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  163 -151 ، صص1397 پاييز و زمستان، 2  ي ، شماره29سال   

  .۱۳۹۸٫۹٫۱ ، پذیرش:۱۳۹۷٫۱۲٫۴ دریافت:
 

های  های بخــش مســکن و ســاختمان در ســال بررســی شــاخص
  ۱۳۹۵تا  ۱۳۶۵

   مهدی فرحزادی
  مرکز آمار ایران
ه سـهم کـهـای اقتصـاد ایـران اسـت  تـرین بخش بخـش سـاختمان و مسـکن از مهمچکیده: 
گذاری و اشــتغال دارد و بــا داشــتن ارتبــاط قــوی بــا  ســرمایهای در تولیــد ناخــالص،  عمــده
  های اقتصادی کشور است.  رشد سایر بخش کهای مختلف اقتصادی، محر بخش

افـزوده و سـهم از تولیـد ناخـالص  بررسی آمارهای بخش ساختمان در زمینه اشـتغال، ارزش
 ۱۳۹۲ل تـا سـا ۱۳۸۵داخلی حاکی از آن است کـه اشـتغال در بخـش سـاختمان از سـال 

افزوده این بخش نیـز  کاهشی است، رشد ارزش ۱۳۹۵تقریباً افزایشی و پس از آن تا سال 
  ها منفی است. در بقیه سال ۱۳۹۰و سال  ۱۳۸۸تا  ۱۳۸۵های  بجز سال

دهـد همسـو بـا رشـد جمعیـت و خـانوار،  نشـان می ۱۳۹۵تا  ۱۳۶۵های  نتایج سرشماری 
  ست. واحدهای مسکونی کشور نیز افزایش یافته ا

دهنده تغییـر سـبک زنـدگی خانوارهـا و  های خانوار در حـوزه مسـکن نشـان بررسی شاخص
  تعداد خانوار در واحد مسکونی است.   بهبود شاخص

دهنده بهبـود ایـن  دار شـدن نیـز نشـان های قدرت خرید و زمـان انتظـار بـرای خانـه شاخص
ــد اســت،  ۱۳۹۳ها از ســال  شــاخص ــه بع ــرای خاب ــار ب ــان انتظ ــهشــاخص زم دار شــدن  ن

مترمربـع بـا فـرض عـدم  ۸۰شور برای یک واحد مسکونی با مساحت کخانوارهای شهری 
دهـد خـانوار در  هـای خـانوار از درآمـد آن نشـان می سر تمـام هزینـهکن و کتغییر قیمت مس

پـس از  ۱۳۹۵سـال و در سـال  ۱۷۶پـس از  ۱۳۹۳انداز درآمد خود در سـال  صورت پس
بـرای  ۱۳۹۵شور در سال کشود؛ بنابراین خانوارهای شهری خانه  تواند صاحب سال می ۳۷

  سال منتظر بمانند. ۳۷خانه شدن باید  صاحب
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تولیــد  ،افــزوده ارزش ،تــراکم خــانوار در واحــد مســکونی ،ونیکواحــد مســ: یدیــلکواژگــان 
  .دارشدن قدرت خرید و زمان انتظار برای خانه ،ناخالص داخلی

  مقدمه -۱
با توجه به ارتباط این بخش با بیش از صد صنعت، باعث رونق بخش مسکن و ساختمان 
ریزی در بخــش ســاختمان و افــزایش  شــود. بــرای برنامــه رونــق در کــل اقتصــاد کشــور می

  افزوده این بخش نیاز به شناخت وضعیت این بخش در گذشته و حال است. ارزش
مسـکن و  هدف از ایـن مقالـه بررسـی آمارهـای تولیـد شـده در مرکـز آمـار ایـران در بخـش

های  ها را در طـی سـال رفـت ایـن شـاخص ساختمان است تا بتوان وضعیت بهبـود یـا پس
ریزان  بســته بــه موضــوع بررســی نمــود. بــا داشــتن ایــن اطالعــات برنامــه ۱۳۹۵تــا  ۱۳۶۵

اقتصادی کشور شناخت بهتری از وضعیت این بخش خواهند داشت که کمک خواهـد کـرد 
  نیازهای موجود کشور ارایه دهند. تر با تر و متناسب ای دقیق برنامه

تا  ۱۳۶۵های  های بخش مسکن و ساختمان برای سال شود شاخص در این مقاله سعی می
افزوده و سـهم از تولیـد  ها شامل اشتغال، ارزش مورد تحلیل قرار گیرد. این شاخص ۱۳۹۵

ناخالص داخلی بخـش سـاختمان، تعـداد جمعیـت، تعـداد خـانوار، تعـداد واحـد مسـکونی 
ی  ی تصرف واحـد مسـکونی، تـراکم خـانوار در واحـد مسـکونی، سـهم هزینـه عمولی، نحوهم

دار شـدن  ی خانوار، قدرت خریـد مسـکن و زمـان انتظـار بـرای خانـه مسکن در سبد هزینه
  ها به شرح زیر است: است. برخی از تعاریف و مفاهیم این شاخص

ـــداد خانواره ـــبت تعـ ــراکم خــانوار در واحــد مســکونی، نسـ ـــای ت ـــداد واحدهـ ـــه تعـ ـــا بـ ـ
ان یـجـاد شـده در جریافـزوده، ارزش اضـافی ا مســکونی اســت (مرکز آمـار ایـران)، ارزش

)، ارزش اضـافی کاالهـا و GDPد است (مرکـز آمـار ایـران)، تولیـد ناخـالص داخلـی (یتول
های اقتصادی واحدهای مقـیم در یـک کشـور در یـک  خدمات تولیدشده حاصل از فعالیت

زمانی معین که بـرای مصـارف نهـایی در داخـل یـا خـارج از کشـور در دسـترس قـرار دوره 
گیرند (مرکز آمار ایران)، قدرت خرید مسکن، میزان زیربنا برحسـب مترمربـع کـه یـک  می

دار شدن، مدت زمـان  تواند در طول سال خریداری کند و زمان انتظار برای خانه خانوار می
مترمربعـی خریـداری  ۸۰تواند یک واحـد مسـکونی  برحسب سال است که یک خانوار می

  کند.
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افـزوده و سـهم از تولیـد ناخـالص داخلـی بخـش  ، اشتغال، ارزش۲در این مقاله در بخش  
های خـانوار در  ، شـاخص۴، جمعیت، خانوار و مسـکن، در بخـش ۳ساختمان، در بخش 

مـورد بحـث  دار شـدن ، قدرت خرید و زمان انتظـار بـرای خانـه۵حوزه مسکن و در بخش 
  قرار خواهد گرفت.

افـــزوده و ســـهم از تولیـــد ناخـــالص داخلـــی بخـــش  اشـــتغال، ارزش -۲
  ساختمان

تواند  ند و میک زایی ایفا می بخش ساختمان با توجه به ماهیت خود سهم بسزایی در اشتغال
گذاری در این بخش باشد. با توجه به آمارهای اعالمی مرکز آمـار  دلیل روشنی برای سرمایه

 ۱۳۸۵شود که تعداد شاغالن بخش ساختمان از سال  مشاهده می ۱ران در جدول شماره ای
ی اهمیـت ایـن بخـش در  دهنـده رونـدی تقریبـًا افزایشـی داشـته اسـت کـه نشـان ۱۳۹۲تا 

هـزار نفـر آغـاز شـده و طـی  ۲۳۶۷، با تعـداد ۱۳۸۵زایی است. این روند در سال  ل اشتغا
ن و افـزایش صـدور کافـزایش قیمـت فـروش مسـزمـان بـا  هم ۱۳۹۲تـا  ۱۳۹۰های  سال
ود کـوساز، به اوج خود رسیده است. پس از آن مجـددًا بـا ر های ساختمانی و ساخت پروانه

ل کـاهشی به خود گرفته است. سهم بخش سـاختمان از اشـتغال کن روندی کدر بخش مس
سـهم از  تـرین داشـته اسـت. بـیش هـاتبع تعداد شاغالن، همین روند را طی این سـال نیز به

  هزار نفر شاغل است. ۳۳۰۱درصد و  ۵/۱۵با  ۱۳۹۲ل مربوط به سال کاشتغال 
تـا  ۱۳۸۵افزوده و سهم از تولید ناخالص داخلی بخـش سـاختمان کشـور از سـال  اشتغال، ارزش -۱جدول 

  ۱۳۹۵سال 
 ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵  شرح

 ۳۱۴۶ ۲۸۲۰ ۲۷۴۴ ۲۷۹۱ ۲۶۰۱  ۲۳۶۷  اشتغال بخش (هزار نفر)
 ۳/۱۵ ۷/۱۳ ۱/۱۳ ۶/۱۳ ۳/۱۲  ۴/۱۱  سهم از اشتغال کل

 ۳۳۹ ۲۸۸ ۲۸۶ ۲۳۹ ۱۷۰ ۱۱۸  (هزار میلیارد ریال) ی جاری افزوده ارزش
 ۳۴ ۳۲ ۳۴ ۳۱ ۲۹ ۲۶  هزار میلیارد ریال) ی ثابت  افزوده ارزش

 ۵/۴ -۳/۵ ۸/۱۰ ۲/۷ ۹/۱۰ ۷/۹  افزوده بخش ساختمان رشد ارزش
 ۴/۵ ۹/۵ ۳/۷ ۵/۶ ۵/۵ ۰/۵  داخلیسهم از تولید ناخالص 
  منبع: مرکز آمار ایران
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 ۱۳۸۵افزوده و سهم از تولید ناخالص داخلی بخش ساختمان کشور از سال  اشتغال، ارزش -۱ادامه جدول 
  ۱۳۹۵تا سال 

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ ۱۳۹۱  شرح
 ۲۹۶۹ ۳۰۴۷ ۳۲۰۲ ۳۳۰۱ ۳۱۷۴  اشتغال بخش (هزار نفر)

 ۱۳/۱ ۱۳/۹ ۱۵/۴ ۱۵/۵ ۱۵/۴  سهم از اشتغال کل
 ۳۹۱ ۴۲۲ ۴۸۸ ۵۰۱ ۳۹۴  (هزار میلیارد ریال) ی جاری افزوده ارزش
 ۱۸ ۲۰ ۲۳ ۲۸ ۲۹  (هزار میلیارد ریال) ی ثابت افزوده ارزش

 -۶/۱۲ -۱/۱۳ -۱/۱۶ -۳/۵ -۸/۱۳  افزوده بخش ساختمان رشد ارزش
 ۹/۲ ۶/۳ ۳/۴ ۰/۵ ۳/۵  سهم از تولید ناخالص داخلی

  ایران منبع: مرکز آمار
  

، از ۱۳۸۸رشـد مثبـت تـا سـال  ۴ی بخش ساختمان پس از تجربه  افزوده روند رشد ارزش
رشد منفی داشته است. بخش ساختمان بعـد از سـال  ۱۳۹۰به بعد بجز سال  ۱۳۸۹سال 
حفـظ  ۱۳۹۵  ند و روند منفی خود را تا سـالک، نتوانست به رشد مثبت دست پیدا ۱۳۹۰

حـاکی از رکـود در  ۱۳۹۵  ی بخـش سـاختمان تـا سـال ودهافـز رده است. آمار رشـد ارزشک
  .بخش ساختمان است

سال متـوالی رشـد در سـهم  ۴، بخش ساختمان پس از طی ۱۳۹۵تا  ۱۳۸۵های  طی سال
هم ادامـه  ۱۳۹۵سهم کاهشی پیدا کرد که تا سال  ۱۳۸۹از تولید ناخالص داخلی، در سال 

 ۰/۵برابر  ۱۳۸۵افزوده بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی در سال  است. ارزش یافته
نیـز ایـن رونـد  ۱۳۸۸به خود گرفتـه و تـا سـال  درصد بوده است. پس از آن روند افزایشی

ه بر بخش مسـکن ک اهشی شده و با رکودیکاین روند  ۱۳۸۹ادامه یافته است، اما از سال 
درصـدی  ۱/۸ی بخـش سـاختمان حتـی بـا وجـود رشـد  افزوده م شده است، رشد ارزشکحا

  درصد) شده است. -۶/۱۲، باز هم منفی (۱۳۹۵اقتصاد کشور در سال 

  ، خانوار و مسکنجمعیت -۳
، ۱۳۹۵تـا  ۱۳۶۵های  ن طی سالکهای عمومی نفوس و مس با نگاهی به نتایج سرشماری

رشـد تعـداد شـود.  ن همسو با تحوالت خانوار و جمعیـت مشـاهده مـیکتحوالت بخش مس
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.................   

تـا  ۱۳۸۵ل   

جمعیـت، 

ش تعـداد 
عمــولی در 

در  ـود کـه
نی وجـود 
گی مـردم 

تــا  ۱۳۷۵
ونی کمسـ

ده اسـت، 

بـا  ۱۳۸۵
ی مربـوط 

               1395تا 

.....  163 - 151 صص

 ساختمان از سال

ون نـرخ رشـد ج

مسو بـا افـزایش
د مســکونی مع
شـو مشـاهده می

واحـد مسـکون 
زنـدگ کییر سب

۵های  رشــماری
د رشـد واحـد م
واره مثبـت بـود

  است.
۵بوط به سـال 
های ی این سـال

ت 1365هاي  در سال

، ص1397يز و زمستان 

ص داخلی بخش

هـایی چـو دیـده
  ست.

 معمولی نیز هم
واحــد خــانوار و

م با توجه به آن
۲۲۸۳۰۰۰۳ر 

های کشور و تغی

معمــولی در سر
شـود کـه رونـد ی

همـو ۱۳۹۵تـا 
درصد داشته  ۴

های مر ن سال
ی روستایی طی

مسكن و ساختمان د

پايي، 2  ي ، شماره29ل 

سهم از تولید ناخالص

ر خانوارهـا و پد
ردم در ارتباط ا

ونیکواحد مس
داد جمعیــت، خ

دهد که ب ان می
انوار در کشـور
فاه در خانوارها

حــد مســکونی 
آن مشـاهده می

ت ۱۳۶۵ سـال 
۳/۴۷با  ۱۳۸۵

 شهری طی این
ونی معمولیکس

  ت.

هاي بخش م  شاخص

سال،  آمار رسمي ايران

افزوده و س  ارزش

رهنگ و رفتـار
زندگی مر کسب

موجب شده تا و
تعــد ۲جــدول 

را نشا ۱۳۹۵ 
خـا ۲۴۱۹۶۰۳

فزایش سطح رف

، خــانوار و واح
که با توجه به آ
رشد خانوار از
۵د را در سال 

ونی معمولیکس
ن رشد واحد مس

درصد بوده است 

بررسي                   

هاي ي بررسي مجله  ...

سهم اشتغال، رشد
  

ونی با فرک مس
طالق و تغییر س

ی زندگی م شیوه
فــزایش یابــد.

تا ۱۳۶۵های  ی
۳۵بـه ازای  ۱۳

ی اف  شان دهنده

رشــد جمعیــت 
ک  نشان می دهد

شور همسو با 
ترین رشد ه بیش
واحد مس رشد 

ترین صد و بیش
۸/۱۶با  ۱۳۹

                    

  ...................

س -۱شکل 
۱۳۹۵ سال

  
واحدهای
ازدواج، ط
تحوالت ش
خــانوار، اف
 سرشماری

۳۹۵سال 
ه نشکدارد 

  است.
 ۳جــدول 
را ۱۳۹۵

معمولی کش
که طوری به

ترین بیش
درص ۴/۶۵

۹۰به سال 
  



  مهدي فرحزادي  156

   ......................  163 - 151 ، صص1397پاييز و زمستان ، 2  ي شماره ،29سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله  ......................  

  ۱۳۹۵تا  ۱۳۶۵های  ماریو واحد مسکونی معمولی در سرش تعداد جمعیت، خانوار -۲جدول 

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۰ ۱۳۸۵ ۱۳۷۵ ۱۳۶۵ شرح

 جمعیت
 ۷۹۹۲۶۲۷۰ ۷۵۱۴۹۶۶۹ ۷۰۴۹۵۷۸۲ ۶۰۰۵۵۴۸۸ ۴۹۴۴۵۰۱۰ کل

 ۵۹۱۴۶۸۴۷ ۵۳۶۴۶۶۶۱ ۴۸۲۵۹۹۶۴ ۳۶۸۱۷۷۸۹ ۲۶۸۴۴۵۶۱ شهری
 ۲۰۷۳۰۶۲۵ ۲۱۴۴۶۷۸۳ ۲۲۱۳۱۱۰۱ ۲۳۰۲۶۲۹۳ ۲۲۳۴۹۳۵۱ روستایی

 ۴۸۷۹۸ ۵۶۲۲۵ ۱۰۴۷۱۷ ۲۱۱۴۰۶ ۲۵۱۰۹۸ غیر ساکن

 خانوار
 ۲۴۱۹۶۰۳۵ ۲۱۱۸۵۶۴۷ ۱۷۵۰۱۷۷۱ ۱۲۳۸۷۹۴۳ ۹۶۷۲۴۷۷ کل

 ۱۸۱۲۵۴۸۸ ۱۵۴۲۷۸۴۸ ۱۲۴۰۵۵۸۴ ۷۹۴۳۱۸۹ ۵۵۲۷۴۷۵ شهری
 ۶۰۵۴۹۳۹ ۵۷۴۴۶۱۴ ۵۰۷۴۸۶۶ ۴۴۰۵۸۱۴ ۴۰۹۹۴۷۰ روستایی

 ۱۵۶۰۸ ۱۳۱۸۵ ۲۱۳۲۱ ۳۸۹۴۰ ۴۵۵۳۲ غیر ساکن
ــــــــــد  واح
مســـــکونی 

 معمولی

 ۲۲۸۳۰۰۰۳ ۱۹۹۵۴۷۰۸ ۱۵۸۵۹۹۲۶ ۱۰۷۷۰۱۱۲ ۸۲۱۷۳۷۹ کل
 ۱۷۴۵۲۰۶۶ ۱۴۷۸۲۱۱۴ ۱۱۴۳۱۸۸۰ ۶۹۱۳۷۳۰ ۴۶۶۹۷۲۶ شهری

 ۵۳۷۷۹۳۷ ۵۱۷۲۵۹۴ ۴۴۲۸۰۴۶ ۳۸۵۶۳۸۲ ۳۵۴۷۶۵۳ روستایی
  منبع: مرکز آمار ایران

  
  

ــــــولی در سرشــــــماری -۳جــــــدول  ــــــت، خــــــانوار و واحــــــد مســــــکونی معم ــــــایرشــــــد جمعی   ه
  ۱۳۹۵تا  ۱۳۷۵ 

  منبع: مرکز آمار ایران

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۰ ۱۳۸۵ ۱۳۷۵ شرح

ــه  ــت نســبت ب رشــد جمعی
 ی قبل دوره

 ۴/۶ ۶/۶ ۴/۱۷ ۵/۱۲ کل
 ۳/۱۰ ۲/۱۱ ۱/۳۱ ۲/۳۷ شهری

 -۳/۳ -۱/۳ -۹/۳ ۰/۳ روستایی
رشـــد خـــانوار نســـبت بـــه 

 ی قبل دوره
 ۲/۱۴ ۰/۲۱ ۳/۴۱ ۱/۲۸ کل

 ۵/۱۷ ۴/۲۴ ۲/۵۶ ۷/۴۳ شهری
 ۴/۵ ۲/۱۳ ۲/۱۵  ۵/۷ روستایی

ــــکونی  ــــد مس ــــد واح رش
ی  معمــولی نســبت بــه دوره

 قبل

 ۴/۱۴ ۸/۲۵ ۳/۴۷ ۱/۳۱ کل
 ۱/۱۸ ۳/۲۹ ۴/۶۵ ۱/۴۸ شهری

 ۰/۴ ۸/۱۶ ۸/۱۴ ۷/۸ روستایی
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  ۱۳۹۵ا   

هـاى  خص
ی تصــرف 

ه کشود  می
 مـوازات 

ن در کســ
رت خریـد 

ــکونی در  س

۱۳۹۵ 
۰/۱۰۰ 
۵/۶۰ 
۷/۳۰ 
۶/۸ 
۲/۰ 

               1395تا 
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تا ۱۳۷۵های  ری

، از جمله شـاخ
ی ضـعیت نحـوه

مشاهده م ۱۳۹
هش بـوده و بـه

زایش قیمــت مس
اهش قـدرتکـو 

ــد مس ــرف واح تص

۱۳۹۰ 
۰/۱۰۰ 
۷/۶۲ 
۶/۲۶ 
۰/۱۰ 
۷/۰ 

ت 1365هاي  در سال

، ص1397يز و زمستان 

ل کشور در سرشما

اى یت یا اجاره
و وض ۴ شـماره 

۹۵تا  ۱۳۶۵ی 
اهکها رو به  ل

ــده اســت. افــز
نشـین و ی اجـاره

ــوه ی ت حســب نح

 ۱۳۸۵ 
 ۰/۱۰۰ 
 ۹/۶۷ 
 ۹/۲۲ 
 ۰/۸ 

۱/۱ 

مسكن و ساختمان د

پايي، 2  ي ، شماره29ل 

سکونی معمولی کل

  زه مسکن
یک برحسب مال

هی بـه جــدول
های ر سرشماری

در طی این سا
ای افــزوده شــ ره

عداد خانواهای
.  

ــی برح کن و گروه

۱ ۱۳۷۵
۱ ۰/۱۰۰
۷ ۷/۷۲

 ۴/۱۵
 ۹/۱۰
 ۱/۰ 

هاي بخش م  شاخص

سال،  آمار رسمي ايران

خانوار و واحد مس

نوار در حوز
ونىکواحد مس

بـا نگـاه .ســت
در ین و گروه

ی کن ملک مس
ن اجــارکی مســ

الیل افزایش تع
)۳ست (نمودار 

ــاک ــولی س ـای معم
۱۳  

۱۳۶۵
۰/۰۰

۱/۷۷ ی
۰/۱۲ ای

 ۲/۱۰
۷/۰  ر نشده

بررسي                   

هاي ي بررسي مجله  ...

رشد جمعیت، خ - 

های خا خص
ی تصرف و حوه

ن اکخـش مسـ
نکسا یی معمول

نوارهای دارای
اراینوارهــای د

اخیر یکی از د
انوارها شده اس

ــ  ــد خانواره درص
۳۹۵تا  ۱۳۶۵ای 

 شرح

ـــــــانوار  خ
ـــــوه ی   نح

 واحـــــــد 

 کل
ملکی
 اجاره
سایر
اظهار

  آمار ایران

                    

  ...................

-۲ شکل

شاخ -۴
شاخص نح
پایـه در بخ
خانوارهای
درصد خانو
آن بــه خانو

های ا سال
مسکن خا

ــدول  -۴ج
ها سرشماری

درصـــــــد خ
برحســـــب
تصـــــــرف
 مسکونی

مرکز آمنبع: 



.................   

  ۱۳۹۵  

ضـعیت و 
رکـز آمـار 
خـانوار از 

ن کی مسـ
ده اسـت. 
نـه شـامل 

 کی مالـ

  ۱۳  
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۵تا  ۱۳۶۵های  ی

 در بررسـى وض
رآمد خـانوار مر

های خ بد هزینه
ی سـت. هزینـه

رسید ۱۳۹۵ل 
سـت. ایـن هزینـ
اری خانوارهـای

۳۹۵تا  ۱۳۶۵های 

، ص1397يز و زمستان 

کونی در سرشماری

 نقـش مـوثرى
طرح هزینه و د
ی مسکن در سب

بـوده ا کن انـد
درصد در سا ۳

صـد رسـیده اس
مـین ارزش اجـا

ه روستایی در سال

  مهدي فرحزادي 

پايي، 2  ي شماره ،29ل 

صرف واحد مسک

ی خانوار، زینه
نتایج ط ر دارد.

ی سهم هزینه که
مـراه بـا نوسـان

۳۴به  ۱۳۶۵ل 
درص ۱۹بـه  ۱۳
نشـین و تخم ره

خانوار شهری و ر

سال،  آمار رسمي ايران

ر بر حسب نحوه تص

ل هزکن به کس
هاى خانوار زینه

دهد ک  نشان می
افزایشی هم ۱۳
درصد در سال 

۳ی روستایی از 
نوارهـای اجـار

کن در سبد هزینه 

هاي ي بررسي مجله  ...

درصد خانوار - ۳ 

ی مس سبت هزینه
ل هزکن در کس

)۴ودار شماره 
۳۹۵تا  ۱۳۶۵

۳۰ی شهری از 
رای خانوارهای

ن بـرای خاکس

هزینه مسک - ۴ل 
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شکل 
  

بررسى نس
جایگاه مس

(نموایران 
۵های  سال

خانوارهای
این عدد بر

ی مس اجاره
  است.

شکل
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شود  ونی مشاهده میکمسم خانوار در واحد کاعداد و ارقام ترا و ۵با توجه به جدول شماره 
اهش اسـت. بـا کـرو بـه  ۱۳۹۵تا  ۱۳۶۵های  ونی از سالکم خانوارها در واحد مسکه تراک

هـا رو بـه افـزایش اسـت ولـی شـاخص تـراکم  ه جمعیت و خانوار طی این سـالک وجود این
  ی بهبود این شاخص است. ه نشان دهندهکاهش است کونی رو به کخانوار در واحد مس

ونت داشـتند ایـن شـاخص کونی سـکواحـد مسـ کدو یا چند خانوار در یـ در گذشته گاهی
ی تغییـرات  دهنـده اهش است. این موضوع نشـانکهای اخیر رو به  تر بوده و در سال بزرگ

هـای جـوان در واحـد  فرهنگی از یک سو و افزایش سطح رفاه مـردم و مسـتقل شـدن زوج
تــر از  ی روســتایی بــزرگونی مجــزا از ســوی دیگــر اســت. ایــن شــاخص در خانواهــاکمســ

ه دلیل آن فرهنگ و بافت روستا و زندگی پسران بعـد از ازدواج کخانوارهای شهری است 
  شاورزی است.کارهای کدر  کمکبا والدین برای 

  ۱۳۹۵تا  ۱۳۶۵ های سرشماریتراکم خانوار در واحد مسکونی دارای سکنه در  -۵جدول 
 ۱۳۹۵ ۱۳۹۰ ۱۳۸۵  ۱۳۷۵ ۱۳۶۵ شرح

ــراکم  ــد ت ــانوار در واح خ
 مسکونی

۱۷/۱ کل  ۱۵/۱  ۱۰/۱  ۰۶/۱  ۰۶/۱  
۱۸/۱  شهری  ۱۵/۱  ۰۹/۱  ۰۴/۱  ۰۴/۱  

۱۶/۱ روستایی  ۱۴/۱  ۱۵/۱  ۱۱/۱  ۱۳/۱  
  منبع: مرکز آمار ایران

  دار شدن قدرت خرید و زمان انتظار برای خانه -۵
 یـک مترمربـع زیربنـای مسـکونی در شـهرهایمتوسـط قیمـت  ،۶با توجه به جدول شماره 

براساس طرح گردآوری اطالعات قیمت و اجـاره مسـکن مرکـز آمـار  ۱۳۹۰در سال  کشور
 کهزار ریال بوده است و بر اساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار ی ۷۷٥٤ایران، برابر 

مترمربـع زیربنـا را  ۸/۱۶ل درآمـد خـود بـه طـور متوسـط قـدرت خریـد کخانوار شهری با 
ن کانـداز و صـرف خریـد مسـ خانوار تمام درآمد خود را پسه کداشت. فرض مهم آن است 

رغم  ه افـزایش آن علـیکـرسـد  مترمربـع مـی ۲/۲۱بـه  ۱۳۹۵نماید. این شـاخص در سـال 
هزار ریـال رسـیده اسـت،  ۱۴۹۷۴مترمربع زیربنای مسکونی به  که متوسط قیمت یک این
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ن کومی از تـورم مسـگرفتن نرخ تورم عم ناشی از افزایش درآمد خانوارهای شهری و پیشی
  است.

 ۶/۱۲ی خانوار از درآمد، تنها خرید کهای خورا سر هزینهکانجام محاسبات مشابه با فرض 
ل کـسازد. حال اگـر  را میسر می ۱۳۹۵مترمربع در سال  ۷/۱۶و  ۱۳۹۰مترمربع در سال 

مترمربـع  ۳/۰قدرت خرید بـه منفـی  ۱۳۹۰سر شود، در سال کهای خانوار از درآمد  هزینه
مترمربـع  ۲/۲بـه عـدد  ۱۳۹۵انـداز) و در سـال  اسـتفاده از پس ها و رآمد کمتر از هزینـهد(

  رسد. می
شور برای یک واحد مسـکونی کدار شدن خانوارهای شهری  شاخص زمان انتظار برای خانه

ل کـ  های بعـد و ذخیـره ن در سالکمتر مربع با فرض عدم تغییر قیمت مس ۸۰با مساحت 
انداز کل درآمد بوده است  سال از زمان پس ۸/۴برابر  ۱۳۹۰در سال  درآمد ساالنه خانوار،

هـای  اهش یافتـه اسـت. حـال اگـر هزینـهکـسـال  ۸/۳بـه  ۱۳۹۵که این شـاخص در سـال 
از زمـان  ۴/۶برابـر  ۱۳۹۰سر شود، مدت زمان انتظار در سـال کی خانوار از درآمد کخورا
ه بـا ک درحالی شود.انداز محاسبه می سال از زمان پس ۸/۴برابر  ۱۳۹۵انداز و در سال  پس
درآمـد ( ۸/۲۵۶برابـر منفـی  ۱۳۹۰های خانوار، مدت زمان انتظار در سال  ل هزینهکسر ک

ــه ــر از هزین ــداز) و در ســال  اســتفاده از پسها و  کمت ــر  ۱۳۹۵ان ــان  ۰/۳۷براب ســال از زم
سـال  ۳۷خانه شـدن بایـد  شـور بـرای صـاحبکبنابراین خانوارهای شهری  انداز است، پس

  های قبل کاهش یافته است. که این زمان نسبت به سال منتظر بمانند
ریزی اسـت. بـا توجـه بـه اطالعـات آمـاری کـم و  شناخت وضعیت موجود الزمه هر برنامـه

ای که در بخش ساختمان و مسکن وجود دارد ارایه یکپارچـه ایـن اطالعـات کمـک  پراکنده
  نماید. ریزان می بزرگی به برنامه

ــا  ۱۳۸۹  از ســال ــد ارزش۱۳۹۵ت ــی بخــش  ، رش ــد ناخــالص داخل ــهم از تولی ــزوده و س اف
ساختمان روندی کاهشی داشته اسـت. در صـورتی کـه تعـداد شـاغالن ایـن بخـش تـا سـال 

  افزایش و پس از آن کاهش داشته است. ۱۳۹۲
تـا  ۱۳۶۵های  ونی با وجود افزایش جمعیت و خانوار طی سالکم خانوار در واحد مسکترا

  ی بهبود این شاخص است. ه نشان دهندهکاهش یافته است ک ۱۳۹۵
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۱۳۹۵  

۲/۲۱ 

۷/۱۶ 

۲/۲ 

۸/۳ 

۸/۴ 

۰/۳۷ 

هزینه و بـا   
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  ۱۳۹۵تا  ۱
۱۳  ۱۳۹۴  

۱۷ ۴/۱۹ 

۱۲ ۱/۱۵ 

۰ ۱/۱ 

۴ ۱/۴ 

۶ ۳/۵ 

۱۷ ۶/۶۹ 

مت و بدون کسر 

ت 1365هاي  در سال

، ص1397يز و زمستان 

۳۹۰دار شدن  انه
۱۳۹۲  ۳۹۳

۵/۱۵ ۰/۷

۳/۱۱ ۹/۲

۱/۰- ۵/

۲/۵ ۷/

۱/۷ ۲/

۰/۷۳۷- ۱/۶

رط عدم تغییر قیم

مسكن و ساختمان د

پايي، 2  ي ، شماره29ل 

ن انتظار برای خا
  ۱۳۹۱  

 ۹/۱۵ 

 ۷/۱۱ 

 ۳/۰ 

۰/۵ 

۸/۶ 

- ۸/۲۸۳ 

مترمربع) با شر ۸
  

هاي بخش م  شاخص

سال،  آمار رسمي ايران

قدرت خرید و زما
۱۳۹۰

 ۸/۱۶ر سـال 
ر سـال 
۶/۱۲وراکی 

ر سـال 
ـــه  -۳/۰هزین

 ۸۰ن (
 ۸/۴مــت و 

 ۸۰ن (
مــت و 
 ۴/۶درآمــد 

 ۸۰ن (
مــت و 

  ال)
۸/۲۵۶-

۸۰دار شدن (  خانه
۱۳۹۵تا  ۱۳۶۵

بررسي                   

هاي ي بررسي مجله  ...

ق -۶جدول 
  شاخص

ساحت زیربنا در هـر
  ترمربع)
زیربنا در هـرساحت 

ــه خــو  از کســر هزین

ساحت زیربنا در هـر
ـــل ه ـــر ک س از کس

رای خانــه دار شــدن
ـرط عــدم تغییـر قیم

  ه (سال)
رای خانــه دار شــدن
ـرط عــدم تغییـر قیم
هزینــه خــوراکی از د

رای خانــه دار شــدن
ـرط عــدم تغییـر قیم
 هزینه از درآمد (سا

  آمار ایران

زمان انتظار برای 
خوراکی از درآمد 

                    

  ...................

قدرت خرید مس
با کل درآمد (مت
قدرت خرید مس
ــد پــس ــا درآم ب

  (مترمربع)
قدرت خرید مس

ـــس ـــد پ ـــا درآم ب
  (مترمربع) 

زمــان انتظــار بــر
مترمربـع) بــا شـر
بدون کسر هزینه
زمــان انتظــار بــر
مترمربـع) بــا شـر
فقــط بــا کســر ه

  (سال)
زمــان انتظــار بــر
مترمربـع) بــا شـر
پس از کسر کل
منبع: مرکز آ

  

زم -۵ شکل
کسر هزینه خ
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شور برای یک واحد مسـکونی کدار شدن خانوارهای شهری  شاخص زمان انتظار برای خانه
های خانوار از  ل هزینهکسر کن و کمتر مربع با فرض عدم تغییر قیمت مس ۸۰با مساحت 

ســال  ۱۳۹۵در سـال  ۰/۳۷بـه عـدد  ۱۳۹۳در ســال  ۱۷۶درآمـد، مـدت زمـان انتظـار از 
  رسیده است.

  گیری نتیجهبحث و  -۶
الگوی نحوه تصرف واحدهای مسکونی کشور تغییر کرده  ۱۳۹۵تا  ۱۳۶۵های  در طی سال

است و باعث کاهش سهم واحدهای مسکونی ملکـی و افـزایش سـهم واحـدهای مسـکونی 
  استیجاری شده است.
ریزان کشور باید توجه خاصی به این بخش که موتور محرکـه  رسد برنامه در پایان به نظر می

افـزوده ایـن بخـش، رشـد اقتصـادی کشـور نیـز  اقتصاد کشور است نمایند تا با رشـد ارزش
  افزایش یابد.

  

  مراجع
ــران (  ]۱[ های ســاختمانی  ). نشــریه گــردآوری اطالعــات پروانــه۱۳۹۰-۱۳۹۵مرکــز آمــار ای

  های کشور. صادرشده توسط شهرداری
کـل -). نشریه گردآوری اطالعات قیمت و اجاره مسـکن۱۳۹۰-۱۳۹۵مرکز آمار ایران (  ]۲[

  کشور. 
شـهر -). نشریه گردآوری اطالعات قیمت و اجاره مسکن۱۳۹۰-۱۳۹۵مرکز آمار ایران (  ]۳[

  تهران.
  ). نشریه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال.۱۳۶۵مرکز آمار ایران (  ]۴[
  ). نشریه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال.۱۳۷۵مرکز آمار ایران (  ]۵[
  ). نشریه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال.۱۳۸۵مرکز آمار ایران (  ]۶[
  ). نشریه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال.۱۳۹۰مرکز آمار ایران (  ]۷[
  سال. ). نشریه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن۱۳۹۵مرکز آمار ایران (  ]۸[
هزینــه و درآمــد -هــا و اطالعــات آمــاری بخــش داده -مرکــز آمــار ایــران؛ درگــاه ملــی آمــار  ]۹[

  خانوار.
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  های ملی. حساب-ها و اطالعات آماری بخش داده -مرکز آمار ایران؛ درگاه ملی آمار  ]۱۰[
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