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تحلیل توزیع فضایی کاربری مسکونی از طریق بررسی تراکمهای شهری و نقش آن در
توسعة پایدار شهر
(مطالعة موردی :شهر میاندوآب)
آزیتا رجبی -استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
رسول ملکی نظامآباد* -دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران

پذیرش مقاله 1393/01/26 :تأیید نهایی1393/03/19 :

چکیده
سکونت مهمترین کارکرد شهری است که همواره بیشترین اراضی شهرها را دربرمیگیرد و
قلمروهای مهم و متنوعی را در کنار یکدیگر قرار میدهد .نکتة بسیار مهم در مکانگزینی
کاربری مسکونی ،ضرورتهای ارتباطی و زیستمحیطی است .در پژوهش حاضر با رویکرد
قیاسی و توصیفی -تحلیلی ،وضع توزیع فضاهای مسکونی شهر میاندوآب ارزیابی شده و انواع
تراکم مانند تراکم خالص مسکونی ،تراکم خالص شهری یا تراکم کلی مسکونی ،تراکم
ناخالص شهری و تراکم ساختمانی مسکونی بررسی میشود .سپس ضمن تحلیل و مقایسة
وضعیت کاربری مسکونی شهر میاندوآب و تراکمهای شهری با استانداردهای کاربری
مسکونی ،میزان تراکم و نیاز به زمین با کاربری مسکونی ،در مناطق مختلف شهر مشخص
میشود .نتایج نشان میدهد میاندوآب ،بهدلیل مهاجرپذیری باال و الحاق روستاهای اطراف به
محدودة قانونی شهر ،تراکمهای متفاوتی در مناطق مختلف شهر دارد؛ بهطوریکه  60/3درصد
سطح شهر ،تراکم خالص مسکونی بین  201تا  250نفر دارد که نشانة وجود واحدهای
مسکونی بزرگ و دارای محوطة باز بیشتر و نیز وجود زمینهای خالی بین آنهاست .از نظر
تراکم خالص شهری 46/86 ،درصد کل سطح شهر ،تراکم بین  51تا  100نفر دارد که جزء
تراکمهای بسیار کم برای شهر محسوب میشود .تراکم ناخالص شهری ،فقط در بخش
کوچکی از شهر ( 3/22درصد) زیاد است که بر بافتهای قدیمی آن منطبق است ،درحالیکه
بیش از نصف مساحت شهر ،تراکم ناخالص کمتر از  50نفر در هکتار دارد .نتایج نشان میدهد
بیشترین تراکم ساختمانی این شهر بین  30تا  50درصد است که مهمترین علت آن ،الحاق
روستاها به محدودة شهر و وجود فضاهای باز بیشتر در واحدهای مسکونی آنهاست.
کلیدواژهها :تراکمهای شهری ،توزیع فضایی ،شهر میاندوآب ،کاریری مسکونی.GIS ،

* نویسندة مسئول09144811679 :

Email: maleki.rasoul@yahoo.com
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چگونگی بررسی و تحلیل تراکمهای شهری ،همواره یکی از موضوعهای مورد توجه اندیشمندان مسائل شهری کشور در
دهههای اخیر بوده و با تشویق سیاستهای افزایش تراکم ،بر دامنة پژوهشها در این عرصه افزوده شده است ،اما بهدلیل
تنوع ویژگیهای ساختی شهرها و تأثیرپذیری تراکم از متغیرهای مختلف ،تحلیل و تبیین آن همواره با مشکلهایی
همراه بوده است (قربانی .)123 :1383 ،اهمیت محاسبة تراکم بهعنوان ابزار برنامهریزی و طراحی شهری ،بهایندلیل
است که شاخص مزبور ،تا حدی منعکسکنندة بسیاری از مشخصات مهم طرحهاست .برای بررسی کاربری مسکونی در
شهرها ،انواع تراکم 2مطالعه میشود .تراکم نشاندهندة ازدحام جمعیت و ساختمانهای روی زمین و بیانگر میزان فضای
باز قابلاستفاده است (بالرام.)114 :2005 ،
ساختمانهای مسکونی ،بسیاری از ساختمانهای هر مجموعة زیستی را تشکیل میدهند .پژوهشهای مربوط به
مسکن ،تراکمهای مسکونی و مانند آنها ،در برنامهریزی اهمیت ویژهای دارد .برنامهریزی مسکن باید با نگرشی جامع به
تمامی جوانب و شرایط آبوهوایی و طبیعی ،شرایط اجتماعی و فرهنگی و عوامل مربوط به اقتصاد شهری توجه کند.
نتیجة اینگونه پژوهشها ،تعیینکنندة سیما و بافت محلهها و پاسخگوی ساخت یک مجموعة زیستی با تمام تأسیسات و
متعلقات آن است (مانلوم.)68 :2003 ،
تراکم در سطح ،بهعنوان معیاری برای استقرار جمعیت و تأسیسات شهری ،اهمیت ویژهای در طرحهای توسعه دارد.
تراکم مطلوب و متغیرهای کنترلکنندة آن ،تأمینکننده و بیانگر مواردی مانند نور آفتاب ،هوای کافی و فضاهای باز برای
استفادة تمامی واحدهای مسکونی ،فضای کافی برای تمامی خدمات و تسهیالت شهری و محلهای ،ایجاد احساس
گشودگی و تأمین عرصههای خصوصی برای ساکنان است (عزیزی.)44 :1382 ،
تراکم بر هر سه بعد محیط مصنوع ،یعنی عملکرد ،فرم و معنا تأثیر بسیاری دارد .این اثرگذاری ،از طریق تعیین شدت
کاربریها در بعد عملکرد و تکنیک و محیط مصنوع صورت میپذیرد؛ بنابراین ،تراکم همواره بهعنوان یکی از مهمترین
مفاهیم در شهرسازی و برنامهریزی شهری در تصمیمگیریها مطرح است (شیعه .)38 :1387 ،میاندوآب با موقعیت ویژة
جغرافیایی و قرارگرفتن در دشتی حاصلخیز ،همواره با چالشی جدی در رشد و توسعة کالبدی شهر مواجه بوده است .از
یکسو ،برآورد نیازهای ساکنان به زمین شهری ،امری اجتنابناپذیر است و از سوی دیگر ،حفظ زمینها و باغهای اطراف
شهر و جلوگیری از تخریب بیشتر محیطزیست شهری ،از اصول اولیة برنامهریزی توسعة پایدار شهری است .بدینترتیب،
مهمترین هدف این پژوهش ،مطالعة نحوة استقرار کاربری مسکونی و بررسی تراکمهای شهری در مناطق مختلف شهر و
ارائة راهکارهای الزم برای توسعة آتی شهر است.

مبانی نظری
 .1کاربری اراضی

بررسی کاربری اراضی و مقایسة نوع کاربریها در مناطق مختلف شهر ،انعکاس کالبدی و حقوقی سازمان فضایی شهر
است .برایناساس ،یکی از زمینههای اصلی در شهرسازی ،نحوة استفاده از زمین و ساختوساز در انواع مناطق شهری با
توجه به وضعیت کنونی شهر و مسائل مبرمی مانند تراکم ،نحوة استقرار واحدهای اداری -تجاری و نحوة تخصیص زمین
برای خدمات شهری است.
چگونگی استفاده از زمینهای شهری ،یکی از محورهای اصلی برنامهریزی شهری است که همراه با برنامهریزی
شبکه ،تأسیسات ،مسکن و ، ...استخوانبندی اصلی شهر و نحوة توسعة آتی شهر را مشخص میکند .نحوة رویکرد و
روش استفاده از زمینهای شهری ،نهتنها نقشی اساسی در کیفیت و کارایی برنامة جامع شهری دارد ،بلکه اساس نظام
توزیع فعالیتها ،خدمات و سرانة کاربریها را تعیین میکند (زیاری.)44 :1388 ،
 .1این مقاله از رسالة دکتری رسول ملکی با عنوان «تحلیلی بر برنامهریزی کاربری اراضی با تأکید بر توسعة پایدار شهری ،مطالعة موردی :شهر میاندوآب» در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،به راهنمایی سیدرحیم مشیری و مشاورة آزیتا رجبی و عزتاله عزتی استخراج شده است.
2. density
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بهطورکلی ،منظور از نظام کاربری اراضی شهری ،مشخصکردن نوع مصرف زمین در شهر ،هدایت و ساماندهی
فضایی شهر ،تعیین ساختها و چگونگی تطابق آنها با یکدیگر و با سیستمهای شهری است (ملکی.)54 :1390 ،
همچنین ،حفظ فضاهای باز و زمینهای خالی شهر ،از موضوعهای مهم سیاست کاربری اراضی در بسیاری از مناطق
شهری است (ژئوقائگان.)91 :2002 ،
محل زندگی انسانها مهمترین بخش شهر است و سهم عمدهای از سطوح کاربری را نیز بهخود اختصاص میدهد؛
بهگونهایکه در شهرهای کوچک ،بیش از  60درصد و در شهرهای بزرگ ،حدود  40درصد از سطح شهر زیر پوشش
کاربری مسکونی است (پورمحمدی .)94 :1382 ،کاربری مسکونی بهعنوان تعیینکنندة استخوانبندی اصلی شهر ،نقش
مؤثری در پراکندگی سایر کاربریها در نقاط مختلف شهر ایفا میکند؛ بنابراین ،در برنامهریزی کاربری اراضی شهری،
اهمیتی دوچندان دارد.
 .2کاربری مسکونی و نقش آن در توسعة شهرها

کاربری مسکونی به سطوحی اطالق میشود که براساس نقشة کاربری اراضی ،به احداث واحدها و مجموعههای
مسکونی اختصاص یافتهاند .غیر از کاربرد سکونتی در این سطوح ،فقط میتوان کاربریهای خدماتی ردة محله و ناحیه را
برای رفع نیازهای این مناطق درنظر گرفت و در آنها تعبیه کرد.
اراضی مسکونی به مجموعهفضاهای شهری 1گفته میشود که در محیطهای شهری با اهداف مشخص ،برنامهریزی
شدهاند و عملکرد مشخصی برعهدة آنها نهاده شده است .از دیدگاه شهرسازی ،کاربری مسکونی ،بخشی از
استخوانبندی و مرفولوژی شهر است که در کنار سایر عناصر شهری ،اسکلت فیزیکی و سیمای شهر را تعیین میکند
(بمانیان .)31 :1387 ،پژوهشگران برای بررسی و مطالعة این نوع کاربری در شهرها ،به مطالعه و بررسی انواع تراکم
میپردازند .اهمیت محاسبة تراکم بهعنوان ابزار برنامهریزی و طراحی شهری ،ناشی از این حقیقت است که شاخص مزبور
تا درجهای معین ،منعکسکنندة بسیاری از مشخصات مهم طرحهاست .تراکم نشاندهندة ازدحام جمعیت و ساختمانهای
روی زمین و بیانگر میزان فضای باز قابلاستفاده است (محمودی.)27 :1387 ،
بهطورکلی ،در میان کاربریهای مختلف شهری ،کاربری مسکونی اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه هدف شهرسازی
بهطور اخص ،ایجاد سکونتگاهی مناسب برای مردم است؛ بهطوریکه وسعت کاربریهای مسکونی بیشتر از سایر
کاربریهاست و حدود  40تا  60درصد کل زمینهای شهری ،به زمینهای مسکونی اختصاص دارد (شیعه.)173 :1387 ،
درنهایت ،میتوان گفت در راستای تحقق اهداف توسعة پایدار شهری ،توجه به کیفیت زندگی شهری ،از اهمیت بسیاری
برخوردار است .میزان کیفیت زندگی شهری در وهلة نخست ،به میزان جوابگویی سکونتگاهها به نیازهای اساسی انسان
برمیگردد (حکمتنیا.)127 :1384 ،
 .3تراکم شهری و نقش آن در پایداری شهرها

پیشینة مسئلة تراکم شهری ،به شهرهای دوران باستان برمیگردد .در دورههای مختلف تاریخی ،شهرهایی که با
محدودیت زمین و محصوربودن شهر ،سیستم دفاعی انعطافناپذیر و ...روبهرو بودهاند ،بهصورت عمودی متراکم شدهاند.
در دهههای اخیر نیز رشد سریع و گسترش افقی شهرها ،برنامهریزی برای آنها را با چالشهای جدی مواجه کرده است
(حکمتنیا .)195 -192 :1391 ،این پدیده نهتنها سیاستهای شهرسازی را بهطور وسیعی تحتالشعاع قرار داده ،بلکه
تبعات آن در تشدید مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و زیستمحیطی جوامع ،نقشی اساسی داشته است؛ بهطوریکه
کنترل بیش از حد استفاده از زمینهای شهری ،تأثیرهای مثبت ،منفی یا خنثی بر ارزش زمینهای شهری داشته و سبب
تراکم یا پراکندگی شهر شده است (اداییبوما .)111 :2013 ،در مقیاس محلی ،تصمیمگیری درمورد تراکمهای شهری،
جای تأمل دارد .هرگونه تغییر در وضعیت تراکم ساختمانی ،آثاری محسوس و کوتاهمدت بر جامعه و کالبد محیط
1. City areas
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مسکونی برجای میگذارد (عزیزی .)87 :1381 ،اگرچه تراکم شهری بهعنوان راهکاری برای پایداری شهرها مورد توافق
تمامی صاحبنظران مسائل شهری است ،اما بهدلیل پیچیدگی آن ،بر میزان فشردگی یا گستردگی ،بهعبارت دیگر نوع
تراکم ،اتفاقنظر وجود ندارد .برای دستیابی به پایداری شهرها باید آن را بهعنوان یک کلیت نگریست و تمام موضوعهای
مربوط به آن را در سطوح مختلف ارزیابی کرد (عزیزی.)6 :1389 ،
تأثیرهای منفی تراکم زیاد در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سروصدا و
نارساییهای روانی ،گرانی زمین و اجاره ،نبود زندگی خصوصی ،امکان بروز اختالف بین جمعیت ،ناراحتیهای عصبی،
بزهکاری و جنایت ،خطرهای بهداشتی مانند بروز بیماریهای واگیردار و ...آشکار میشود .تأثیرهای مثبت تراکم را در
تراکم سرمایه و جمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکههای برق ،آب ،بهداشت و امکان اجرای برنامههای عمرانی،
بهرهوری بیشتر از مزایای فنی ،فرهنگی و امکانات شغلی و باالخره توسعة شبکههای ارتباطی و درنتیجه ،رشد پایدار
شهرها تفسیر میکنند (رضویان.)106 :1387 ،

روش پژوهش
1

با توجه به مؤلفههای مورد بررسی ،این مطالعه توصیفی – تحلیلی و نتایج آن کاربردی است .ابزاری که برای مدلسازی
چنین تحلیلی بهکار گرفته میشود GIS ،است .در این مطالعه سعی شده است تا برنامهریزی برای محیط ،بهصورت
سیستمی ارائه شود .مقصود از ارائة سیستم ،رقومیکردن اطالعات شامل نقشه ،عوارض و دادههای توصیفی در مرحلة
اول و پردازش دادهها ،تحلیل و بررسی اطالعات با استفاده از  GISدر مرحلة دوم است .جامعة آماری این پژوهش ،شهر
میاندوآب است که نحوة مکانگزینی ،توزیع و پراکندگی کاربری مسکونی را از نظر کمی ،سرانه و تراکمهای شهری
بررسی میکند .برای گردآوری دادههای اولیه ،از ترکیب مطالعههای استنادی و میدانی استفاده شده و از نرمافزارهای
 ArcGIS ،Arcview ،Excel ،SPSSو  ArcMAPبهمنظور تحلیلهای ریاضی و همچنین نمایش تصویری نتایج
کمک گرفته شده است.
معرفی ناحیة مورد مطالعه

شهر میاندوآب ،2مرکز سیاسی -اداری شهرستان میاندوآب ،در جنوب دریاچة ارومیه و جنوبشرقی استان آذربایجان
غربی ،در موقعیت جغرافیایی  46درجه و  4دقیقه تا  46درجه و  8دقیقة طول شرقی و  36درجه و  57دقیقه تا  36درجه
و  59دقیقة عرض شمالی در موقعیتی چهارراهی (بین استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،کردستان و زنجان)
در جلگة میاندوآب واقع شده است .ارتفاع متوسط شهر از سطح دریاهای آزاد  1300متر است (مهندسین مشاور طرح و
کاوش .)12 :1380 ،وجه تسمیة این شهر ،موقعیت آن بین دو رودخانة زرینهرود (جیغاتی) و سیمینهرود (تاتائو) است.
مطابق سرشماری سال  ،1385جمعیت این شهر  114،153نفر است (سالنامة آماری استان آذربایجان غربی.)115 :
میاندوآب با توجه به توان محیطی نظیر آب فراوان ،خاک حاصلخیز و نیز موقعیت میانراهی ،در سالهای اخیر
جمعیتپذیری و رشد کالبدی چشمگیری داشته است .تبعات چنین رشد سریعی را میتوان در توسعة فیزیکی ناموزون
شهر ،گسیختگی نسبی در بافت شهری ،قرارگیری و ادغام بافتهای روستایی در بافت شهری ،آلودگی زیستمحیطی،
تغییر کاربری باغها و اراضی کشاورزی حاصلخیز پیرامون شهر مشاهده کرد (سرور.)21 :1383 ،

1. Inductive
2. Miandoab City
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نقشة  .1موقعیت شهر میاندوآب در کشور ،استان آذربایجان غربی و شهرستان میاندوآب

منبع :نگارندگان

بحث و یافتهها
 .1مقایسة تطبیقی وضعیت کاربری مسکونی شهر میاندوآب با استانداردهای ملی و بینالمللی

استاندارد 1بیانگر وضعیتی بهینه است که در نظریهها و سلیقههای گوناگون دخالت دارد .استاندارد کاربری مسکونی ،دارای
بعد اجتماعی ،رفاهی و تکنیکی است که با توجه به مکان و موقعیت اقلیمی و فرهنگ ویژة ساکنان و همچنین نیازها و
ارزشهای آنان فراهم میشود و ابعاد ویژة خود را میطلبد 2.برای تعیین وسعت و حجم کاربری مسکونی ،نخست باید
شرایط زیستمحیطی شهر را بررسی کرد .سپس براساس نیازهای معین ،بهمنظور تعدیل شرایط ناهنجار ،راهکار ارائه کرد
(مهندسین مشاور شهر و بنیان)18 :1389 ،؛ بنابراین ،تعیین استاندارد قابلتعمیم به همة کشورها و مناطق ممکن نیست.
حتی در گسترة یک کشور نیز نمیتوان استاندارد یکسانی را ارائه کرد؛ اما اطالع از استانداردهای کاربری مسکونی را
میتوان سطح هدایتگر فعالیت و خطمشی بهشمار آورد (هال .)28 -22 :2008 ،در همین راستا ،در ایران براساس
مطالعههای وزارت مسکن و شهرسازی ،شهرهای کشور را به هشت گروه اقلیمی تقسیمبندی کردهاند که میاندوآب ،در
گروه اقلیمی  2واقع شده است .سرانة متعارف و قابلقبول در این گروه از شهرها 45/71 ،مترمربع است (زیاری:1381 ،
 .)178درحالیکه میانگین سرانة کاربری مسکونی در کل شهرهای ایران 45/65 ،مترمربع است که در مقایسه با شاخص
تعیینشدة بخش شهرهای جدید جهان سازمان ملل متحد ( )38/86بیشتر است (مهندسین مشاور امکو .)62 :1382 ،در
شهرهای مختلف کشورمان نیز با توجه به ویژگیهای متنوع جغرافیایی و اقلیمی ،سرانة کاربری مسکونی تفاوتهایی
دارد که میزان آن را طرحهای مصوب هریک از شهرها تعیین میکند (مهندسین مشاور آمایش محیط.)83 :1382 ،

1. Standard
2. www.elsevir.com
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جدول  .1سرانة پیشنهادی سازمانها و کارشناسان برای کاربری مسکونی
افراد ،سازمانها و ارگانهای ذیربط

سرانة پیشنهادی به افراد ،سازمانها و ارگانهای ذی سرانة پیشنهادی
به مترمربع
ربط
مترمربع

 مهندسین مشاور طرح و کاوش (سرانة وضع موجود
میاندواب)

44/42

 میانگین کل شهرهای ایران

45/65

 سازمان ملل ،بخش شهرهای جدید جهان

38/86

استاندارد شهرهای آلمانی

73

50

 شیعه

 20الی 50

 20الی 30

 شهرهای ایران در گروه اقلیمی 2

45/71

 وزارت مسکن و شهرسازی (طرحهای شهری ایران)
 شهرداری تهران

 منبععع :شععیعه  173 :1378 ،اطلععس کععالنشععهر تهععران  زیععاری  190 -170 :1381 ،مهندسععین مشععاور طععرح و کععاوش
 مهندسین مشاور امکو
 .2کاربری مسکونی با نگرشی بر انواع تراکم در شهر میاندوآب

میاندوآب ،بهدلیل مهاجرپذیری باال و الحاق روستاهای اطراف به محدودة قانونی آن ،تراکمهای متفاوتی در مناطق
مختلف شهر دارد؛ بهعبارت دیگر ،قیمت زمین در بعضی از مناطق شهر سبب افزایش تراکم در سطح شده است.
درحالیکه مناطق پیرامونی شهر ،بهمراتب تراکم کمتری دارند که از دالیل عمدة آن ،فرهنگ زندگی روستایی است که
در سالهای اخیر جزء محدودة شهر شدهاند .از اینرو ،درادامة این نوشتار با مطالعة انواع تراکم در میاندوآب ،به تجزیه و
تحلیل کاربری مسکونی در این شهر میپردازیم تا از این رهگذر ،در جهت توزیع متعادل فضاهای مسکونی و خدمات در
شهر میاندوآب گامی برداریم.
 .3تراکم خالص مسکونی شهر میاندوآب

منظور از تراکم خالص مسکونی ،1نسبت جمعیت به آن دسته از اراضی است که فقط بهدلیل کاربری ،مسکونی درنظر
گرفته میشوند .تراکم خالص مسکونی ،نوعی ابزار اندازهگیری است که معموالً برای سنجش در مقیاس پروژههای
مسکونی بهکار میرود و از جمله شاخصهای اصلی در بررسی طرحهای پیشنهادی است.
سطح مورد نظر در تراکم خالص مسکونی ،شامل واحدهای مسکونی و فضاهای وابسته (نظیر فضای بازی کودکان و
پارکینگ) و نیمی از عرض خیابانهای بلوک مزبور ،حداکثر تا  6متر است .این شاخص ،فشردگی جمعیت را در فضاهایی با
کاربری مسکونی اندازهگیری میکند .به پیشنهاد بیشتر صاحبنظران ،درمورد نواحی توسعهیافتة شهر (بافت پر) و نواحی
تقریباً توسعهیافته (بافت نیمهپر) ،استفاده از مفهوم تراکم خالص مسکونی ،سودمندتر است؛ زیرا در اینگونه مناطق ،خیابانها
و زیرساختهای دیگر از پیش احداث شدهاند و اگر توسعة جدیدی در این مناطق مدنظر باشد ،بهطور عمده برای قطعات
منفرد و پراکندة زمین پیشبینی شده است .در تراکم مسکونی خالص ،فقط سطح اشغالشدة ساختمانهای مسکونی بهکار
گرفته میشود؛ بنابراین ،بهتر میتوان به تراکم خالص جمعیت 2در منطقه پی برد .براساس پژوهشهای انجامگرفته با
استفاده از سیستمهای اطالعات جغرافیایی و مطالعههای میدانی ،در میاندوآب  60/3درصد از سطح اشغالشدة ساختمانهای
مسکونی ،تراکمی بین  201تا  250نفر دارند که نشاندهندة بزرگی واحدهای مسکونی ،محوطة باز بیشتر ،گسترش شهر
بهصورت افقی و وجود زمینهای خالی در میان آنهاست که میتوان با افزایش تراکم در این قسمت ،مشکل کمبود زمین
برای مسکن را کاهش داد .همچنین 22/67 ،درصد از سطح ساختهشدة شهر ،تراکم بین  251تا  300نفر دارد که نشان
میدهد سطوح بسیار متراکم ،اندک است .همانطورکه در نقشة  2مشاهده میشود ،شمال شهر این نوع تراکم را دارد که
نشاندهندة ارزش زیاد زمین در این قسمت از سطح شهر است .تراکم خالص مسکونی بسیار زیاد ،فقط در سطح اندکی از
شهر ( 1/01درصد) دیده میشود که نشاندهندة قدیمیبودن بافت شهر در این قسمت است.
1. Net Density Residential
2. net density of population
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جدول  .2درصد تراکم خالص مسکونی شهر میاندوآب
مساحت به هکتار
میزان تراکم
363/295
بین  150تا  200نفر
1344/789
بین  201تا  250نفر
505/602
بین  251تا  300نفر
16/529
 301و بیشتر
2230/217
جمع

درصد
16/29
60/3
22/67
1/01
100

منبع :نگارندگان

نقشة  .2تراکم خالص مسکونی شهر میاندوآب

منبع :نگارندگان

60/3

80
60
22/67

16/29

40
0/73

20
0

 150تا 200

 201تا 250

 251تا 300

 301و بیشتر

نمودار  .1تراکم خالص مسکونی میاندوآب

منبع :نگارندگان

 .4تراکم خالص شهری (تراکم کلی مسکونی)

تراکم کلی مسکونی (خالص شهری) 1حاصل تقسیم جمعیت شهر بر سطح ساختهشدة آن است .در این تراکم ،سطح مورد
محاسبه شامل تمامی اراضی با کاربریهای مختلف ،از جمله کاربریهای صنعتی ،فضای باز ،مدارس و ...است ،اما در این
محاسبهها سطوح اراضی ساختهنشده 2و کشاورزی لحاظ نمیشود .براساس پژوهشهای میدانی و تحلیلهای آماری و
1. Net urban density
2. not built areas
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نتایج تحلیل دادهها در سیستم اطالعات جغرافیایی ،مشخص شد در تراکم خالص شهری میاندوآب ،بیشترین مساحت را
تراکم بین  51تا  100نفر بهخود اختصاص داده است .این تراکم ،جزء تراکمهای بسیار اندک در برنامهریزی شهری است
که مزیتهای بسیاری برای این شهر دارد؛ از جمله اینکه بهدلیل کامالً پرنشدن این مناطق ،امکان اجرای طرحهای
شهری بسیار است و میتوان با نظارت کامل بر ساختوسازها ،تفکیک مناسب زمین و اجرای طرح تفصیلی،مناطق
برنامهریزیشدة مناسب بهوجود آورد تا بهدلیل نبود برنامهریزی ،مشکلهای مناطق ساختهشده و توسعهیافته در آینده
ایجاد نشود.

نقشة  .3تراکم خالص شهری ،شهر میاندوآب
جدول  .3تراکم خالص شهری میاندوآب
مساحت به هکتار
میزان تراکم
312/302
بین صفر تا  50نفر
1066/301
بین  51تا  100نفر
804/001
بین  101تا  200نفر
92/729
 201و بیشتر
2275/333
جمع

درصد
13/73
46/86
35/34
4/08
100

منبع :نگارندگان
46/86

50

35/34

40
30

13/73
4/08

20
10
0

 0تا 50

 51تا 100

 101تا 200

 201و بیشتر

نمودار  .2تراکم خالص شهری میاندوآب

منبع :نگارندگان

تحلیل توزیع فضایی کاربری مسکونی از طریق بررسی تراکمهای...

537

 .5تراکم ناخالص شهری
2

تراکم ناخالص شهری 1یا جمعیتی بهمعنای جمعیت در واحد سطح (نفر در هکتار) است و نحوه و میزان پراکندگی
جمعیت را نسبت به کل مساحت شهر نشان میدهد .براساس پژوهشهای انجامگرفته و تجزیه و تحلیل آماری و
پردازش آن در سیستم اطالعات جغرافیایی ،تراکم ناخالص در میاندوآب ،فقط در بخش اندکی از شهر باالست (نمودار )3؛
یعنی حدود  3/22درصد شهر ،تراکم بیشتر از  200نفر در هکتار و بیشتر از نصف مساحت شهر ،تراکم ناخالص کمتر از
 50نفر در هکتار دارد .این موضوع بیانگر آن است که بیشتر مساحت شهر را اراضی خالی تشکیل داده است که بیشتر
شامل باغها و اراضی کشاورزی است.
جدول  .4تراکم ناخالص شهری ،شهر میاندوآب
درصد
مساحت به هکتار
میزان تراکم
60/17
1348/457
 0تا  50نفر
18/83
422/129
 51تا  100نفر
17/78
398/444
 101تا  200نفر
3/22
72/194
 201و بیشتر
100
2241/225
جمع

منبع :نگارندگان

80

60/17

60
18/83

40

17/78
3/22

20
0

 0تا 50

 51تا 100

 101تا 200

 201و بیشتر

نمودار  .3تراکم ناخالص شهری ،میاندوآب

منبع :نگارندگان

 .6تراکم ساختمانی مسکونی

تراکم ساختمانی 3عبارت است از نسبت بین سطح زیربنای ساختمانی به مساحت قطعهزمین .این نوع تراکم ،بیانگر
گسترش شهر در سطح افقی یا عمودی است .براساس بررسیهای میدانی و تجزیه و تحلیل دادهها در سیستم اطالعات
جغرافیایی ،بیشترین تراکم ساختمانی در شهر میاندوآب ،بین  30تا  50درصد است؛ که نشاندهندة وجود فضای باز بیشتر
در واحدهای مسکونی شهر است .از دالیل این امر میتوان به روستاهایی اشاره کرد که در سالهای اخیر به شهر ملحق
شدهاند و جزء محدودة شهر بهشمار میآیند .این روستاها بافتی با فضای باز بیشتر دارند و همچنان این بافت را حفظ
کردهاند .همچنین ،میتوان به فرهنگ و ترجیح عمومی شهروندان اشاره کرد که ترجیح میدهند در خانههایی با محوطه
و حیاط بزرگ زندگی کنند .نقشة  4بهخوبی نشان میدهد مناطق شرق و روستاهای الحاقشده در اطراف شهر ،شامل
این نوع تراکماند .منطقههای با تراکم  71درصد و بیشتر نیز سطح تقریباً زیادی از شهر را دربرگرفتهاند و بیشتر در مرکز،
شمال و قسمتی از جنوب شهر واقع شدهاند؛ مانند مرکز تجاری شهر و کوی کارکنان دولت که بهصورت اصولی تفکیک
شده است و شامل بیشترین تراکم میشود .بقیة مناطق شهر ،تراکم متوسط دارند.

1. Gross urban density
2. Population density
3. Building Density
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جدول  .5درصد تراکم ساختمانی مسکونی شهر میاندوآب
میزان تراکم

مساحت به هکتار

درصد

 30تا  50درصد

913/491

42/23

 51تا  60درصد

287/471

12/89

 61تا  70درصد

449/888

20/17

 71و بیشتر

551/342

24/72

جمع

2230/615

100

منبع :نگارندگان

42/23

60
20/17

12/89

24/72

40
20
0

 30تا 50

 51تا 60

 61تا 70

 71و بیشتر

نمودار  .4درصد تراکم ساختمانی مسکونی شهر میاندوآب

منبع :نگارندگان

نقشة  .4تراکم ساختمانی مسکونی شهر میاندوآب

نتیجهگیری
افزایش تراکم ساختمانی ،بهعنوان راهحلی برای اسکان جمعیت روبهافزایش و همچنین جلوگیری از گسترش و توسعة افقی
شهر ،بهویژه در شهری مانند میاندوآب با زمینهایی با قابلیت زیاد برای کشاورزی ،واقعیتی اجتنابناپذیر است .همچنین،
شهری با ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی میاندوآب ،تشویقکنندة بافتهای باز و غیرفشرده است و افزایش تراکم سبب
کاهش کیفیت سکونت میشود .از اینرو ،برنامهریزی برای تراکمهای شهری در این شهر ،نیازمند شناسایی شاخصهای
کیفیت محیطی و تراکمهای وضع موجود است .برایناساس ،در این پژوهش از طریق مطالعههای میدانی ،جمعآوری دادهها،
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پردازش آنها و درنهایت ،با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ،انواع تراکم بهصورت آماری و از طریق نقشههای
تخصصی مشخص شد .نتایج نشان میدهد از نظر تراکم خالص مسکونی در میاندوآب ،مناطق شمالی شهر بهعلت ارزش
باالی زمین ،تراکم زیادی دارند .مناطق با تراکم خالص مسکونی متوسط 60/3 ،درصد سطح کل شهر را پوشش دادهاند .این
امر نشاندهندة بزرگی واحدهای مسکونی ،محوطة باز بیشتر ،گسترش افقی شهر و زمینهای خالی در محدودة شهر است.
مناطق با تراکم بسیار زیاد ،کمترین میزان تراکم خالص مسکونی ( 1درصد) را نشان میدهند که بیشتر در مرکز و بافت
قدیمی شهر قرار دارند .بیشترین تراکم خالص شهری ،مربوط به مناطق با تراکم  50تا  100نفر است که  46/86درصد
سطح ساختهشدة شهر را اشغال کرده است .این میزان تراکم ،جزء تراکمهای بسیار خوب برای شهری مانند میاندوآب است
و از جمله مزیتهایش این است که چون مناطق مختلف در محدودة شهر کامالً پر نشده است ،امکان اجراییشدن
طرحهای شهری زیاد است و میتوان با نظارت کامل بر ساختوسازها ،از رشد بدشکل شهری جلوگیری کرد.
نتایج نشان میدهد که از نظر تراکم ناخالص شهری در میاندوآب ،بیش از نیمی از مساحت شهر ،تراکم کمتر از 50
نفر در هکتار دارد که این موضوع بیانگر آن است که عالوهبر وجود باغها و زمینهای خالی در محدودة شهر ،الحاق
روستاهای اطراف به آن ،عامل اصلی کم بودن تراکم ناخالص شهری است؛ چراکه ساکنان روستاها ،محیطهای مسکونی
غیرمتعارف دارند .همچنین ،الحاق روستاهای اطراف شهر به محدودة آن ،موجب کاهش درصد تراکم ساختمانی مسکونی
در میاندوآب شده است؛ بهطوریکه بیشترین تراکم ساختمانی مسکونی در میاندوآب ،بین  30تا  50درصد است که وجود
فضاهای باز بیشتر را در واحدهای مسکونی شهر نشان میدهد .شایان ذکر است این مناطق ،بیشتر در حاشیههای شهر
قرار دارند .نتایج نشان داد با افزایش تراکم در نواحی مختلف شهر ،بهویژه نواحی اطراف و کویهای مسکونی واقع در
شمال و جنوب شهر میتوان از تخریب بیشتر باغها و فضاهای سبز جلوگیری کرد.
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