار شهري طی درآمد

 گروه
 ضریب جینی نسبت قیمت مسکن به درآمد شاخص دسترسی سهم در جمعیت

1385 1395 1385 1395 1385 1395 

 344/0 183/0 5/15 2/16 %7/8 %0/10 دهک اول

 170/0 165/0 3/10 2/10 %1/9 %0/10 دهک دوم

 160/0 167/0 4/8 0/8 %3/9 %0/10 دهک سوم

 157/0 168/0 0/7 7/6 %5/9 %0/10 دهک چهارم

 153/0 147/0 1/6 8/5 %9/9 %0/10 دهک پنجم

 154/0 158/0 3/5 9/4 %1/10 %0/10 دهک ششم

 153/0 161/0 6/4 1/4 %5/10 %0/10 دهک هفتم

 150/0 161/0 9/3 4/3 %7/10 %0/10 دهک هشتم

 148/0 222/0 1/3 7/2 %6/10 %0/10 دهک نهم

 189/0 284/0 8/1 4/1 %6/11 %0/10 دهک دهم

  
 نیا ینیج بیمسکن به درآمد و ضر متیمقدار شاخص نسبت قهمچنین بررسی 

وردبررسی نابرابري در که طی دو دوره م دهد یمنشان  ي کشورها استانشاخص برحسب 
ي مرزي بخصوص مرزهاي شرقی بیشتر از سایر نقاط ها استاندسترسی به مسکن شهري در 

  .کشور بوده است
  

 آزمون فرضیات. 2,4

 دسترسی در نابرابري نیارتباط ب رسون،یپ یهمبستگ بیدر ادامه با استفاده از ضر
 ریبه شرح ز آزمونمورد  اتیفرض. شده است آزمون درآمد و نابرابري مسکن به

  :باشد می
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مسکن به درآمد  متینسبت ق جینی ضریب درآمد و جینی ضریب نیب - 1 هیفرض
  .وجود داردمثبت رابطه 

کل  ضریب جینی درآمد و ضریب جینی نسبت هزینه مسکن به نیب - 2 هیفرض
  .وجود داردمثبت رابطه  هزینه خانوار

 مورد استفاده هر نفر ضریب جینی درآمد و ضریب جینی فضاي نیب - 3 هیفرض
  .وجود داردمثبت رابطه 

  :است 6نتیجه آزمون فرضیات به شرح جدول 
  

 نتایج آزمون فرضیه همبستگی پیرسون -6جدول 

 نتیجه *داري معنی مقدار سال

 وجود رابطه معنادار مثبت 00/0  647/0 1 هیفرض

 عدم وجود رابطه معنادار 90/0 -035/0  2 هیفرض

 عدم وجود رابطه معنادار  12/0 238/0 3 هیفرض

  
مسکن به  متینسبت ق جینی ضریب درآمد و جینی ضریب نیب 5بر اساس جدول 

به این معنی که با افزایش نابرابري در درآمد، . مثبت معنادار وجود داردرابطه  ،درآمد
این نتیجه با مطالعات مت الك و . یافته است نابرابري در دسترسی به مسکن نیز افزایش

  .همخوانی دارد) 2018(و بن شاهر، گابریل و گوالن ) 2008(ور ویگد
  

  ها شنهادیپي و ارائه ریگ جهینت. 5
با توجه  ي یک دهه اخیر در بخش مسکن وها استیسبا هدف ارزیابی میزان موفقیت 

هاي  گذاري توسعه کشور و لزوم سیاست ةندیبخش در آاین  تیضرورت و اهم به
 يبه مسکن شهر یدر دسترس يگیري نابرابر به اندازه همقال نیا ی،ساختریو ز حیصح

 که با وجود دهد یم نشان نتایج. پردازد یم ینیج بیبا کمک ضر رانیخانوارها در ا
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 .است یافته افزایش شاخص این مقدار اما مسکن، به دسترسی در نابرابري کاهش
کاهش  هاي اجراشده در بخش مسکن در جهت یاستستوان گفت  یمدیگر  عبارت به

هاي مسکن نسبت به درآمد  یمتقطور نسبی موفق بوده است اما افزایش  نابرابري به
بر اساس . خانوارها، دسترسی به مسکن را دشوار و این موفقیت را خنثی کرده است

 همسر که خانواري سواد، سرپرستان نتایج، زنان سرپرست خانوار، سرپرستان خانوار بی
خانوار از  سرپرست خصوصی بخش اند و کارگران هداد ازدست فوت براثر را خود
افزایش سطح . ین مسکن شناسایی شدندتأمي ها برنامهي هدف موردحمایت ها گروه

هاي  یاستسي شغلی بهتر و اعمال ها فرصتسواد سرپرست خانوار و درنتیجه ایجاد 
براي این  افزایش درآمدي و افزایش حق مسکن ازجمله راهکارهاي توانمندسازي

ي مختلف جغرافیایی نیز نشان ها حوزهمحاسبه ضریب جینی براي . باشد یم ها وهگر
ي مرزي ها استاندهد که بیشترین نابرابري در دسترسی به مسکن عمدتاً مربوط به  یم

ي رفع محرومیت و نابرابري براي این ها برنامهتدوین . ي شرقی استها استانبخصوص 
ها هم نشان  یهفرضآزمون . ي شودا منطقهي ها دلتعاتواند باعث کاهش عدم  یم ها حوزه

دهد هرچقدر نابرابري درآمد افزایش یابد، نابرابري در دسترسی به مسکن نیز  یم
هاي کاهش نابرابري و ارتقاء  یاستسبایست  یمبنابراین همچنان . یابد یمافزایش 

ي ها شاخصمثل ي تعیین نابرابري ها روشاستفاده از سایر . عدالت اقتصادي دنبال گردد
ي متفاوت بخش مسکن در کنار ها شاخصآتکینسون و تایل و همچنین بکارگیري 

ي آتی ها پژوهشها براي  یشنهادپازجمله  ها شاخصشناسایی نقاط قوت و ضعف این 
  .است
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