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عامل اصلی افزایش شهروندان زیر خط فقر سکونت 
شهري

106اره ممقاله ش



بوسیله وزارت مسکن و 78آذرماه 8تا 6مقاله حاضر براي همایش زمین و توسعه شهري که از 
شده است.شهرسازي در دانشگاه تهران برگزار گردید، تدوین

جناب آقاي ریزي و هدایت نیا با برنامهرآتتدوین گزارش توسط سرکار خانم مهندس منصوره م
مهندس سهراب مشهودي انجام شده است.



مقدمه: 
طرح 3تا 2گذرد، در این مدت براي اغلب شهرها ریزي شهري در ایران میسال از برنامهبیش از سی

ها استانداردهاي بهینه سرانه کاربري تهیه شده و تقریباً در تمامی این طرحجامع یا توسعه و عمران شهري 
هاي اساسی شهرها در اندازه شهر، اراضی پیشنهاد و تصویب شده است. جالب اینجاست که باوجود تفاوت

هاي پیشنهادي بسیار به یکدیگر علت استانداردگرائی، اغلب سرانهوضعیت اقتصادي و وضعیت اقلیمی به
مترمربع سبز 12مترمربع مذهبی، 5/0یعنی حدود سه مترمربع آموزشی یک مترمربع درمانی دیک است،نز

مترمربع است.40هاي مختلف بسیار به هم نزدیک و حدود حتی سرانه زمین مسکونی پیشنهادي براي طرح
عمل چه هاي بهینه براي شهرهاي مختلف درنمائیم که پیشنهاد سرانهدر بخش عبد بررسی می

نتایجی داده است؟

ها باتوجه به وسعت و جمعیت شهرهانتایج حاصل از بررسی سرانه- 1
هزار نفر و 500هزار نفر و 500تا 200هزار نفر و 200در هر یک از سه گروه جمعیتی کمتر از 

مگر در مواردي که از نظر شود.هاي غیر انتفاعی با افزایش جمعیت شهر بیشتر میبیشتر، سرانه کاربري
شود.ها میاقتصادي شهر جمعیت چشمگیري داشته باشد.که موجب افزایش سرانه
5/1هزار نفر)، سرانه آموزشی از 200براي مثال در گروه اول (یعنی شهرهاي با جمعیت کمتر از 

هزار 125ر در شهرهاي هزار نفر و سه مت110متر در شهرهاي 2هزار نفر به 70تا 40مترمربع در شهرهاي 
رسد.نفر به باال می

رسد.مترمربع می9/0به 2/0و یا در شهرهاي کوچک و میانی سرانه بهداشتی از 

هاي مختلف شهرهاها در بخشتحقق سرانه- 2
دهد. هاي مختلف درآمدي را در شهر نشان میقیمت زمین شاخصی است که به درستی جایگاه گروه

بندي قیمت اراضی، مناطقی از ر سه شهر میانه، اردبیل و تهران با استفاده از شاخص گروهعنوان نمونه دبه
شهر که به سکونت اقشار اجتماعی پائین، متوسط و باال اختصاص دارند از یکدیگر متمایز شده و ترکیب 

عی بررسی شده کاربري اراضی، سرانه و سهم برخورداري ساکنین هر یک از این مناطق از انواع خدمات اجتما
ها و اقشار اجتماعی مندي گروهاست. نتایج حاصل از این مطالعات نشانگر این بوده که سهم و میزان بهره

مختلف ساکن در محالت مختلف شهر از خدمات با یکدیگر متفاوت و تابع توان اقتصادي و رشد اجتماعی و 
فرهنگی اهالی بوده است.



شهر میانه- 1-2
1375از شهرهاي استان آذربایجان شرقی است که براساس نتایج سرشماري سال شهر میانه یکی 

اند. مطالعه هکتار مستقر شده28/1058نفر جمعیت است که در سطحی حدود 78,104مرکز آمار داراي 
هاي مشابه در مناطق هاي خدماتی در سطح شهر حکایت از عدم برابري سرانه کاربرينحوه توزیع کاربري

هر دارد.مختلف ش
منطقه به ترتیب واجد ارزش باال، متوسط 4طور کلی این شهر براساس ارزش اراضی مسکونی آن بهبه

هزار نفري میانه انتظار وجود تمایزهاي گوناگون و 78شود. با اینکه از شهر باال، متوسط پایین تقسیم می
آید:دست میوجهی بهرود، اما از این بررسی نکات قابل تهاي بارز اجتماعی نمیتفاوت
هاي باال، اختالف باشند یا گروههاي پائین یعنی مناطقی از شهر که داراي اراضی ارزان میبین گروه)1

ها وجود دارد،لحاظ میزان سرانه ساکنین از کاربريمشخصی به
ها لحاظ میزان سرانه کاربريبین دو گروه باال (یعنی اراضی داراي ارزش باال) تفاوت چندانی به)2

علت رانت ناشی از تر (منطقه یک) بهکه در اراضی مرکزي و گرانشود، مگر در موارديمشاهده نمی
پذیر باشد و از هاي عمومی به دشواري امکانموقعیت و مرکزیت منطقه، تخصیص اراضی به کاربري

شهر در ر مرکزنسبت به آن دیگري برتري یابد. به هر حال د2ها در منطقه این رو سرانه این کاربري
هاي عمومی و غیرانتفاعی وجود ندارد و بنابراین هاي تجاري قدرت رقابت براي فعالیتبرابر کاربري

در این مناطق سرانه زمین مسکونی، پارك و فضاي سبز و آموزشی کمتر و در مقابل، سرانه 
مطالعات در دو قیمت اما غیرمرکزي است. با این همه،هاي شهري بیشتر از مناطق گرانپارکینگ

ارزان به مراتب کمتر از هاي خدماتی در نواحی دهد که سرانه کاربريگروه کلی پائین و باال نشان می
طور کلی در این نواحی خدمات بهداشتی، مهد کودك، آمادگی و کاربري ورزشی سایر نواحی است. به

گروه دیگر است. سرانه درصد سرانه اهالی70وجود ندارد. سرانه دبستان ساکنین این نواحی 
درصد و حتی 26درصد، پارك و فضاي سبز 14درصد، هنرستان 30درصد، دبیرستان 10راهنمائی 

هاي مربوطه در گروه دیگر است.سرانه1درصد40هاي مذهبی این نواحی کاربري

هاي معین، باعث شده است تا در هاي شهري (مثل خدمات درمانی) و استقرار آنها در مکانها و کاربريکوچکی شهر میانه و محدودیت فعالیت-1
ارتباط با ارزش اراضی باشد.بیها برخی مناطق، افزایش سهم و سرانه این کاربري



شهر اردبیل- 2-2
اختصاص یافته به هر منطقه با هاي غیرانتفاعی مطلب فوق یعنی وجود تناسب بین میزان کاربري

اقتصادي ساکن در آن، در مورد شهر اردبیل، یعنی مرکز استان اردبیل که حدود - هاي اجتماعیتوان گروه
کند.یکی از شهرهاي بزرگ کشور خواهد شد، بیشتر صدق می1390هزار نفر جمعیت دارد و تا سال 330

اجتماعی - اقتصادياراضی مسکونی و ویژگیلحاظ ارزشاین شهر که داراي شکل شعاعی است به
شود:اهالی به چهار منطقه متمایز تقسیم می

شود و تا بخشی از جنوب شرقی ترین منطقه مسکونی شهر است که از مرکز شهر آغاز میگرانمنطقه یک: 
یابد.شهر ادامه می

توان آن را دومین حلقه ماض میاین منطقه داراي اراضی با ارزش متوسط باالست که با کمی اغ:منطقه دو
توسعه شهري بعد از بخش مرکزي نامید.

دهد و قیمت اراضی داخل آن این منطقه سومین حلقه بعد از مرکز شهر را به خود اختصاص میمنطقه سه:
نسبتاً همگن و داراي ارزش متوسط پائین است.

گیرد که از حداقل ارزش اراضی مسکونی میالیه شهر را دربراراضی پیرامونی یا ناحیه منتهی:چهارمنطقه 
دهند.هاي قدیمی است که امروز شماري از محالت شهر را تشکیل میبرخوردار است و عمدتاً شامل آبادي

اند، یعنی در اجتماعی شهر ساکن- درآمد اقتصاديهاي کمطور کلی در مناطق ارزانی که گروهبه
شود، هزار نفر از جمعیت شهر را شامل می72اراضی مسکونی و درصد 24) که 4ناحیه پیرامونی (منطقه 

شود.هاي فرهنگی، دبیرستان، هنرستان، مهدکودك و پارك و فضاي سبز دیده نمیاثري از کاربري
گیري و ارزش اراضی مسکونی در یک در حلقه ماقبل آخر یا منطقه سوم که از لحاظ قدمت شکل

نفر جمعیت شهر را در خود جاي 136,600درصد اراضی مسکونی و 6/35گیرد و حدود باالتر قرار میرده 
ها نسبت به کل هاي مذکور وجود دارد، لکن اهالی آن از حداقل سرانه این کاربريدهد، برخی از کاربريمی

عبارتی اگر چه در این بخش باتوجه به جمعیت و وسعت قابل توجه آن هنوز مهد کودك و شهر برخوردارند. به
مترمربع براي اهالی)، 12/0ربري فرهنگی وجود ندارد، اما سطوحی ناچیز به پارك و فضاي سبز (با سرانه کا

مترمربع براي اهالی آن) اختصاص 05/0مترمربع براي اهالی) و هنرستان (با سرانه 09/0دبیرستان (با سرانه 
یافته است.

ررسی حاکی از امکان جایگزینی خدمات مقایسه خدمات درمانی و بهداشتی در چهار منطقه مورد ب
، که 4هاي مختلف شهر است. در منطقه حاصل از این دو فعالیت و تأثیر آن در نحوه توزیع آنها در بخش

مترمربع و سرانه 01/0اند، سرانه خدمات درمانی مورد استفاده اهالی حداقل و برابر درآمد ساکنهاي کمگروه
، که ارزش اراضی مسکونی بیشتر است، به 3مترمربع است. در منطقه 12/0خدمات بهداشتی بیشتر و برابر 



سرانه خدمات درمانی افزوده شده و از سرانه خدمات بهداشتی کاسته شده است (در این منطقه سرانه خدمات 
سرانه خدمات بهداشتی به 2مترمربع است). و باالخره در منطقه 05/0و خدمات بهداشتی 03/0درمانی 

ماند، لکن با حرکت به سوي مناطق رسد که در منطقه یک نیز به همین مقدار باقی میمترمربع می29/0
مترمربع (در منطقه 99/0شود تا اینکه حداکثر به ) بر سرانه خدمات درمانی افزوده می1و 2تر (منطقه گران

گردد.) بالغ می1
ترین نقطه شهر، که اتفاقاً سبز در گراننکته شایان توجه دیگر اینکه سرانه کاربري پارك و فضاي

درصد اراضی مسکونی را 4هزار نفر از جمعیت شهر و 9مرکز فیزیکی و تاریخی شهر نیز هست و تنها حدود 
ها و فضاي سبز شهر را با درصد کل پارك56طوري که سهمی برابر رسد، بهگیرد، به اوج خود میدربر می

منطقه از آن خود ساخته است.مترمربع براي اهالی 15سرانه 
اند که ساکنین اي توزیع شدهگونههاي خدماتی در سطح شهر اردبیل بهبه همین ترتیب اکثر کاربري

ها برخوردارند، مناطق گران و داراي ارزش باالي اراضی مسکونی از سهم و سرانه بیشتري نسبت به این کاربري
تر (از نظر ارزش زمین) خود از برتري نسبی برخوردار است. پائینو از این لحاظ هر منطقه نسبت به منطقه 

التفاوت سرانه این این امر (به جز در مورد دبستان) در منطقه یک بارزتر و شدیدتر است. نمودار یک مابه
دهد.منطقه را با سایر مناطق نشان می

ناطق گران را با هم و مناطق طور کلی اگر شهر را تنها به دو منطقه اصلی تقسیم کنیم، یعنی مبه
درآمدتر هاي کمهائی از شهر که گروهتوان گفت که در بخششهر را با یکدیگر درنظر بگیریم، میارزان 
درصد از سرانه همین 27درصد و مذهبی 64درصد، ورشی 4هاي دبیرستان اند، سرانه کاربريساکن

دهد. ضمن اینکه مناطق سه و چهار کالً فاقد اص میتر شهر به خود اختصها را رد دو منطقه گرانکاربري
هاي فرهنگی و مهدکودك هستند.فعالیت

شهر تهران-2- 3
هاي غیرانتفاعی با قیمت زمین را بتوان در شهر تهران و شاید بهترین امکان مقایسه سرانه کاربري

تنهائی از وسعت و جمعیتی در حد میان مناطق بیستگانه آن با یکدیگر یافت. اگر چه هر یک از این مناطق به
باشند. لکن هاي اجتماعی ساکن داراي تنوع نسبی مییک شهر کوچک و میانی برخوردارند و به لحاظ گروه

هاي کلی هر یک از آنها داراي چنان وجه غالبی است که مقایسه آنها به خوبی تفاوت و تمایز میان ویژگی
د.دههاي مختلف شهر تهران را نشان میبخش



مقایسه مناطق مختلف شهر تهران حکایت از برتري نسبی برخی از مناطق بر برخی دیگر به لحاظ 
ارزش زمین مسکونی دارد. چنین تفاوتی بدون شک ناشی از تفاوت تقاضا براي زمین مسکونی و نحوه ترکیب 

اضی در این منطقه است.ها در مناطق است، و تفاوت تقاضا ناشی از توان و بودجه معین متقاضیان ارفعالیت
میلیون ریال است. 27/1میانگین قیمت زمین مسکونی تهران برابر 13761براساس آمار سال 

متوسط قیمت در برخی از مناطق بیستگانه شهر بیشتر و برخی دیگر کمتر از این میانگین است. لکن رتبه و 
مذکور با آنچه که از اطالعات قیمت اراضی اولویت قرارگیري این مناطق به لحاظ متوسط ارزش زمین در سال 

کامالً غالب 6و 1، 3شود چندان تفاوتی ندارد. در کل این دوره برتري مناطق حاصل می1370- 76در دوره 
همواره از 20و 19، 18گیرند و در مقابل مناطق، هاي بعدي قرار میدر رتبه7و 2است و سپس مناطق 

باشند.ی برخوردار میکمترین متوسط قیمت زمین مسکون
هاي آماري حکایت از تبعیت هاي غیرانتفاعی در این مناطق و انجام آزمونمطالعه سرانه کاربري

درمانی از قیمت زمین مسکونی -هاي آموزشی، فرهنگی، ورزشی و بهداشتیدار مقدار سرانه کاربريمعنی
درصد تغییرات سرانه کاربري 36گذارد. لکن اثر میها دارد. اگر چه عوامل دیگري نیز بر مقدار سرانه کاربري

درماي ناشی از - درصد سرانه بهداشتی43درصد سرانه ورزشی و 14درصد سرانه فرهنگی، 51آموزشی، 
باشد.تغییرات قیمت تأمین مسکونی می

که 2ئیمبندي نمااي طبقهگونهطور کلی چنانچه ارزش زمین مسکونی در تهران را در چهار گروه بهبه
هاي غیرانتفاعی را در این ترتیب داراي ارزش باال، متوسط باال، متوسط پائین و پائین باشند، و سرانه کاربريبه

مندي ساکنین مناطقی که به لحاظ ارزش اراضی در شود که میزان بهرهچهار گروه بررسی نمائیم، مالحظه می
، ورزشی با 92/1درمانی با سرانه -، بهداشتی01/1رانه هاي آموزشی با ساند، از کاربريگروه یک واقع شده

مندي ساکنین مناطق مترمربع بیشترین است و در مقابل، میزان بهره32/2و فرهنگی با سرانه 75/1سرانه 
طور عبارتی بهالذکر کمترین است. بههاي فوقاند از کاربريواقع شده4تر که در گروه داراي زمین ارزان

067/0و فرهنگی 76/0، ورشی 76/0درمانی - ، بهداشتی85/0هاي آموزشی این مناطق سرانهمتوسط در 
مترمربع است.

رغم ارزش نسبی (علی12و 11هاي نسبتاً باالي مناطق نکته شایان توجه تأثیري است که سرانه
ز مناطق مرکزي و قدیمی گذارند. در این دو منطقه که امی3هاي گروه تر اراضی آنها) بر روي متوسطپائین

هاي انتفاعی که هاي مسکونی به کاربريتوجهی از کاربريعلت تغییر وسعت قابلباشند، بهشهر تهران می

.26بولتن اقتصاد مسکن شماره -سازمان ملی زمین و مسکن-1
، 15، 17و مناطق 3در گروه 16و 12، 9، 11، 10، مناطق 2در گروه 14و 5، 13، 4، 8در گروه یک، مناطق 2و 7، 6، 1، 3به ترتیب مناطق - 2
گیرند.قرار می4در گروه 18و 19، 20



مندي منجر به جابجائی و انتقال بخشی از جمعیت ساکن این مناطق به مناطق جدیدتر شده، سهم بهره
ساکنین فعلی از خدمات غیرانتفاعی افزایش یافته است.

هاتوسعه شهرها در خارج محدوده و سرانه-3
ها یعنی سهم اندك آنها در نواحی پیرامونی و سهم بیشتر آنها در نواحی البته این تفاوت سرانه

رفت باز هم باالتر می"خط فقر سکونت شهري"ها عنوان عامل مثبت عمل کرده و بدون این تفاوتمرکزي به
د ساخت و ساز شهري در خارج محدوده صورت گرفته که به معناي وجود درص15طور متوسط با این همه به

طور چشمگیر سقوط ها بهها نه تنها سرانهدرصد شهروند زیر خط فقر سکونتی است، در این بخش15حداقل 
دهی تأسیسات زیربنائی (حتی معابر) نیز کاسته بر آن از سطح سرویسکرده و به صفر نزدیک شده، بلکه عالوه

است.شده
علت کمبود زمین شهري نیست، چون در همین شهرهاي نشینی بهتوجه است که حاشیهلکن شایان

نشینی صورت برابر سطحی که در آن حاشیه5/1درصد سطح شهر یعنی 23مورد مطالعه در پایان دوره طرح 
اند و در آنها تر بودهها موفقنهصورت فضاي خالی باقی مانده بود و اتفاقاً هرچه شهرها در استقرار سراگرفته، به

نشینی بیشتر صورت گرفته است.استاندارد سطح شهرنشینی باالتر رفته، حاشیه

شهر
جمع سطحساخته نشده داخل محدودهساخت خارج محدوده

ساخته شده و نشدهدرصدسطحدرصدسطح هکتار
- 1902040030210مراغه
- 1578105940902اراك

- 445155825/19137رشت
- 4501555022100زاهدان

+5302026510265یزد
- 370026420030500شیراز

-10032400222300بندرعباس
557210789601633884جمع

- 79615128023484متوسط

ریزي شهريعدالت کور در برنامه-4
هائی، مثل سطح اقتصادي شهرها توجه به تفاوتخواهی کور، بدونعدالتریزان شهري براساس یک برنامه

اند.و تفاوت درآمدي اقشار مختلف ساکن یک شهر همواره سعی در اعمال استانداردهاي بهینه و برابر نموده



ریزي شهري نیست، باال بردن این در حالی که وقتی تغییر در درآمد شهروندان در حیطه عمل برنامه
هاي استانداردها و یکسان درنظر گرفتن آن براي مناطق متمایز و متفاوت شهر، به معناي باال بردن هزینه

خواهانه نیست، بلکه برعکس کامالً در جهت دفع آنها و عدم حضور شهروندان بوده و نه تنها در عمل عدالت
است."آوازه افکندن و از راست شدنچپ"ایشان در شهر و مصداق تمثیل 

کشیدند و فقط اقشار معینی را به ریزي با روشی که براي شهرها حصار میدر واقع این روش برنامه
شود و در این روش با دادند تفاوتی ندارد. جز اینکه در آن شکل الاقل براي دیگر اقشار فکري میشهر راه می

شوند.ریزي حذف میتصور غلط حضور آنها در شهر اصوالً از برنامه

هاسازي و سرانههاي آمادهطرح- 1-4
هاي سازي آن براي گروهرغم وجود زمین تقریباً ارزان و سعی در آمادهسازي، بههاي آمادهدر طرح

طور متوسط دو دهک ها، بهعلت همین استانداردگرائی بهینه در پیشنهاد سرانهمتوسط به پائین، به
عنوان اند. بهریزي و طراحی مسکن حذف شدها نبوده، و از برنامهدرآمدي، قادر به تأمین هزینه زمین و بنپائین

21درصد، در بلیتی شوشتر 7/10درصد، در کوي رضوان اردبیل 5/6مثل در کوي فرهنگیان هادي شهر 
درصد زیر این خط فقر 28درصد و در شهرك نصر میاندوآب 25درصد، در شهرك سهند مراغه 

."براي شهروندان موجب شر و دفع آنها شده استخواهی یعنی بهینه"اند.مانده

حلجستجوي راه- 5
یابد. قیمت زمین پذیري سکونت شهري در قیمت زمین مسکونی براي اقشار مختلف، تجلی میامکان

شود:از دو بخش تشکیل می
شامل قیمت زمین بکر که معموالً ناشی از بازدهی اقتصادي آن و همینطور مکان آن نسبت اول، قیمت پایه:

به مرکز شهر، است.
که ناشی از ایجاد امکاناتی مثل تأسیسات و تجهیزات شهري، معابر و سازي شده:دوم، قیمت زمین آماده

باشد.خدمات در دسترس، می
توان وص بخش دوم آن) با درآمد خانوار همخوان باشد، میخصبنابراین هرگاه این ارزش یا هزینه (به

گرائی حتی در اراضی براي اقشار مختلف، سکونت شهري را ممکن ساخت، و لیکن با استانداردگرائی و همسان
شود و نه بناي آن، این امر ممکن نیست.سازي شده که در آن فقط، قیمت زمین خدمات مطرح میآماده



ابل پرداخت توسط اقشار مختلف اجتماعیبرآورد هزینه ق-6
اي را که متناسب با توان هر یک از اقشار اجتماعی براي تملک توان، هزینهبا محاسبات اقتصادي می

درصد کل 40حدود "اراضی مسکونی است، برآورد نمود. این رقم براساس محاسبات طرح مسکن اقتصادي
ماه خانوار است. این رقم معادل قیمت خام زمین (ناشی از 24هزینه بنا (زمین+ ساختمان) و معادل درآمد 

عالوه هاي کالبدي و قابلیت زمین و یا عوامل منفی مثل گود و کوه و غیره) بهنزدیکی به مرکز شهري، ویژگی
سازي زمین (ناشی از تأسیسات زیربنائی، معابر و خدمات شهري) است.قیمت آماده

قیمت خام زمین- 1-6
هاي مکانی و ها، دسترسی به مراکز خدمات و فعالیت، ویژگیالً ناشی از همجواريکه معمو

توان در شهر اراضی را یافت باشد. گرچه میهاي اقتصادي آن است. و چندان قابل کنترل و دخالت نمیقابلیت
هاي کالبدي باشند که موجب شود قیمت پایه آنها، حدود صفر باشد.که داراي ویژگی

سازي ناشی از وجود تأسیسات و تجهیزات و خدماتت آمادهقیم-2-6
این بخش از ارزش اراضی باید فاصله بین قیمت خام و قیمت تمام شده قابل پرداخت توسط متقاضیان را 

ها ها دارد. از آنجا که درآمد خانوارها متفاوت است پس سرانهبر نماید و بنابراین اثرات مستقیم بر تخصیص سرانه
بلکه به معناي حذف "معناي گسترش عدالت نیستها، بهعبارت دیگر برابر شدن سرانهتواند برابر باشد. بهینیز نم

بخشی از شهروندان از سکونت در شهرها و باال بردن خط فقر سکونت شهري است.

مثال یک محله در شرق و شمال مرکزي تبریز-6- 3
مرکزي تبریز، در امتداد یک دره، یک معبر عمومی و اي در شرق شمال عنوان مثال در محلهبه

دهاي مسکونی در امتداد حاند و در دو دامنه پرشیب طرفین این دره واعملکردهاي همجوار آن شکل گرفته
اند و در نتیجه نه تنها قیمت تمام شده، این واحدها بسیار پائین هائی که نقش کوچه را دارند ساخته شدهپله

علت عدم دسترسی اتومبیل دچار افزایش قیمت و تغییر ساکنین به اقشار باالتر اه نیز، بهگاست، بلکه هیچ
درآمدي نخواهد شد.

گیرينتیجه
هاي غیرانتفاعی در دهد که از سوئی مقدار سرانه کاربريواقعیات موجود در جوامع شهري نشان می

هائی از شهر که زمین ارزان ب که در بخشکند، به این ترتیسطح شهرها از قیمت زمین مسکونی تبعیت می



استقرار هاي شهر است (و برعکس). از سوي دیگر مکان ها کمتر از سایر بخشباشد سرانه این کاربريمی
عبارتی خانوارها در تالشند تا باتوجه کند، بههاي مختلف درآمد در شهرها نیز از قیمت زمین تبعیت میگروه

شان یعنی شان ترکیب مناسبی میان کاالها و خدمات از یک سو و محل سکونتبه محدودیت درآمد و بودجه
ن به اشاي تعیین کنند که مطلوبیت و رضایتگونهشان را از سوي دیگر، بهزمینی با ابعاد مناسب براي سکونت

حداکثر برسد.
از هزینه دهند و زمین سهم معینی خانوارها سهم معینی از بودجه خود را به مسکن اختصاص می

درآمد در صورت وجود زمین ارزان، تنها کند، در نتیجه، خانوار کماختصاص یافته به مسکن را از آن خود می
تواند مساحت معینی از آن را خریداري نماید و اگر تفکیک زمین به چنین ابعادي در محدوده شهر مجاز می

همجواري با خدمات، وجود معابر داراي کیفیت نباشد، و یا اراضی شهري به واسطه برخورداري از تأسیسات، 
شود.مناسب و ... داراي ارزش بیش از حد قابل تحمل او باشد، مجبور به خروج از شهر می

کننده مکان استقرار خانوارها در سطح شهر است قیمت زمین مسکونی که از مهمترین عوامل تعیین
هاي خدماتی، وجود تأسیسات شهري، ات رفاهی، کاربريخود متأثر از عوامل متعددي است. همجواري با امکان

عالوه فاصله تا مراکز شهري و دسترسی به فضاي سبز، کیفیت معابر مجاور و ... برخی از این عوامل است. به
مراکز فعالیت روزانه و خدمات روزمره یکی دیگر از عوامل مؤثر در قیمت زمین است. از این رو براساس 

هاي یابد تا جائی که قیمت زمینبا افزایش فاصله از مرکز شهر، ارزش اراضی کاهش میهاي اقتصاديتئوري
شود. با توسعه هاي اقتصادي آن میروستائی اطراف شهر به حداقل رسیده و در واقع صرفاً مضربی از قابلیت

ته و برتري مکانی شهر و تبدیل کاربري این اراضی روستائی به کاربري شهري، ارزش آنها ناگهان افزایش یاف
یابد. نقش دو عامل در این افزایش ارزش مؤثر است عامل اول بخشی از هاي داخل شهر نیز تغییر میزمین

هاي ضروري براي چنین تغییري است مانند گذاريگیرد که ناشی از سرمایهافزایش قیمت زمین را دربر می
هاي عمومی و خدماتی و ...، عامل دوم ناشی از بريهاي شهري، ایجاد کارگذاري براي ایجاد زیرساختسرمایه

و تغییر کاربري اراضی مذکور است. چنانچه ورود این اراضی به 1هاي مختلف شهرتغییر برتري مکانی بخش
شهر با تهیه طرح جامع و تعیین محدوده توسعه براي شهر همراه باشد، عامل سومی که ناشی از محدودیت 

هاي توسعه و عمران نماید. در طرحهاي داخل محدوده را تشدید میش قیمت زمینمین است نیز افزایزعرضه 
ین زمعنوان عامل اول موجب افزایش قیمت هاي خدماتی و غیرانتفاعی بهپیشنهاد سرانه کاربريشهري 

هاي مختلف شهر حتی صرفنظر کردن از پیشنهاد سرانه متناسب با توان اقتصادي ساکنین بخش.شودمی
هاي غیرضروري در مناطق پیرامونی و ارزان قیمت شهر بهاي زمین مسکونی این ار برخی از کاربرياستقر

با افزایش تقاضا براي زمین و توسعه محدوده شهر، اراضی واقع در محدوده ماقبل توسعه جدید داراي برتري مکانی شده و ارزش آن افزایش -1
شوند.تر مییابد و متناسباً اراضی مرکزي شهر باز هم پرارزشمی



هاي اجرائی، عالوه باتوجه به اینکه تعیین اولویتکند. بهمناطق را براي اقشار اجتماعی پائین قابل تحمل می
ها به ها و فعالیتانه تمام کاربريریزي است در بدو امر، ضرورتی به تخصیص یکسان سریکی از الزامات برنامه

توان براي تأمین یکی از خدمات تمام مناطق یک شهر نیست. بلکه براساس اهداف توسعه، در مرحله اول می
هاي خدماتی که داراي اولویت الزم نیستند، هاي اجتماعی و کاربريضروري در حد کفایت از ایجاد فعالیت
طور متناسب از سطح دهد، که با کاهش درآمد، بههرها نشان میصرفنظر نمود. زیرا واقعیات موجود ش

شود. بلکه سرانه خدمات ضروري مثل آموزشی تا حداقل قابل قبول پائین وري خدمات مختلف کاسته نمیبهره
رسد. بنابراین تر رفته و حتی به صفر میآید و سرانه باقی خدمات مثل ورزشی یا سبز از حداقل هم پائینمی

هاي ساکن در هر منطقه توان اقتصادي و درآمدي گروههاي خدماتی باتوجه بهگام پیشنهاد سرانه کاربريبه هن
توان درصد تحقق طرح را افزایش ، میتدرآمد اسهاي کمویژه در مناطق ارزان که محل استقرار گروههشهري ب

شار جامعه از شهر شد.پذیر ساختن تأمین مالی طرح، مانع خروج بخشی از اقداده و ضمن امکان
توان توان نسبی خانوارها اند. میهاي مختلف شهر ساکنبا مطالعه درآمد خانوارهائی که در بخش

هاي مختلف درآمدي هاي استاندارد براي گروهعبارتی ضریب سرانهبراي برخورداري از خدمات اجتماعی یا به
را برآورد نمود.

نسبت بهاي کل زمین واحد مسکونی نباید از دو برابر درآمد هاي طرح مسکن اقتصادي بنابر داده
هاي مختلف شهر، توان ابتیاع زمین ساالنه خانوار تجاوز کند. و بنابراین باتوجه به تفاوت درآمد ساکنان بخش

هاي خدماتی را براي مناطق داراي ها نیز متفاوت است و چنانچه سرانه استاندارد و بهینه کاربريدر این بخش
راضی گران درنظر بگیریم، آنگاه ضریب اعطاء خدمات به سایر مناطق شهري متناسب با توان اقتصادي (یا ا

شود.درآمد) ساکنان این مناطق معین می

سهراب مشهودي

صفحه نقشه2

عدد نمودار7



هاي غیرانتفاعی شهر میانه در مناطق مختلف شهريجدول شماره یک سطوح کاربري
مناطق

کاربري
چهار

(کمتر از هزار ریال)
سه

)3000-1000(
دو

)5000-3000(
یک

)7000-5000(
کل

58/54085190/19462845/3244261490931209000اراضی بایر
24590474/38786074/45229147/728901158947باغ و پرورش گیاه

80/326912/608428/651511/1283928708مخروبه
69/25279924/70800815/56756471/11686352697008مسکونی

79/8312487/3489549/10650246/36535261059در حال ساخت
80/13354960/2020820/3361940/18622206000صنعتی

90/158128878600/3056050/1432198907تأسیسات شهري
86/75416/451670/147969/1426221013مذهبی

09/60996/19052515پارکینگ شهري
75/33926269/83811/174391659/59432089961نظامی

000/13985/1901919/10519264ورزشی
81/393540/311567/156247/162510203فرهنگی

07/1093218/3842913/1160460965پارك و فضاي سبز
08/257114/55464/16384764جهانگردي

00/2905300/402940/92134003درمانی
45/38953895بهداشتی

40/274260/52578000مهد کودك و آمادگی
20/1017549/1175859/1806679/2005260053دبستان

10/168121/753032/1065719869مدرسه راهنمایی
87/287200/695147/447414298دبیرستان
41/257071/2222724798هنرستان

1914040/7473800/2065860/17463132000پایانه باربري و انبار
19/179089712/150525996/340921801/15598578265232جمع

7/1057با معابر و اداري و تجاري



اجتماعی - هاي اقتصاديمختلف شهر باتوجه گروههاي غیرانتفاعی شهر میانه در مناطق جدول شماره دو: سرانه کاربري
)1371ساکن در آن مناطق (سال 

مناطق
کاربري

چهار
(کمتر از هزار ریال)

سه
)3000-1000(

دو
)5000-3000(

یک
)7000-5000(

سرانه شهر

74/7265/723/2826/563/16اراضی بایر
07/3325/1535/3957/294/15باغ و پرورش گیاه

44/024/057/045/039/0مخروبه
00/3484/2738/4925/4110/37مسکونی

18/1137/127/929/159/3در حال ساخت
96/1779/092/266/083/2صنعتی

27/2135/066/205/074/2تأسیسات شهري
10/018/013/050/029/0مذهبی

05/007/003/0پارکینگ شهري
63/4503/072/15121/075/28نظامی

01/065/100/027/0ورزشی
53/012/013/006/014/0فرهنگی

43/034/341/084/0پارك و فضاي سبز
10/005/006/007/0جهانگردي

14/135/003/047/0درمانی
00/014/005/0بهداشتی

00/024/019/011/0مهد کودك و آمادگی
37/146/057/171/083/0دبستان

07/066/038/027/0مدرسه راهنمایی
11/060/016/020/0دبیرستان
10/093/100/034/0هنرستان

57/294/280/162/082/1پایانه باربري و انبار
جمعیت ساکن در 

مناطق در زمان 
)1371برداشت (

743525428114942833372690



هاي غیرانتفاعی شهر میانه در دو گروه عمده قیمت اراضی مسکونی: سرانه کاربري3جدول شماره 
مناطق

کاربري
اراضی داراي ارزش 

پایین
اراضی داراي 

ارزش باال
38/2289/11اراضی بایر

29/1919/13باغ و پرورش گیاه
38/049/0مخروبه

24/2959/43مسکونی
59/359/3در حال ساخت

68/431/1صنعتی
08/580/0تأسیسات شهري

16/040/0مذهبی
00/006/0پارکینگ شهري

35/1094/43نظامی
00/048/0ورزشی
21/008/0فرهنگی

33/026/1پارك و فضاي سبز
08/006/0جهانگردي

88/012/0درمانی
00/010/0بهداشتی

00/020/0مهد کودك و آمادگی
67/096/0دبستان

05/046/0مدرسه راهنمایی
09/029/0دبیرستان
08/056/0هنرستان

86/296/0پایانه باربري و انبار
هاي مختلف شهر نمایانده شده است. همانطور کننده بخشهاي متمایزهاي خدماتی، برخی از ویژگیبر نحوه توزیع کاربريتوضیح: در این جدول عالوه

باشد، اراضی بایر، باغات و مزارع، کاربري صنعتی، پایانه باربري و تر نیز میرود در اراضی و مناطق پیرامونی که قیمت زمین در آنجا پایینانتظار میکه 
تر شهر دارند.هاي درونی... سهم بیشتري نسبت به مناطق مرکزي و حلقه



هاي درآمدياردبیل به تفکیک مناطق چهارگانه استقرار گروههاي غیرانتفاعی شهر جدول شماره چهار: سطوح کاربري

مناطق
کاربري

یک 
هزار)75تا 55(

دو
هزار)54تا 36(

سه
هزار)35تا 22(

چهار
هزار 2(کمتر از 

ریال)
کل

79/3577950/37616726/654412944/76432300/7722200اراضی بایر
03/8742218/33442054/359351725/585684000/9872200باغ و پرورش گیاه

66/1108132/5878237/2555160/1579795/111212مخروبه
00/53257600/467544900/317071671/116863500/13010307مسکونی

59/6957517/25739760/37026600/4490331146272در حال ساخت
65/468431/6584980/22909457/180347333/2103102صنعتی

61/1830042/3024844/14423207/27024153/463022تأسیسات شهري
83/1283933/4248289/2120904/2319009/99722مذهبی

60/118593/818390/765487/453729/21562پارکینگ شهري
72/1795947/31533933/25349/125100/334804نظامی

96/185144/6815939/5212916/1119896/133338ورزشی
46/1216440/1918627/6306/32419/31738فرهنگی

38/13704499/8942261/1626199/242728پارك و فضاي سبز
17/51847/310563/3623جهانگردي

19/898030/3837427/385974/87050/52084درمانی
21/261771/3130882/658702/886376/49376بهداشتی

69/84401/210870/2952مهد کودك و آمادگی
10/403338/5707206/6311405/4192359/166142دبستان

85/779855/2979931/5084957/1747528/105923مدرسه راهنمایی
39/1926757/2955765/1170762/60532دبیرستان
95/808952/671273/619020/20993هنرستان

54/166673/17343576/17758454/7648758/429174پایانه باربري و انبار
36/99808271/671256201/5955824471/1251654655/36183015جمع



- هاي اقتصاديهاي غیرانتفاعی شهر اردبیل در مناطق مختف شهري باتوجه به گروهجدول شماره پنج: سرانه کاربري
)1370ساکن در آن مناطق (سال اجتماعی 

مناطق
کاربري

یک 
هزار)75تا 55(

دو
هزار)54تا 36(

سه
هزار)35تا 22(

چهار
هزار 2(کمتر از 

ریال)
کل

13/449/388/4756/1066اراضی بایر
62/910/329/2692/80120باغ و پرورش گیاه

22/155/019/022/02مخروبه
58/5839/4389/3381/43180مسکونی

65/739/271/220/619در حال ساخت
52/061/068/192/2428صنعتی

01/228/006/173/37تأسیسات شهري
41/139/016/032/02مذهبی

13/008/006/006/00پارکینگ شهري
98/193/200/002/05نظامی

20/063/038/015/01ورزشی
34/118/000/000/02فرهنگی

07/1583/012/000/016پارك و فضاي سبز
06/003/000/0000/00جهانگردي

99/036/003/001/01درمانی
29/029/005/012/01بهداشتی

09/002/000/000/00مهد کودك و آمادگی
44/053/046/058/02دبستان

86/028/037/024/02مدرسه راهنمایی
12/227/009/000/02دبیرستان
89/006/005/000/01هنرستان

18/061/130/106/14پایانه باربري و انبار



هاي غیرانتفاعی شهر اردبیل در دو گروه عمده قیمت اراضیجدول شماره شش: سرانه کاربري
مناطق

کاربري
اراضی داراي ارزش 

پایین
اراضی داراي 

باالارزش
62/744/58اراضی بایر

72/1222/107باغ و پرورش گیاه
76/141/0مخروبه

97/10170/77مسکونی
04/1091/8در حال ساخت

13/160/26صنعتی
29/279/4تأسیسات شهري

81/148/0مذهبی
21/012/0پارکینگ شهري

84/054/0ورزشی
52/100/0فرهنگی

90/1512/0سبزپارك و فضاي 
34/104/0درمانی

58/017/0بهداشتی
11/000/0مهد کودك و آمادگی

97/004/1دبستان
13/161/0مدرسه راهنمایی

39/209/0دبیرستان
95/005/0هنرستان

79/136/2پایانه باربري و انبار


