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  1های جمعیتی شهر تبریز با استفاده از روش حوزه بندی آماری  تحلیل پراکنش تراکم
  

    ـاستادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تبریز ∗دکتر رسول قربانی
   11/9/83 :دریافت مقاله

  26/11/83: تأیید نهایی 
 

  چکیده 
ه اتخاذ سیاست متراکم سازی، مقوله تراکم را ب، ش سریع نواحی شهری و در پی آنگستر    

ل شهری کشور مورد توجه قرار داده ئلفه های تعیین کننده در مساؤترین م عنوان یکی از مهم
 ثیر پذیری تراکم از متغیر های مختلف،أهای ساختی شهرها و ت لیکن به دلیل تنوع ویژگی؛ است

  بنابراین با شناخت و بکارگیری روش.ن همواره با مشکالتی مواجه بوده استتحلیل و تبیین آ
 گام مطلوبی برای استغنای ادبیات شهرسازی کشور ،هایی که بتواند به چنین مهمی کمک نماید

های آماری  ا با بهره گیری از روشتدر این تحقیق سعی شده  بر این اساس، .برداشته خواهد شد
های شهری  به تحلیل تراکم) های عمومی ویژه داده های سرشماریه ب(وجود مبتنی بر داده های م

های آماری تبیین و تحلیل تراکم در شهر  ها و تکنیک بدین منظور برخی از روش .پرداخته شود
عنوان بزرگترین کالنشهر شمالغرب کشور مورد آزمون قرار گرفته و نتایج آن در این مقاله ه تبریز ب

هایی برای برآورد  از جمله یافته های این تحقیق دستیابی به مدل .ر آمده استبه رشته تحریر د
ثر بر تراکم شهری در تبریز ؤو تحلیل عوامل م های شهری، طبقه بندی تراکم توسعه کالبدی شهر،

ها و  های مختلف جهت نیل به روش است که با توسعه آنها می توان به شناخت ابعاد وآثار تراکم
  .های شهری دست یافت یین الگوهای علمی تراکمفرایندهای تع

    .تغییرات تراکم های طبقه بندی، روش تراکم جمعیتی، پراکنش فضایی، :کلیدیواژگان 
 

   مقدمه
چگونگی بررسی و تحلیل تراکم های شـهری همـواره یکـی از موضـوعات مـورد توجـه اندیـشمندان                           

هـای افـزایش تـراکم بـر دامنـه           ورد تـشویق قـرار گـرفتن سیاسـت        ل شهری کشور در دهه های اخیر بوده و با م          ئمسا
لیکن ؛ های مختلفی برای تحلیل و برخورد با آن به تجربه در آمده است      تحقیقات در این عرصه افزوده شده و روش       

 .آوردانطباق داشته و نتوانسته از آنها بهره بـرداری الزم را بعمـل        کمتر  با منابع آماری موجود در کشور        ها این روش 
کـه بـر اسـاس ایـن         (1375با استفاده از داده های حـوزه هـای آمـاری  سرشـماری سـال                 تا  مطالعه سعی شده    این  در  

جمـع       حوزه آماری تقسیم شده و داده های جمعیتی به تفکیک برای آنها              512سرشماری محدوده شهری تبریز به      
ل عمده در رابطه با تراکم جمعیتی شهر تبریز پاسـخ           و سایر منابع آماری در دسترس به سه سوا         )آوری گردیده است  

                                                 
1 -Trace censuses method 
E-mail: Rghorbani@tabrizu.ac.ir ∗  
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هـای شـهری تبریـز از چـه      تغییـر و تحـول تـراکم   ،  دوم؟های جمعیتی شهر تبریز چگونه انـد       توزیع تراکم   اول :دهد
الگوهای توزیع تراکم چه رابطه ای با عوامل اجتمـاعی و اقتـصادی در  بزرگتـرین                 ،   و سوم  ؟روندهایی تبعیت نموده  

  ؟دارد )شهر تبریز(رب کشور غلشهر شما
 در بررسی نیاز های  مـسکن  قـسمت         ) 2000( مارتینز   روش حوزه های آماری توسط برخی از محققان خارجی نظیر         

هـای مرکـزی     رایط تحـول و نوسـازی بخـش       تحلیل شـ  در) 2000(دانیل  همل و    ،های مختلف شهر ریو در آرژانتین     
 تعـداد نـادری از طـرح      جمعیتـی   در مطالعات   همچنین روش مذکور     .شهرهای امریکا مورد استفاده قرار گرفته است      

هـای   نتایج حاصله از تحقیق بیانگر قابلیـت بـاالی روش          .صورت خیلی مختصر بکار گرفته شده است      ه  های شهری ب  
 در عـین    ؛های شهری و ارائه روشی نو برای تعریف طبقات تراکمی در شهرها اسـت              مذکور برای طبقه بندی تراکم    

ت فضایی توزیع جمعیت در عرصه های شهری کمک شایانی مـی            خبه واقعی شدن تحلیل و عیان شدن سا       حالی که   
  . کند

  
  تبریز تراکم شهری در تحوالت تحلیل زمانی 

 ،جمعیت و مساحت دو فاکتور اصلی هستند که در بستر زمان و مکان و در کنش متقابل با سطح تکنولوژیکی جوامـع              
 1345مساحت ساخته شده این شـهر در سـال   ، براساس مطالعات اولین طرح جامع تبریز . نندز  های شهری را رقم می     تراکم
 نفـر در   189حـدود   مذکور  سال  در  هری  شتراکم  و بدین ترتیب     نفر بوده    403000 هکتار و جمعیت آن معادل       2127برابر  

نـسبت بـه رشـد جمعیـت     تـری    گسترش فیزیکـی شـهر از رونـد سـریع     1345-75های   طی سال . هکتار برآورد شده است   
که بیـانگر تـداوم گـسترش افقـی      کاهش می دهد  1375نفر در هکتار در سال 113 بهشهر را    تراکم  می شود و    برخوردار  

  .شهر با سرعت نسبتاً باالست
  1345-75های  تحول جمعیت، سطوح ساخته شده و تراکم شهری تبریز طی سال -1جدول 

 تراکم جمعیت  سبت افزایش جمعیتن  نسبت افزایش مساحت  جمعیت  مساحت  سال

1345* 2127  403000  -  -  189  
1349*  2520  471000  4/18  9/16  186  
1357*  4019  692000  4/59  5/46  172  
1365*  6440  979000  2/60  5/41  152  
1370* 7965  1089000  7/23  2/11  136  
1375**  10500  11910000  8/31  36 /9  113  
1380***  11350  1340000  1 /8  51/12  118  

  بر آورد براساس مطالعات سبزینه راه و نیز برآورد نگارندهو آن که ) 1995عظیمی  (:مĤخذ                
 ی انفجـاری فـضا    گـسترش  بیـانگر  های شهری است،   مالحظه جدول فوق عالوه بر آنکه بیانگر روند نزولی در تراکم          

 درصـدی   5/41 در مقابل افـزایش      1357-65 های له بین سال  که در فاص   طوریه  ب؛  باشد  های خاص نیز می      در دوره  یشهر
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 بـدون   یچنـین رشـد شـتابانی  رشـد کمـی فـضای شـهر              . درصد بر مساحت آن افزوده شده است      60حدود  ،  جمعیت شهر 
  . را توجیه می کندهای اخیر برخورداری از کیفیت مطلوب در دوره

هـای اخیـر حاصـل         مـساحت شـهر در دوره      از بررسی و مـدل سـازی روابـط افـزایش جمعیـت و             که  موضوع دیگری   
چـرا کـه بـا      ؛  است که این امر با تجارب جهـانی مطابقـت دارد          تبریز  کاهش تراکم با افزایش جمعیت شهر       رابطه   ،شود  می

در نتیجه علیرغم افـزایش      و   نماید  شود و فضاهای جدیدی را طلب می         نیازهای جدید ایجاد می    ،اندازه شهرها بزرگ شدن   
لگـاریتمی  همبستگی تغییرات جمعیت و سطوح ساخته شده تبریز از تـابع             .یابد  ، تراکم شهری کاهش می    تراکم ساختمانی 

  y=537891Ln(x)-4E+06                               R2=0.9908              :زیر تبعیت می نماید
  

  ته شده شهر تبریزخرابطه همبستگی جمعیت وسطوح سا -1نمودار 
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  بررسی های نگارنده:ماخذ                              

گویـای افـزایش    ،  نشان می دهد  بین این دو فاکتور     را  دار و قابل قبولی       همبستگی بسیار معنی  که   معادله فوق ضمن آن   
رای پـیش بینـی      بـ  مـی تـوان از ایـن معادلـه          با مالحظـاتی    تر مساحت به جمعیت در فرایند گسترش شهری است که            سریع

  .های آتی استفاده کرد سطوح ساخته شده طی سال
 72 (و تـراکم ناخـالص جمعیتـی   )  نفر در هکتار113(نکته دیگر در تحلیل تراکم، فاصله قابل توجه بین تراکم شهری      

ه م سـازی بـ    شده در داخل شهر و امکان اعمال تدابیر متراک        ناست که بیانگر وجود اراضی ساخته        تبریز   شهر) نفر در هکتار  
 شـهرهای    تـراکم  میانگیننزدیک به   تراکم ناخالص شهر تبریز     ،  با وجود این  . باشد  شکل معقول و منطقی در شهر تبریز می       

 تمـاعی  اج -اقتصادی  های کالن ملی و شرایط         از سیاست  یشهرفضاهای  شدید  پذیری  بزرگ کشور است که بیانگر تأثیر       
  .باشد حاکم بر کشور می
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  ی تراکم شهریتحلیل توزیع مکان
اسـتفاده  بافـت پـر    بـه  2 و نسبت محدوده مرکزی شهر1های شهر از دو شاخص شیب تراکم  برای تحلیل مکانی تراکم   

  ). 27-29، صص2000ریچاردسن (شده است
   تراکمب تحلیل شی)الف

  صـله از فا  عامـل   معادلـه شـیب برمنبـای دو   . استای شدن در شهرها   معیاری برای سنجش میزان حومه،شیب تراکم
. وسیله کالرک مورد اسـتفاده قـرار گرفـت   ه  ب19 71می شود و اولین بار در سال   ظیمن ت  جمعیتی  تراکم  و  شهر مرکز

 فضای  ،در شدت این کاهش بیشتر باشد     قیابد و هر       تراکم شهر از مرکز به طرف پیرامون کاهش می         ،بر مبنای این شاخص   
  ). 1021-22، صص1998اینگرام (ددارای شدن  سوی حومهه شهری گرایش بیشتری ب

های  اما این کاهش دارای ویژگی؛ طرف پیرامون استه بررسی تغییرات شیب در تبریز بیانگر کاهش شیب از مرکز ب        
مرکـز شـهر بـه لحـاظ تمرکـز فعالیـت       . گیـرد  که از فرایند توسعه و تحول جمعیتی و فضایی شهر نـشأت مـی  است  خاصی  
 با فاصله گرفتن از مرکز و کاهش سهم فضاهای مذکور بـر     .تری برخوردار است    یتی پایین  تجاری از تراکم جمع    -خدماتی

کمتـر شـدن   . گـردد   متری ازمرکز شهر از شدت تراکم کاسته می3500صله  ا لیکن دوباره از ف    ،تراکم جمعیت افزوده شده   
 و ایـن موضـوع از       اسـت اضی بـایر    تراکم مابین نواحی پیرامونی محدوده شهر و بافت پرمرکزی به علت وجود باغات و ار              

بـا اسـتفاده از   . می باشدهای اکولوژیکی و خدماتی بسیار حائز اهمیت  شهری برای برقراری تعادلساختار  نظر سازماندهی   
 است محاسبه نمود که عبارت برای تبریزتراکم را خط شیب ، چند متغیرهمعادله با استفاده از توان  رابطه تراکم و فاصله می  

  y=0.8844x3-17.536x2+98.016x        R2=0.884           :از
  

  1375منحنی شیب تراکم در شهر تبریز به سال  -2نمودار 
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   تبریز1375نتایج تفصیلی سرشماری عمومی ونقشه سال :ماخذ

هـای   هحـوز اکم در برخـی از   بیانگر عدم کاهش یکسان شیب در جهات مختلف و افزایش تـر     R2 نسبی   پائین بودن  
نکته . ای شهر است که در یک تحلیل کمی این موضوع بیانگر پتانسیل فضای شهری برای ایجاد مراکز فرعی است                    حاشیه
تغییر از مرکز به طرف شمال با افزایش شدیدی همراه است و            .  تغییرات متفاوت شیب در جهات مختلف شهر است        ،دیگر

تر  مالیم نسبتاً غرب و شرق شهر      رفطه  تغییر تراکم ب  . قرار دارد در مرتبه بعدی      جنوب رفطه   افزایش تراکم ب   ،بعد از آن  

                                                 
- Density Gradiant1  
- Centeral City 2  
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عوامل زیر در تغییرات شیب تراکم در جهات مختلف مؤثر          است که   از آن   بررسی ساخت فضایی شهر تبریز حاکی       . است
   :اند بوده

 ارتباطی قابل دسترس، نزدیکـی بـه مراکـز     کاهش نسبی تراکم در مناطق غربی به لحاظ توپوگرافی مناسب، شبکه         -1
ین مناطق شرقی ی همچنین، تراکم پا.می باشد های اخیر در این جهت قابل توجیه        اشتغال و در نتیجه گسترش شهر طی دهه       

نیز متأثر از اجرای طرح آماده سازی در قطعات وسیع و مجزا، دسترسی سهل و آسان، وجود اراضی کشاورزی و با غـات                       
  .افت و تفکیک نسبتاً بزرگ  قطعات مسکونی استدر داخل ب

 باال بودن تراکم جمعیت در نواحی شمالی و جنوب مرکز شهر ناشی از نزدیکی به مرکز شهر و ارزان بودن قیمت                      -2
            .است مهاجرین روستایی  سکونت زمین به لحاظ شرایط توپوگرافیکی و محیطی نامناسب و در نتیجه جاذب بودن برای 

هـای ارتبـاطی و      ، دسترسی بـه مرکـز شـهر، توسـعه زیرسـاخت           وپوگرافیگرش کلی، شرایط ت   نبدین ترتیب در یک     
گیـری    عوامـل اصـلی شـکل      روستایی از     بدون برنامه توسط مهاجرین    یا به دو شکل طراحی شده       یتوسعه فضاهای مسکون  

  .الگوی توزیع تراکم شهری در تبریز هستند
  

  ه محدوده شهر نسبت مساحت شهر مرکزی ب-ب
هـای ناشـی از پـراکنش         های شهری و همچنین برآورد هزینه      ی که در تحلیل فشردگی بافت     مّهای ک  شاخصیکی از   

شـهر  گیرد، محاسبه نسبت مساحت بافت مرکزی بـه مـساحت کلـی محـدوده                 در مناطق مادر شهری مورد استفاده قرار می       
ی متحـدالمرکز در محـدوده شـهر بـه مرکزیـت منطقـه بـازار                هـا   ت، تراکم جمعیـت در شـعاع      نسببرای محاسبه این    . است

(C.B.D)      شهر در نظر گرفته می شود و سپس از طریق تقسیم مساحت           پر عنوان بافت ه   مشخص و محل شکست منحنی ب 
های آماری و کاربرد  با استفاده از اطالعات مربوط به حوزه. دگرددوده شهر نسبت مذکور حاصل می حبافت مرکزی به م   

که مساحت بافت مرکـزی شـهر برابـر          با توجه به این   . است این نسبت برای شهر تبریز محاسبه شده         Arc/viewفزار  نرم ا 
کور ذضریب م،بنابراین   هکتار است  16457و مساحت کل محدوده شهر      ) هکتار/  نفر 134با تراکم ناخالص    ( هکتار   5725

و کـشورهای در حـال      )15/0(یافتـه   ی کـشورهای توسـعه      شـهرها کـه در مقایـسه با      شـود     می 345/0برابر  برای شهر تبریز      
افـزوده شـده   میـزان آن   اخیر نیز بـر  های که در سالاست فضای شهری تبریز در   قابل توجه  بیانگر فشردگی    )23/0(توسعه
  . های پیرامونی تبریز است ها و کوی عدم شکل گیری مناسب شهرککور گویای ذباال بودن ضریب م. است

  های طبقه بندی  با استفاده از روشراکندگی تراکم شهری تحلیل تمرکز و پ
های شهری از اهمیت خاصـی در نیـل بـه عـدالت              های اصلی آمایش فضا و تشکل بافت        عنوان یکی از پایه   ه  راکم ب ت

 سـامان دادن و     ،از مبانی اصلی ساماندهی شهری    تراکم   دیگرارت  بعه  ب .برخوردار است اجتماعی و کارآیی فضای شهری      
هـای    بررسـی نحـوه توزیـع تـراکم در عرصـه          طبقه بنـدی و     برای   .ن بخشیدن به توزیع جمعیت در فضای شهری است        تواز

  :شده استاستفاده سه روش زیر شهری از 
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های آماری بر پایه تراکم از حداقل به حـداکثر مرتـب شـده و بـه                    تراکم حوزه  این روش،  در:  1توزیع چارکی  روش   -الف
هـای   ها و مـساحت    های چارکی برای تراکم     سپس با تشکیل دامنه   .  تعداد حوزه تقسیم گردید    چهار قسمت مساوی از نظر    

  .)1382مطیعی،ک .ر( دیجدول زیر تنظیم گرد، تحت اشغال آنها
در اشـغال   را  مساحت شـهر    از   درصد   70جمعیت بیش از    از   درصد   25 ، در چارک اول تراکم    ،با توجه به جدول فوق    

  درصد مساحت را به خود اختصاص داده  3/5 درصد جمعیت تنها     4/25 چارک چهارم حدود     که در  در حالی ؛  خود دارند 
هـای محـدودی از شـهر و پراکنـدگی بـاالی آن در منـاطق وسـیعی از                     که بیانگر تمرکز نسبتاً زیاد جمعیت در بخش       ست  ا  

  .  کنند شهر زندگی می درصد مساحت15 درصد جمعیت در کمتر از 6/50  دیگر عبارته ب. محدوده مورد مطالعه است
  1375های آماری در سال  وزیع جمعیت و تراکم بر مبنای چارک ت-2 ولجد

 درصد مساحت درصد جمعیت مساحت جمعیت شماره چارک
 70/7 25/35 11634 301932 چارک اول

 14/45 24/05 2378 286392 چارک دوم

 9/52 25/16 1566/4 299707 چارک سوم

 5/33 25/44 879 303012 چارک چهارم

  محاسبات نگارنده: مأخذ             
 بـر   ابتـدا حـوزه هـای آمـاری       ،  هـای آمـاری     هکدبر مبنای    ناخالص شهر تبریز     بررسی تراکم برای    :  1وزیع دهکی  ت -ب  

سـپس نـسبت جمعیـت و        و   شـود   مـی تقـسیم   ناحیـه   تنظیم و به ده قسمت مساوی از نظر تعـداد           طور نزولی   ه   ب اساس تراکم 
  .گردد ر هر طبقه مشخص میمساحت د

  1375های آماری در سال  توزیع جمعیت و تراکم بر مبنای دهک -3جدول 
  تراکم درصد مساحت درصد جمعیت مساحت تیجمع  شماره دهک

1 122198 8988 10/26 54/62 6/13 

 2       114058 1895 9/58 11/5  60 

3 121965 1315 10/24 8/00   93 

4 123226 1049 10/35 6/38 118 

5 108798 777 9/14 4/72 140 

6 124035 732/5 10/4 4/45 169 

7 112640 557/4 9/46 3/39 202 

8 121050 490 10/16 2/97 247 

9 122198 359 9/.82 2/18 340 

10 114058 293/3 10/59 1/17 389  
  برآوردهای نگارنده: مأخذ       

                                                 
- Quartile 1  

1 - Decimal 
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شاخص قبلی، هماهنگی شدید در پخشایش جمعیـت را نـشان           مانند   های آماری جمعیت و مساحت نیز      بررسی دهک 
در ، بـه خـود اختـصاص داده   را سـطح شـهر    از   درصـد    6/54جمعیت  از   درصد   26/10دهک اول با     که طوریه  دهد، ب   می

، عبـارت دیگـر   ه  بـ . سطح شهر را اشغال نمـوده اسـت       از  درصد   8/1 جمعیت فقط از   درصد   59/10که دهک آخر با      حالی
پایـه یـک     بـر ”.در خودجای داده اسـت    را   برابر کمتر از تراکم میانگین جمعیت        3/5برابر بیشتر و دهک اول      6خر   آ  دهک

در ( نفـر در هکتـار از نظـر اقتـصادی         600تـا  250تراکم خالص حدود   بررسی همه جانبه که توسط سازمان ملل انجام شده،        
            ).158،ص1371بنـی اعتمـاد  ( “ نفـر اسـت  300تـا  150بـین  بهینه فرض شده که معادل تراکم ناخـالص          )رابطه با زیرساختها  

  ).3شمارهجدول ( ها مواجه هستیم  با افراط و تفریط در توزیع تراکم1365 -75ما در دهه ، این شاخص براساس
روش «گیـرد   هـای مـورد اسـتفاده قـرار مـی      بنـدی و تحلیـل تـراکم    یگری که در طبقهروش د:  1ج ـ روش شکست طبیعـی  

مـورای،  (انجام مـی شـود      طبقه بندی   ،  با استفاده از نقاط شکست منحنی توزیع تراکم       در این روش    . است“  طبیعی شکست
منطقی مبتنی بر   ۀ  یتوصیفی به یک روّ   ۀ  یهای شهری را از یک روّ       طبقه بندی تراکم   ،های فوق  بکارگیری روش ). 645ص

  . های آماری تغییر خواهد داد تحلیل
  »های آماری چارک« و»  طبیعیشکست«های شهر تبریز براساس دو روش  کمترا بندی طبقه -4جدول 

  ).بر مبنای نفر در هکتار(
 ب ـ روش چارکهای آماری الف ـ روش شکست طبیعی نوع تراکم

  1-95 1-102 تراکم کم
 95-152 102-200 تراکم متوسط

 152-244 200-332 تراکم زیاد

 244-654 332-654 تراکم خیلی زیاد

   Arc/view با استفاده از نرم افزار1375داده های آماری سرشماری عمومی سال : ماخذ        
  :شود ر به آنها اشاره میاختصاطور ه  که ب استها در سطح شهر تبریز بیانگر نکات چندی تحلیل توزیع تراکم

  : است نواحی کم تراکم معموالً دارای یکی از این سه ویژگی زیر -الف

نظامی،  پادگان  ،توان به محدوده بازار  این نواحی میۀاز جمل که های عمده شهری در آنها بریوجود کار، اول

   .ک ایل گلی اشاره کردردانشگاه تبریز، منطقه صنعتی غرب شهر، فرودگاه تبریز و پا

یق ریزی شده  از طر صورت برنامهه های اخیر چه ب اراضی و نواحی جدید االحداث شهر است که طی سال، دوم

وجود قطعات و اند   کامل نرسیدهیصورت خودرو شکل گرفته و هنوز به جمعیت پذیره های آماده سازی و چه ب طرح

  و درصد پائین تراکم ساختمانی از عوامل کم تراکم بودن بافتیقطعات مسکونبزرگ خالی زیاد در این بافت، اندازه 

  .رود های مذکور بشمار می

                                                 
- Natural Breaks Analysis 1  
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ل شهر که با توسعه ر داخدهای بایر و موات   از باغات، اراضی کشاورزی، زمینوجود اراضی قابل توجهی، سوم
  .قرار نگرفته اندهای شهری  های قانونی تحت اشغال کاربری  و به لحاظ محدودیت داخل آن کشیده شده شهر به

ناسب در علت دسترسی نامه های فرسوده با قطعات مسکونی بزرگ در بافت مرکزی شهر که ب وجود بافت، چهارم
  .ینی برخوردارندی و از تراکم جمعیتی پا فرایند بهسازی و احیاء قرار نگرفته

  ند؛اعمدتاً در دو نوع بافت شهری متجلی ،  نواحی دارای تراکم متوسط-ب
ای از فضا به کاربری مسکونی اختصاص یافته است  که بخش عمده) پیرامون بافت تاریخی(بافت مرکزی شهر ، اول

  . کنند مرکز شهر دسترسی پیدا میبا های اصلی ارتباطی   شبکهاز طریقای نه چندان زیاد ه و با فاصله
های اول بعد از انقالب احداث شده و فرایند جمعیت پذیری  انقالب یا سالاز ل قبهای جدید شهری که  دوم، بافت

  . پرواز نام بردولیعصر، زعفرانیه ومحالت توان از  از جمله آنها میکه  تا حدودی کامل شده هاآن
  :  بر سه بخش قابل تقسیم هستند1375 ل نواحی دارای تراکم زیاد؛ براساس سرشماری سا-ج
شود و عمدتاً در نواحی پرشیب،  نواحی متراکم و فشرده را شامل می مناطق حاشیه نشین شمال و جنوب شهر که اکثر، اول

  . ستا   و با تسهیالت حداقل قرار گرفتهپذیر آسیب
شهر  مناطق تفکیک شده توسط اشخاص حقیقی و مالکان بزرگ که این اراضی بیشتر در جنوبغربی و شمالغربی، دوم

  . است شود و با استاندارد حداقل و عمدتاً مسکونی تفکیک  دیده می
بل و های ق سال  تراکم زیاد درباهای  صورت مجموعه سازیه شهر که بهایی از بافت میانی و نواحی پیرامون  بخش، سوم

  ی در تبریزتوزیع تراکم شهر -1نقشه                                 .احداث شده اند بعد از انقالب

  
  1375نگارنده بر مبنای داده های سرشماری عمومی سال : خذأم                 
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 انطباق طبقات تراکم با ساختار اجتماعی و فضایی شهر است که بیانگر قابلیت نسبتاً ،وقفحائز اهمیت در بررسی   نکته
 در G.I.Sت بکارگیری نرم افزارهای یهای شهر و مطلوب های طبقه بندی ارائه شده برای بررسی تراکم شخوب رو

  .های فضایی و مکانی است های آماری با عرصه بندی، تحلیل و انطباق داده طبقه

  تحلیل روابط همبستگی بین تراکم و عوامل اجتماعی و فرهنگی
دار بین ساخت فضایی شهر و  جمعیت شهر تبریز حاکی از روابط معنیساخت همبستگی بین تراکم و بررسی روابط 

  :شود می در ذیل بررسی موارداهم این پراکنش جمعیت در آن است که 
عبارت دیگر با افزایش ه ب؛  سال رابطه مثبت و کامالً معنی داری دارد14تراکم جمعیت با نسبت جمعیت زیر -1

تراکم با نسبت ،  در مقابل.ناطق شهری افزوده می شود و بالعکسم) سال0-14( بر نسبت جمعیت جوان،تراکم
منفی دارد و در مناطق کم تراکم نسبت جمعیت بزرگسال معنی دار و رابطه )  سال15-64(جمعیت بزرگسال 

 اقتصادی جمعیت با  ـاین موضوع تا حدودی نیز بیانگر رابطه ساختار اجتماعی. بیش از مناطق پرتراکم است
اقشار کم در آمد با جمعیت جوان و در مناطق کم تراکم اقشار ، مناطق پر تراکمکه در چرا ؛ م استمیزان تراک

  .نمایند درآمد متوسط و زیاد با بعد خانوار کمتر زندگی می با 
 تراکم جمعیت و مسکن در آنها کهای نواحی ؛ تراکم با نسبت باسوادی رابطه معنی دار و معکوس دارد-2

 سال رابطه 14همچنین نسبت باسوادی با نسبت جمعیت زیر و اد کمتری برخوردار هستند باالست از سطح سو
  .این موضوع بیانگر پایین بودن نسبت باسوادی در محالت فقیر نشین و حاشیه ای شهر است .منفی دارد

 یاد است،زا  که نسبت بیکاری در آنه ای این راستا در نواحی در؛ دارد معکوسرابطه تراکم با نسبت اشتغال -3
  .تر می شود فضای زندگی نیز وسیع، عبارت دیگر با باالرفتن سطح درآمده ب .تراکم جمعیت نیز افزایش می یابد

؛ این موضوع  دارد975/0ترا کم جمعیت با تراکم واحد مسکونی درهکتار رابطه بسیار معنی دار باسطح تبیین -4
 چند در نواحی پر تراکم شهر تراکم خانوار در واحد مسکونی هر .بیانگر نسبت باالی هسته ای شدن خانوار هاست

  .باالست
برای تسهیل در آمار گیری ؛  وجود داردهای آماری و تراکم جمعیت  از بعد فضایی رابطه منفی بین اندازه حوزه-5

تر  کوچک،  بزرگتر و در نواحی مرکزی و متراکم،ای که نسبت بافت پر کم است آماری در نواحی حاشیهحوزه های 
 جدول(باشد  ها گویای توسعه فضایی پراکنده در شهر می بنابراین رابطه منفی بین تراکم و اندازه حوزه. تعریف شده اند

  .)5شماره

در بافت )  سال65باالی ( کهنسال جمعیت باالی راکمتۀ دهند نشان ؛ی جمعیتنتحلیل فضایی ساخت س -6  
 ) سال0-14( جوان ویژه در مناطق صنعتی و جمعیته اطق میانی و بدر من)  سال15-64( جمعیت بزرگسال مرکزی،

بیانگر تمایل ؛ که گویای خروج جمعیت جوان از بافت قدیمی شهر استآن ای است که عالوه بر  در نواحی حاشیه
 حالی در عین .باشد افراد کهنسال به سکونت در این بافت و گرایش طبقه متوسط به اسکان در بافت میانی شهر نیز می

                                    .بسیار بیشتر از نواحی داخلی و مرکزی شهر استدر نواحی حاشیه ای که بعد خانوار 
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 شاو(ه است نمود میر تبعیت  از تابع زی1375 در سال  شهر تبریز اخالص جمعیتطور کلی توزیع تراکم نه ب     
  ): 1985ویلر

Denp=Punh(0.876)+Pst(0.161)+Denu(0.105)-Ped(0.161) +Pem(0.051)  
 آمار های مربوط به مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین تراکم ناخالص جمعیت -5جدول 

ضریب استاندارد شده ضریب استاندارد نشده   T 
B Std. Error  مدل Beta  
1 (Constant) 1/065 3/406  0/313 
 UN/H 5/428 0/086 0/941 62/844 

2 (Constant) −82/5 11/346  −7/271 
 UN/H 5/481 0/082 0/95 66/731 
 PST 2/267 0/295 0/109 7/683 

3 (Constant) 91/891 22/693  4/049 
 UN/H 5/091 0/089 0/883 57/315 
 PST 2/531 0/277 0/122 9/128 
 PED −2/091 0/241 −0/135 −8/691 

4 (Constant) −56/836 28/091  −2/023 
 UN/H 5/037 0/084 0/873 60/051 
 PST 2/738 0/262 0/132 10/443 
 PED −2/24 0/227 −0/144 −9/86 
 DENU 126/974 15/577 0/103 8/151 

5 (Constant) −104/202 31/333  −3/326 
 UN/H 5/051 0/083 0/876 60/717 
 PST 3/329 0/316 0/161 10/539 
 PED −2/497 0/238 −0/161 −10/483 
 DENU 129/68 15/451 0/105 8/393 
 PEM 1/662 0/506 0/051 3/287 

   - نسبت جمعیت دانش آموزی Pst -  تراکم واحد مسکونی در هکتار UN/h: عالئم اختصاری جدول 
Pedنسبت جمعیت باسواد  -  Den.Uتراکم خانوار در واحد مسکونی  -  Pemنسبت با سوادی   

  
 P65 در رابطه فوق Denp،تراکم ناخالص جمعیت    Punh ،تراکم واحد مسکونی در هکتارPST جمعیت  درصد

 و سال65 جمعیت باالی P65،  درصد جمعیت با سوادPed ، تراکم خانوار در واحد مسکونی Denu ،دانش آموزی
P14  م در شهر  در هزار توزیع تراک947عوامل فوق  با ضریب تبیین ). 1985همان (است سال 14درصد جمعیت زیر

گیری از محالت همگن در مورد مساحت   بر پایه نمونه1376همچنین براساس تحقیقی که در سال  .تبریز را  بیان می کند
محالت فقیر شهر، محله چوست از ای  محله سیالب به عنوان نمونه، زیربنای مفید بعمل آمد و در آنواحدهای مسکونی با 

عنوان محله مرفه ه  نسبتاً مرفه و محله ولیعصر بحلهوسط، محله نصف راه به عنوان م از محالت تقریباً مت ایدوزان نمونه
  : استآمده ، نتایج زیر حاصل مورد توجه قرار گرفته

 اجتمـاعی را نـشان   –اقتـصادی   تراکم شـهر از سـاخت  و در نتیجه جدول فوق موضوع تبعیت میزان زیربنای مسکونی       
 خانوار کیفیت محیط مسکونی خود را ارتقاء بخشیده و مساحت بیـشتری بـرای               ، آمد که با باال رفتن در     طوریه  ب؛  دهد  می
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را  شـهری    ر رابطـه تـراکم و فقـ        تبریـز،  تعمق در تراکم باالی مناطق حاشیه نشین شمال شـهر         . نماید  سکونت خود طلب می   

که حدود    و با عنایت به این     سازد  آشکار می  بیشتر
4
در تبیین  دهند،    میای تشکیل     ساکنین نواحی حاشیه  را    جمعیت تبریز  1

  . بخشیدن به آنها مورد توجه قرار گیردظام های تراکم بایستی نحوه انت استراتژی
  )مترمربع (1376توزیع زیربنای مفید واحد مسکونی در محالت نمونه سال  -6جدول 

  سیالب  چوست دوزان  نصف راه  ولیعصر
  نام محل            

  شاخص

  میانگین  5/60  90  6/140  203

  انحراف  55/1  71/2  33/5  37/7

  )هزار ریال(میانگین درآمد   340  390  630  1175

  221 و 225، ص 1376االجگری، : مأخذ    

ضـعیت و کیفیـت، اثـرات       و“هـای تراکمـی آنهـا بـا مالحظـات تئـوری              شرایط موجود محالت شهر تبریز و ویژگـی       
گیـری خـانوار بـرای        براساس این تئوری، در تصمیم    . هماهنگی قابل توجهی دارد   “کونی  یابی مناطق مس   در مکان  جانشینی

  : اندسه دسته عوامل زیر مؤثرت انتخاب محل سکون
در  ویـژه ه  بـ ؛  ای دارد    محل نقش عمده   وضعیت اجتماعی ت،  یابی محل سکون   در تصمیمات خانوارها برای مکان    : اول

قدرت، (نظیر  تواند بر معیارهای مختلفی       شده هستند، ساختار قشربندی شده می     جوامعی که دارای ساختار عمدتاً قشربندی       
ترین نمـود آن مـسکن و مکـان          های متفاوتی به نمایش درآید که مهم       شکل گرفته و در فرم    ) ثروت، معلومات و فرهنگ   

  .مسکونی است
انقـالب  . تـر شـود   شخصی کم اهمیـت   تواند با پراکندگی مراکز اشتغال و افزایش وسائط نقلیه            فاصله فیزیکی می  : دوم

  . ستا های اخیر با شبکه های کامپیوتر و اینترنت اهمیت فاصله فیزیکی را به سرعت کاهش داده اطالعاتی دهه
گیـری   افزاینـد نقـش کلیـدی در هـدایت تـصمیم       فرهنگی که بر اهمیت یک مکـان مـی      -برخی مفاهیم تاریخی  : سوم
باشـد و در بـسیاری از کـشورهای در حـال      های فیزیکـی آن مـی   ار فراتر از دارایی اهمیت یک مکان بسی    .ها دارند   خانواده

هوانـگ   (شود  تواند در تحلیل رفتارهای مکان گزینی نادیده گرفته            فرهنگی و احساسی نمی    –توسعه، فاکتورهای تاریخی    
 ). 9، ص2000و پاتریک 

شیه نشین شهر و چه در نواحی نوساز پیرامـون و    های حا  در شهر تبریز چه در بخش     متراکم  شکل گیری محالت نسبتاً     
های اخیر حکایت از اهمیت عوامل اجتماعی، اقتصادی و  صورت بازسازی و نوسازی محالت قدیمی شهر طی ساله  چه ب 

این عوامل با تأثیرگـذاری شـدید بـر روی قیمـت     . داردها در بخش ساختمان و شهرسازی        فرهنگی در نقل و انتقال سرمایه     
و در مناطق دیگر با رکود مواجه می سـازند  نموده در مناطقی تشدید را سکن فرایند احداث، نوسازی و بازسازی   زمین و م  
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 ریـزی   ا برنامـه  بـ بنـابراین   . زننـد   ر و جدایی گزینی اجتماعی دامـن مـی        هو در نتیجه در بستر زمان به غربال شدن محالت ش          
ت فضای شهری نایل آمد و اگر چنین امری تحقق یابد، الزاماً با             توان به ساماندهی شهری و ارتقاء کیفی        صرف فیزیکی نمی  

  .همراه خواهد بود، ها را در جای دیگر تشدید نماید های بسیار گزاف که نابسامانی هزینه
تحلیل روند افزایش تراکم در دوره مذکور با توجه          ):1375-80 (های در سال  شهر تبریز    تحلیل روند افزایش تراکم   

بدین منظور نرخ رشد جمعیت در محالت شـهر     . حائز اهمیت است  ،  های تشویقی افزایش تراکم    مال سیاست به اتخاذ و اع   
، مطالعـات حمـل و نقـل همگـانی تبریـز          ( درصـد تقـسیم شـده اسـت           4 و   2،  5/1،  1،  5/0 ،   0/ 00: طبقه به ترتیب  شش  به  
  .)148ص

دهد کـه محـالت باغمیـشه و یاغچیـان در             ان می تحلیل نقشه مذکور نش   . مندرج است )7 (نتایج حاصله در نقشه شماره    
شرق شهر به علت آماده سازی اراضی گسترده مسکونی و قرار گرفتن در مسیر گرایش عمـومی توسـعه شـهر و همچنـین                        
محالت الله و طالقانی در جنوبغربی شهر به لحاظ وجود اراضی هموار و مناسب توسعه، دسترسی آسان به مراکز اشتغال و     

بنابراین فشار اصـلی    . نده ا  برخوردار بود  ) درصد 4حدود  (های مناسب ارتباطی از باالترین رشد جمعیتی       ختوجود زیر سا  
گذشته عمدتاً در مناطقی اتفاق افتاده که زمین آماده سازی شده یـا مـسکن جمعـی احـداث شـده                     پنجسال  توسعه شهر در    

 و   شـهر  رجـایی ،   اندیـشه  هـای    کشهرمده در   طور ع ه  درصد ب دو  درمرحله بعدی رشدهای متوسط     . عرضه گردیده است  
در مناطق حاشیه نـشین شـمال شـهر روی داده        نین  همچ ونمایند     طی می  خود را   زعفرانیه که فرایند تکامل جمعیت پذیری       

  مـسکنی در سـال     د زنگ خطری برای فرایند متراکم سازی در شهر تبریز از بعد گسترش بـ              دتوان  میموضوع  که این    است
 درصد مربوط به بافت میانی است که برخالف روندهای گذشته در مسیر جمعیت              5/1 تا   1های پائین     رشد .های آتی باشد  

   .پذیری قرار گرفته و با سرعت قابل توجهی در حال بازسازی است
  1375-80های  نرخ رشد جمعیت در مناطق مختلف شهر تبریز در سال -2نقشه 

  
  ه بر مبنای داده های آماری مطالعات طرح جامع همگانینگارند:ماخذ                           

 کـشاورزی   ـ خی پیرامون بازار بزرگ تبریز و نواحی صـنعتی یمربوط به بافت تار،ین رشد جمعیتیهای پا و اما نسبت
اسـت   کشاورزی - گسترش فضاهای اداری و تجاری و نواحی صنعتی،بافت تاریخی به علت وجود بازار    . غرب شهر است  

 اخیر  های   سالبدین ترتیب در     .نده ا ای بود   های مسکونی فاقد رشد جمعیتی قابل مالحظه        عدم توسعه کاربری   لیلدبه  که  
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های طرح جامع    با پیش بینی  ،  این افزایش به لحاظ روند کلی      در شهر تبریز هستیم و        افزایش تراکم  رشد  شاهد روند رو به     
  .با سرعت بیشتری در حال افزایش استشهر با مرکز مقایسه در شهر هماهنگی دارد و تراکم در نواحی پیرامونی 

  
  نتیجه گیری

ثیرگذار بر تراکم های شهری می تواند أهای آماری در راستای تحلیل عوامل سیاسی ـ اقتصادی ت استفاده از روش
برنامه ریزی را تبیین های به نسبت مطلوبی از واقعیات موجود و روند های جاری ارائه دهد که فرایند تصمیم گیری و 

نتایج مطلوب و تحول ، طباق مناسبی با منابع آماری داشته باشدنهای مورد استفاده ا ویژه اگر روشه ب؛ بسیار تسهیل نماید
  . زای آن بسیار چشمگیر خواهد بود
های مختلف شهر تبریز بیانگر آن است که در بافت سنتی و طراحی شده در شرایط  بررسی تراکم در بافت

 نفر مواجه ایم که این نسبت در مجموعه های آپارتمانی چهار 150های ناخالص معادل پذیری کامل با تراکمجمعیت 
صرفه است ه چنین تراکمی از نقطه نظر استانداردهای بین المللی اقتصادی مقرون ب.  نفر در هکتار نیز می رسد200طبقه به 

نیل به چنین تراکمی در فضاهای مجهز شهر . ادی وجود داردمین مسکن قابل خرید نیز در آن تا حدودی زیأو امکان ت
  . های قابل توجهی برای تامین نیازهای سکونتی و خدماتی فراهم نماید تبریز می تواند ظرفیت

سیسات وسیع أاین مسئله ناشی از وجود ت. مقایسه تراکم ناخالص و تراکم شهری بیانگر فاصله نسبتاً زیاد آنهاست
این موضوع در بررسی سرانه .  نظامی، فرودگاه، دانشگاه، اراضی بایر و باغات در داخل شهر استشهری نظیر پادگان

-70های  که در فاصله سال طوریه ب؛ مصرف زمین و سرانه فضای اشغال شده در فرایند توسعه شهر نیز مشهود است
 135که سطح شهر   در حالی،زوده شده متر مربع به سطوح ساخته شده شهر اف85،  به ازای هر نفر افزایش جمعیت1345

  .ثر استؤاین موضوع در باال رفتن هزینه های توسعه شهر بسیار م. متر مربع گسترش یافته است
که بر  طوریه ب؛ ست اهای شهری در گستره شهر بیانگر توزیع بسیار نامتناسب تراکم آن بررسی توزیع تراکم     

های نهم و دهم   درصد دهک20 درصد مساحت و 66و دوم جمعیت در  درصد اول 20مبنای تحلیل دهک های آماری 
که این مسئله در شرایط توزیع نامتناسب خدمات و فضاهای باز شهری یکی کنند  درصد سطح شهر زندگی می 35/3در 

 جدی طوره نکته ای که در فرایند متراکم فضای شهری باید ب: از عوامل پایین بودن کیفیت فضای شهری در تبریز است
  .  های شهر از محورهای سیاست مذکور قرار گیرد مورد توجه قرار گیرد و متعادل کردن تراکم

 در این راستا، تحلیل ساخت اجتماعی ـ اقتصادی جمعیت نشانگر باال بودن تراکم در محالت کم درآمد است که در سال
ت جوان، کم سواد و بیکار در این مناطق از در همان حال نسبت جمعی. تر شده اند های اخیر نیز این محالت متراکم

بنابراین روند متراکم سازی در چنین مناطقی باید در جهت آزاد سازی فضا برای ایجاد . میانگین شهر تبربز باالتر است
  . فضای باز و خدمات شهری باشد

ر به تمایزات اجتماعی و های اخی های درآمدی در سال عالوه بر موارد فوق، تشدید تمایزات اقتصادی در بین گروه
های شهرسازی را به سمت سودا گری امالک شهری سوق داده که با نگرش حاکم  سکونتی در شهردامن زده و فعالیت
  . شدت در تضاد استه بر فرایند متراکم سازی در جهان ب
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ن بسیار باال در شهر تبریز تعمق در روند افزایش جمعیت و سطوح ساخته شده بیانگر رابطۀ مثبت و معنی دار با ضریب تبیی
  . بخشیدارتقاء که می توان با برنامه ریزی مناسب و تراکم بهینه، کارایی و کیفیت محیط شهری را است 

  آن به محدودهتحدید فرایند متراکم سازی در جهان در سطوح شهری و منطقه ای انجام می گیرد و آن که در نهایت 
این مسئله با سرعت که یط زیست در مناطق فراشهری را تشدید خواهد کرد های شهری، تخریب اراضی کشاورزی و مح

  . می افتداتفاق شهر تبریز زیاد در 
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