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 نرخ اشتغال جوانان 1

 وضع موجود کشور 1.1

سرمایه جمعیت جوان یکی از مهم شوری به ترین  شورهای درحال های هر ک سیر    ویژه ک سعه در م تو

 شود ده محسوب می ای عمجای دنیا بیکاری جوانان مسئله شود. در همه رشد و پیشرفت محسوب می   

دلیل بوم جمعیتی به یک مسننئله مهم تبدیل که در ایران به (1386فالح محسننن خانی.  &)هرندی 

ست    شوازی.       شده ا سی  صادقی. عبا سی روند  (1394سراج الدین.   &) شتغال    23. برر  ساله نرخ ا

شان  ساناتی همراه بوده   جوانان ن ست که هرچند مقدار بیکاری جوانان با نو ست؛ اما باید   دهندۀ آن ا ا

که میانگین نرخ اشنننتغال    طوریاند، به  ها با بیکاری مواجه بوده    گفت که همواره درصننند با یی از آن   

بودن این نرخ زمانی بیشننتر درصنند اسننت. پایین  74معادل  1398سننال منتهی به  23جوانان طی 

شخص می  شتغال کل طی       م سه کنیم. میانگین نرخ ا شتغال کل مقای سال   23شود که آن را با نرخ ا

شود همواره نرخ اشتغال طورکه در نمودار زیر نیز دیده میدرصد بوده است و همان 88یادشده معادل 

ش صورت قابل جوانان به سفانه میزان این اختالف که در    توجهی کمتر از نرخ ا ست. متأ تغال کل بوده ا

 ه خود گرفته است.ازاین سال سیر صعودی بحداقل رسیده بود، پسبه 1384سال 

 
سال 10جوانان و جمعیت باالی  . نرخ اشتغالنمودار

 (1401)مرکز آمار ایران. و  (1395)مرکز آمار ایران. و  (1383)مرکز آمار ایران. مرجع: 
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ساله24-15نرخ اشتغال جوانان  ساله و بیشتر10نرخ اشتغال در جمعیت 



 وضعیت جهانی 1.2

دهندۀ وضننعیت کامالن نامولوب این مقایسننه نرخ اشننتغال جوانان در ایران و سننایر کشننورها نشننان

تراز خود که سهم جوانان شاغل در ایران نسبت به کشور همسایه هم     طوریشاخص در کشور است، به   

 درصد کمتر است. ششیعنی ترکیه 

  
2022در سال . نرخ اشتغال جوانان نمودار

 (TradingEconomics.com, 2022)مرجع: 

 کاویتحلیل و علت 1.3

 1345ای ه( ساله طی سال  29تا  20ای پیرامون روند اشتغال جوانان ) منصوری و امینی در موالعه 

دارای تحصننیالت  رزش افزوده، حداقل دسننتمزد واقعی، نسننبت جمعیت  ابررسننی تأریر به 1382تا 

ة اقتصاد  گانهای سه متوسوه، دیپلم و عالی به کل جمعیت جوان بر اشتغال جوانان در هریک از بخش  

 . (1387امینی.  &)منصوری  اندپرداخته

شنننتغال  داری روی اها ارر مثبت و معنی  دهد ارزش افزوده در تمام بخش  ها نشنننان می موالعة آن  

تواند  ا میرهای شغلی بیشتری   هاست و فرصت  ت بیشتر از سایر بخش  جوانان دارد؛ اما این ارر در صنع 

شترین ت ایجاد کند. پس ستردگی این بخش در  أریر را از ارزش افزوده میازآن خدمات بی پذیرد، زیرا گ

 گیردمی دهد. بخش کشنناورزی در پله آخر قرارزایی آن را افزایش میاقتصنناد کشننور قابلیت اشننتغال

 .  (1387امینی.  &)منصوری 

دومین متغیر مؤرر بر اشننتغال جوانان حداقل دسننتمزد واقعی اسننت. ارتباح بین حداقل دسننتمزد  

خدمات و صنننعت منفی اسننت؛ ولی در بخش کشنناورزی تأریر    واقعی و اشننتغال جوانان در دو بخش

و طورعمده براسننار روابط خانوادگی و خویشنناوندی بوده ندارد. زیرا اشننتغال در بخش کشنناورزی به
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پذیرند؛ اما تأریر منفی ها کارکنان مستقل هستند که از قانون حداقل دستمزد تأریر نمی   بسیاری از آن 

معنای آن اسننت که حداقل دسننتمزد واقعی در بخش خدمات بیش از صنننعت اسننت. این موضننو  به 

صنعت، به     شتر از  شتغال جوانان در بخش خدمات بی شمول قانون  ا سمی، تحت نظارت دولت و م  طورر

دهد تعیین حداقل طورکه موالعه دیگری نشننان می . همان(1387امینی.  &)منصننوری   کار اسننت 

 . (1394بیدار &)کریمی موغاری  دستمزد به رشد اشتغال غیر رسمی در ایران منجر شده است

صیالت               سوح تح ست. بین  صیالت نیروی کار ا سوح تح شتغال جوانان،  سومین متغیر مؤرر بر ا

شتغال جوانان در تمامی بخش    جوانان در مقاطع  سوه )دیپلم( و عالی و ا صیلی متو صادی  های اقتح ت

نان در بخش خدمات بیش از بخش صننننعت و             غال جوا ناداری وجود دارد. اشنننت وة مثبت و مع راب

دمات گیرد. باتوجه به گستردگی بخش خ کرده قرار میکشاورزی تحت تأریر افزایش جمعیت تحصیل  

های خدمات    عالیت  فوجودآمده و نیاز   ونقل به  ة تجارت، ارتباطات و حمل    هایی که در زمین   و پیشنننرفت 

شاهده می    سووح با تر آموزش م ش    عمومی و اجتماعی به  سوح تحصیالت بر ا تغال کنیم که افزایش 

ن، های تدریجی آجوانان در این بخش تأریر بیشنننتری دارد. بخش صننننعت نیز با توجه به پیشنننرفت

صص و تح  شاورزی قابلیت     صیل نیازمند افراد متخ صنعت بیش از بخش ک ست. بنابراین،  ذب جکرده ا

 . (1387امینی.  &)منصوری  کرده داردنیروی جوان تحصیل

ست. مو   اما ازجمله یافته شتغال ا ابق آخرین های مهم این پژوهش مربوح به تأریر آموزش عالی بر ا

مار در سنننال    کاری در دانش  1394آ عالی ب   نرخ بی گان آموزش  با  راآموخت درصننند و در  18.5بر 

. تصننویر (1394)مرکز آمار ایران. درصنند بوده اسننت   11.7وپرورش برابر با التحصننیالن آموزشفارغ

ست می ای که از این آمار بهاولیه ست آموزش عالی موجب افزایش بیکاری جوا د شود؛  نان میآید این ا

دهد که نسبت  کرده نشان می ن بررسی تری از زمااما پژوهش منصوری و امینی که روی بازه بلندمدت 

آموزش  جوانان دارای تحصنننیالت عالی تأریر مثبت بر اشنننتغال دارند و حتی این ارر در مقایسنننه با         

 بت است.بنابراین تأریر آموزش عالی بر اشتغال مث ؛(1387امینی.  &)منصوری  متوسوه بیشتر است

شتغال، کارایی نهادهای  ضا    همچنین یکی از عوامل مؤرر بر ا ضه و تقا ی نیروی پیونددهندۀ بین عر

راکز تحصیلی  ها، میافته نیست و نهادهای رسمی همچون دانشگاه   کار است. در ایران بازار کار سازمان  

های غیررسمی  رنگی در هدایت شغلی افراد برعهده دارند. درنتیجه، شیوه  و مؤسسات کاریابی نقش کم  

ستان جا   شنایان و دو شده کاریابی مانند معرفی آ محسن خانی.   فالح &)هرندی  اندیگزین این نهادها 

1386) . 

 بندیجمع 1.4

توان گفت یکی از د یل مهم ازدواج نکردن جوانان، دسترسی نداشتن به شغل مناسب      جرأت میبه

حاضر بازار کار مناسبی برای جوانان وجودنداشته و نرخ بیکاری    دهند که درحالاست. آمارها نشان می  



سبت به  ست. ازجمله راهکارهایی که می     آنان ن سیاری از کشورها با تر ا شتغال  ب تواند موجب افزایش ا

ها با ها و محتوای آموزشی و پژوهشی دانشگاه   ها، برنامهجوانان شود، به ایجاد هماهنگی میان سیاست   

تکمیلی، های کاربردی و نیازهای جامعه و بازار کار، با بردن سوح کیفی نظام آموزشی، توسعه آموزش

مهیاکردن شننرایط رقابتی در اقتصنناد، حمایت و تشننویق کارآفرینان دارای تحصننیالت عالی و ایجاد و 

 توان اشاره کرد.ارتقای کیفی نهادهای پیونددهندۀ عرضه و تقاضای نیروی کار، می

 منابع 1.5

ی تحقیقاتی و الزامات سیاسی. ت در ایران: خالها(. تورم جوانی جمعی1394سراج الدین, م. ) &صادقی, ر., عباسی شوازی, م.,  .1
 .43-9(, 19)10نامه انجمن جمعیت شناسی ایران, 

ضعیت اشتغال زنان. نامه جمعیت و(. تحوالت اخیر و آینده وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران با تاکید بر 1385کاظمی پور, ش. ) .2
 (.1)1انجمن شناسی, 

 (. تهران: مرکز آمار ایران.1376-1383های اشتغال و بیکاری)طرح آمارگیری از ویژگی(. نتایج 1383مرکز آمار ایران. ) .3
: (. آرشیو گزارشات آمارگیری نیروی کار. بازیابی از مرکز آمار ایران1394مرکز آمار ایران. ) .4

https://www.amar.org.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%D

B%8C%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-

%D9%86%D8%B4%D8%B1/agentType/ViewType/PropertyTypeID/1664 
: (. آرشیو گزارشات آمارگیری نیروی کار. بازیابی از مرکز آمار ایران1401مرکز آمار ایران. ) .5

https://www.amar.org.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%8

7-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%D7%D9%86%D9%87-
%D9%87%D8%A7/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-

%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/agentType/ViewType/PropertyTyp

eID/1932 

 ن: مرکز آمار ایران.(. تهرا1384 -1395(. طرح آمارگیری نیروی کار )1395مرکز آمار ایران. ) .6
ه اقتصادی ایران. های عمد¬(. تحلیل عوامل موثر بر اشتغال جوانان به تفکیک بخش1387امینی, ع. ) & منصوری, ف., .7

 .139-121(, 3پژوهشنامه اقتصادی)
 (.24تغال جوانان. مطالعات جوانان)(. تحلیلی بر کارآمدی آموزش عالی در مسئله اش1394قربانعلی زاده, م. ) &نجارنهاوندی, م.,  .8
 .146-133(, 25)6های آن. رفاه اجتماعی, ¬(. اشتغال جوانان و چالش1386فالح محسن خانی, ز. ) &هرندی, ف.,  .9

10. TradingEconomics.com. هرست کشورها. بازیابی از ف -(. نرخ بیکاری جوانان 2220) 
TradingEconomics.com: https://fa.tradingeconomics.com/country-list/youth-

unemployment-rate 

  



 متوسط هزینه به متوسط درآمد خانوارنسبت  2

 وضع موجود کشور 2.1

طورکلی نسنننبت هزینه به درآمد خانوارها اعم از شنننود بهطورکه در نمودار زیر مشننناهده میهمان

ستایی طی     ضو  به      25شهری و رو ست. این مو ضعیت  سال اخیر کاهش یافته ا معنای بهبود کلی و

 اقتصادی خانوارها است.

 
. نسبت هزینه به درآمد خانوارنمودار

 (1401و )مرکز آمار ایران،  (1394 ران،یا آمار مرکز) و (1390 ران،یا آمار مرکز): مرجع

 کاویحلیل و علتت 2.2

های تجربی تبیینی کمّی درباره این شننناخص انجام گرفته اسنننت و علل زیر را برای آن        پژوهش

 اند:برشمرده

طریق شنننود و ازاینهای مصنننرفی و خوراکی میافزایش تورم موجب افزایش سنننهم هزینهتورم: 

فالح  وجمشیدی   ;1371 ،شود )مهرگان متوسط هزینه خانوار از متوسط درآمد آن بیشتر می   

 (.1392 ،نامبی ;1388 ،محسن خانی

صادی موجب کاهش میزان درآمد می    صادی: رکود اقت شکاف هزینه شود و ازاین رکود اقت -طریق 

یابد؛ اما قیمت کا های مصننرفی صننورت که درآمد کاهش میدهد بدیندرآمد را افزایش می

 ،نامبی ;1388 ،فالح محسنننن خانی ویابد )جمشنننیدی یابد یا حداقل کاهش نمیافزایش می

1392.) 

1.12 1.08 
1.03 1.06 1.07 
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طریق دهد و ازاینهای مصرفی را افزایش میی اقالم ضروری: گرانی ناگهانی، هزینهگرانی ناگهان

 .(1388 ،فالح محسن خانی و)جمشیدی  شودموجب تغییر نسبت هزینه درآمد می

 بندیجمع 2.3

سبت هزینه  شان ن ست. روندکلی       ها به درآمد خانوار ن سوح رفاه خانوارها ا صادی و  ضع اقت دهندۀ و

شاخص   شی             25طی تغییرات این  ست. تدوام این روند کاه شی بوده ا شور کاه شته در ک سال گذ

ندآوری و         به  ها بوده و نقش مثبتی در تحقق افزایش فرز خانوار قدرت اقتصننننادی  نای افزایش  مع

امل تورم، رکود اقتصنادی و گرانی  گرفته، عوهای صنورت سنازی جمعیت خواهد داشنت. پژوهش  جوان

 اند.شاخص مؤرر دانستهناگهانی اقالم ضروری را بر این 

 

 منابع 2.4

فصلنامه تازه (. فقر، رشد و اشتغال؛ نگاهی به توزیع جغرافیایی فقر: هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی. 1392نام. )بی .1
 .105-103 ،139ش ،های اقتصاد

فصلنامه . (. بررسی عدم توازن بین هزینه و درآمد خانوار در ایران1388ز. ) ،فالح محسن خانی و ،ف. ،جمشیدی .2
 .128-113 ،35ش ،پژوهشنامه اقتصادی

 تهران: مرکز آمار ایران. سالنامه آماری.(. 1390مرکز آمار ایران. ) .3
 تهران: مرکز آمار ایران. سالنامه آماری.(. 1394مرکز آمار ایران. ) .4

(. بازیابی از 1401مرکز آماری ایران ) .5
https://amar.org.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7

-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
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%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D8%B2%DB%

8D%D9%86%D9%87-%D9%88-
%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF-

%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8

C-

%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C#57359
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 .19-7 ،70ش ،های بازرگانیماهنامه بررسی(. نگاهی به وضعیت هزینه و درآمد خانوار روستایی. 1371ن. ) ،مهرگان .6

 

  



 ی(درصد مالکیت و استیجار) وضعیت دسترسی به مسکن 3

 وضع موجود کشور 3.1

 دهیکش ریتصو به 1400تا  1345 سال از را یرانیبه مسکن در خانوار ا یدسترس تیوضع ریز نمودار

ست  سکن  در سکونت  سهم  نمودار نیا موابق. ا صد  71.5 رقم از یملک م سال   در  77.1به  1345در 

صد در  شی به   1365سال   در صد 60.5افزایش یافته و پس از ان با یک روند کاه سال   در  1395در 

 ست.رسیده ا %30.7به  %16.4در مقابل سهم خانوارهای دارای مسکن استیجاری از  رسیده است.

 

. وضعیت دسترسی خانوارها به مسکن )درصد(نمودار

 (1396 ،رانیا آمار مرکز) و (1384(، )مرکز آمار ایران، 1360(، )مرکز آمار ایران، 1356)مرکز آمار ایران، : مرجع

 وضعیت جهانی 3.2

شورهای            سکن در ایران و ک سی خانوار به م ستر ضعیت د سال   شکل زیر و یا  2020منتخب در 

یران اوضعیت دسترسی به مسکن ملکی در      آماردهد. موابق این نشان می آخرین سال در دسترر را   

ای آمریکا، این رقم نسبت به کشوره   اما از سوی دیگر . بیشتر است   و سوئد  آلمانکشورهای ترکیه،  از 

 OECDمیانگین کشورهای اروپایی و همچنین میانگین کشورهای عضو    انگلیس، فرانسه و همچنین  

بندی مالکیت مسننکن در ایران و سننایر  قسننیمدهد تحال نمودار زیر نشننان میبااین باشنند.کمتر می

که سهم دسترسی به مسکن ملکی     طوریبندی نزدیکی است به جز آلمان، تقسیم کشورهای منتخب به 

 برابر مسکن رهنی و استیجاری است. 2تا  1.5بیشتربوده و این سهم تقریبا 
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(2020) درکشورها . وضعیت دسترسی خانوارها به مسکننمودار

 (OECD, 2022)مرجع: 

 بندیجمع 3.3

شته کاهشی   روندیموابق آمارها وضعیت دسترسی به مسکن ملکی در ایران       ست  دا ل  و در مقاب ا

بت  سهم دسترسی به مسکن ملکی نس      .درصد خانوارهای دارای مسکن استیجاری افزایش یافته است    

کن در به مسکن غیرملکی تقریبان مشابه کشورهای منتخب است. دراین مقایسه باید توجه داشت مس         

سرمایه  ستیجاری به     ایران یک کا ی  سکونت رهنی یا ا ست. خانواری که در ایران در وضعیت  سر  ای ا

نامناسبی از هزینه و درآمد قرار دارد.  شورهای منتخب، در وضعیت   کبرد برخالف خانوار ساکن در  می

ستیجاری به     درحالی سکن ا شورهای منتخب، خانواری که در م شتن    برد، بهسر می که در ک شرح دا

ای نبوده و هشغل، الزامان وضعیت اقتصادی نامناسبی ندارد، چراکه مسکن در این کشورها کا ی سرمای       

 رد.گیدربرنمیهای خانوار را دنبال آن بخش مهمی از هزینهبه

 منابع 3.4

 (. سالنامه آماری. تهران.1356ایران ) آماریمرکز  .1

 (. سالنامه آماری. تهران.1360ایران ) آماریمرکز  .2

 (. سالنامه آماری. تهران.1384ایران ) آماریمرکز  .3

 مار ایران.آتهران: مرکز  .1395گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال (. 1396آمار ایران. ) مرکز .4

5. OECD. (2022). Housing tenure distribution, 

https://www.oecd.org/housing/data/affordable-housing-database/housing-market.htm 
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 سهم مسکن در سبد هزینه خانوار 4

 وضع موجود کشور 4.1

شان  یرر زنمودا ستایی در        ۀدهندن شهری و رو سبد هزینه یک خانوار  سکن در  ست.   انیرا سهم م ا

ست    همان شخص ا های یک خانوار سوم از هزینه بیش از یک اخیر، سال  25طی طورکه در نمودار م

ستایی نیز          ست. این میزان برای یک خانوار رو سال به مسکن اختصاص یافته ا طور هبشهری در طول 

تقریبان رابت با نوسننانات کوچکی  هاسنناله این سننهم25پنجم اسننت. در طول بازه میانگین کمتر از یک

 مانده است.باقی

 

. سهم هزینه مسکن از سبد مصرف ساالنه خانوار )درصد(نمودار

(، )مرکز 1397ز آمار ایران، )مرک ،(2-1396 ،)مرکز آمار ایران، (1-1396 ،)مرکز آمار ایران ،(1395)مرکز آمار ایران، مرجع: 

 (1400و )مرکز آمار ایران،  (1399)مرکز آمار ایران،  (،1398آمار ایران، 

 وضعیت جهانی 4.2

  2019ال سدر نمودار زیر سهم هزینه مسکن از سبد هزینه خانوار در کشورهای منتخب با ایران در 

سترر     سال در د سعه           یا آخرین  شورهای تو سهم در ایران با ک صله این  ست. فا شده ا سه  یافته مقای

خص ن شا ایو  بودهزیاد  ترکیه همسایه  چندان زیاد نیست؛ در شرایوی که این فاصله نسبت به کشور     

 باشد.می برابر ترکیه 2.2برای ایران 
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.  سهم درصد مسکن از سبد هزینه ساالنه خانوار در کشورهانمودار

 (OECD, 2022): مرجع

 بندیجمع 4.3

سال اخیر،  25ران طی های خانوار در ایدهند که سهم هزینه مسکن در سبد هزینه  آمارها نشان می 

شهری حدود یک        شاخص در خانوار  ست، هرچند این  شته ا سوم و در خانوار   تقریبان مقداری رابت دا

چندان مولوب ایران پنجم است؛ اما مقایسه با کشورهای دیگر بیانگر وضعیت نه    روستایی کمتر از یک 

شاخص در ایران نه    ست، چراکه مقدار این  شورهای با  در این زمینه ا شرفته بلکه    تنها از ک صاد پی اقت

 حتی از کشورهای منوقه نیز بیشتر است.

 منابع 4.4

 .شهری و روستایی چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درامد خانوار( 1395مرکز آمار ایران ) .1

 https://www.amar.org.ir. بازیابی از مرکز آمار ایران: درگاه ملی آمار(. 1 -1396رکز آمار ایران. )م .2

 .1396در سال  شهری و روستایی چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درامد خانوار( 2 -1396مرکز آمار ایران ) .3

 .شهری و روستایی چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درامد خانوار( 1397مرکز آمار ایران ) .4

 .شهری و روستایی آمارگیری هزینه و درامد خانوارچکیده نتایج طرح ( 1398مرکز آمار ایران ) .5

 .شهری و روستایی چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درامد خانوار( 1399مرکز آمار ایران ) .6

 .شهری و روستایی چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درامد خانوار( 1400مرکز آمار ایران ) .7

8. General Authority for statistics of KSA. (2017). Household Expenditure And Income 

Survey 2013.  

9. OECD. (2016). HOUSING-RELATED EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS. 

OECD. 

10. World Bank. (2017). GLOBAL CONSUMPTION DATABASE. World Bank. 
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 متراژ قیمت متوسط به( ساخت و خرید) مسکن وام نسبت 5

 وضع موجود کشور 5.1

 نسننبت» باعنوان شنناخصننی محاسننبه از طورمعمولبه که مسننکن خرید تسننهیالت کارآمدی میزان

سهیالت  سط  به ت سکونی  واحد یک قیمت متو سبه  «معمولی م شان  شود می محا  به باتوجه دهدمی ن

ضا  عمده اینکه سکن  بازار در گرفتهصورت  معامالت و تقا ساحتی  میانگین به مربوح م   مترمربع 75 م

ن تومان میلیو 45که  پایتخت در مسننکن قیمت مترمربع هر میانگین به باتوجه حاضننردرحال اسننت،

شد می شرق  )مرکز آمار ایران با  تومانی یلیونم 480 سقف  احتساب  با شاخص  این( به نقل از روزنامه 

 رمربعمت 75 متراژ با معمولی مسکونی واحد یک قیمت میانگین درصد 14 حدود در رقمی مسکن، وام

صدی  41 قدرت. بود خواهد سکن  خرید وام در صد  37 به ،1383 سال  در م  29 ،1384 سال  در در

صد  صد  16 ،1385 سال  در در صد  13 ،1386 سال  در در صد  9 درنهایت و 1387 سال  در در  در در

 وسان ن در درصد  12 تا 11 بین شاخص  این نیز 1394تا  1392 هایسال  طی. کرد نزول 1391 سال 

 .(1396 ،)چگنی بود

 بندیجمع 5.2

تسهیل   تواند گویای سیاست  متراژ می قیمت متوسط به( ساخت  و خرید) مسکن  وام تغییرات نسبت 

ران مسکن  باشد، نشان از حمایت بیشتر از خریدا    تهیه مسکن باشد؛ بنابراین هرچه این نسبت بیشتر    

روند حمایت از خریداران روبه کاهش بوده است،  1394تا  1383صورت باید گفت از سال است. دراین

ز هزینه یک واحد از نیمی اتوجهی داشنننته و بیشاین شننناخص رشننند قابل 1396هرچند در سنننال 

رصد رسیده  د14شدیدان نزول کرده و به   1401سال  ه اما مقدار شاخص در  درکساختمانی را تأمین می 

شان    ست که ن شا ا شد. خص میدهنده عدم مولوبیت جدی این  شت  با سه مقدار وام   باید توجه دا مقای

سال    سکن در  سکن، قدرت    خرید م سبت به قیمت ملک، به عوامل زیادی نظیر تورم م های مختلف ن

سهیالت        شرایط ت سهیالت،  سود ت سکن، و    خرید، درآمد خانوار،  ضای وام م ضه و تقا سته   و نظام عر اب

 .خواهد بود

 منابع 5.3

 8/5/1401روزنامه شرق مورخ  .1

سازی: . بازیابی از وزارت راه و شهرمصاحبه با مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در خصوص تسهیالت مسکن(. 1396ع. ) ،چگینی .2
http://www.mrud.ir



 تراکم خانوار در واحد مسکونی 6

 وضع موجود کشور 6.1

دهندۀ روند تغییرات شنناخص تراکم خانوار در واحد مسننکونی برای ایران اسننت.  نمودار زیر نشننان

نزولی  1390طورکه در نمودار مشخص است روند کلی این شاخص طی پنج دهه اخیر و تا سال   همان

شان  مقدار این شاخص ن  1395تاحدی صعودی شده است. در سال      1395تا سال   1390بوده؛ اما از 

 واحد مسکونی در کشور وجود دارد. 100خانوار،  106ازای هر دهد که بهمی

 

 
واحد مسکونی 100. تراکم خانوار در نمودار

 (1396 ،)مرکز آمار ایرانمنبع: 

 وضعیت جهانی 6.2

 2016سال   زیر مقدار تراکم خانوار در واحد مسکونی برای کشورهای منتخب با ایران در  در نمودار 

شورهای برزیل،            سه با ک شاخص برای ایران در مقای ست. با بودن مقدار این  شده ا سه  مریکا و آمقای

شان   ست؛ به مندی از مسکن مستقل د  چندان مولوب بهرهدهندۀ وضعیت نه سوئد، ن که طوریر ایران ا

 تر از ایران است.درصد پایین 15ان این شاخص برای این کشورها تا حدود میز
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 در کشورها یواحد مسکون 100تراکم خانوار در . 9نمودار 

 (Pakistan Bureau of Statistics, 2016) (OECD, 2016) (IBGE, 2011)منبع: 

 کاویتحلیل و علت 6.3

ای که عوامل به تعداد واحدهای مسکونی است. متأسفانه موالعه    1خانوارهااین شاخص نسبت تعداد   

 باشد، یافت نشد.صورت تجربی موالعه کردهمؤرر بر این شاخص را به

از یک هزار واحد مسننکونی در کل کشننور وجود دارد که بیش 626، 1395بنابر سننرشننماری سننال 

ساکن هستند که تنها   خانوار در آن شکیل     ل وکدرصد   2.7ها  احدهای مسکونی موجود را در کشور ت

ایی که در هدرصنند خانه 3.03واحد( را کنار بگذاریم،  2587000های خالی )یعنی دهند. اگر خانهمی

تعداد  دهد که درکنند. این نسننبت نشننان میازیک خانوار زندگی میها سننکونت وجود دارد، بیشآن

ا در این شننده تکند و شنناید همین موضننو  باع گی میازیک خانوار زندها بیشبسننیار اندکی از خانه

 اند.چندانی روی این موضو  نداشته تأریرمورد موالعه نشود. گویا عوامل مختلف 

ازیک خانوار در یک خانه رهنمون کنند.  علل زندگی بیشتوانند ما را بهباوجوداین، برخی شواهد می

هزار واحد روسنننتایی و نیمی دیگر    254ها، یعنی  هزار واحد مسنننکونی، نیمی از آن  626این میان از

ستایی به     ست. در مورد واحدهای رو شکل از زندگی جمعی بیش  مینظرشهری ا سد علت این  از آنکه ر

های آن در سنتِ زیستِ روستایی تا حد    اقتصادی باشد، فرهنگی است. مزایای زندگی جمعی و ریشه    

رسد علت اصلی   نظرمیدهد؛ اما در مورد شهر به یح میزیادی چرایی وجود این شکل از زندگی را توض  

                                            
غذا و  یهمنظور تهبه ییداتکرده و تمهیاقامتگاه مشنتر  زندگ  یکچند نفر اسنت که در   یا یکمتشنکل از  »خانوار  یران،مرکز آمار ا یف. بنابر تعر 1

شتر    یازهاین ینتأم ضا     هاییژگیاهداف و و یدارا یام شند. اع شتر  با شاوندی خانوار لزومان باهم رابوه خو یم از موارد خاص مانند   یبرخ ندارند. در ی

ست آنان دارا    ییخانوارها سرپر ضا       یکاز  یشب یکه  ست لزومان اع ست ممکن ا سر ا شتر  زندگ  یکخانوار در  یهم اما بنا به گفتة   «.نکنند یاقامتگاه م

 .یردگیم خانوارها مال  قرار یکتفک یهم سقف، هم خرج و هم غذا برا یارسه مع یکلطورمرکز آمار به یسرشمار یاناز مجر ییک
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دست: افزایش  افتد. د یلی ازایند یل مختلفی اتفاق مینفره بهاقتصادی باشد. افزایش خانوارهای تک  

شدن فرزندان از خانواده و       آمار طالق و ادامه زندگی مستقل توسط زوجین، با رفتن سن ازدواج، جدا

ستقل به    شکیل زندگی م شهر دیگر برای ادامه      ص ت شجویان در  ضور دان ورت مجردی، مهاجرت و ح

شننود تا افرادی که تحصننیل و مانندآن. این مسننئله در کنار با بودن هزینه تأمین مسننکن باع  می 

اند تا زندگی اند و تصننمیم گرفتهشننده از خانواده خویشنناوندی و مبدأ خود جدا شننده  د یل بیانبه

شکیل دهند، ب    ستقلی را ت شابه که لزومان      م شرایوی م ستقل و دارای  ه زندگی جمعی با دیگر افراد م

شاوندی با آن   سبت خوی شتر  نه  ها ندارند، روین سبک زندگی در خانه م تنها باع  کاهش آورند. این 

دهد. باید شننود بلکه حس نیاز به زندگی جمعی در این افراد را نیز پاسنن  می های مسننکن میهزینه

نبودن هرکدام یک خانوار مسنننتقل      خرجدلیل هم گونه افراد به  لحاظ آماری این  توجه داشنننت که به    

 شوند.محسوب می

 بندیجمع 6.4

شان می  سکونی طی  آمارها ن شور روندی روبه     50دهد که تراکم خانوار در واحد م سال اخیر در ک

شورهایی که آمار آن       سه با برخی ک ست؛ اما مقای شته ا ست، بیانگر   کاهش دا سترر ا ضعیت   ها در د و

ست. اگر اف       زایش اند  این تقریبان متوسط ایران در مقایسه با کشورهایی نظیر آمریکا، سوئد و برزیل ا

سال    ست، می  1395تا  1390های شاخص طی  ضعیت  را بتوان موقتی و قابل اغماض دان توان گفت و

 تی متوسط است.های کلی جمعیت، وضعیاین شاخص در ارتباح با سیاست

 

  منابع 6.5

مرکز آمار  ی مسکونی معمولی.تعداد خانوارهای ساکن در واحدهای مسکونی معمولی و تعداد واحدها(. 1396آمار ایران. )مرکز  .1
 ایران.

2. IBGE .2010 )2011(. Population Census . The Brazilian Institute of Geography and 

Statistics. 
3. OECD .(2016). OECD Family Database, Family size and composition data  Public و 

spending on family benefits data .Organisation for Economic, Co-operation and 

Development. 
4. Pakistan Bureau of Statistics .(2016)   . Housing Units By Number Of Rooms And 

Type . Pakistan Bureau of Statistics. 
5. World Bank .(2017)   . The World Bank Data بازیابی از .World Bank: data.worldbank.org 



 (روستا و شهر تفکیک به) خانوار و فرد سرانه زیربنا مسکونی 7

 زیربنای سنناختمان در تمامتعریف: سننرانه زیربنا مسننکونی فرد به معنای نسننبت مسنناحت کل   

بت طبقات)مترمربع( به تعداد جمعیت سنناکن اسننت. سننرانه زیربنا مسننکونی خانواده به معنای نسنن  

 ها است.مساحت کل زیربنای ساختمان در تمام طبقات)مترمربع( به تعداد خانواده

 وضع موجود کشور 7.1

های  کشور در دوره  احدهای مسکونی ومجمو  مساحت کل  تولید این شاخص نیازمند دسترسی به   

رسنننانی مرکز آمار ایران و وزارت ای در جسنننتجو در پایگاه اطال مختلف کشنننور اسنننت. چنین داده

شده که نشان   پور انجاموشهرسازی، یافت نشد. تنها درخصوص تهران پژوهشی توسط بیشه و بر         راه

ر تمام طبقات سنناحت کل زیربنای سنناختمان د معنای نسننبت مدهد سننرانه زیربنا مسننکونی به می

سال    ساکن از  ست  به 1390تا  1375)مترمربع( به تعداد جمعیت  شه   صورت زیر افزایش یافته ا  و)بی

 (. البته تفکیک استیجاری و ملکی در این آمار موجود نیست.1393 ،بر  پور

 . سرانه زیربنای مسکونی1جدول 

 1390 1385 1375 سال

 38.81 26.20 14.40 (نفر یازابه مربع)متر  یمسکون ربنایز سرانه

 

 کاویتحلیل و علت 7.2

های تراکم و سرانه فضای مسکونی در شهر تهران بین      نیا بیشه با موالعه تغییرات شاخص  معصوم  

ضه  و دیتولو تحلیل روند آن،  1390-1375های سننال سکن  عر را علت اصننلی افزایش سننرانه  م

سته      شهر تهران دان ست. البته این تولید و عرضه به  مسکونی  بوده و بیشتر در مناطق   صورت نامتوازن ا

 بازی زمین،شننمالی و غربی شننهر صننورت گرفته اسننت. همچنین وی نقش عوامل دیگر ازجمله بورر

ست         سیا سکن و  صاد زمین و م صاد کالن، اقت سائل مربوح به اقت شهری را در تغییرات  م های مدیریت 

 ،پوربر  و)بیشننه  صننورت تجربی بررسننی نکرده اسننتها را بهنداند؛ اما آاین شنناخص انکارناپذیر می

1393 .) 

شاخص تحت       سی این  ست    تأریرسعیدی نیز به برر سعه پرداخته و آن را  سیا های برنامه دوم تو

است تأکید این موالعه بر مسکن   متأرر از سیاست تشویق تولید و عرضه مسکن دانسته است. گفتنی        

صننورت موردی دربارۀ مجتمع مسننکونی سننروناز واقع در کرج انجام شننده اسننت   و بهاجتماعی بوده 

 (.1380 ،)سعیدی
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 بندیجمع 7.3

سی بانک  سفانه         های داده مرکز آمار ایران و همچنین وزارت راهبرر شان داد که متأ سازی ن شهر و

اسننت.  انوار در سننوح کشننور ارائه نشنندهخ و فرد متراژ های  زم برای محاسننبه شنناخص سننرانهداده

شد؛ اما موابق یکی از پژوهش    همچنین داده شاخص نیز یافت ن ضعیت جهانی این  هایی ای در مورد و

افزایش داشته است.    1390تا  1375های گرفته مقدار این شاخص بین سال  خصوص صورت  که دراین

 داند.این پژوهش علت اصلی چنین افزایشی را تولید و عرضه مسکن می

 منابع 7.4

(. تحلیل روند تغییرات شاخص های تراکم و سرانه فضای مسکونی در شهر تهران، با تاکید بر 1393ن. ) ،برک پور وع. م  ،یشهب .1
 .94- 75 ،(64) 24 ،. صفه1390-1375قوانین و سیاستگذاری های شهری بر این روندها؛ در دوره  تأثیر

. 1378-1374(. ارزیابی سیاست مسکن اجتماعی در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 1380غ. ) ،سعیدی .2
 نامه، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری.تهران: پایان
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 شهرها تفکیک به سکونت محل متراژ متوسط 8

 وضع موجود کشور 8.1

ست. ادر نقاح شهری کل کشور در شکل زیر آمده  مسکونی واحد هر زیربنای متوسط تحو ت روند

سال      شهری ایران از  سکونت در نقاح   24دار مقبه 1395-1380موابق این آمار میانگین متراژ محل 

 درصد رشد داشته است.

 

.متوسط زیربنای هر واحد مسکونی در نقاط شهرینمودار

 (1401 ،یشهرساز و راه وزارت): مرجع                                                          

 وضعیت جهانی 8.2

دهد. موابق  شکل زیر میانگین زیربنای مسکونی در ایران نسبت به کشورهای منتخب را نشان می      

برابر  1.3گلیس، برابر ان 1.9برابر آلمان،  1.4برابر آمریکا،  0.7این شننکل زیربنای مسننکونی در ایران  

 برابر سوئد است. 1.4فرانسه و 
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(2015. میانگین مساحت زیربنای مسکونی شهری درکشورها ) نمودار

 (Eurostat, 2015): مرجع

 بندیجمع 8.3

شان می  شهری در ایران طی        آمارها ن سکونی  ساحت زیربنای واحدهای م سط م  15دهند که متو

های جمعیت ارزیابی  سنال اخیر روندی افزایشنی داشنته اسنت که این موضنو  درراسنتای سنیاسنت        

 شود.می

 منابع 8.4

 تهران: وزارت راه و شهرسازی. متوسط زیربنای مسکونی شهری.(. 1401وزارت راه و شهرسازی. ) .1

2. Eurostat. (2015). Average size of dwellings. by degree of urbanisation. 2012. 

Eurostat. 
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 راکم نفر در هکتار شهریت 9

 وضع موجود کشور 9.1

 ترینتراکمکم کهطوریبه است، برخوردار وسیعی طیف از ایران شهرهای در مسکونی ناخالص تراکم

 در نفر 8/5 ناخالص تراکم با) خرمشهر نفر، هزار 25 با ی جمعیت با شهرهای میان در ایران شهرهای

 با شننهرهای میان رد ایران شننهرهای ترینپُرتراکم مقابل در. اسننت( هکتار در نفر 6/6) اقلید و( هکتار

یت  ندر  نفر، هزار 25 با ی  جمع تار  در نفر 509) ترکمن ب قان  ،(هک تا  در نفر 559.8) زر  و( رهک

 .(1385 ،)روزنامه دنیای اقتصاداست ( هکتار در نفر 113.1 با) گوهردشت

 تعداد در تراکم اما دارد؛ وجود زیادی اصننلهف ایران شننهر ترینتراکمپُر و ترینتراکمکم میان گرچه

 در مسکونی  ناخالص تراکم متوسط به و است  هکتار در نفر 100 از کمتر ایران شهرهای  از توجهیقابل

ست  نزدیک( هکتار در نفر 4/54) ایران نفر هزار 25 با ی شهرهای  سکون  ناخالص تراکم. ا  87 در یم

 در نفر 50 از کمتر شهرها درصد 50 تراکم میانازاین که است نفر 100 از کمتر ایران شهرهای  درصد 

 در تراکم که گفت توانمی همچنین. اسننت هکتار در نفر 100-50 بین شننهرها درصنند 37 و هکتار

شتر  بزرگ شهرهای  ست  کتاره در نفر 100-50 بین طورعمدهبه و کوچک شهرهای  در تراکم از بی . ا

سکونی  ناخالص تراکم برای نمونه، ستان  مراکز در م شور،  شهرهای کالن ویژهبه هاا  سوح  همین در ک

سکونی  ناخالص تراکم. دارد قرار شهد  کتار،ه در نفر 77.8تبریز  هکتار، در نفر 74 تهران شهر  در م  م

 .)همان( است هکتار در نفر 52.4 نیز اصفهان در و هکتار در نفر 68.9 شیراز هکتار، در نفر 91.5

 بندیجمع 9.2

 ضناهای ف و امکانات انوا  که اسنت  وضنعیتی  به رسنیدن  شنهری،  ریزیبرنامه اصنلی  اهداف از یکی

سترر  در مولوب نحوبه و کافی اندازهبه شهری  شکل  کمترین اب آنان و گیرد قرار شهروندان  د  به م

سی    شهری  امکانات انوا  ستر شته  د شند  دا صول . با  و عیتجم بین منوقی تعادل ایجاد با امر، این ح

.  بردمیازبین را تعادل این شننهرها از بخشننی در جمعیت ازحدبیش تراکم. گیردمی صننورت امکانات

صدا    ایجاد براینعالوه سایی  و سرو  جنایت، و بزهکاری خانه،اجاره و زمین قیمت گرانی روانی، هاینار

شتی  مخاطرات امکان ست؛ ازاین مواردی و بهدا ست  آن تبعات از د س  تراکم درمقابل،. ا  نیز پایین یارب

شکالتی  سانی خدمات هزینه با رفتن ازجمله م س    معابر، شبکه  هایزمینه در ر سی  آب،) زیربنایی اتتأ

شتی،  خدمات ،(تلفن و گاز برق، شی  درمانی، بهدا  تراکم به سیدن ر بنابراین شود؛ می مانندآن و آموز

 ،اقتصنناد )روزنامه دنیای اسننت برخوردار با یی اهمیت از شننهرها در آن بر نظارت و منوقی معقول،

1385). 

 منابع 9.3

 .701314ر: ص. شماره خب ،1177روزنامه شماره (. تراکم در شهرها. 26بهمن  ،1385روزنامه دنیای اقتصاد. ) .1
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