
85 ...هاي كيفيت زندگي در    سنجش وضعيت شاخص

 و بررسي تغييرات كمي و كيفي مسكن در شهر مراغه
1402بيني مسكن مورد نياز تا سال پيش

                  عطاءاهللا زرافشاناله زياري دكتر كرامت
فيا دانشگاه پيام نور مركز بناب   استاد  جغرافيا دانشگاه تهران                  كارشناس ارشد جغرا

چكيده
 با بررسـي آنهـا   .گرددمحسوب ميريزي مسكن ترين ابزار در برنامهكليديهاي مسكن مهمترين و   شاخص
گيـري در مـورد مـسكن را       ريزي و تصميم  شناخت و هر گونه برنامه    توان  ميثر در امر مسكن را      ؤپارامترهاي م 
 آن بـا  يهاي كمي و كيفي مسكن در شهر مراغـه و مقايـسه    ا با بررسي شاخص   در اين مقاله ابتد   . تسهيل نمود 

نتايج اين بررسي نـشان     . شودمناطق شهري استان و كشور، وضعيت مسكن در شهر مورد مطالعه، مشخص مي            
 مسكن اين شهر روندي روبه بهبود داشته اسـت و  هاي كمي شاخص وضعيت1355-75يدهد كه طي دوره مي

ياما نسبت به مناطق شـهري كـشور در مرتبـه   . ا مناطق شهري استان داراي شرايط بهتري است       در مقايسه ب  
تـا سـال   بيني جمعيت شهر مراغه نيازهاي مـسكن        در بخش بعدي اين مقاله پس از پيش       .  قرار دارد  يترپايين
كـه تقاضـا    در صـورتي  . واحد مسكوني جديد نياز است20715 كه در اين مدت به شده تعيين و مشخص  1402

در . دهـد  درصد نيازها را پوشش مـي      4/77 واحد مسكوني خواهد بود كه       16011براي مسكن در اين دوره تنها       
شـود كـه در صـورت       مشخص مي ) مساكن مخروبه (هاي شهري مراغه    هپايان با توجه به توان موجود در گستر       

 شـهر  ي درصد نيازهاي آينده1/69توان  مسكوني مي ي حداكثر از آنها و اتخاذ الگوي مناسب توسعه        ياستفاده
.مين نمودأرا در داخل شهر ت

.بيني مسكن، شهر مراغه تغييرات كمي مسكن، تغييرات كيفي مسكن، پيش:هاكليدواژه

مقدمه
هـا و   سيل مهاجرت از روستاها به شهرها و سكونت تعداد زيادي از افراد و خانوارها در زاغـه                

 ابعاد وسيع نياز به مسكن و       يدهندهورهاي جهان سوم نشان    شهرها، بخصوص در كش    يحاشيه
. )147: 1379ها، شابيرچي(ريزي براي آن است همچنين برنامه
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 و تغييـر   1341عنوان يك كشور در حال توسعه، با آغاز اصالحات ارضي در سـال              ه  ايران، ب 
بخـش مـسكن    به گسترش شهرنشيني و مشكالت آن بخصوص در          توليد با روند رو    يدر شيوه 

در شهر مراغه اين مشكالت كامالً قابـل        . )163: 1377اميان و همكاران،    سح(مواجه گرديده است  
يكي انجام اصالحات ارضـي و ديگـري وقـوع    (اي  در اثر تحوالت اخير ملي و منطقه      . لمس است 

 شـهري، ايـن   -هـاي روسـتا  و افزايش رشد طبيعي جمعيت و مهـاجرت      ) 1357انقالب اسالمي   
از طرف ديگر فقـدان     . نشيني مواجه شده است   كمبود واحد مسكوني استاندارد و حاشيه     شهر با   

اراضي مناسب مسكوني، عمر زياد و فرسودگي مساكن در بافت مركزي شهر، عدم امكان تأمين               
مسكن توسط ساكنين به خصوص مهاجرين روستايي و اقـشار كـم درآمـد و بـاال بـردن سـهم                     

وارها از عوامل مهم تشديد مشكالت مسكن در اين شـهر شـده             خان ي مسكن در هزينه   يهزينه
.است

وضـعيت  بررسـي    اول   :باشـد  حاضر به دنبال دستيابي به اهداف زيـر مـي          يمقالهاز اين رو،    
عرضـه و تقاضـاي مـسكن در     بررسـي    دوم   ؛1355-75مسكن به لحاظ كمي و كيفـي در دوره          

.1402تا سال بيني مسكن سوم پيش؛ در شهر مراغه1355-75يدوره

روش تحقيق
يجامعـه . است» ي تحليل -توصيفي«و روش بررسي آن     » اي توسعه -كاربردي«نوع تحقيق   

 نظـري تحقيـق     مبانيدر اين مقاله بعد از دستيابي به        . باشدمي» شهر مراغه «آماري مورد نظر،    
مـورد نيـاز   هاي عمومي نفـوس و مـسكن، آمـار و اطالعـات             ها و سرشماري  با رجوع به آمارنامه   

هـاي  هـا و تكنيـك  گيري از مدل سپس با بررسي وضعيت فعلي مسكن، با بهره     .دياستخراج گرد 
گيـرد تـا آنگـاه بـه        مارهاي استخراج شده مورد تجزيه و تحليل قـرار مـي          آريزي مسكن،   برنامه
.گرددمبادرت 1402بيني جمعيت و مسكن مورد نياز شهر مراغه تا افق پيش

قچارچوب نظري تحقي
هـاي مهمـي چـون فـراهم آوردن      با آغاز قرن بيست و يكم كشورهاي جهان سوم با چـالش          
در اين بـين سـرپناه مناسـب بـه         . سرپناه مناسب، اشتغال و محيط زيست پايدار مواجه هستند        

 خانوار يا فرد در آن همچون خـواب، اسـتراحت، حفاظـت در برابـر             يدليل وجود نيازهاي اوليه   
. )7: 1367اهـري،   (شرايط زيست در مقابل طبيعت، اهميت بسزايي دارد         شرايط جوي و خالصه     

اند كه تعريف مسكن    در اكثر كشورهاي در حال توسعه به اين نتيجه رسيده         پژوهشگران  امروزه  
.گيردشود، بلكه كل محيط مسكوني را در برميبه يك واحد مسكوني محدود نمي

ت گرفته، مفهوم مسكن عالوه بـر سـاخت         اساس مطالعاتي كه در كشور هندوستان صور       بر
دهـد، كـل محـيط مـسكوني را         فيزيكي كه يك خانواده به عنوان سرپناه مورد استفاده قرار مي          
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 كليه خدمات و تسهيالت ضروري مـورد نيـاز بـراي بهزيـستي              يشود كه دربرگيرنده  شامل مي 
اي از ن بـه مجموعـه  همچنين مسك. تندرستي افراد است  و   هاي اشتغال، آموزش  خانواده و طرح  
.  خدمات فشرده در يـك مكـان فيزيكـي قـرار دارد    يشود كه به منظور ارائه   ميتسهيالت گفته 

اين واژه بدان معناست كه مفهوم مسكن با توجه بـه شـرايط اجتمـاعي اقتـصادي و خـانوادگي             
.)18: 1363مخبر، (كند تغيير مي

شناخت كلي از شهر مراغه
 بـه  1335 نفـر در سـال    36551 درصـد در سـال از        3/3 رشـد     با نـرخ    مراغه جمعيت شهر 

هاي تعداد مهاجرين وارد شده به اين شهر طي سال        .  رسيده است  1375 نفر در سال     132318
 درصد جمعيتي است كه در ايـن مـدت          5/68باشد كه حدود     نفر مي  21686 حدود   75-1365

.ي اين شهر دارداين آمار نشان از مهاجرپذير. به جمعيت شهر اضافه شده است
از .  درصد آنان روسـتا يـا آبـادي بـوده اسـت            1/51 مبدأ ن وارد شده  ا از مجموع كل مهاجر   

از ايـن  .  درصـد شـاغل هـستند    8/90 حـدود    75 درصد جمعيت فعال اين شهر در سـال          6/34
 درصـد در    7/52 درصـد در بخـش صـنعت و          39 بخش كـشاورزي ،     در  درصد 2/7تعداد شاغل   

شهر مراغـه بـه علـت قـدمت زيـاد يكـي از             . )1375مركز آمار،   ( كارند   بخش خدمات مشغول به   
 مغـول، تركمانـان و      ي تاريخي آن از دوره    يابنيه. شودشهرهاي باستاني و تاريخي محسوب مي     

 در محل پايتخت هالكوخان     ي امروز يمراغه. )95: 1381سپهروند،  (صفويان بر جاي مانده است      
ـ           795دست تيموريان در سال   ه  مغول كه ب   مـوازات  ه   هجري ويران شـده در داخـل حـصاري ب

 داشـته  يء اين شهر يك رشد بط1343 تا سال .ساز بنا گرديده است هاي دست رودخانه و كانال  
اما از اين سـال بـه    .  كمربندي احاطه شده است    يوسيلهه  كه در قسمت شرق رودخانه امروزه ب      

ـ       بعد يك رشد سريع در قسمت      در واقـع ايـن     . ي داشـته اسـت    هاي جنوب شرقي و جنـوب غرب
بندي كالبدي شهرهاي سنتي ايران ربض يا حومه شهر مراغـه بودنـد             ها براساس تقسيم  قسمت

.)8: 1380شيعه،( خدماتي شهر قرار گرفتندي شهر در محدودهيكه با توسعه
دوامـي  باشند، داراي بافت روستايي و مـساكن كـم        آباد مي اين مناطق كه پهرآباد و ميكائيل     

از مناطق ديگر   .كننددرآمد را به طرف خود جذب مي      ن روستايي و اقشار كم    استند كه مهاجر  ه
شهرك سهند و گلشهر در شمال شـرقي        توان از دارايي در غرب شهر، شهرك وليعصر،       شهر مي 

اين منـاطق داراي مـساكن      .شوندهاي چند سال اخير محسوب مي     و شرق نام برد كه از توسعه      
گرفته شده   متوسط و باالي جامعه در نظر      يبراي طبقه است كه   كم و متوسط    وياليي با تراكم    

آباد، هاي جنوب غربي، جنوب و جنوب شرقي كه به ترتيب شامل مناطق ميكائيل             قسمت. است
نـشين شـهر مراغـه    شود، مناطق حاشـيه را مي و پهرآباد ) آهندر جنوب ايستگاه راه   (آباد  يوسف

.)417-1371:27، ااور زيستمهندسين مش(گردند محسوب مي

...بررسي تغييرات كمي و كيفي مسكن در شهر
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هاي كمي و كيفي مسكن در شهر مراغهشاخص
 بناهـا و واحـدهاي      ي همـه  . يك روند تكاملي است    يوضع كنوني مسكن در هر شهر نتيجه      
 گذشته  ي ساخت و ساز چندين دهه     ي بلكه نتيجه  ،اندمسكوني شهر در يك زمان ساخته نشده      

راي دستيابي به وضعيت مسكن در هـر شـهري بررسـي            بنابراين ب . )90 :1370توفيق،(باشند  مي
 اسـت كـه      احتيـاج  هـايي براي همـين بـه شـاخص      . هاي مختلف تكاملي شهر الزامي است     دوره

هاي كمي و كيفي مسكن     بررسي شاخص . وضعيت مسكن و تحول آن را در هر دوره نشان دهد          
تـوان بـه كمـك آن     يرود كـه مـ    هاي شناخت ويژگي مسكن به شمار مي       و شيوه  هايكي از ابزار  

گيـري در مـورد   ريـزي و تـصميم  ثر در امر مسكن را شناخت و هـر گونـه برنامـه    ؤپارامترهاي م 
توان در دو گروه    هاي مسكن را مي   بطور كلي شاخص  . )60: 1382ملكي،   (مسكن را تسهيل نمود   

:بندي كردعمده تقسيم

هاي كمي مسكن شاخص-الف
هاي زير پرداختـه  ا كميت مسكن به بررسي شاخصام جمعيت و يحبراي سنجش ميزان ازد 

:شودمي

ـ تراكم نفر در واحد مسكوني1
 سـنجش سـطح زنـدگي      يهاي عمده ميزان تراكم نفر در هر واحد مسكوني يكي از شاخص         

 نـسبت نفـر در      يدهنـده اين شاخص نـشان   . )1378:75احمدي و جهاردولي،    (شود  محسوب مي 
 و در نقـاط     3/5 اين شاخص در شهر مراغـه        1375در سال   . باشد مي )P/H (واحدهاي مسكوني 

دهـد شـاخص     بوده است كـه نـشان مـي        24/5 و   21/5شهري استان و كشور به ترتيب برابر با         
تراكم نفر در واحد مسكوني در شهر مراغه با مناطق شـهري اسـتان و كـشور تفـاوت چنـداني                     

 بوده اسـت    4/5 و   4/6شاخص حدود    اين   1365 و   1355هاي  با توجه به آمار سرشماري    . ندارد
.دهدبه بهبود مسكن در اين شهر را نشان مي روند رو75كه در مقايسه با سال 

ـ تراكم خانوار در واحد مسكوني2
دهنده تعـداد   هاي بررسي كمي مسكن نشان    عنوان يكي از مهمترين شاخص    ه  اين شاخص ب  

ميزان اين شاخص در . )12: 1370سكن، معاونت امور مـ (خانوار در مقابل هر واحد مسكوني است    
 واحـد   100دهـد در مقابـل       بوده اسـت كـه نـشان مـي         19/1 براي شهر مراغه حدود      75سال  

 خانوار اضافي بـا ديگـر خانوارهـا مـسكن           19بنابراين  .  خانوار وجود داشته است    119مسكوني،  
بـوده اسـت كـه      17/1 و   24/1 به ترتيب    65 و   55هاي  اين شاخص در سال   . اندمشترك داشته 

تراكم .  است 65 نسبت به سال     75 و افزايش دوباره آن در سال        65دهنده كاهش در سال     نشان
 براي مناطق شـهري اسـتان آذربايجـان شـرقي و منـاطق      75خانوار در واحد مسكوني در سال   
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بـا مقايـسه ايـن اعـداد بـا تـراكم          .  محاسبه گرديده است   15/1 و   18/1شهري كشور به ترتيب     
توان دريافت كـه شـهر مراغـه از ايـن لحـاظ وضـعيت               در واحد مسكوني شهر مراغه مي     خانوار  

.مطلوبي نسبت به مناطق شهري استان و كشور ندارد

متوسط اتاق در واحد مسكوني-3
دهد كه تعـداد     نشان مي  1355-75هاي نفوس و مسكن     اطالعات حاصل شده از سرشماري    

 و 65، 55هـاي  چنانكه در سـال . اي داشته استفزايندهاتاق در واحد مسكوني شهر مراغه روند        
. اتاق وجـود داشـته اسـت   01/4 و 2/3، 76/2 به ترتيب بطور متوسط در هر واحد مسكوني     75

01/4 و براي منـاطق شـهري كـشور    79/3 براي مناطق شهري استان     75اين شاخص در سال     
سـتان در وضـع مطلـوبي قـرار     شهر مراغه در مقايسه با مناطق شـهري ا     . محاسبه گرديده است  

.كنددارد و با مناطق شهري كشور برابري مي

اتاق براي هر خانوار-4
 هـر خـانوار         75در سال   . هاي تراكم در واحدهاي مسكوني است     اين شاخص يكي از شاخص    

 بـه   65 و   55هـاي   اين رقم در سرشـماري    .  اتاق در اختيار داشتند    37/3اي بطور متوسط    مراغه
 افزايش ميانگين تعداد اتاق براي هر  يدهنده اتاق بود كه در مجموع نشان      76/2 و   23/2ترتيب  

 بـه  75اين شاخص در مناطق شهري اسـتان و كـشور در سـال     .  است 75 به   55خانوار از سال    
باشد كه در مقايسه، شهر مراغه نسبت بـه منـاطق شـهري اسـتان در                 مي 49/3 و   21/3ترتيب  

.دارد، ولي از متوسط مناطق شهري كشور فاصله پيدا كرده استتري قرار وضعيت مطلوب

تراكم نفر در اتاق-5
اين نسبت غالبـاً بزرگتـر از يـك    . دهداين شاخص تعداد افراد را در مقابل هر اتاق نشان مي          

است و هر چه اندازه آن كوچكتر شود نشانه اسـتقالل بيـشتر افـراد خانوارهـا در داخـل واحـد                   
شـود  هاي مهم سنجش كيفيت زندگي محسوب مي      ن شاخص يكي از شاخص    اي. مسكوني است 

.)6: 1375آسايش، ( بحران جمعيت سازمان ملل به كار گرفته شده است يكه توسط كميته
 ايـن  ي بوده است كـه بـا مقايـسه   32/1 حدود 75در شهر مراغه تراكم نفر در اتاق در سال    

مركـز آمـار ايـن    .  بهبود آن را مـشاهده كـرد      بهتوان روند رو   مي 65 و   55يهاشاخص در سال  
 محاسـبه   31/1 و   38/1 براي مناطق شهري استان و كـشور بـه ترتيـب             75شاخص را در سال     

كند ولـي نـسبت بـه منـاطق         ميزان اين شاخص با مناطق شهري كشور برابري مي        . كرده است 
. باالتري قرار دارديشهري استان در رتبه

...بررسي تغييرات كمي و كيفي مسكن در شهر
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تراكم خانوار در اتاق-6
 بـه صـفر     هشـود ميـزان آن هـر چـ        محاسبه مي ) خانوار بر اتاق  ( h/Rين شاخص به صورت   ا

75در سـال  .  وضعيت خوب خانوارها در تصاحب تعداد اتـاق اسـت  يدهندهنزديكتر باشد نشان 
و منـاطق   ) 31/0( بوده است كه تقريباً با مناطق شـهري اسـتان            3/0اين نسبت در شهر مراغه      

65 و   55هـاي   اين نـسبت در سرشـماري     .  سطح قرار گرفته است    در يك ) 29/0(شهري كشور   
اي را در بـه بهبـود وضـعيت خانوارهـاي مراغـه      بوده است كه رونـد رو      36/0 و   45/0به ترتيب   

.دهدتصاحب اتاق نشان مي

كمبود واحد مسكوني-7
 و 65 و 55هـاي   درصدكمبود واحدهاي مسكوني مشخص گرديد كـه در سـال     يبا محاسبه 

درصـد 91/15و درصـد  71/14،  درصـد 12/19ميزان اين شاخص در شهر مراغه به ترتيب   75
.  مسكن در شهر مراغه نسبت به گذشـته اسـت          يبوده است كه نشانگر بهتر شدن ميزان عرضه       

باشد كـه   درصد مي96/12 و  درصد21/15اين ارقام براي مناطق شهري استان و كشور برابر با      
.اغه با مناطق شهري كشور استبيانگر شكاف زياد شهر مر

 نسبت رشد خانوار به واحد مسكوني-8
در بررسي وضعيت مسكن و تعيين ميزان كمبود آن، بررسي روند رشد جمعيـت و متعاقـب     

 واحـدهاي   يبـراي سـنجش عرضـه     . شودآن افزايش تعداد خانوار مهمترين عامل محسوب مي       
:توان از نسبت زير استفاده كردعين مي ميمسكوني با افزايش تعداد خانوار در يك دوره

(h75-h65) / (H75-H65) 

.)1380:79دهقان، ( تعداد خانوار است hتعدا د واحد مسكوني و Hدر اين رابطه 
ي آن اسـت كـه در دوره  ي اين شاخص مساوي يا كمتر از يك باشـد نـشانه     يهر گاه اندازه  

داد خـانوار بيـشتر بـوده و در نتيجـه از ميـزان              مورد بررسي افزايش تعداد مسكن از افزايش تع       
 ايـن شـاخص بزرگتـر از يـك باشـد كمبـود              يكمبود مسكن كاسته شده است و هرگاه انـدازه        

هـاي  اين نسبت طـي سـال  . )معاونت امور مسكن، همان (مسكن ثابت مانده يا افزايش يافته است        
، بـوده اسـت  09/1 كـه  55-65رسد كه در مقايسه با سـال       مي 23/1 در شهر مراغه به      75-65

 مـسكن متناسـب بـا رشـد خـانوار           ي عرضه 65-75هاي  يعني طي سال  . دهدافزايش نشان مي  
ايـن نـسبت در منـاطق شـهري     .  قبل، اين فاصله بيشتر هم شده است      ينبوده و به نسبت دهه    

 وضعيت مطلـوب  يدهندهباشد كه نشان مي07/1 و 57/1 به ترتيب 75استان و كشور در سال      
شهر مراغه نسبت بـه منـاطق شـهري اسـتان در     . باشدن شاخص در مناطق شهري كشور مي    اي

.وضع مطلوب ولي در مقايسه با مناطق شهري كشور از وضعيت مناسبي برخوردار نيست
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كشور  شهري استان و  نقاطهاي كمي مسكن در شهر مراغه، شاخصتغييرات : 1جدول 
1375-1355هاي ي سالدر فاصله

مراغهشهر اهشاخص
يشهرنقاط

استان
يشهرنقاط

كشور

13551365137513751375سال

4/66/53/521/524/5يمسكونواحددرنفرتراكم

واحددرخانوارتراكم
يمسكون

24/117/119/118/115/1

واحددراتاقمتوسط
يمسكون

76/221/301/479/301/4

23/276/237/321/349/3خانوارهريبرااتاق

3/274/132/138/131/1اتاقدرنفرتراكم

45/036/03/031/029/0اتاقدرخانوارتراكم

12/1971/1491/1521/1596/12يمسكونواحدكمبود

واحدخانواربهشيافزانسبت
يمسكون

-09/123/157/107/1

)محاسبات نويسندگان (1375، 1365، 1355سكن، هاي نفوس ممركز آمار ايران، سرشماري:   مأخذ

هاي كيفي مسكنشاخص) ب
 در ثبات خانواده، رشـد اجتمـاعي و اقتـصادي و بـاال بـردن ضـريب       يمسكن نقش با اهميت   

 خـود  ي خـانواده دارد و بـه نوبـه   ي فرهنگي و آرامش روحي اعضا يايمني افراد و خصوصاً ارتقا    
كيفيـت مـسكن از طريـق تعـداد        . )67: 1380آسايش،(د  گذاردركل سيستم شهري نيز تأثير مي     

 تصرف، ميزان دوام و همچنين عمـر        يتسهيالت و امكانات موجود در واحدهاي مسكوني، نحوه       
هـاي كيفـي مـسكن در شـهر مراغـه و            اكنـون وضـعيت شـاخص     . گيري كرد توان اندازه آن مي 
:گرددي آن با مناطق شهري استان و كشور به شرح ذيل تشريح ميمقايسه

...بررسي تغييرات كمي و كيفي مسكن در شهر
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تسهيالت و امكانات مسكن
شودهاي اصلي سنجش سطح زندگي محسوب مي       مسكن يكي از شاخص    يتسهيالت عمده 
شهرهاي جهان بـه كـار بـرده     بحران جمعيت براي سنجش كيفيت در كالن  يكه توسط كميته  

در ايـن جـا درصـد واحـدهاي مـسكوني كـه داراي تـسهيالتي        .)94: 1375آسايش، (شده است 
كشي، كولر، دستگاه حرارت مركزي، دستگاه بـرودت  ي، گاز لولهشكون برق، تلفن، آب لوله    همچ

 و نيـز بـراي      75،  65،  55هـاي   مركزي، آشپزخانه و حمام و مستراح براي شهر مراغه طي سال          
هاي صورت گرفتـه در     برابر بررسي . مناطق شهري استان و كشور مورد بررسي قرار گرفته است         

 افزايش چشمگيري داشته و روز بـه روز بـه           55-75هاي  ت مسكن طي سال   شهر مراغه تسهيال  
اما در مقايسه با مناطق شـهري اسـتان و كـشور در بعـضي از             . كيفيت بهتري دست يافته است    

 در  يكـش تسهيالت مانند مساكن داراي دستگاه حرارت مركـزي، آشـپزخانه، حمـام، گـاز لولـه               
).2جدول(برد وضعيت نامطلوبي به سرمي

 تصرف واحد مسكونيينحوه
 براي مردم ما مالكيت زمين و خانه بيش از آنكه معناي مأوا و سرپناه داشـته باشـد تـصور                    

هـويتي را بـا   بياست و امنيت و ثبات را به همراه دارد و فقدان آن به معناي رها بودن در خالء          
ا بـا اعـداد و ارقـام ثابـت     توان اين ادعـا ر مي. )232: 1381رياضي، (خود به همراه خواهد داشت   

75در شـهر مراغـه در سـال         ) ملكـي اعيـان   + ملكي عرصه و اعيان   (شاخص تصرف ملكي  . كرد
. دهدهاي گذشته تفاوت چنداني نشان نمي     باشد كه در مقايسه با آمار سال       درصد مي  74حدود  

ص كه ايـن شـاخ    بطوري. اما شاخص تصرف استيجاري در اين شهر تحوالت زيادي داشته است          
 تقريباً نصف كاهش يافته است و       7/14 به   65 درصد بوده ولي در سال       8/28 حدود   55در سال 
در مجموع شـاخص تـصرف     .  درصد رسيده است   4/16 مجدداً با افزايش ناچيزي به       75در سال 

ملكي در شهر مراغه نسبت به مناطق شهري كشور در وضعيت مطلوبي قرار دارد، اما با منـاطق           
). 3جدول (وت چنداني ندارد شهري استان تفا
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مراغه،شهردرالتيتسهوامكاناتحسببريمعموليمسكونيواحدها :2جدول

1375-1355هاي  سالي در فاصلهكشورواستانيشهرنقاط

مراغهشهرتسهيالتوامكاناتفيرد
يشهرنقاط

استان
يشهرنقاط

كشور
13551365137513751375سال

7096973/921/99رقبحداقل1
65/241/583/583/49. 5تلفنحداقل2

915/583/7194/96. 4كشيلولهآبحداقل3
0009/326/48كشيگازلولهحداقل4
35/76/27/55/0. 2كولرحداقل5

حرارتدستگاهحداقل6
07/16/48/71/10يمركز

وحرارتدستگاهحداقل7
003/09/07/1يكزمربرودت

0528/807/833/89آشپزخانهحداقل8
0491/772/735/84حمامحداقل9
98997/995/996/99مستراححداقل10
)محاسبات نويسندگان(1375، 1365، 1355هاي مركز آمار ايران، سرشماري نفوس و مسكن، سال: مأخذ

 تصرف محل سكونت در ي مسكوني معمولي  برحسب نحوهي واحدها خانوارهاي معمولي ساكن در:3جدول 
1375 و 1365هاي  در سالمناطق شهري استان و مناطق شهري كشورشهرمراغه،

شهريمناطق
تعداد افراد در 

خانوار
عرصه ملكي

اعيان
ملكي 
اعيان

اياجاره
دربرابر 
خدمت

سايرمجاني

137572,91,116,417,61سال 

136574,22,614,715,81,6سال  شهر مراغه

135571,561,228,80,055,91,4سال 

مناطق شهري 
استان

137572,81,9113,721,667,631,28سال 

مناطق شهري 
كشور

137576,974,429,391,946,061,21سال 

)محاسبات نويسندگان (1365،1375هاي مركز آمار ايران، سرشماري هاي نفوس و مسكن، سال: مأخذ

...ررسي تغييرات كمي و كيفي مسكن در شهرب
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نسبت مساكن با دوام
 رونـد رو بـه بهبـودي را نـشان           75 تـا    55مساكن شهر مراغه به لحاظ ميزان دوام از سـال           

كـه  بطـوري . اما در مقايسه با مناطق شهري استان و كشور وضـعيت مطلـوبي ندارنـد          . دهندمي
صد بوده اسـت، در همـان سـال ايـن          در 5/51،  75ميزان مساكن بادوام در شهر مراغه در سال         

 ميـزان  يدهنده بوده كه نشان6/76 و 71/51درصد در مناطق شهري استان و كشور به ترتيب      
).4جدول شماره(باالي استحكام مساكن در مناطق شهري كشور است 

ومناطق شهري استان كار رفته  در شهرمراغه،ه واحدهاي مسكوني  معمولي برحسب مصالح ب:4جدول 
1375 و 1365، 1355هاي  در سالمناطق شهري كشور

بادوامسالمناطق شهري
بادوام 
متوسط

اظهارنشدهدوامبيدوام كم

13755/514/416/52/02/1
13654/423/472/93/09/0 شهر مراغه
13555/115/539/342/00

137571/5978/3225/558/068/1مناطق شهري استان

13756/763/159/52/20اطق شهري كشورمن

)محاسبات نويسندگان (1375و 1365، 1355هايمركز آمار ايران، سرشماري هاي نفوس و مسكن، سال: مأخذ

عمر واحد مسكوني 
 سال عمـر  5 الي   1 درصد واحدهاي مسكوني بين      5/18 در شهر مراغه     75مار سال   آمطابق  
 درصد مـساكن    1/32 بنا شدند و حدود      65-69هايي سال ه درصد آنها در فاصل    6/21داشته و   

اند كـه نـسبت بـه گـروه هـاي ديگـر، واحـدهاي         احداث شده55-64هايي سالنيز در فاصله  
 سـاخته   45 درصـد از مـساكن قبـل از سـال            4/12تنها  . مسكوني بيشتري را در برگرفته است     

امـا در   . حدهاي مسكوني را در بردارد    اند كه در مقايسه با گروههاي ديگر كمترين ميزان وا         شده
انـد كـه     احـداث شـده    70-75هـاي   ساليدرصد از مساكن در فاصله    19مناطق شهري كشور    

 فعال بودن بخش مسكن در سطح مناطق شهري كشور نسبت به شـهر مراغـه و                 يدهندهنشان
ت گيـري، در وضـعي  بنـدي و نتيجـه   بـه عنـوان جمـع     ).5جدول(باشدمناطق شهري استان مي   

بـه جـز شـاخص    . مسكن به لحاظ كمي در شهر مراغه در طول زمان بهبود حاصل شـده اسـت        
ي، در بقيـه   75تراكم نفر در واحد مـسكوني و شـاخص كمبـود واحـدهاي مـسكوني در سـال                   

شـود و در مقايـسه بـا منـاطق شـهري كـشور از وضـعيت                 ها سير صعودي مشاهده مي    شاخص
شـود و در مقايـسه بـا    هايي از بهبود ديده نميي نشانهبه لحاظ كيف  . تري برخوردار است  مناسب

از سوي ديگـر وضـعيت عرضـه و    . تري قرار دارد پايينيمناطق شهري استان و كشور در مرتبه 
.تقاضاي مسكن در اين شهر روند كاهشي داشته است
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مناطق شهري استان و مناطق شهريعمر واحدهاي مسكوني در شهرمراغه، : 5جدول 
1375از ابتداي سال  كشور

يشهرنقاطمراغههاي در  سالمساكنعمر
استان

يشهرنقاط
كشور

1370-755/185/170/19
1365-696/212/208/18
1355-641/324/340/37
1345-545/143/147/13

454/125/125/10سالازقبل

8/01/11/0نشدهاظهار
)محاسبات نويسندگان (1375مار ايران، سرشماري نفوس و مسكن، مركز آ:         مأخذ

بيني جمعيت شهر مراغهپيش
 شـهري، قبـل از هـر چيـز بايـد تـصوير و               يريزي مربوط به رشد و توسـعه      اصوالً در برنامه  
: 1380كرماني،  صباغ( مورد نظر داشت     يآن براي دوره  بيني جمعيت و پيش   يشناختي از مقوله  

بيني تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز شهر مراغه ابتدا بايـد ميـزان           اين براي پيش  بنابر. )253
با مبنا قـراردادن اطالعـات      .ددست آور ههاي آتي ب  جمعيت و تعداد خانواراين شهر را براي سال       

اي،  و بـا توجـه بـه مفروضـات پايـه           Peopleاي  افزار رايانه  و با استفاده از نرم     82جمعيتي سال   
كل، اميد به زندگي در هنگام تولـد و ميـزان مهـاجرت و همچنـين براسـاس تحـوالت                    باروري  

براسـاس ايـن فرآينـد      . هاي گذشته به پيش بيني جمعيت مبادرت شده است        جمعيتي در سال  
ــال  ــت در س ــايجمعي ــب 1402 و 97، 92، 87ه ــه ترتي  و 223202، 200179، 179559 ب

. خواهد رسيد245949

1402 و تعداد خانوار در شهر مراغه تا افق برآورد جمعيت: 6جدول 

تعداد خانواربعد خانوارتعداد جمعيتسال

138216182728/437810

138717955924/442349

139220017917/448005

139722320209/454573

140224594503/461030
محاسبات نگارنده: مأخذ

...بررسي تغييرات كمي و كيفي مسكن در شهر
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بيني مسكنپيش
بيني نياز به مسكن در شهر مراغه پيش-لفا

ي از روش خام بـرآورد      ابراي مشخص كردن تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز در هر دوره          
:)87: 1382پورمحمدي، (شود مبتني بر نياز استفاده مي

)()()( trutHuHtE ++−=

Uد خانوارهـا؛  تعـدا H ؛ t واحدهاي مـسكوني مـورد نيـاز تـا زمـان      E (t)كه در اين رابطه 
تعـداد   ru (t) تعداد خانوارهاي اضـافه شـده در طـول دوره؛ و   H (t)واحدهاي مسكوني موجود؛ 

.نياز به تخريب و تجديد بنا خواهند داشتtواحدهاي مسكوني است كه تا زمان
از آنجا كه هر ساله تعدادي از واحدهاي مـسكوني موجـود در شـهر بـه داليـل متعـددي از         

هاي شهري، خراب كـردن     ا قديمي بودن، نيازهاي دولت براي ايجاد زيرساختمان       جمله خرابي ي  
دهقـان،   (شودمسكن كم تراكم براي افزايش تراكم و يا حتي به خاطر از مد افتادگي تخريب مي         

يبـراي محاسـبه   . هاي آتي نيز برآورد شـود      بنابراين الزم است ميزان تخريب براي سال       ).همان
:)214: 1377اميري، (شود ل زير استفاده ميميزان تخريب از فرمو

 درصد  99/2 در شهر مراغه حدود      65-75هاي  با توجه به فرمول باال ميزان تخريب در سال        
دليـل ايـن   . باشـد  تخريب شديد مساكن در اين شـهر مـي  يدهندهدر سال بوده است كه نشان   

. به خاطر افزايش تراكم باشد    تواند يكي فرسودگي مساكن بافت مركز شهر و ديگري تخريب           مي
تـوان ميـزان تخريـب را    مـي ،  خواهد رسيد1402درصد در افق  2كه اين ميزان به     فرض اين با  

.هاي پنج ساله محاسبه نمودبراي دوره
 واحـد   42277 سال آينده شـهر مراغـه بـه          20بيانگر اين است كه در      ) 7 (يجدول شماره 

 درصـد  2/8 درصد نياز ناشي از افزايش خانوار و 49د مسكوني نياز خواهد داشت كه از اين تعدا    
هاي احتمـالي   درصد مربوط به تخريب8/42كمبود مسكن در آغاز دوره خواهد بود و همچنين          

.است كه بايد مجدداً ساخته شوند

درصدتخريب در يك دوره= )65-75هاي در سالدهشواحدهاي ساخته+ 65در سالموجودي مسكن (-75در سالموجودي مسكن ×100
65موجودي مسكن 
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1402افقتاسالپنجهريفاصلهبهمراغهشهرنيازموردمسكونيواحدهايبينيپيش : 7جدول
مسكونيواحدهايكمبود

دورهابتدايدر
تخريبيواحدهاي

رشدازناشينياز
خانوار

دوره

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
جمع

1382-8720603/5941228/2239471/1910129

1387-922842/845682/2550052/249857

1392-977496/2145913/2558643/2811204

1397-14023820/1148347/2658704/2811086

34750/100181150/100206860/10042276جمع

محاسبات نگارنده:    مأخذ

بيني تقاضا براي مسكن براساس روند گذشته پيش-ب
هاي تراكم، شاخص نفر در مسكن، يا عكس آن، واحد مسكوني به ازاي نفـر،               سنجهدر ميان 

هاي اين شاخص در طـي زمـان در برگيرنـده و متـأثر از           دگرگوني .هاستاز معتبرترين شاخص  
مـسكن در اقتـصاد، بـه    رات در بعد خانوار، و توان توليـد يرشد خانوارها، تغي:عوامل مزبور است 

تحـول  (و جمعيتـي    ) سـاختمان تحوالت بخش مسكن و   (عوامل اقتصادي   عبارت ديگر تأثيرات  
بدين ترتيب . ش مسكن، در اين شاخص نهفته است     هاي بخ بر روند دگرگوني  ) جمعيت و خانوار  

انـداز  توان با بررسي تحوالت گذشته در اين شاخص و تسري آن به آينده تصويري از چـشم                مي
.)37: 1376رفيعي، (آتي مسكن طرح نمود

:هاي زير استوار استفرضر اساس روند گذشته، ببيني آينده برپيش
 بـاقي  5/4كنـد و در حـد   در مراغه تغييري نمي ميانگين وسعت خانوار    : 1402تا سال -1

. خواهد ماند
حد نهايي تراكم مطلوب برابر يك واحد مسكوني بـه ازاي يـك خـانوار اسـت، بـدين                   -2

ـ              يترتيب كرانه  ه  زيرين شاخص مسكن به ازاي نفر، معادل معكوس وسـعت خـانوار ب
. آيددست مي

22173.0
5.4

1
==K

شونــده  هـاي اشبــاع  كـه بيـان مناسبــي بـراي پديـده     » وژسـتيك ل«حال با به كار بردن تابع   
:)1383:227زياري، ( زير را برآورد كرد يتوان رابطهباشد ميمي
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btae
Kty ++

=
1

)(

y(t) :  شاخص واحد مسكوني به ازاي نفر در سالt
e =  عدد ثابت اولرa,b =پارامترهاي ثابت هستند .

 و اطالعات مربوط به شاخص واحد مـسكوني بـه ازاي نفـر بـراي               Kبا در نظر داشتن مقدار      
: هاي گذشته يعنيسال

y0 = 0.15585 55 شاخص مسكن به ازاي نفر در سال
y1 = 0.18646 75شاخص مسكن به ازاي نفر در سال

.  را محاسبه كردbو aتوان پارامترهاي مي

8611.0ln
0

0 −=
−

=
y

yKa

0402.0
)(
)(ln1

01

10 −=







−
−

=
yKy
yKy

n
b

بـرآورد كنـيم ايـن ميـزان        را  1382اساس اين پارامترها اگر تقاضا براي مسكن در سال          بر
 ضـرب  1382حال اگـر بـه جمعيـت سـال    .  شاخص مسكن در ازاي فرد 22069/0برابر است با    
اگر . 1 واحد مسكوني خواهد بود كه از ميزان جاري آن فاصله بسياري دارد            35342كنيم حدود   

. استفاده شـود  ) 55 و   65 و   75(هاي سه مقطع زماني     هاي سال  از داده  Kدست آوردن   ه  ي ب برا
اين برآورد با ملحوظ داشـتن       ()1370:87توفيق ،   (  را بدين شرح حساب كرد       Kتوان مقدار   مي

):عدم تغييرات در نقش اقتصادي انجام شده است

18881.0)(2
2
120

20
2
1210 =
−

+−
=

yyy
yyyyyyK

 واحـد   30412،  1382وم مقدار مسكن مورد تقاضا تا سـال          در فرض د   Kبا توجه به ميزان     
بينـي تقاضـاي مـسكن از فـرض دوم          بنـابراين بـراي پـيش     . است كه به واقعيت نزديكتر اسـت      

.شوداستفاده مي

 تعداد واحد مـسكوني افـزوده شـده بـه مـساكن       1375-82ي  ها احداث ساختمان در سال    هايوانهبراساس آمار تعداد پر   -1
 واحـد رسـيده   30532 بـه  82، تعداد واحد مـسكوني در سـال        75 واحد است كه با موجودي سال        5862مراغه حدود   شهر
.است
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K= 1888/0بامسكونيواحد/  نفرونفر/ مسكونيواحدهايهاينسبتبينيپيش:8جدول

عنوانسال
واحد
نفر/مسكوني

تعداد
عيتجم

تعداد
مسكن

درنفر
واحدمسكوني

تعداد
خانوار

درخانوار
واحدمسكوني

1382y820/187931618273041232/53781024/1

1387y870/18837179559338233/54234925/1

1392y920/18859200179377523/54800527/1

1397y970/18872232024211829/55457330/1

1402y14020/188752459494642329/56103031/1

نويسندگانمحاسبات :   مأخذ

 واحد مسكوني خواهد داشت كه با برآورد تعـداد          46423 حدود   1402مراغه در پايان سال     
ل آ خواهد بود كه بـا تـراكم ايـده   3/1خانوار در اين سال تراكم خانوار در واحد مسكوني برابر با        

 نفر در واحد مسكوني در      32/5تراكم نفر در واحد مسكوني نيز از        . هد داشت  فاصله خوا  3/0آن  
اسـاس  بيني بر كه پيش با توجه به اين   .  خواهد رسيد  1402 سال    نفر در افق     29/5 به   82سال  

اني در ارقام شاخص صورت نگرفته، حتي تراكم        دروند گذشته صورت گرفته در نتيجه تغيير چن       
4تواند به دليل كاهش بعد خانوار به        ديد هم شده است كه اين مي      خانوار در واحد مسكوني تش    

اسـاس جـدول    بر.نفر و روند ثابت ساخت و ساز باشد كه باعث افزايش اين شاخص شده است              
هاي پنج سـاله تـا     بيني ميزان تخريب در دوره     واحدهاي مورد تقاضا و همچنين پيش      دتعدا) 9(

 واحـد   32710 حـدود  1402موع در پايان سـال      در مج .  مشخص گرديده است   1402 سال افق
 درصـد  1/51 درصـد تقاضـاي جديـد و    9/48مسكوني مورد تقاضا خواهد بود كه از اين تعـداد    
.باشدتقاضا براي ساخت مجدد ناشي از تخريب بنا مي

1402 سال افقتاسالهپنجهايدورهدروسازساختوتخريبميزانبينيپيش: 9جدول

دوره
براياضاتقتعداد

مسكن
تخريبنرخ

تعدادواحدهاي
تخريبي

مسكنساختميزان

1382-8734112.741067517
1387-9239292.542288157
1392-9743662.241538519

1397-14024305242128517

160111669932710جمع

ويسندگان محاسبات ن:    مأخذ
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يازهاي آتي شهر براي نيفضاهاي قابل توسعه
مهمترين موانـع  .  خود داراي موانع طبيعي و انساني بسياري است       يشهر مراغه براي توسعه   

هستند كه از عوامـل عمـده محدودكننـده         توسعه شهر، باغات و مزارع و روستاهاي مجاور شهر        
اين موانع نواحي شمالي، شـمال غربـي، جنـوب، جنـوب غربـي و               . شودرشد شهر محسوب مي   

معـدن سـنگ و      رصدخانه در غـرب شـهر،      يبعالوه تپه . گيرندز شرق را در بر مي     هايي ا قسمت
آهن در جنوب شهر، و خود رودخانه صافي چاي در غرب، و ارتفاعات اطـراف نيـز                 تأسيسات راه 

 پيوسته شـهر    يامكان توسعه ).1نقشه  (روند  شمار مي ه   شهر ب  يعنوان عوامل محدودكننده  ه  ب
منفـصل متمركـز در     نيمـه ي   توسـعه  وهاي ياد شده وجـود نـدارد        به علت موانع و محدوديت    

ـ ) شهرك وليعصر (اراضي باير شرق      هكتـاري در  100صـورت پراكنـده در قطعـات حـداكثر    هو ب
بـه غيـر از   . )427: 1370ا،مهندسين مشاور زيـست (ديمزارهاي جنوب غرب تپه رصد ممكن است  

تـوان بـا   خل بافت مركزي اسـت كـه مـي     دا ي شهر در محدوده   يآن محل مناسب براي توسعه    
.هاي آتي در نظر گرفتافزايش تراكم و بازسازي نواحي فرسوده براي توسعه

هاي داخلي شهر مراغهپذيري بافتتوان مسكن
باشد كه زمين خـالي     شهر مراغه مانند اكثر شهرهاي سنتي ايران داراي بافت متمركزي مي          

هاي شـهري  هاي موجود در داخل شهر يا به كاربرينزمي. شوددر داخل آن خيلي كم ديده مي  
حـال اگـر پايـداري      . ها تـصرف شـده اسـت       باغات و تاكستان   يتوسعهبراي  اختصاص يافته، يا    

هاي موجود شهري بدانيم و نه گـسترش شـهر          شهري را تنها از طريق هدايت توسعه به گستره        
نها از طريـق افـزايش تـراكم قابـل          هاي زراعي، در اين صورت ت     به سوي پيرامون باغات و زمين     

.)30: 1379بروتون و همكاران، (دسترسي است 
 حـدود   1402و نرخ تخريب مـساكن تـا پايـان سـال            ) تابع لوژستيك (اساس پيش بيني    بر

توانـد  در صورت افزايش تراكم به دو برابر فعلي، مي        .  واحد مسكوني تخريب خواهد شد     16699
 در  .گو باشد درصد از تقاضا براي مسكن را جواب      100يت و    درصد نياز ناشي از رشد جمع      1/69

اگر به فرض ايـن تـراكم بـه دو    . واحد خواهد رسيد8944بافت مركزي شهر ميزان تخريب به      
 درصـد از  8/55 درصد نياز ناشي از رشد جمعيت و 2/43تواند  برابر وضع فعلي افزايش يابد، مي     

 شهر تـأمين  يف نمايد و مابقي نيازها بايد در حومه را برطر1402تقاضا براي مسكن را تا سال  
.شود

 اقليمـي قـرار دارد داراي آب و   2با توجه به اينكه مراغه يكي از شهرهايي است كه در گروه       
 كـاربري مـسكوني در   يمتوسط سرانه. هواي سرد در زمستان و تقريباً معتدل در تابستان است    

 متـر مربـع   101ها تقريبـاً معـادل    كل كاربريينه مترمربع و متوسط سرا 46اين گروه اقليمي    
بقيه  درصد 7/54 درصد به بخش مسكوني و       3/45 ساخته شده هم     ياز كل سطح سرانه   . است
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از . )175: 1383زيـاري،  ( اختصاص دارد ...به ساير خدمات از جمله تجاري، آموزشي، بهداشتي و       
 نفر به جمعيـت شـهر افـزوده         84122 حدود   1382-1402هاي   زماني سال  يآنجا كه در دوره   

 هكتار فضاي جديد براي اسكان ايـن تعـداد   63/849اساس استاندارد فوق حدود    خواهد شد بر  
 داخلـي شـهر     يبنابراين با افزايش تـراكم در واحـدهاي تخريبـي در محـدوده            . نياز خواهد بود  

 هكتـار   54/262يـاز بـه     در نتيجه فـضاي مـورد ن      .  درصد از نيازها را تأمين كرد      1/69توان،  مي
هـاي   هكتار آن به فضاي مسكوني و بقيه به كاربري      9/118تقليل خواهد يافت كه از اين ميزان        

شـرقي و  هـاي شـرقي، جنـوب   توانـد در قـسمت   اين مقـدار زمـين مـي      . يابدديگر اختصاص مي  
.برطرف سازديابي شود و نياز بقيه افراد راغربي شهر مكانجنوب

 شهر مراغهيهاي توسعه موانع و قابليت : 1نقشه 

N 1:50000مقياس    

...بررسي تغييرات كمي و كيفي مسكن در شهر
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 شهرييشكل و الگوي توسعه
طبـق ايـن نظريـه بهتـرين        . يكي از الگوهاي شكل كلي شهر، الگوي ستاره اي شكل اسـت           

چنـين شـهري داراي يـك      . اي شعاعي اسـت   شكل براي هر شهر متوسط تا بزرگ، شكل ستاره        
 راه ارتباطي اصلي به آن      8 تا   4ط است كه    لهاي مخت بريرمركز شهري عمده با تراكم زياد و كا       

. شودمنتهي مي
اين الگو توجيه منطقي شكلي است كه با رشد سريع مركز شهري فشرده شده و در امتـداد                  

الگـوي  . صورت خودبه خـودي پديـدار گـشته اسـت        خطوط ارتباطي عمومي جديدالتأسيس، به    
را مجاز ولي مراكـز درجـه دوم   ) هريش( متراكم و فعال يوجود آمدن يك مركز عمده    همذكور ب 
. )496: 1376لينچ، (پذيرد هاي ديگر را تنها با تراكم متوسط و يا حتي كم ميو فعاليت

. شهر مراغه به لحاظ موقعيت جغرافيايي خاص، دقيقاً چنين شكلي را به خود گرفتـه اسـت                
ي ديگـر كـه در جهـت    و نواحاست هاي مختلط اين شهر داراي يك مركز با تراكم زياد، كاربري    

بـا توجـه بـه محـدوديت        . باشـند خطوط ارتباطي رشد كردند، داراي تراكم متوسط تا كـم مـي           
 آن، ضروري است كه شهر بـه صـورت فـشرده     يفيزيكي شهر و نبود فضاهاي الزم براي توسعه       

هـاي اقتـصادي، اجتمـاعي و       در اين صورت با توجه بـه ويژگـي        . هاي موجود رشد كند   در بافت 
)53: 1379چايلد،  (1ايسازي خوشه  متراكم با مساكن كوتاه مرتبه و خانه       ي شهر توسعه  طبيعي

 خريـد زمـين و     يزيـرا ايـن الگـو هزينـه       .  مطلـوبي بـراي ايـن شـهر باشـد          يتواند گزينـه  مي
هاي اضـافي همچـون باالبرهـا و    آورد و هزينههاي آن را براي سازندگان آن پايين مي    زيرساخت

.ها را در خود نداردبوط به بلندمرتبهديگر خدمات مر
ي ي روسـتا  منـشأ  درصد مهاجرين شـهر مراغـه داراي         1/51از طرف ديگر با توجه به اينكه        

توانـد مـورد    سـازي نمـي   باشند و غالباً احتياج به مسكن دارند، الگوهايي نظيـر بلنـد مرتبـه             مي
. آل نيـست  دار ايـده  هـاي بچـه   ههاي بلند بـراي خـانواد     اصوالً ساختمان . پذيرش آنان قرار گيرد   

توانـد در   هاي نگهداري آنها نمي    باالي تسهيالت زيربنايي و هزينه     يهنهمچنين با توجه به هزي    
ها معموالً براي گروههـاي مرفـه جامعـه    زيرا اين ساختمان. اي باشدتوان مالي خانوارهاي مراغه 

 تـا  2هاي  متراكم با ساختمانيدرصورتي كه الگوي توسعه. )86: 1380شـوئنوئر،  (مناسب است   
. تا خانوار را در يك محيط آرام در كنار هم اسكان دهد6 تا 4تواند  طبقه مي3

 همه در داخل محـدوده و بافـت خـود پاسـخگو             يتواند به نيازها  از آنجا كه شهر مراغه نمي     
 خـود   آتـي يباشد، در راستاي پايداري شهري و حفظ باغات و مزارع مـي توانـد بـراي توسـعه               

هـاي اقمـاري را ايجـاب     شـهرك يالگوي ناپيوسته را براي خود برگزيند در اين صورت توسـعه   
.اندها و باغات احاطه شدهوسيله تاكستانه  كم از شهر قرار گرفته و بيفاصلهكند كه بامي

1- Clustered Housing
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گيرينتيجه
، بررسـي  1355-75هـاي   ي سـال   حاضر دستيابي به وضعيت مسكن در دوره       يمقالههدف  

در شـهر مراغـه    1402بيني جمعيت و مسكن براي افـق        عرضه و تقاضاي آن و در نهايت پيش       
 بهبـود آنهـا در طـول       يدهنـده بررسي وضعيت مسكن به لحاظ كمي در اين شهر نـشان          . است

به جز شاخص تراكم نفر در واحد مسكوني و شاخص كمبود واحدهاي مـسكوني در            . زمان است 
شـهر مراغـه در     . دهـد ير صعودي به طرف مطلوبيت را نشان مي       ها س ، در بقيه شاخص   75سال  

مقايسه با نواحي شهري استان وضعيت مطلوب دارد ولي نـسبت بـه منـاطق شـهري كـشور از                    
. وضعيت نامناسبي برخوردار است

چند كـه رونـد رو بـه رشـدي          به لحاظ كيفي و وضعيت فيزيكي هم مساكن شهر مراغه هر          
. تـري قـرار گرفتـه اسـت       يني پـا  يهري استان و كشور در مرتبـه      داشته اما نسبت به مناطق ش     

بطـوري  . دهدهمچنين وضعيت عرضه و تقاضاي مسكن در اين شهر روند به كاهش را نشان مي 
 در  23/1 به   1355-65ي در طي دهه   09/1كه شاخص نسبت رشد خانوار به واحد مسكوني از          

.باشدسكن در طول اين دهه مي افزايش داشته كه بيانگر كاهش عرضه م1365-75دهه 
هاي فراوانـي بـراي   شهر مراغه به لحاظ موقعيت جغرافيايي خاص خود با موانع و محدوديت    

 ميزان تخريب در ايـن شـهر        يهاي انجام شده و محاسبه    بينياساس پيش بر. توسعه روبروست 
 درصـد نيـاز     1/69تـوان   در صورت افزايش تراكم در مساكن تخريبي به دو برابر وضع فعلي مي            

هـاي موجـود     گـستره  ي در محدوده  1402درصد تقاضا براي مسكن را تا سال        100خانوارها و   
يهاي در فواصل نزديك درحومه    توان شهرك  نيازها مي  يمين بقيه أشهري تأمين كرد و براي ت     

 پايـدار   يبراي همين منظور و در راسـتاي توسـعه        .يابي كرد مكان) جنوب شرقي و شرق   (شهر  
جـويي در مـصرف زمـين و انـرژي الزم اسـت            هاي شهر و صرفه   ري، حفظ باغات و تاكستان    شه

2هاي  اي با ساختمان  سازي خوشه صورت مساكن كوتاه مرتبه و فشرده و خانه       ه  الگوي توسعه ب  
 طبقه گسترش يابد تـا ضـمن جلـوگيري از تخريـب اراضـي كـشاورزي و باغـات، مـانع از                       3تا  

هـاي  از طرف ديگر اين الگوي توسعه مطابق بـا ويژگـي        . رويه گردد گسترش افقي شهر بطور بي    
يتواند در رسيدن بـه توسـعه      اجتماعي و فرهنگي خانوارهاي شهر مراغه است و مي        -اقتصادي

.ترين گزينه تلقي شودپايدار شهري و ايجاد محيط آرام و سرسبز براي ساكنان آن بهينه

...و كيفي مسكن در شهربررسي تغييرات كمي 

Archive of SID

www.SID.ir



1385پاييز و زمستان، جغرافيا و توسعهمجله104

منابع و مأخذ
. 76 و   75 شـماره  . مجله مـسكن و انقـالب      .جش كيفيت زندگي   سن ):1375 (حسينآسايش،-1

.تهران
 فـصلنامه مـديريت     .صد شهر جهان  سنجش كيفيت زندگي در يك    ):1380 (حسينآسايش،-2

.تهران.2 شماره . سال دوم.شهري
.نمونـه مـوردي شـهر كـرج       : ريزي فضايي مسكن  برنامه):1377 (ژندمهرداد  ؛اميري، حكمت -3

دانـشگاه شـهيد    .  دانشكده معماري و شهرسـازي     .ارشد گروه شهرسازي  نامه كارشناسي   پايان
.تهران.بهشتي

 وزارت . مسكن حداقل، مركـز تحقيقـات سـاختمان و مـسكن         ):1367 (اهري، زهرا و ديگران   -4
.تهران.مسكن و شهرسازي

.هـا تـضادها و پيچيـدگي    :  پايـدار شـهري    يهشهر پرتراكم و توسع   ):1379 (برتن و همكاران  -5
.تهران.30 شماره مسلسل . فصلنامه اقتصاد و مسكن.ينا رفيعيترجمه م

. تهران.انتشارات سمت. ريزي كاربري اراضي شهريبرنامه):1382 (پورمحمدي، محمدرضا- 6
مسكن، وزارت مـسكن و     -2: هاي شهرسازي  مباحث و روش   ه مجموع ):1370 (توفيق، فيروز -7

.تهران.  چاپ دوم.ري ايران مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معما.شهرسازي
. ترجمـه ايـرج اسـدي   . فرم شـهر و توسـعه پايـدار       .طراحي مسكن ):1379 (گودچايلد، باري -8

.تهران.4 شماره .فصلنامه شهري
.تهران. چاپ سوم. انتشارات آگاه.شهرنشيني در ايران):1377(ديگران حساميان، فرخ و -9

.تهران. چاپ اول. انتشارات سمت.سكنريزي مبرنامه): 1379 (پورمحمدي،محمدرضادالل-10
ريـزي  هاي كمي و كيفي مسكن در شهر يزد و برنامه         شاخصبررسي): 1380 (دهقان، مهدي -11

.يزد. دانشگاه يزد.نامه كارشناسي ارشد جغرافيا پايان.آتي آن
 مركـز مطالعـات و      .ه آينـد  .مسكن و درآمد در تهـران، گذشـته، حـال         ):1371 (رفيعي، مينو -12

.تهران. چاپ دوم. شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازيتحقيقات 
 ماهنامـه اطالعـات     .ريـزي مـسكن   نقـش دولـت در برنامـه      ):1381 (لحـسن ارياضي، سيدابو -13

.تهران.هشتم شماره هفتم و. سال شانزدهم.اقتصادي-سياسي
. انـشگاه يـزد    انتشارات د  .ايريزي منطقه هاي برنامه  اصول و روش   ):1383 (...زياري، كرامت ا  -14

.تهران. چاپ سوم
. چـاپ اول  .  انتـشارات دانـشگاه يـزد      .ريزي كاربري شـهري    برنامه ):1383 (...زياري، كرامت ا  -15

.تهران
.تبريز. انتشارات احرار تبريز.مراغه در سير تاريخ): 1381 (روند، مجيدهسپ- 16
ــي-17 ــابيرچيما، ج ــهر):1379 (ش ــديريت ش ــدي .م ــز زاه ــه پروي ــردازش و . ترجم ــركت پ  ش

.تهران. چاب اول. ريزي شهريبرنامه
.تهران. چاب اول.انتشارات روزنه.  ترجمه شهرام پورديهيمي):1380 (شوئنوئر، نوربرت-18
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.  انتشارات دانشگاه علـم و صـنعت ايـران         . با شهر و منطقه در ايران      ):1380 (شيعه، اسماعيل -19
.تهران.چاپ دوم

 چـاپ   . انتـشارات سـمت    .)هـا وري و مدل  تئ(اي   اقتصاد منطقه  ):1380 (صباغ كرماني، مجيد  -20
.تهران.اول

چـاپ  . مركـز نـشر دانـشگاهي   .درآمدي به اقتـصاد شـهري  ):1381 (عابدين دركوش، سعيد-21
.تهران. چهارم

. اشـاره بـه تهـران   -ريزي مسكونيبازار مسكن شهري و برنامه):1381 (زهرهدانشپور،عبدي-22
 سـال  .دانـشگاه شـهيد بهـشتي   .رسـازي  دانشكدة معماري و شه.نشرية علمي پژوهشي صفه

.تهران.34 شمارة.دوازدهم
نامه  پايان .ريزي توسعه فضايي مسكن نمونه موردي شهر تبريز       برنامه):1377 (غريبي، قدرت -23

.تهران. دانشگاه شهيد بهشتي.كارشناسي ارشد شهرسازي
ات دانشگاه   انتشار . ترجمه سيدحسين بحريني   .تئوري شكل خوب شهر   ):1376 (لينچ، كوين -24

.تهران. چاپ اول.تهران
. تهران. سازمان برنامه و بودجه.عي مسكناابعاد اجتم):1363 (مخبر، عباس-25
.تهران. استان آذربايجان شرقي. سرشماري نفوس و مسكن سال):1375 (مركز آمار ايران- 26
.تهران. شهرستان مراغه. سرشماري نفوس و مسكن سال):1375 (مركز آمار ايران-27
.تهران.  شهرستان مراغه. سرشماري نفوس و مسكن سال):1365 ( آمار ايرانمركز-28
.تهران. شهرستان مراغه. سرشماري نفوس و مسكن سال):1375 (مركز آمار ايران-29
.تهران. كل كشور. سرشماري نفوس و مسكن سال):1375 (مركز آمار ايران-30
.تهران.ونيهاي تراكم در واحدهاي مسك شاخص):1379 (مركز آمار ايران-31
هـاي احـداث سـاختمان توسـط         نتـايج تفـصيلي اطالعـات پروانـه        ):1381 (مركز آمار ايران  -32

.1376-1381هاي سال.هاي كشورشهرداري
.تهران.هاي توسعه شهري وزارت مسكن و شهرسازيشاخص):1370 (معاونت امور مسكن-33
ي توسعه مسكن شهر    ريزهاي اجتماعي در برنامه   بررسي نقش شاخص  ):1382 (ملكي، سعيد -34

.تهران.104 شماره . بنياد مسكن انقالب اسالمي. فصلنامه مسكن و انقالب.ايالم
.تهران.  وضع موجود. جلد اول. طرح تفصيلي مراغه):1371 (مهندسين مشاور زيستا-35
. جلـد چهـارم    .طرح توسعه و عمران و حوضه نفـوذ مراغـه         ):1367 (مهندسين مشاور زيستا  - 36

.تهران. هااستنتاج از بررسيتجزيه و تحليل و 

...بررسي تغييرات كمي و كيفي مسكن در شهر
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