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 بررسی کمی و کیفی و پیش بینی مسکن مورد نیاز 
)1400 افق ساري شهر موردي مطالعه(  

لطفی صدیقه  
 sedlotfi@yahoo.com،مازندران دانشگاه دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري 

خیرخواه زلیخا  
مازندران دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوي   

 

 
  

  چکیده
هدف  .داشت مبذول ویژه توجه آن به باید که است هایی ریزي برنامه مهمترین از یکی مسکن بخش در ریزي برنامه

 در استفاده مورد روش .می باشد 1400این مقاله بررسی کمی و کیفی و پیش بینی مسکن مورد نیاز شهر ساري تا افق 
در ابتدا به بررسی شاخص هاي کمی و کیفی در وضعیت موجود  .است کمی - تحلیلی و توصیفی پژوهش این

بینی جمعیت شهر ساري نیازهاي مسکن در وضع موجود و تا افق پرداخته و در بخش بعدي این مقاله پس از پیش 
در پایان با توجه به توان . واحد مسکونی جدید نیاز است 74452تعیین و مشخص شده که در این مدت به   1400

توسعه فضایی شهر ساري مشخص می شود در صورت استفاده حداکثر از آنها و اتخاذ الگوي مناسب توسعه مسکونی 
 با متناسب و مطلوب ي نقطه به رسیدن تا هنوز حال، عین در. ن نیازهاي آینده شهر را در داخل شهر تامین نمودمی توا
 و شده پیش بینی دگرگونیهاي مسکن، نگهداري و توزیع تولید، فرایند هنوز و زیادي داریم ي فاصله توسعه، اهداف

 نیاز و جامعه کنونی نیاز باید تنها نه مسکن، ي توسعه براي .است نکرده تجربه ناخواسته، یا را، خواسته ضروري
  .شناخت نیز را رو پیش راههاي و آینده چالشهاي آتی، نیازهاي بایستی که ساخت، برآورده را اقشار فقیرترین

  
، شهر ساريییفضا توسعهبررسی کمی، بررسی کیفی، پیش بینی مسکن،  :واژگان کلیدي 

22/1/1391:تاریخ دریافت  25/3/1391: پذیرشتاریخ    
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  مقدمه
 بوده انسان اساسی نیازهاي یکی از همواره مسکن امروز، به تا بشر یکجانشینی زندگی مراحل نخستین از

 به مربوط گذاري سیاست دنیا در. شود می تلقی مهم نیازهاي از یکی انسان نیازهاي میان در مسکن. است
 کمتر امروز حال این با .)23، 1383 زاده، مجتهد( رود  می شمار به مهم هاي سیاست از مسکن یکی

 مدعی حل بتواند که شود می پیدا توسعه حال در کشورهاي در چه و پیشرفته درکشورهاي چه اي جامعه
 با مسکن به نیاز است مقدماتی حاکی هاي بررسی. باشد آن کیفی و کمی ابعاد در مسکن معضل اي ریشه

 برنامه عنایت مورد کمتر که است اي نکته واین شود می تعدیل آن کاهش با و تشدید جمعیت افزایش
تحلیل مسائل کمی و کیفی مسکن از طریق ابزاري صورت ). 120، 1388ثواب، ( گرفته است  قرار ریزان

می گیرد که به صورت متغیرهایی به نام شاخص هاي مسکن مطرح بوده و بیانگر ابعاد مختلف اقتصادي، 
از یک سو ابزار شناخت وضعیت مسکن شاخص هاي مسکن . اجتماعی، فرهنگی و کالبدي مسکن هستند

در ابعاد مختلف بوده، و از سوي دیگر، ابزار کلیدي براي ترسیم چشم انداز آینده مسکن و برنامه ریزي آن 
 که است ریزي هایی برنامه مهمترین از یکی مسکن بخش در ریزي برنامه). 26، 1384عزیزي،( هستند 

 با توجه مسکن به نیاز برآورد مسکن ریزي برنامه مهم ارکان از یکی. داشت مبذول ویژه توجه آن به باید
 مسکن به نیاز برآورد به بتوان آنها به توجه با که باشد، می اطمینان قابل و مستند آمار و اطالعات به

  .پرداخت
  

  بیان مسئله
چنانکه در مجمع . در طول تاریخ حیات بشر، مسکن همواره به عنوان نیاز پایه اي بشر مطرح بوده است

، مسکن مناسب و امن را حق پایه اي و حیاتی انسان براي 1987در سال هاي  )UN(عمومی سازمان ملل 
مفهوم مسکن عالوه بر مکان فیزیکی، کل  .)Mahbubpur,2002(ایجاد زندگی انسانی مطرح می کنند 

محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد و داراي مقوله گسترده با ابعادي متنوع و فراتر از یک سرپناه فیزیکی 
 در بیستم قرن ابتداي از تدریج به جامعه، آحاد براي مناسب مسکن تأمین حق .)Knapp,1982(است 

 دولت وظائف از یکی به و شد شناخته رسمیت به "شهروندي" حقوق از یکی به عنوان صنعتی کشورهاي
 دولت، وظایف از یکی ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون در که گونه گشت همان تبدیل آنها هاي
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 براي بالقوه تقاضاي ایجاد اصلی عامل جمعیت .است شده تعیین ایران براي ملت مناسب مسکن تأمین
  .گذارند می تأثیر نیز مسکن تقاضاي بر می گردند، جمعیت در تغییرسبب  که عواملی کلیه است، مسکن
 درحال کشورهاي در جمعیت رویه بی رشد بوده اما محققان موردتوجه دیرباز از جمعیت مسأله اگرچه
 تغییرات به را پژوهشگران از بسیاري اخیر، نظر هاي دهه در آن اقتصادي - اجتماعی و پیامدهاي توسعه

 نظر از شهرها توان با رشد شهرنشینی رشد ما جامعه شرایط در .است ساخته معطوف آن کیفی و کمی
همچنین رشد . )38 ،1388 دیگران، و زیاري(نبوده است  سازگار و سکونتی هماهنگ نیازهاي تأمین

شتابان شهرنشینی با توان تجهیز فضاهاي شهري و گسترش زیرساخت ها متناسب نبوده و همچنین توزیع 
رها و جمعیت کنترل شده در چهارچوب یک برنامه جامع که مبتنی بر هماهنگی هاي بخشی و فضایی شه

مشکل مسکن را می توان امري قابل قبول در ). 2، 1385زیاري، (ناحیه اي باشد، صورت نگرفته است 
 فرایند توسعه جامعه دانست که عمدتا به دلیل تغییر و جابجایی گروههاي جمعیتی از یک سو و کمبود

 نظام یک بنابراین داشتن). 98، 1387رفیعیان، ( منابع پشتیبانی کننده فرایند تولید مسکن ایجاد می شود
 مسکن آورندة وجود اجزا به بین و بخشها سایر و مسکن بخش بین ایجاد هماهنگی منظور به برنامه ریزي

 سیستم خدمات اجتماعی، عمومی، تسهیالت بنایی، زیر تأسیسات با ... ) و نقل و حمل سیستم زمین،(
 هاي سال طی ایران، در. )42 ،1388 دیگران، و زیاري(است اجتناب ناپذیر ضرورتی...  و نقل و حمل
 وضعیت و مسکن و شده تلقی آن، بااهمیت با همپیوند هاي مجموعه و مسکن بازار رکود و رونق اخیر،
 مهم ارکان از یکی عنوان به مسکن .است معرفی شده اثرگذار و حساس عاملی عنوان به آن، کیفی و کمی

می  شمار به»  اجتماعی عدالت« به دستیابی براي نیازي پیش»  مسکن مناسب« و»  اجتماعی رفاه سیاست«
تله فضایی مسکن مسکن به . مسکن نامناسب نبدیل به یک تله فضایی می شود .)48، 1390قالیباف، (رود 

مراد از کیفیت بیرونی مکان جغرافیایی مسکن . دو صورت کیفیت درونی و کیفیت بیرونی تولید می شود
مراد از کیفیت درونی مسکن با مصالح ساختمانی و تجهیزات نامناسب و سطح زیربناي ناکافی است . است

اساسا کیفیت مسکن موجود، وابسته به ویژگی ). 5، 1384اطهاري،(یجاد تله فضایی می شود که سبب ا
 Gootdiner and(هاي اجتماعی و فیزیکی منطقه ي پیرامونی است که مسکن در آن واقع گردیده است

Buddy, 2005.( حل . در این راستا باید نظام تولید مسکن را هدایت نموده و مشکل مسکن را حل کرد
ین مشکل نیاز به یکسري اطالعات و آمار مرتبط با مسکن دارد که بتوان با توجه به این داده ها براي ا
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 تنظیم و سیاست تدوین در مهمی عامل مسکن، به نیاز از مطمئن برآورد. آینده این مهم تصمیم گیري کرد
 مختلف مناطق در مسکن به نیاز باید ها، برنامه اجراي و تنظیم براي. است مسکن هاي برنامه ارزیابی و

 صورت مسکن متقاضیان اجتماعی و اقتصادي خصوصیات از همچنین شناختی و شود مشخص کشور
 کمبود مبناي بر است ممکن اولویتها.  شد خواهد مسکن تهیه ي اولویتهاي تعیین باعث این که گیرد

 محمدي پور(  شود تعیین عمرانی هاي برنامه هدفهاي جمعیتی و گروههاي معین، مناطق اهمیت مسکن،
هر چند برنامه ریزي بخش مسکن در ایران نسبت به سایر بخش ها از عمر کمتري برخوردار ). 47، 1379،

بوده و عمدتا به دوران پس از انقالب اسالمی بر می گردد، اما به موضوع شاخص هاي مسکن به عنوان 
بخشی از شاخص هاي مسکن . داخته نشده استکلیدي ترین ابزار برنامه ریزي به طور بنیادي و جامع پر

در گروه شاخص هاي بیرونی قرار می گیرند که تغییر آنها به عوامل کالن اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 
در مقابل، شاخص هاي . جامعه وابسته بوده و برنامه ریزي مسکن نقش تعیین کننده در اصالح آنها ندارد

درونی مسکن تلقی شده و برنامه ریزي مسکن می تواند در  بسیاري هستند که به عنوان شاخص هاي
از جمله این شاخص ها که در این تحقیق هم مورد . اصالح و هدایت صحیح آنها نقش موثر ایفا کند

بررسی قرار می گیرد سرانه و متوسط زیر بنا، کیفیت و عمر ساختمان، نوع مصالح ساختمانی و تراکم 
شاخص هاي مسکن در واقع ابزاري براي اندازه گیري و سنجش ). 1384،34عزیزي،(ساختمانی هستند 

وضع مسکن و روند تحول آن و همچنین ارزیابی موفقیت و تحقق سیاست هاي مسکن محسوب می 
به همین دلیل عالوه بر ارزیابی وضعیت در تدوین اهداف کمی برنامه ها نیز مورد استفاده قرار می . شود

 طی آن افزایش جمعیت به باتوجه ساري در موجود مسکن مشکالت). 54، 1384سرتیپی پور، ( گیرند 
 سال شهر ساري در آمار، اساس بر. نیست ایران در مسکن معضالت از جدا اي پدیده اخیر، هاي سال

 طی چند در میزان این .است مسکونی واحد 67423و خانوار 71564 داراي نفر 261293 جمعیت با 1385
مشکالت  رفع براي تا است داشته آن بر را ریزان امر برنامه این و یافته اي مالحظه قابل رشد اخیر سال

همچنین تحقیق حاضر با استفاده  .سکونتی  بپردازند و جمعیتی تحوالت بررسی به درشهر ساري  شهري
به بررسی وضعیت وضع موجود مسکن و  1385از داده هاي سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

  .می پردازد 1400پیش بینی مسکن مورد نیاز در افق 
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  روش تحقیق
شـهر   بـه  مربوط آماري هاي داده ابتدا. است کمی - و تحلیلی توصیفی پژوهش این در استفاده مورد روش
به  مسکن و جمعیتی فرمولهاي از استفاده با و سپس استخراج بررسی مورد سرشماري هاي دوره در ساري
اداري اسـتان از   –شهر ساري به عنوان بزرگترین شـهر و مرکـز سیاسـی     .شد پرداخته آنها تحلیل و تجزیه

شـهر سـاري   . درجه واقع شده است 36درجه و عرض شمالی 53لحاظ موقعیت جغرافیایی در طول شرقی 
 35 کیلومتر به بهشهر واز شمال به فاصـله  45 کیلومتر به نکا وبه فاصله 25 ازشمال شرقی به فاصله حدود

 22 و الریم و از جنوب غربی بـه فاصـله  کیلومتر به دریاي مازندران و از شمال غربی به فرح آباد وجویبار 
نفر بوده است که از ایـن   70753برابر  1355جمعیت شهر ساري در سال  .کیلومتر به قائمشهرمحدود است

 70267جمعیت شهر ساري با افـزایش   1365در سرشماري سال . زن بوده اند 33548مرد و  37205تعداد 
 1375در سـال  . زن بوده انـد  69253مرد و  71767ین تعداد نفر بالغ گردیده است که از ا 141020نفر، به 

بر اسـاس  . بوده است 102نفر و نسبت جنسی جمعیت در سال مذکور 195882جمعیت شهر ساري معادل 
نفر بالغ گردیده است که از این تعداد  261293جمعیت شهر ساري معادل 1385آخرین سرشماري در سال 

طبـق  . بـوده اسـت   101و نسبت جنسـی جمعیـت در سـال مـذکور      زن بوده اند 129802مرد و  131491
،  1385بر اسـاس سرشـماري   . نفر شده است 293212معادل  1389برآوردها جمعیت شهر ساري در سال 

 4,5بـیش از   1355خانوار است که نسـبت بـه سـال     71564برابر  1385تعداد خانوار شهر ساري در سال 
نفر کـاهش   3,7نفر به  4,6از  1355-1385ر شهر ساري طی سال هاي بعد خانوا. برابر افزایش یافته است

  .یافته که به معنی کاهش حدود یک نفر از این میانگین است
  

  شاخص هاي کمی و کیفی مسکن شهر ساري
  وضعیت کلی سکونت

  ضریب سکونت
بررسی هاي انجام شده در خصوص تعداد خانوار، تعداد واحد مسکونی و در نهایت ضریب سکونت 

تا  1355نشان می دهند که ضریب سکونت واحد مسکونی در شهر ساري در یک دوره زمانی از سال 
 1,38این رقم از . کاهش داشته که نشان از استقالل نسبی خانوارهاي شهر در این فاصله زمانی دارد 1385
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تقلیل یافته  1385خانوار در واحد مسکونی در سال  1,06به  1355خانوار در واحد مسکونی در سال 
  .تحوالت ضریب سکونت واحد مسکونی در شهر ساري را نشان می دهد یک شماره جدول. است

 تحوالت ضریب سکونت در شهر ساري -1جدول شماره

خانوار در واحد مسکونیتعداد  تعداد واحد مسکونی تعداد خانوار سال  
)ضریب سکونت(  

1355 15527 11225 38/1  
1365 29830 26275 14/1  
1375 44280 40855 08/1  
1385 71654 67423 06/1  

  تعداد واحدهاي مسکونی در شهر ساري
، 1365، 1355دو میزان جمعیت و تعداد واحدهاي مسکونی  شهر ساري را در سال هاي شماره جدول 
  .نشان می دهد 1385و  1375

  جمعیت و تعداد واحدهاي مسکونی شهر در سالهاي گذشته – 2جدول شماره

  
  
  

به شکل چشمگیري کاهش  1385تا  1355بررسی ها نشان می دهد که نرخ رشد جمعیت در سال هاي 
. همین کاهش را در میزان نرخ رشد مسکن نیز شاهد هستیم. داشته است، هرچند همواره مثبت بوده است

 1365 -1375نسبت به سالهاي  1385تا  1375قابل ذکر است که نرخ رشد مسکن در سال هاي بین 
 1375تا  1355در حالی که این میزان در فاصله بین سالهاي . رسیده است 5,14به  4,51فزایش داشته و از ا

از سویی در یک بررسی دیگر مشهود ). بیش از دو برابر کاهش(از کاهش قابل توجهی برخوردار است 
رشد جمعیت  است که در هر یک از دوره هاي ده گانه همواره نرخ رشد مسکن گوي سبقت را از نرخ

 1385تا  1355سه قیاس نرخ رشد جمعیت و رشد مسکن در دوره سی ساله  شمارهجدول . گرفته است
  .در شهر ساري را نشان می دهد

  1385تا  1355قیاس نرخ رشد جمعیت و رشد مسکن در دوره سی ساله  – 3جدول شماره

  
  
  

 تعداد واحد مسکونی جمعیت سال
1355 70753 11225 
1365 141020 26275 
1375 195882 40855 
1385 261253 67423 

 نرخ رشد تعداد واحد مسکونی نرخ رشد جمعیت دوره
1365-1355  14/7  88/8  
1375-1365  34/3  51/4  
1385-1375  9/2  14/5  
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  وه تصرف واحدهاي مسکونی شهر سارينح
) 1355-1365(ساله  10بر اساس آمارهاي بدست آمده، نحوه تصرف ملکی در شهر ساري در دوره 

در مقابل نحوه تصرف . کاهش نامحسوسی داشته است) 1365 - 1385( ساله  20افزایش شدید و در دوره 
) 1365 -1385(ساله دوم  20کاهش شدید و در دوره ) 1355 -1365(اجاره اي در دوره ده ساله اول 

درصد در سال  19,2به  1355درصد در سال  35,1به طوري که از . روند افزایشی کندي را داشته است
نحوه تصرف مجانی یا در برابر خدمت تغییرات . رسیده است 1385درصد در سال  26,8و  1365

درصد در سال  4,3به  1355درصد در سال  5,6این رقم از . محسوسی در دوره سی ساله نداشته است
  .درصد بوده است 6,9نیز برابر با  1375و  1365رسیده است و در سال هاي  1385

  ساري شهر مسکونی واحدهاي تصرف نحوه تحوالت -4 شماره جدول
 ملکی سال

)اعیان-اعیان و عرصه(  
 سایر مجانی یا در برابر خدمت اجاره اي

1355 1/59  1/35  6/5  2/0  
1365 5/73  2/19  9/6  4/0  
1375 1/70  3/22  9/6  0 
1385 4/68  8/26  3/4  6/0  

  
  تعداد طبقات ابنیه مسکونی شهر

درصد  47,8ابنیه  25246در بررسی تعداد طبقات در ابنیه مسکونی شهر ساري بناهاي با یک طبقه با تعداد 
درصد از 0,01طبقه با اختصاص  7شهر را به خود اختصاص داده همچنین کمترین رقم به بناهاي از سهم 

  .سهم شهر است
  ساري شهر در آنها سهم و طبقات تعداد و مسکونی بناي تعداد -5جدول شماره 

 سهم تعداد طیقه
1 25246 8/47  
2 21477 6/40  
3 4331 8 
4 1523 3 
5 218 4/0  
6 29 1/0  
7 6 01/0  
8 7 01/0  

 100 52837 جمع
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  اشغال سطح
درصد متعلق به  2/51و کمترین آن  3-1درصد متعلق به ناحیه  2/66باالترین سطح اشغال مسکونی یعنی 

  .درصد برآورده شده است 6/60سطح اشغال مسکونی کل شهر نیز .می باشد 2-2ناحیه 
  تفکیک نواحیسطح اشغال مسکونی قطعات شهر ساري به    -6جدول شماره

 منطقه
 

 سطح اشغال مسکونی ناحیه

 
 

1 

1 
2 
3 
4  

9/56  
2/61  
2/59  
1/60  

 
2 

1 
2 
3  

0/63  
2/51  
1/60  

4 5/52  
3 
 

1 2/66  
2 3/65  

4 1 5/55  
6/60 جمع کل  

  تراکم ساختمانی مسکونی
می شود و این نتیجه منطقی درصد را شامل  151تا  74تراکم ساختمانی مسکونی در شهر ساري طیفی بین 

  .تعداد طبقات پایین در شهر می باشد
  متوسط تعداد طبقات کلی و مسکونی

این امر براي هر . از حاصل تقسیم تراکم ساختمانی بر سطح اشغال، متوسط تعداد طبقات به دست می آید
  .یک از نواحی به تفکیک و براي کل شهر محاسبه گردیده است

  ساختمانی،سطح اشغال و متوسط طبقات در شهر ساريتراکم - 7جدول شماره
 

 منطقه
 

 ناحیه
 مسکونی کل

 تراکم ساختمانی
)درصد(  

 سطح اشغال
)درصد(  

 تراکم ساختمانی متوسط طبقات
)درصد(  

 متوسط طبقات سطح اشغال

 
1 

1 127 7/52  6/2  90 9/56  58/1  
2 
3 
4  

160 4/59  7/2  103 4/61  68/1  
163  7/56  87/2  114 2/59  92/1  
153 0/51  3 119 1/60  98/1  

 
2 

1 

2  
165 3/59  78/2  119 0/64  85/1  
109 3/45  4/2  74 2/51  45/1  

3 
4  

197 4/59  31/3  151 1/60  52/2  
93 5/38  41/2  80 5/53  49/1  

 
3 

1 

2  
166 9/65  51/2  99 2/66  49/1  
162 3/63  55/2  102 3/65  55/1  

4 1 179 3/61  92/2  108 5/55  94/1  
78/2 56 156 جمع کل  105 6/60  73/1  
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  گروه بندي تراکم ساختمانی مسکونی شهر سارينقشه  – 1شماره  شکل

  وضعیت کلی ساختمان هاي مسکونی در مناطق مختلف شهر از نظر نوع مصالح و کیفیت
  بناها و واحدهاي مسکونی بر حسب نوع مصالح

مصالح، بیشترین سهم متعلق به ابنیه مسکونی با مصالح آجر و  در بررسی ابنیه مسکونی شهر از جهت نوع
آجر یا سنگ، . درصد سهم می باشد 33,1درصد و پس از آن مصالح اسکلت فلزي یا بتنی با  60,7آهن با 

  .درصد سهم در رده هاي بعدي قرار می گیرند 6و  5,5بلوك یا چوب، خشت و گل یا چوب به ترتیب با 
  ابنیه مسکونی شهر ساريمصالح  -8جدول شماره

 سهم تعداد مصالح بنا
7/60 32073 آجر و آهن  

1/33 17500 اسکلت فلزي یا بتنی  
5/5 2924 آجر یا سنگ ، بلوك یا چوب  

6/0 334 خشک یا گل یا چوب  
01/0 5 سایر  
 100 52836 جمع
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 مصالح ابنیه مسکونی شهر سارينقشه  –2شماره  شکل

  
  عمر بناواحدهاي مسکونی بر حسب 

سال می باشد و کمترین  11-20در بررسی عمر ابنیه مسکونی شهر بیشترین سهم متعلق به ابنیه با عمر 
  .سال است 50سهم متعلق به ساختمان هاي مسکونی باالي 

  
  عمر ابنیه مسکونی شهرساري -9جدول شماره

)سال(عمر بنا  سهم تعداد 
5-1  9635 2/18  
10-6  9872 7/18  
20-11  28689 3/54  
30-21  4111 8/7  
50-31  522 1 

50بیش از   2 004/0  
 100 52831 جمع
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  عمر ابنیه مسکونی شهر سارينقشه   – 3شماره شکل

  ابنیه کیفیت
مسکونی بناهاي قابل استفاده بیشترین و بناهاي تخریبی کمترین سهم را به خود  ساختمان هايدر 

  .اختصاص داده اند
  مسکونی بر اساس کیفیت ابنیهواحدهاي -10جدول شماره

 سهم تعداد کیفیت بنا
6/18 9845 نوساز  

3/77 40813 قابل استفاده  
4/3 1808 تعمیري  
7/0 359 تخریبی  

0/100 52825 جمع  
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  کیفیت ابنیه مسکونی شهر ساري نقشه –4شماره  شکل

  
  پیش بینی جمعیت شهر ساري

  مدل رشد نمایی
  :فرمول کلی به صورت زیر است

Pn= P0( 1+r)n 

r = 

 
فاصله  nرشد ساالنه جمعیت و  rجمعیت در سال مبدا،   P 0جمعیت در سال مقصد Pnدر این فرمول 

با استفاده از این  95جمعیت پیش بینی شده براي سال  .می باشد) سال مبدا و مقصد(  Pnو  P0زمانی بین
با توجه به جمعیت پیش  1400براي افق سال و همچنین جمعیت . بدست آمده است 313915,41فرمول 

  .نفر بدست آمده است 619933,26،  1395بینی شده  سال 

  هم با استفاده از فرمولو   peopleهم با استفاده از نرم افزار  1375-85نرخ رشد جمعیت

 347519,69با استفاده از فرمول  1395جمعیت افق سال . بدست آمد 2,9
و جمعیت پیش بینی .  بدست آمده است 1385-95براي جمعیت  1,4هم چنین نرخ رشد  .بدست آمد
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و همچنین با   1395با استفاده از این فرمول و جمعیت پایه پیش بینی شده سال  1400شده براي افق سال 
  .بدست آمد 744527,45رقم  95تا  85توجه به نرخ رشد سال 

 
 فضا به نیاز برآورد و تخمین

   فتصر ظرفیت تدقیق
  جمعیت پذیري شهر ساري

بر اساس یافته هاي موجود تعداد واحدهاي مسکونی مورد نیاز با در نظر گرفتن اراضی داراي پتانسیل 
براساس ) [200(و متوسط سطح زیربناي ساختمان % 85و تراکم واحد مسکونی ) هکتار185,2(مسکونی 

بدست آمد و تعداد   7871)] 1(و ضریب سکونت ) نفر4(بعد خانوار ، )مترمربع50(سرانه پیشنهادي 
  .نفر می باشد 31484جمعیتی که شهر ساري در وضع موجود می تواند بپذیرد 

 
   فضا به نیاز تخمین

  لجستیک مدل
چنانچه . است شهر یک در مناسب مسکونی واحدهاي تعداد برآورد براي مناسبی روش لجستیک مدل

واحد مسکونی آینده بر اساس آمار و اطالعات موجود و به پیروي از روند گذشته احداث برآورد تعداد 
را به سبب آنکه نوسانات آن فرصت تعدیل را  1385-1355مسکن انجام پذیرد، بهتر است دوره بلند مدت 

ورد می اکنون با استفاده از این تابع تعداد واحدهاي مسکونی را برآ. داشته اند، مالك عمل قرار دهیم
ثابت بماند و تعداد واحدهاي مسکونی حداکثر  3,7فرض می کنیم تعداد بعد خانوار شهر ساري . نماییم

 .شکل کلی مدل به شرح زیر است.برابر با تعداد خانوارها شود

 
H95= 

K=        e: 2.71828  

a = Ln 

b =  Ln    
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 = = =0,15  

 = == 0,25 

  1395جمعیت   H95 =تعداد کل واحد مسکونی مورد نیاز
معادل  1395این شاخص براي سال . نفر در سالهاي مختلف برآورد می شود / شاخص واحد مسکونی 

 49911حدود  1395نفري شهر ساري براي سال  332744,7خواهد شود، که با توجه به جمعیت  0,15
، شاخص بدست آمده بر اساس 1400برا ي پیش بینی مسکن سال . تعداد واحد مسکونی برآورد می شود

و همچنین مسکن مورد نیاز بر اساس پیش بینی جمعیت براي . است 0,1، 1395و  1385ش بینی مسکن پی
    . تعداد واحد مسکونی برآورد شده است 74452، 1400افق سال 

  
   جمعیتی تصرف و فضا به نیاز قیاس

هکتار اراضی داراي پتانسیل مسکونی  185,2بر اساس محاسبات انجام شده شهر ساري در وضع موجود با 
نفر می باشد و تعداد واحد مسکونی در وضع  31484تعداد جمعیتی که شهر ساري می تواند بپذیرد 

ین در سال واحد مسکونی نیاز دارد؛ همچن 7871واحد است که به  67423برابر است با  1385موجود در 
واحد مسکونی مورد نیاز  74452، به 1400و براي سال  49911با توجه به جمعیت پیش بینی شده  1395
همچنین با توجه به محاسبات انجام شده مساحت مسکونی مورد نیاز براي وضع موجود، با توجه به . است

می باشد و همچنین مساحت  مترمربع 14973480، 1395مترمربع و براي سال  11758185سرانه استاندارد 
  .مترمربع می باشد 33503715، 1400مسکونی براي سال 

است که براي پاسخگویی به این  نیاز مسکونی واحد 74452به  1400بررسی ها نشان می دهد که تا افق 
 قالب در مسکن بخش با رابطه در. نیاز قرار است بخشی از آن از طریق طرح مسکن مهر جبران شود

 ارائه را خود هاي پیشنهادي سیاست بایستی دولت برنامه مدت کوتاه و مدت میان یزي بلندمدت،ر برنامه
 کوتاه مسکن در تامین در موجود تنگناي رفع هدف با که مهر پیشنهادي مسکن هاي سیاست بنابراین نماید
 میزان. باشد نمی سازگار کشور و مسکن شرایط بخش بر حاکم واقعیات با باشد می توجه مورد مدت

 .باشد می ناهماهنگی از این حاکی کشور در ساختمان بخش تولید ظرفیت حداکثر مسکن و تقاضاي
واحد مسکونی مهر در حال احداث می باشد  در  2800همانطوري که در شهر ساري شاهد آن هستیم تنها 
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اکثر شهرها و مسکن مهر، در . واحد می باشد 74452حالی که نیاز شهر ساري به واحد مسکونی حدود 
همچنین شهر ساري در تناقض آشکار با سایر برنامه هاي شهرسازي اعم از طرح هاي جامع و تفصیلی و 
حتی برنامه هاي پنج ساله توسعه کشور و بخصوص در زمینه بهسازي و نوسازي بافت هاي شهري قرار 

  .گرفته و عمال نظام شهرسازي کشور را به چالش کشیده است
ارتباط با تامین مسکن در فشار شدید قرار دارند و با درآمدهاي ماهانه ناچیز و نبود  جمعیت اکنون در

وجه افق روشنی، حتی در آینده دور برایشان  هاي ویژه در امر واگذاري مسکن به این گروه، به هیچ سیاست
ت و در واقع محدود بودن تعداد واحدهاي مسکونی ارزان قیمت، حتی با حداقل مساح. متصور نیست

شده واحدهاي مسکونی یا اجاره بها از عوامل اصلی و   امکانات و در نتیجه باال بودن شدید قیمت تمام
در وضعیت فعلی و با روند کلی نرخ رشد . رود مناسب به شمار می» توان تامین مسکن«مستقیم عدم 

نی که در شرف تشکیل هاي جوا مستاجران و زوج. مسکن، بروز این واقعه چندان هم دور از انتظار نیست
هایی که به صورت اشتراکی در یک واحد   اند، خانواده خانواده بوده یا به تازگی تشکیل خانواده داده

هایی که در مسکن مستقل اما به ناچار با تراکم نامطلوب و  کنند و باالخره خانواده مسکونی زندگی می
اند، مشکل تامین مسکن را به خوبی درك  یدهفضاهاي نامتناسب با جمعیت زیاد افراد خانوار، مسکن گز

ترین چالش در امر تامین  در این میان باال بودن نرخ رشد جمعیت و جوان بودن جمعیت عمده. کنند می
 در مسکن قیمت افزایش. کند  هاي آتی متصور می آید که بحران بزرگی را براي سال مسکن به شمار می

 طبقات خصوص به مردم خرید قدرت کاهش طبقاتی، شکاف افزایش سبب ما اقتصاد در مختلف ادوار
 ما ملی اقتصاد مختلف هاي بخش در سود توازن خوردن هم بر سبب و همچنین مسکن فاقد و محروم

 و مسکن و زمین بحران نیز حاضر حال در. است که شهر ساري هم از این قضیه مستثنی نمی باشد شده
 اقتصادي جامعه شهري هاي چالش ترین اصلی از یکی بازار، این در ها قیمت ي     گسیخته افسار افزایش
 که را جامعه محروم طبقات کمر ،1386 و 1385 هاي سال در مسکن قیمت گسیخته افسار افزایش. ماست
 و طبقاتی شکاف افزایش موجب و است شکسته هستند، نشین اجاره و بوده مسکونی واحد فاقد اغلب

 از یکی که است این نمود توجه آن به باید که را دیگري کلیدي نکته .است شده جامعه در فقر گسترش
 شود، کشور اجتماعی ساختار در تهدید سبب تواند می نشود، مدیریت خوبی به اگر که هایی فرصت

  .است کشور جوان جمعیت
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 ابتدایی هاي سال متولدین خصوص به و کشور جوان جمعیتی، هرم این از زیادي بخش حاضر حال در
 شد  ارائه بخش در که رویکردي با. اند شده مسکن و اشتغال بازار وارد جمعیتی، پیک عنوان به شصت دهه
 زایی  اشتغال افزایش سبب ساختاري چنین در مسکن بخش رونق. شد خواهد فرصت به تبدیل تهدید این

  .شد خواهد جامعه در آن از ناشی اجتماعی و روانی آثار تبع به و ازدواج افزایش و جوانان
 مد ها یارانه توزیع باز جهت در ظرفیت یک عنوان به تواند می کشور اقتصاد از بخش این این، بر عالوه

 طبقات خرید قدرت کاهش ومانع کشور اقتصاد در رکود مانع تواند می بخش این رونق زیرا .قراربگیرد نظر
 بخش یک  عنوان به مسکن بخش به نگاه .گردد کشور منابع توزیع در عدالت و سبب جامعه محروم
 کنیم حرکت مسکن بخش در اقتصادي توسعه الگوي بر مبتنی ما اگر که داد نشان ایران، اقتصاد در واقعی

 شرایط با متناسب جمعیتی رشد و نرخ را کشور در موجود جوان جمعیت که توانست خواهیم راحتی به
 عنوان به را مسکن چرخ و کنیم مدیریت اقتصاد در زا درون تقاضاي براي عاملی عنوان به را کشور اقتصاد
 اصالح جز راهی ما که است این داد قرار نظر مد باید که را آنچه. ببریم جلو کشور اقتصاد مولد موتور
 امیدواریم پایان در .نداریم اقتصادي توسعه الگوي اساس بر خصوص به کشور اقتصاد هاي بخش تمامی

یعنی همین طرح مسکن مهر، بتواند با ارزیابی هاي مستمر و بهبود روشهاي جامع مسکن کشور،  طرح تنها
اجرایی مسیر متعالی خود را بپیماید تا در زمان کوتاه شاهد پاسخ گویی به نیازهاي متقاضیان مسکن مهر 

  .درکشورو همچنین در شهرمان ساري باشیم
  

  پیشنهادها و راهکارها
در راستاي توسعه پایدار شهري در چهارچوب برنامه ریزي هاي لزوم توجه به مسکن و برنامه ریزي آن 

ملی، منطقه اي و شهري، بیش از پیش احساس می شود تا بهره گیري از دانش و تکنیک هاي برنامه ریزي، 
مشکالت شهروندان را بر طرف کرده و در نتیجه، محیطی آرام و سرسبز، همراه با امنیت و آسایش و رفاه 

  ).191، 1391حکمت نیا و انصاري، (شود براي آنان فراهم 
 زیر صورت به را گیرد قرار توجه شهر ساري مورد مسکن ریزي برنامه در باید که راهکارهایی نیز پایان در

  : داریم می بیان
  . مسکن قیمت کردن متعادل براي مناسب راهکار -
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کوچک سازي، سیاست هاي آتی بخش مسکن عمدتا بر محور افزایش تولید مسکن با تکیه بر  -
انبوه سازي،  افزایش استیجار و استفاده بهینه از عوامل موثر در تولید مسکن از جمله سرمایه، 

 .زمین، مصالح ساختمانی و نیروي انسانی باشد

بررسی وضعیت مسکن اجاري در شهر ساري نشان می دهد که علی رغم بهبود نسبی در شاخص  -
در  19,2از ( جود شهر ساري طی دهه هاي اخیر سهم مسکن اجاري از کل واحدهاي مسکونی مو

هنوز از ) رسیده است 1385درصد در سال  26,8و  1375درصد در سال  22,3به  1365سال 
به عبارت دیگر ضروري است از دو جهت براي . لحاظ عرضه مسکن اجاري تنگنا وجود دارد

قانون جهت تشویق و ترغیب اولین اقدام اصالح . عرضه هرچه بیشتر واحدهاي اجاري اقدام گردد
 .مالکین به عرضه واحدهاي خود جهت اجاره

افزایش سهم واحدهاي مسکونی بادوام از کل واحدهاي مسکونی شهر ساري و همچنین بکاربردن  -
 .شیوه هاي نوین براي بهبود کیفیت و افزایش عمر مفید بناها در شهر

 .ق شهريکاهش متوسط سطح زیربناي واحدهاي جدیداالحداث در مناط -

 .شهر عملکردي نظام در فضایی تعادل ایجاد -

 .مسکونی کاربري هایی که قابلیت توسعه دارند؛ جهت زمین سازي آماده -

استفاده از توان اراضی بایر و مخروبه براي افزایش ظرفیت مسکن پذیري محدوده داخلی شهر  -
 .ساري

 .نوسازي آنهاجلوگیري از افزایش فضاهاي فرسوده در بافت قدیم و بهسازي و  -

 .افزایش تراکم ساختمانی در واحدهاي تخریبی براي افزایش ظرفیت مسکن پذیري -

اساس  بر باید که تجاري و مسکونی کاربري شهر ساري مخصوصاً در موجود برکاربریهاي نظارت -
 .شوند ساخته مصوب تفصیلی طرح

 .جلوگیري  از گسترش شهر به سمت زمین هاي زراعی و باغ هاي اطراف -
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