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چکیده:
مسکن یکی از اساسیترین نیازهای زندگی انسانهاست و لزوم توجه به مسکن و برنامهریزی آن در راستای
تامین و برآورد ،به عنوان یکی از مسائل حاد در کشورهای در حال توسعه محسوب میشود .ضعف مدیریت
اقتصادی ،نداشتن برنامهریزی مسکن  ،رشد شتابان جمعیت شهرنشین ،نبود آمار و اطالعات دقیق از وضعیت
مسکن موجود ،تامین مسکن در کشور ایران را به یک معضل تبدیل کردهاست .لذا ،هدف از انجام این پژوهش،
بررسی وضعیت شاخصهای کمی و کیفی مسکن در شهرک شهید باهنر مشهد و پیشبینی زمین و مسکن
موردنیاز تا سال  1405است .روش پژوهش ،توصیفی–تحلیلی؛ مبتنی بر منابع کتابخانهای -اسنادی ،آمار و
سرشماری نفوس و مسکن و دادههای میدانی است .براساس نتایج ،میزان مساحت پیشنهادی مورد نیاز در افق
 1405برای شهرک شهید باهنر  6044920.95مترمربع است که در حدود  5240043/95مترمربع ،کمبود زمین
مسکونی وجود دارد .در ادامه به منظور ،اتخاذ الگوی مناسب توسعه مسکونی در آینده شهرک باهنر پیشنهاداتی
ارائه شدهاست.
کلمات کلیدی:
برنامهریزی مسکن؛ توسعه پایدار؛ شاخصهای مسکن؛ شهرک شهید باهنر مشهد
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بیان مسئله
در جهانی که با سرعت در حال شهری شدن و تغییر است  ،تهیه مسکن کافی و قابل استطاعت هنوز هم به
عنوان اولویتی کلیدی برای تمام حکومتها مطرح است .در هر حال ،برای توجه موثرتر و بیشتر بر مسائل
جدی مرتبط با جلوگیری از گسترش زاغهها ،جداییگزینی شهری ،توسعه انسانی و اقتصادی و تغییرات آب و
هوایی ،مفهوم مسکن نیازمند درک و تعبیر جدیدی است .امروزه مفهوم مسکن دیگر صرفا به عنوان سرپناه
مطرح نیست بلکه نقش حیاتی در دستیابی به توسعه پایدار دارد(حاتمینژاد و همکاران .)13: 1394،امروزه
مسکن و مسائل مربوط به آن مسئله جهانی است و برنامهریزان و سیاستگذاران در کشورهای مختلف به دنبال
راهحلهایی برای حل مسائل مربوط به آن اند ( .)Buckly and Kalarickale,2005:237مسکن نسبت به
سایرکاالها به دلیل ویژگیهایی مانند غیرقابل جایگزینبودن ،سرمایهای بودن ،بادوام و پرهزینهبودن و غیرمنقول-
بودن( ،)Gallent and Robinson,2011:298عامل عمده نابرابری و در عین حال همبستگی اجتماعی
است(زیاری و قاسمی قاسموند.)198:1395،
مفهوم مقوله مسکن ،امروزه نه تنها سرپناه  ،بلکه هویت ،امنیت و منبع سرمایه در بین ساکنان شهر مطرح
است(پورمحمد .)30:1391،در سال  ،1948سازمان ملل در بیانیه جهانی حقوق بشر ،شرح داد که هرکسی برای
دستیابی به سطح استاندارد مناسب زندگی برای سالمتی و بهزیستی خود و خانوادهاش شامل غذا ،لباس ،مسکن
و مراقبتهای بهداشتی و خدمات اجتماعی الزم حقی دارد( .)Choguill,2007:143همچنین در اصل سی و
یکم قانون اساسی کشور ما بر دسترسی به مسکن مناسب برای هر ایرانی صحه گذاشته شده است .از طرفی،
از بین نیازهای اولیه بشر ،غذا ،لباس و سرپناه -تامین سرپناه مشکلترین آنهاست .لذا مسکن به معنای عام کلمه
تجسم فضایی آرمانها ،ایدهها و عملکردهای انسانی است و نقش ارزشمندی در ثبات خانواده ،رشد اجتماعی
و اقتصادی دارد .در واقع مسکن نیاز است نه خواسته .مسکن مناسب به فضا یا مکانی گفته میشود که بتواند
زمینه الزم برای رشد فردی و جمعی هر یک از افراد خانواده یا خانوار را فراهم کند بهطوری که بتوانند بر
حسب نیازهای روحی و روانی خود و نوع فعالیت مورد نظر حریم الزم را بیابند(زیاری و قاسمی
قاسموند.)198:1395،
رابطه درونی دو کارکرد مسکن باید مورد توجه قرارگیرد:
-

مسکن به عنوان ساختاری فیزیکی -بنا یا سرپناه مسکونی ،طراحی مسکن ،کیفیت مواد سازنده

آن ،چیدمان آن در فضا و کنش و واکنش اکولوژیکی آن با محیط فیزیکی.
-

مسکن به عنوان ساختاراجتماعی فعالیت های ساکنین ،خصوصیات آنها ،کیفیت اجتماعی و کنش

و واکنش اجتماعی -اقتصادی در فضا با اجتماعات محلی بالفصل خود و با اجتماعات گسترده تر.
از طریق این دو دسته از عملکردها ،مسکن نشان میدهد که نظامی از روابط اجتماعی و مادی است که بطور
همزمان در مقیاسهای مختلف فضایی چیدمان شده است(خانهها ،محالت پیرامون ،سکونتگاهها ،مناطق،
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کشورها) و از این رو نیازمند رتبهبندی سیاستهای مداخله هم ردیف با هریک از سطوح مذکور است (حاتمی
نژاد و همکاران.)1394:21،
امروزه مسکن یکی از مسائل حاد کشورهای در حال توسعه است .در کشورهای در حال توسعه به دلیل رشد
سریع جمعیت ،فقدان منابع مالی ،مشکالت مربوط به زمین ،کمبود نیروی انسانی و مهم تر از همه نبود سیاست
گذاری و برنامهریزی مناسب در رابطه با زمین و مسکن ،این مسئله به صورتی حاد و بحرانی در امدهاست .از
این رو ،میزان دستیابی به وضعیت مطلوب مسکن چه در نواحی شهری و چه در نواحی روستایی یکی از
شاخصهای توسعه اقتصادی – اجتماعی در کشورهای جهان محسوب میشود( )Arnott,2008:11با این
حال امروزه کمتر جامعهای چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه پیدا میشود که بتواند
مدعی حل ریشه ای معضل مسکن در ابعاد کمی و کیفی آن باشد .بررسیهای مقدماتی حاکی است نیاز به
مسکن با افزایش جمعیت تشدید و با کاهش ان تعدیل میشود و این نکتهای است که کمتر مورد عنایت
برنامهریزان قرارگرفته است(ثواب .)1388:120،تحلیل مسائل کمی و کیفی مسکن از طریق ابزاری صورت
میگیرد که به صورت متغیرهایی به نام شاخص های مسکن مطرح بوده و بیانگر ابعاد مختلف اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی مسکن هستند .شاخصهای مسکن از یک سو ابزار شناخت وضعیت مسکن در
ابعاد مختلف بوده و از سوی دیگر ابزار کلیدی برای ترسیم چشمانداز آینده مسکن و برنامهریزی آن
هستند(عزیزی .)1384:26،به طور کلی میتوان شاخصهای مسکن را در سه گروه عمده تقسیمبندی
کرد(حکمتنیا و موسوی :)116:1385،شاخصهای کمی مسکن ،شاخصهای کیفی مسکن و شاخص های
اقتصادی مسکن(که در این مقاله مورد بحث نیستند).
شاخصهای کمی مسکن عبارتند از تراکم نفر در اتاق ،تراکم خانوار در واحدمسکونی ،متوسط اتاق در واحد
مسکونی  ،متوسط تعداد اتاق در تصرف خانوار ،تراکم نفر در اتاق ،متوسط اتاق در تصرف خانوار ،تراکم نفر
در اتاق ،تراکم خانوار در اتاق ،کمبود واحد مسکونی ،نسبت افزایش خانوار به واحد مسکونی ،مساحت زمین
واحدهای مسکونی.
شاخصهای کیفی مسکن عبارتنداز :نسبت مسکن مناسب ،عمر واحدهای مسکونی ،نحوه تصرف واحد
مسکونی ،مساحت و سطح زیربنای واحدمسکونی ،سطح زیربنای طبقه های ساختمان های تکمیل شده برحسب
نوع مصالح ،واحدهای مسکونی از دید برخورداری از تسهیالت (حکمت نیا و موسوی.)116:1385 ،
برنامهریزی در بخش مسکن یکی از مهمترین برنامهریزیهایی است که نیاز به توجه ویژهای دارد .برنامهریزی
و برآورد نیاز به مسکن با توجه به اطالعات و آمار مستند میتواند جامعه را به سمت تامین مسکن مناسب و
مطلوب به لحاظ کیفیت و کمیت سوق دهد.
بدین منظور این مقاله ،با بررسی برخی از (با توجه به داده های دردسترس) شاخصهای کمی و کیفی مسکن
شهرک شهید باهنر مشهد برای شناخت وضعیت مسکن این شهرک به پیشبینی نیاز شهرک برای مسکن در
افق  1405میپردازد و در نهایت پیشنهاداتی مطرح خواهد شد.
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روش تحقیق
با توجه به مولفه های مورد بررسی و ماهیت موضوع ،رویکرد این پژوهش توصیفی-تحلیلی است .شاخصهای
مورد بررسی ،شاخص های کمی و کیفی فراگیر مسکن در این پژوهش است ،که ابتدا با مراجعه به آمارنامه ها
و سرشماری های عمومی و نفوس مسکن ،آمار و اطالعات مورد نیاز استخراج شده ،سپس با بهرهگیری از
الگوها و تکنیکهای برنامهریزی مسکن و جمعیت ،آمارهای استخراج شده مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته
است .نخست با بررسی این شاخص ها وضعیت مسکن در شهرک شهید باهنر مشخص می شود و در ادامه با
ارزیابی وضعیت کنونی مسکن با استفاده از مدلهای پیشبینی مسکن و جمعیت اقدام به آیندهنگری تا افق
1405شده است.
اهداف تحقیق
-

بررسی وضعیت شاخصهای کمی و کیفی مسکن در شهرک شهید باهنر مشهد

-

برآورد مسکن و زمین مورد نیاز برای شهرک شهید باهنر تا افق 1405

معرفی شهرک شهید باهنر مشهد
شهرک شهید باهنر به عنوان ناحیه منفصل شهری با مساحتی معادل  152هکتار در منطقه  6شهرداری مشهد و
در مجاورت محور مشهد سرخش(جاده کنویست) در شرق مشهد شکل یافته که در هسته قلعه ساختمان واقع
گردیده است .نام هسته روستایی اولیه آن خدربیگ بوده و دوره رشد اصلی آن طی سال های  1352و 1358
بوده است .مطابق نتایج سرشماری مرکز بهداشت تا سال  ،1389جمعیت ساکن در محدوده  40845نفر بوده
که امروزه به عنوان سکونتگاهی غیررسمی و منفصل شهری مطرح میباشد(مهندسان مشاور اساس شهر شرق،
 .)1391در طی چند دهه گذشته تحت تاثیر نیازهای سرمایه سوداگر ،هجوم مهاجران از روستاها و شهرهای
اطراف و پدیده طرد در کالنشهر مشهد  ،شکل گرفته است .این شهرک دارای بافتی ناپایدار و ارگانیک می
باشد  .کمبود خدمات و توزیع نامناسب آن در شهرک از ویژگی های اصلی و بارز آن است .اقتصاد ضعیف
محدوده و عدم جذب محدوده در نظام اقتصادی شهر منجر به بروز مشکالت متعددی در زمینه های اشتغال،
درآمد و مهارت های شغلی شده است .عدم جذب محدوده در اقتصاد شهر منجر به تشدید عدم مشروعیت
شهرک به عنوان بخشی مزاحم برای شهر مشهد شده است .تراکم باالی جمعیت و حضور گسترده مهاجران در
محدوده منجر به بروز مشکالت عدیده ای در بخش های مختلف شده است و الگوهای رفتاری و اجتماعی
شکل گرفته در شهرک سبب ایجاد رفتارهای اجتماعی جدا از جامعه شهری شده است .این ویژگیها سبب
افزایش میزان آسیبپذیری ساکنین در برابر آسیبهای اجتماعی احتمالی شده است.
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شکل( :)1موقعیت شهرک شهید باهنر در شهر مشهد

یافتههای تحقیق

شاخصهای کمی مسکن
ضریب سکونت :بررسی های انجام شده در خصوص تعداد خانوار در واحد مسکونی در فاصله سال -89
 1385در شهرک شهید باهنر افزایش داشته است .این وضعیت نشاندهنده کاهش استقالل نسبی و اقتصادی
خانوارهای شهرک در این فاصله زمانی دارد .با مقایسه تعداد واحدهای مسکونی و افزایش خانوار در شهرک
در طی سال های  ،1389-85ناکافی بودن تعداد واحد های ساخته شده به نسبت جمعیت ساکن در محدوده
است که سبب افزایش تراکم نفر خانوار در واحد مسکونی خواهد شد(جدول.)1
جدول ( :)1برخی از ویژگی های جمعیتی شهرک شهید باهنر
تعداد

سال

جمعیت

تعداد خانوار

1389

40845

8336

7506

1385

25666

5727

7207

واحد

تعداد

خانوار

در

واحد

تراکم نفر در

مسکونی

مسکونی(ضریب سکونت)

واحد مسکونی

1/11

5.44

0.79

4/48

منبع ]11[ :و [محاسبات نگارندگان]

تراکم نفر در واحد مسکونی :میزان تراکم نفر در واحد مسکونی ()P/Hیکی از شاخصهای عمده سطح
زندگی محسوب میشود .در سال  1389در شهرک شهید باهنر ،تراکم  5/44و در سال  4/48 1385نفر در
واحد مسکونی بوده است که نشان می دهد شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی در سال  1389افزایش و در
وضعیت نامطلوب میباشد.
تراکم خانوار در واحد مسکونی :در بهترین شرایط در هر واحد مسکونی یک خانوار ساکن میگردد و در این
واحد فضای کافی برای کلیه افراد خانواده فراهم است و این نمایانگر عملکرد سالم و مطلوب بخش مسکن
است(صارمی و ابراهیم پور .)93:1391 ،میزان این شاخص در سال  1389برای شهرک شهید باهنر حدود
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1/11بوده است که نشان میدهد در مقابل هر  100واحد مسکونی111،خانوار وجود دارد .این عدد برای سال
 0/79 ،1385می باشد که نشان از وضعیت نامطلوب این شاخص در شهرک شهید باهنر است.
درصد کمبود واحد مسکونی  :اساسا کمبود مسکن عبارت است از تفاضل تعداد واحدهای مسکونی موجود
از تعداد خانوارهای موجود .هدف این روش که در اصطالح کمبود ناشی از حذف تراکم خانوار نامیده می
شود ،تامین یک واحد مسکونی برای هر خانوار است(وثوقی .)160:1377 ،براساس یک استاندارد معین(بر
فرض این که یک واحد مسکونی برای یک خانوار است) با مقایسه تعداد مسکن موجود می توان کمبود مسکن
را برآورد کرد .درصد کمبود واحد مسکونی از رابطه  )1به دست می آید:
رابطه )1
بنابراین درصد کمبود مسکن در شهرک
شهید باهنر -11/05 ،می باشد ،و از این رو در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
نسبت رشد خانوار به واحد مسکونی :در بررسی وضعیت مسکن و تعیین میزان کمبود ان ،بررسی روند رشد
جمعیت و متعاقب آن افزایش تعداد خانوار مهمترین عامل محسوب میشود .برای سنجش عرضه ی واحدهای
مسکونی با افزایش تعداد خانوار در یک دوره معین میتوان از نسبت ( )h75-h65(/)H75-H65استفاده کرد.
تعداد  hتعداد واحد مسکونی و  Hدر این رابطه خانوار است ،هر گاه اندازه شاخص مساوی یا کمتر از یک
باشد نشانه آن است که در دوره مورد بررسی افزایش تعداد مسکن از افزایش تعداد خانوار بیشتر بوده و در
نتیجه از میزان کمبود مسکن کاسته شدهاست و هرگاه اندازه این شاخص بزرگتر از یک باشد کمبود مسکن
ثابت مانده یا افزایش یافتهاست(دهقان و زیاری.)1382،
نسبت رشد خانوار به واحد مسکونی طی سال های  1389-85در شهرک شهید باهنر  0/11بوده است ،که
نشان دهنده این است در دوره مورد بررسی افزایش تعداد مسکن از افزایش تعداد خانوار بیشتر بوده است .و
در نتیجه از تعداد کمبود مسکن کاسته شده است.

شاخصهای کیفی مسکن
نحوه تصرف واحدهای مسکونی  :شاخص نحوه تصرف واحد مسکونی ،برحسب مالکیت و یا اجارهای ،از
جمله شاخص های پایه در شناخت بخش مسکن از ابعاد اقتصادی و اجتماعی است .با این حال ،میزان این
شاخص در جوامع مختلف متفاوت است ،به گونهای که نمیتوان باالبودن شاخص مالکیت را گویای وضعیت
مطلوب مسکن در یک کشور دانست و یا برعکس(عزیزی .)28:138،نتایج حاصل از بررسیهای میدانی مشاور
در شهرک شهید باهنر ،نشان میدهد که در این شهرک  %99/8از ساختمان ها دارای مالکیت قولنامهای هستند
و تنها  % 0/2از ساختمانها دارای سند رسمی و قانونی هستند .از لحاظ نوع اقامت ،وضعیت خانوارهای ساکن
در شهرک شهید باهنر به گونه زیر است:
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حدود  %90از خانوارها در شهرک شهید باهنر در واحدهای مسکونی شخصی و حدود  %10از ساکنین در
واحدهای مسکونی رهنی-اجاره ای زندگی می کنند.نکته قابل ذکر این است که ،واحدهای مسکونی رهنی-
اجاره ای زندگی می کنند .نکته قابل ذکر این است که ،واحدهای مسکونی ساکنان از نظر الگوی ساخت ،دوام
و مصالح به کار رفته شرایط نامناسب دارند؛ به گونه ای که می توان گفت ساکنان این محله تنها در پی یافتن
سرپناه ،هر چند بی کیفیت و نامناسب بوده و به امید یافتن مسکنی ارزان قیمت و نپرداختن اجاره ماهیانه و در
نهایت برای دستیابی به سرمایه و پس انداز به این محله پناه آورده اند (مهندسان مشاور اساس شهرشرق.)1391،
نسبت مسکن مناسب (دوام ساختمانها و مصالح آنها) :از جمله شاخصهای کالبدی مسکن که نمود بیرونی
و عینی دارد ،نوع مصالح مورد استفاده و شیوههای ساخت است .یکی از عناصر عمده در ساخت مسکن ،اگاهی
از وضعیت واحدهای مسکونی و کیفیت مصالح ساختمانی به کاررفته در این واحدها است(وثوقی.)181:1377،
انواع واحدهای مسکونی براساس نوع مصالح شامل موارد زیر هستند(پورمحمدی:)58:1393،
-

بادوام :اسکلت فلزی یا بتونی ،آجر ،آهن و سنگ آهن

-

نیمهدوام :شامل آجر و چوب ،سنگ و چوب ،بلوک سیمانی

-

کم دوام :شامل تمام آجر  ،تمام چوب ،خشت و چوب ،خشت و گل

-

بیدوام :شامل کپر و آلونک
از لحاظ جنس مصالح و مواد به کاررفته در ساخت ابنیه  57،درصد ساختمانها با آجر و گل ساخته شده اند

و  35درصد ساختمانها توسط مصالح ترکیبی آهن ،آجر ،گل ،گچ ،سیمان ساخته شده اند (جدول.)2
جدول( :)2تعداد و درصد مصالح بهکار رفته در ابنیه محدوده
نوع مصالح

تعداد

مساحت

درصد

آجری

4073

507101

57.65

بتونی

12

1916

0.21

خشت و آجر

147

27743

3.15

فلزی

266

33630

3.82

نیمه فلزی

2064

309076

35.14

جمع

6563

879494

100

قدمت ساختمانها :محدوده شهرک شهید باهنر ،عمدتاً در  30سال اخیر شکل گرفته و توسعه پیدا کرده است.
لذا بناهای با عمر بیش از  30سال در محدوده بسیار اندک میباشند .براساس مطالعات ،بیشتر قطعات مسکونی
به ترتیب دارای قدمت بین 10تا  15سال (  ) 40.33%و  15تا  20سال (  )22%و  0تا  10سال (  ) 35%و در
محدوده نیز به ترتیب قدمت بین  15تا  20سال (  ) 28%و  0تا  5سال (  ) 26%هستند(جدول .)3بنابراین
ساخت و ساز در این محدوده در چند سال اخیر به نسبت زیاد بوده است(مهندسان مشاور اساس
شهرشرق.)1391،
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جدول( :)3قدمت بنا در محدوده
قدمت ( سال )

مساحت ( مترمربع )

درصد

5 -1

16444

1.71

10-5

208079

21.64

15-10

387757

40.33

20-15

247150

25.71

30-20

45609

4.74

بیشتر از 30

56340

5.86

جمع

961379

100.00

پیشبینی جمعیت شهرک شهید باهنر تا افق 1405
در مدل رشد نمایی مقدار افزایش جمعیت ،متناسب با میزان جمعیت موجود است .به گونهای که نسبت سن
افزایش جمعیت و جمعیت کل ثابت است ولی افزایش صعود میکند(حکمتنیا و موسوی .)40:1385،از آنجا
که نرخ رشد جمعیت در طول زمان تغییر میکند ،یکی از روشهای مناسب برای پیشبینی آن در طول زمان
مشخص ،به صورت رابطه  2است:
رایطه )2
 :Pnجمعیت در پایان دوره  :P0جمعیت در آغاز دوره  :rنرخ رشد ساالنه ی جمعیت  :nفاصله ی زمانی
بر همین اساس نرخ رشد جمعیت از طریق رابطه  3محاسبه میشود:
رابطه )3
براساس سرشماری سال  ،1385تعداد جمعیت ساکن شهرک باهنر بالغ بر  25666نفر بوده است لیکن با توجه
به رشد سریع جمعیت و نبود اطالعات دقیق مبنای محاسبه جمعیت این شهرک پس از استعالم از نهاد مطالعات
و برنامه ریزی شهرداری مشهد  ،آمار مرکز بهداشت شهرک مبنای محاسبات قرار گرفته است که براساس امار
مرکز بهداشت مستقر در شهرک باهنر جمعیت این شهرک در سال (1389اخرین اطالعات جمعیتی شهرک)
 40845نفر می باشد .در ادامه نرخ رشد شهرک برای سال های  1390-1385محاسبه خواهد شد .براساس
محاسبات نویسندگان براساس رابطه 3؛ نرخ رشد جمعیت در سال های  1390-85در حدود  %12/3بدست
آمده است ،که این مقدار برای شهرک شهید باهنر رقم زیادی است .نیز بر مبنای نرخ رشد محاسبه شده ،
جمعیت پیشنهادی برای افق  1405در حدود  261345/48تن برآورد گردیده است.
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برآورد تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز
برای برآورد تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز ،از روش خام براورد که به شرح رابطه 4است استفاده می
شود:
رابطه )4
که در این رابطه؛
) :E(tواحدهای مسکونی مورد نیاز تا زمان t؛
) :(Hتعداد خانوارها؛
 :Uواحدهای مسکونی موجود؛
) :H(tتعداد خانوارهای موجود و نیاز خانواده های جدید
) :Ru(tواحدهای مسکونی که تا زمان ( )tنیاز به تخریب و تجدید بنا خواهند داشت.
به این ترتیب با در نظرگرفتن  H=8336خانوار و  U=7506واحد مسکونی در سال  1398و با هدف دستیابی
به شاخص خانوار یک خانوار در واحد مسکونی در افق طرح ،ساخت  830واحد مسکونی در شهرک شهید
باهنر ضروری است .در عین حال با در نظرگرفتن 2609خانواری که تا افق طرح به جمعیت اضافه می شود و
نیز 6532واحد مسکونی که نیازمند تخریب و بازسازی هستند در شهرک باهنر تا سال  1405به احداث9141
واحد دیگر نیازمندیم(جدول.)4
حال با توجه به پیش بینی محاسبات ،در وضع موجود سرانه مسکونی شهرک باهنر  19/71است ،که با احتساب
جمعیت 1389؛  804877مترمربع مساحت زمین مسکونی در شهرک باهنر وجود دارد .حال با درنظرگیری
سرانه مرجع (سرانه جامع)  23/13و جمعیت پیش بینی شده برای افق  )261345.48(1405مساحت پیشنهادی
مورد نیاز افق طرح؛  6044920.95مترمربع است که برای افق طرح 5240043/95مترمربع کمبود مساحت در
شهرک شهید باهنر دیده می شود.
جدول( :)4برآورد واحدهای مورد نیاز در شهرک شهید باهنر تا افق1405
واحدهای

تعداد خانوارهای اضافه

تعداد خانوارها در

تعداد

شروع دوره برآورد

مسکونی قابل قبول

شده طی ()89-85

8336

7506

2609

منبع:محاسبات نویسندگان
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1405

)1400
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