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 در آن نقش وی شهری هاتراکمی بررس قیطر ازی مسکونی کاربر ییفضا عیتوز لیتحل

  شهر داریپا توسعة

 (اندوآبیم شهری: مورد مطالعة)

 
 تهران قاتیتحق و علوم واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه اریاستاد -یرجب تایآز

 تهران قاتیتحق و علوم واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یشهری زیربرنامه و ایجغرافی دکتر -*آبادنظامی ملک رسول

 
 19/03/1393یی: نها دییتأ 26/01/1393: مقاله رشیپذ

 

 چکیده
رد و یگیبیشترین اراضی شهرها را دربرمهمواره ن کارکرد شهری است که یترسکونت مهم

 ینیگزدهد. نکتة بسیار مهم در مکانیرا در کنار یکدیگر قرار م یمهم و متنوع یقلمروها

است. در پژوهش حاضر با رویکرد  یطیمحستیارتباطی و ز یهاکاربری مسکونی، ضرورت

تحلیلی، وضع توزیع فضاهای مسکونی شهر میاندوآب ارزیابی شده و انواع  -قیاسی و توصیفی

کونی، تراکم خالص شهری یا تراکم کلی مسکونی، تراکم مانند تراکم خالص مس تراکم

شود. سپس ضمن تحلیل و مقایسة یناخالص شهری و تراکم ساختمانی مسکونی بررسی م

شهری با استانداردهای کاربری  یهاوضعیت کاربری مسکونی شهر میاندوآب و تراکم

مختلف شهر مشخص  مسکونی، میزان تراکم و نیاز به زمین با کاربری مسکونی، در مناطق

ل مهاجرپذیری باال و الحاق روستاهای اطراف به یدلدهد میاندوآب، بهیج نشان میشود. نتا یم

درصد  3/60که یطورمتفاوتی در مناطق مختلف شهر دارد؛ به یهامحدودة قانونی شهر، تراکم

واحدهای نفر دارد که نشانة وجود  250تا  201سطح شهر، تراکم خالص مسکونی بین 

هاست. از نظر خالی بین آن یهانیمسکونی بزرگ و دارای محوطة باز بیشتر و نیز وجود زم

نفر دارد که جزء  100تا  51درصد کل سطح شهر، تراکم بین  86/46تراکم خالص شهری، 

شود. تراکم ناخالص شهری، فقط در بخش یبسیار کم برای شهر محسوب م یهاتراکم

که قدیمی آن منطبق است، درحالی یهادرصد( زیاد است که بر بافت 22/3کوچکی از شهر )

دهد ینفر در هکتار دارد. نتایج نشان م 50بیش از نصف مساحت شهر، تراکم ناخالص کمتر از 

ن علت آن، الحاق یتردرصد است که مهم 50تا  30بیشترین تراکم ساختمانی این شهر بین 

 هاست.ی باز بیشتر در واحدهای مسکونی آنروستاها به محدودة شهر و وجود فضاها

 

 .GISکاریری مسکونی،  ، شهر میاندوآب،ییشهری، توزیع فضا یهاها: تراکمدواژهیکل
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 1مقدمه
مورد توجه اندیشمندان مسائل شهری کشور در  یهاشهری، همواره یکی از موضوع یهاچگونگی بررسی و تحلیل تراکم

ل یدلها در این عرصه افزوده شده است، اما بهافزایش تراکم، بر دامنة پژوهش یهااستیاخیر بوده و با تشویق س یهادهه
 ییهاساختی شهرها و تأثیرپذیری تراکم از متغیرهای مختلف، تحلیل و تبیین آن همواره با مشکل یهایژگیتنوع و

ل یدلنیا، بهیشهر یو طراح یزیربرنامهعنوان ابزار ت محاسبة تراکم بهی(. اهم123: 1383همراه بوده است )قربانی، 
در  یمسکون یکاربر یبررس یهاست. برااز مشخصات مهم طرح یاریکنندة بساست که شاخص مزبور، تا حدی منعکس

 یزان فضایانگر مین و بیزم یرو یهات و ساختمانیدهندة ازدحام جمعشود. تراکم نشانیمطالعه م 2شهرها، انواع تراکم
 (.114: 2005استفاده است )بالرام، باز قابل

مربوط به  یهادهند. پژوهشیل میرا تشک یستیهر مجموعة ز یها، بسیاری از ساختمانیمسکون یهاساختمان
جامع به  ید با نگرشیمسکن با یزیرای دارد. برنامهت ویژهیاهم یزیرها، در برنامهو مانند آن یمسکون یهامسکن، تراکم

توجه کند.  یو عوامل مربوط به اقتصاد شهر یو فرهنگ یط اجتماعی، شرایعیو طب ییوهواط آبیاتمامی جوانب و شر
سات و یبا تمام تأس یستیک مجموعة زیساخت  یها و پاسخگوما و بافت محلهیکنندة سنییها، تعگونه پژوهشنیجة اینت

 (.68: 2003متعلقات آن است )مانلوم، 
توسعه دارد.  یهادر طرح یاژهیت وی، اهمیسات شهریت و تأسیاستقرار جمع یبرا یاریعنوان معتراکم در سطح، به

 یباز برا یو فضاها یکاف یمانند نور آفتاب، هوا یکننده و بیانگر مواردنیکنندة آن، تأمکنترل یرهایتراکم مطلوب و متغ
جاد احساس ی، ایاو محله یالت شهریخدمات و تسه یتمام یبرا یکاف ی، فضایمسکون یواحدها یاستفادة تمام

 (.44: 1382، یزیساکنان است )عز یبرا یخصوص یهان عرصهیو تأم یگشودگ
ن شدت ییق تعی، از طرین اثرگذاریر بسیاری دارد. ایعملکرد، فرم و معنا تأث یعنیط مصنوع، یتراکم بر هر سه بعد مح

ن یتراز مهم یکیعنوان ن، تراکم همواره بهیبنابرارد؛ یپذیط مصنوع صورت میک و محیها در بعد عملکرد و تکنیکاربر
(. میاندوآب با موقعیت ویژة 38: 1387ها مطرح است )شیعه، یریگمیدر تصم یشهر یزیرو برنامه یم در شهرسازیمفاه

 جغرافیایی و قرارگرفتن در دشتی حاصلخیز، همواره با چالشی جدی در رشد و توسعة کالبدی شهر مواجه بوده است. از
اطراف  یهاها و باغنیر است و از سوی دیگر، حفظ زمیناپذسو، برآورد نیازهای ساکنان به زمین شهری، امری اجتنابیک

ترتیب، توسعة پایدار شهری است. بدین یزیرزیست شهری، از اصول اولیة برنامهشهر و جلوگیری از تخریب بیشتر محیط
شهری در مناطق مختلف شهر و  یهااستقرار کاربری مسکونی و بررسی تراکمن هدف این پژوهش، مطالعة نحوة یترمهم
 راهکارهای الزم برای توسعة آتی شهر است. ةارائ

 

 

 مبانی نظری
 . کاربری اراضی1

شهر  ییها در مناطق مختلف شهر، انعکاس کالبدی و حقوقی سازمان فضایبررسی کاربری اراضی و مقایسة نوع کاربر
وساز در انواع مناطق شهری با های اصلی در شهرسازی، نحوة استفاده از زمین و ساختاساس، یکی از زمینهنیاست. برا

تجاری و نحوة تخصیص زمین  -توجه به وضعیت کنونی شهر و مسائل مبرمی مانند تراکم، نحوة استقرار واحدهای اداری
 برای خدمات شهری است. 

 یزیرریزی شهری است که همراه با برنامهی از محورهای اصلی برنامههای شهری، یکچگونگی استفاده از زمین
کند. نحوة رویکرد و اصلی شهر و نحوة توسعة آتی شهر را مشخص می یبندشبکه، تأسیسات، مسکن و... ، استخوان

ه اساس نظام برنامة جامع شهری دارد، بلک یاساسی در کیفیت و کارای یتنها نقشهای شهری، نهروش استفاده از زمین
 (.44: 1388کند )زیاری، یها را تعیین میها، خدمات و سرانة کاربرتیتوزیع فعال
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 .است شده استخراجی عزت الهعزت وی رجب تایآز مشاورة وی ریمش میدرحیس ییراهنما به تهران، قاتیتحق و علوم واحدی اسالم

2. density 
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کردن نوع مصرف زمین در شهر، هدایت و ساماندهی ، منظور از نظام کاربری اراضی شهری، مشخصیطورکلبه
(. 54: 1390است )ملکی،  های شهریها با یکدیگر و با سیستمها و چگونگی تطابق آنشهر، تعیین ساخت ییفضا

مهم سیاست کاربری اراضی در بسیاری از مناطق  یهاهای خالی شهر، از موضوعهمچنین، حفظ فضاهای باز و زمین
 (.91: 2002شهری است )ژئوقائگان، 

دهد؛ یخود اختصاص مز بهیرا ن یاز سطوح کاربر یان بخش شهر است و سهم عمدهیترها مهمانسان یمحل زندگ
درصد از سطح شهر زیر پوشش  40بزرگ، حدود  یدرصد و در شهرها 60ش از یکوچک، ب یکه در شهرهایاونهگبه

اصلی شهر، نقش  یبندکنندة استخواننییعنوان تع(. کاربری مسکونی به94: 1382است )پورمحمدی،  یمسکون یکاربر
کاربری اراضی شهری،  یزیرکند؛ بنابراین، در برنامهها در نقاط مختلف شهر ایفا مییمؤثری در پراکندگی سایر کاربر

 اهمیتی دوچندان دارد.
 

 . کاربری مسکونی و نقش آن در توسعة شهرها2

 یها، به احداث واحدها و مجموعهیاراض یشود که براساس نقشة کاربریاطالق م یبه سطوح یمسکون یکاربر
ه را یردة محله و ناح یخدمات یهایتوان کاربرین سطوح، فقط میدر ا یر از کاربرد سکونتیاند. غافتهیاختصاص  یمسکون

 ه کرد.یها تعبن مناطق درنظر گرفت و در آنیرفع نیازهای ا یبرا

 یزیرهای شهری با اهداف مشخص، برنامهشود که در محیطیگفته م 1شهری یفضاهااراضی مسکونی به مجموعه

شده است. از دیدگاه شهرسازی، کاربری مسکونی، بخشی از ها نهاده اند و عملکرد مشخصی برعهدة آنشده
کند و مرفولوژی شهر است که در کنار سایر عناصر شهری، اسکلت فیزیکی و سیمای شهر را تعیین می یبند استخوان

م انواع تراک یدر شهرها، به مطالعه و بررس یو مطالعة این نوع کاربر یبررس ی(. پژوهشگران برا31: 1387)بمانیان، 
قت است که شاخص مزبور ین حقیاز ا ی، ناشیشهر یو طراح یزیرعنوان ابزار برنامهت محاسبة تراکم بهیپردازند. اهم یم

 یهات و ساختمانیدهندة ازدحام جمعهاست. تراکم نشاناز مشخصات مهم طرح یاریکنندة بسن، منعکسیمع یاتا درجه
 (.27: 1387استفاده است )محمودی، باز قابل یزان فضایانگر مین و بیزم یرو

ای دارد؛ چراکه هدف شهرسازی های مختلف شهری، کاربری مسکونی اهمیت ویژه، در میان کاربرییطورکلبه
های مسکونی بیشتر از سایر که وسعت کاربرییطورطور اخص، ایجاد سکونتگاهی مناسب برای مردم است؛ به به

(. 173 :1387های مسکونی اختصاص دارد )شیعه، های شهری، به زمینکل زمیندرصد  60تا  40هاست و حدود  یکاربر
توان گفت در راستای تحقق اهداف توسعة پایدار شهری، توجه به کیفیت زندگی شهری، از اهمیت بسیاری درنهایت، می

یازهای اساسی انسان ها به نبرخوردار است. میزان کیفیت زندگی شهری در وهلة نخست، به میزان جوابگویی سکونتگاه
 (.127: 1384ا، ینگردد )حکمتبرمی
 

 . تراکم شهری و نقش آن در پایداری شهرها 3

که با  ییهای مختلف تاریخی، شهرهاگردد. در دورهیپیشینة مسئلة تراکم شهری، به شهرهای دوران باستان برم
اند. صورت عمودی متراکم شدهاند، بهرو بودهروبهناپذیر و... ت زمین و محصوربودن شهر، سیستم دفاعی انعطافیمحدود
های جدی مواجه کرده است ها را با چالشبرای آن یزیرهای اخیر نیز رشد سریع و گسترش افقی شهرها، برنامهدر دهه
بلکه الشعاع قرار داده، طور وسیعی تحتهای شهرسازی را بهتنها سیاست(. این پدیده نه195 -192: 1391ا، ین)حکمت

که یطورجوامع، نقشی اساسی داشته است؛ به یطیمحستی، سیاسی و زیتبعات آن در تشدید مسائل اقتصادی، اجتماع
های شهری داشته و سبب های شهری، تأثیرهای مثبت، منفی یا خنثی بر ارزش زمیناستفاده از زمینبیش از حد کنترل 

های شهری، گیری درمورد تراکماس محلی، تصمیمیدر مق .(111: 2013بوما، ادایی)تراکم یا پراکندگی شهر شده است 
مدت بر جامعه و کالبد محیط جای تأمل دارد. هرگونه تغییر در وضعیت تراکم ساختمانی، آثاری محسوس و کوتاه

                                                                                                                                                                              
1. City areas  
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توافق عنوان راهکاری برای پایداری شهرها مورد تراکم شهری بهاگرچه  (.87: 1381گذارد )عزیزی، مسکونی برجای می
عبارت دیگر نوع آن، بر میزان فشردگی یا گستردگی، به یدگیچیل پیدلنظران مسائل شهری است، اما بهتمامی صاحب

 یهاعنوان یک کلیت نگریست و تمام موضوعشهرها باید آن را به ینظر وجود ندارد. برای دستیابی به پایدارتراکم، اتفاق
 (.6: 1389کرد )عزیزی،  مربوط به آن را در سطوح مختلف ارزیابی

جاد سروصدا و یگر، ایکدیافراد و معاشرت خشک مردم با  یمیر صمیاد در روابط غیتراکم ز یمنف یرهایتأث
، یعصب یهایت، ناراحتین جمعی، امکان بروز اختالف بیخصوص ین و اجاره، نبود زندگیزم یگران ،یروان یها یینارسا

رهای مثبت تراکم را در یشود. تأثیردار و... آشکار میواگ یهایماریمانند بروز ب یت، خطرهای بهداشتیو جنا یبزهکار
، یعمران یهابرنامه یبرق، آب، بهداشت و امکان اجرا یهاجاد شبکهیگر، امکان ایکدیت در کنار یه و جمعیتراکم سرما

پایدار جه، رشد یو درنت یارتباط یهاو باالخره توسعة شبکه یو امکانات شغل ی، فرهنگیفن یایشتر از مزایب یوربهره
 (.106: 1387کنند )رضویان، یر میشهرها تفس

 

 روش پژوهش

1های مورد بررسی، این مطالعه توصیفیبا توجه به مؤلفه
 یسازابزاری که برای مدلتحلیلی و نتایج آن کاربردی است.  –

صورت برای محیط، به یزیراست. در این مطالعه سعی شده است تا برنامه GISشود، کار گرفته میچنین تحلیلی به
های توصیفی در مرحلة کردن اطالعات شامل نقشه، عوارض و دادهیسیستمی ارائه شود. مقصود از ارائة سیستم، رقوم

ماری این پژوهش، شهر جامعة آدر مرحلة دوم است.  GISها، تحلیل و بررسی اطالعات با استفاده از اول و پردازش داده
های شهری ، توزیع و پراکندگی کاربری مسکونی را از نظر کمی، سرانه و تراکمینیگزمیاندوآب است که نحوة مکان

 یافزارهااستنادی و میدانی استفاده شده و از نرم یهاهای اولیه، از ترکیب مطالعهکند. برای گردآوری دادهبررسی می
SPSS ،Excel ،Arcview ،ArcGIS  وArcMAP های ریاضی و همچنین نمایش تصویری نتایج تحلیل منظوربه

 کمک گرفته شده است.
 

 ة مورد مطالعهیمعرفی ناح

استان آذربایجان  یشرقاچة ارومیه و جنوبیاداری شهرستان میاندوآب، در جنوب در -، مرکز سیاسی2شهر میاندوآب

درجه  36دقیقه تا  57درجه و  36دقیقة طول شرقی و  8درجه و  46دقیقه تا  4درجه و  46 ییغربی، در موقعیت جغرافیا
های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان( چهارراهی )بین استان یدقیقة عرض شمالی در موقعیت 59و 

ن مشاور طرح و یمتر است )مهندس 1300آزاد  یاهایاندوآب واقع شده است. ارتفاع متوسط شهر از سطح دریدر جلگة م
رود )تاتائو( است. نهیمیرود )جیغاتی( و سنهی(. وجه تسمیة این شهر، موقعیت آن بین دو رودخانة زر12: 1380کاوش، 

(. 115نفر است )سالنامة آماری استان آذربایجان غربی:  114،153، جمعیت این شهر 1385مطابق سرشماری سال 
های اخیر ، در سالیراهانیتوان محیطی نظیر آب فراوان، خاک حاصلخیز و نیز موقعیت ممیاندوآب با توجه به 

توان در توسعة فیزیکی ناموزون یو رشد کالبدی چشمگیری داشته است. تبعات چنین رشد سریعی را م یریپذ تیجمع
، یطیمحستیدر بافت شهری، آلودگی ز ییهای روستاشهر، گسیختگی نسبی در بافت شهری، قرارگیری و ادغام بافت

 (.21: 1383ها و اراضی کشاورزی حاصلخیز پیرامون شهر مشاهده کرد )سرور، تغییر کاربری باغ

                                                                                                                                                                              
1. Inductive  

2. Miandoab City  
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 اندوآبیم شهرستان وی غرب جانیآذربا استان کشور، در اندوآبیم شهر تیموقع. 1 نقشة

 نگارندگان: منبع

 

 ها بحث و یافته
 یالمللنیکاربری مسکونی شهر میاندوآب با استانداردهای ملی و ب. مقایسة تطبیقی وضعیت 1

 ی، دارایمسکون یگوناگون دخالت دارد. استاندارد کاربر یهاقهیها و سلهینه است که در نظریبه یتیانگر وضعیب 1استاندارد

ازها و ین نیو فرهنگ ویژة ساکنان و همچن یمیت اقلیاست که با توجه به مکان و موقع یکیو تکن ی، رفاهیبعد اجتماع
د ی، نخست بایمسکون ین وسعت و حجم کاربرییتع یبرا 2طلبد.یشود و ابعاد ویژة خود را میآنان فراهم م یهاارزش

ط ناهنجار، راهکار ارائه کرد یل شرایمنظور تعدن، بهیمع یازهایکرد. سپس براساس ن یشهر را بررس یطیمحستیط زیشرا
تعمیم به همة کشورها و مناطق ممکن نیست. (؛ بنابراین، تعیین استاندارد قابل18: 1389)مهندسین مشاور شهر و بنیان، 

ارائه کرد؛ اما اطالع از استانداردهای کاربری مسکونی را  توان استاندارد یکسانی رایحتی در گسترة یک کشور نیز نم
(. در همین راستا، در ایران براساس 28 -22: 2008شمار آورد )هال، به یمشتوان سطح هدایتگر فعالیت و خط می

اند که میاندوآب، در کرده یبندمیوزارت مسکن و شهرسازی، شهرهای کشور را به هشت گروه اقلیمی تقس یها مطالعه
: 1381است )زیاری، مترمربع  71/45قبول در این گروه از شهرها، واقع شده است. سرانة متعارف و قابل 2گروه اقلیمی 

مترمربع است که در مقایسه با شاخص  65/45که میانگین سرانة کاربری مسکونی در کل شهرهای ایران، (. درحالی178
(. در 62: 1382( بیشتر است )مهندسین مشاور امکو، 86/38شدة بخش شهرهای جدید جهان سازمان ملل متحد )نییتع

 ییهاو اقلیمی، سرانة کاربری مسکونی تفاوت ییهای متنوع جغرافیاویژگی شهرهای مختلف کشورمان نیز با توجه به
 (.83: 1382کند )مهندسین مشاور آمایش محیط، های مصوب هریک از شهرها تعیین میدارد که میزان آن را طرح

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
1. Standard 
2. www.elsevir.com 
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 ها و کارشناسان برای کاربری مسکونی. سرانة پیشنهادی سازمان1جدول 

 ربطیهای ذارگانها و افراد، سازمان
سرانة پیشنهادی به 

 مترمربع
یهای ذها و ارگانافراد، سازمان

 ربط
سرانة پیشنهادی 

 به مترمربع

  مهندسین مشاور طرح و کاوش )سرانة وضع موجود
 میاندواب(

42/44  65/45 میانگین کل شهرهای ایران 

 86/38 سازمان ملل، بخش شهرهای جدید جهان  73 شهرهای آلمانیاستاندارد 

 50 شهری ایران( یهاوزارت مسکن و شهرسازی )طرح  50الی  20 عهیش 

 30الی  20 شهرداری تهران   71/45 2شهرهای ایران در گروه اقلیمی 

   ،173: 1378منبععع: شععیعه   شععهر تهععران  اطلععس کععالن  ،190 -170: 1381زیععاری    مهندسععین مشععاور طععرح و کععاوش 
 ن مشاور امکویمهندس 

 

 . کاربری مسکونی با نگرشی بر انواع تراکم در شهر میاندوآب2

های متفاوتی در مناطق ل مهاجرپذیری باال و الحاق روستاهای اطراف به محدودة قانونی آن، تراکمیدلمیاندوآب، به
تراکم در سطح شده است. عبارت دیگر، قیمت زمین در بعضی از مناطق شهر سبب افزایش مختلف شهر دارد؛ به

است که  ییمراتب تراکم کمتری دارند که از دالیل عمدة آن، فرهنگ زندگی روستاکه مناطق پیرامونی شهر، به درحالی
رو، درادامة این نوشتار با مطالعة انواع تراکم در میاندوآب، به تجزیه و نیاند. از ااخیر جزء محدودة شهر شده یهادر سال

م تا از این رهگذر، در جهت توزیع متعادل فضاهای مسکونی و خدمات در یپردازیمسکونی در این شهر متحلیل کاربری 
 م.یشهر میاندوآب گامی بردار

 

 شهر میاندوآب ی. تراکم خالص مسکون3

درنظر  ی، مسکونیدلیل کاربراست که فقط به یت به آن دسته از اراضی، نسبت جمع1یمنظور از تراکم خالص مسکون

 یهااس پروژهیاست که معموالً برای سنجش در مق یریگابزار اندازه ی، نوعیشوند. تراکم خالص مسکونیگرفته م
 است. یشنهادیپ یهاطرح یدر بررس یاصل یهارود و از جمله شاخصیکار مبه یمسکون

کودکان و  یباز یر فضایوابسته )نظ یو فضاها یمسکون ی، شامل واحدهایسطح مورد نظر در تراکم خالص مسکون
با  ییت را در فضاهایجمع ین شاخص، فشردگیمتر است. ا 6بلوک مزبور، حداکثر تا  یهاابانیاز عرض خ یمینگ( و نیپارک

 یافتة شهر )بافت پر( و نواحیتوسعه ینظران، درمورد نواحشنهاد بیشتر صاحبیکند. به پیم یریگاندازه یمسکون یکاربر
ها ابانیگونه مناطق، خنی، سودمندتر است؛ زیرا در ایپر(، استفاده از مفهوم تراکم خالص مسکونمهیافته )بافت نیتوسعه باًیتقر
قطعات  یطور عمده برادر این مناطق مدنظر باشد، به یدیاند و اگر توسعة جدگر از پیش احداث شدهید یهارساختیو ز

کار به یمسکون یهاشدة ساختمانخالص، فقط سطح اشغال یشده است. در تراکم مسکون ینیبشین پیمنفرد و پراکندة زم

گرفته با انجام یهابرد. براساس پژوهش یدر منطقه پ 2تیتوان به تراکم خالص جمعین، بهتر میشود؛ بنابرایگرفته م

 یهاشدة ساختمان درصد از سطح اشغال 3/60میدانی، در میاندوآب  یهاهای اطالعات جغرافیایی و مطالعهاستفاده از سیستم
شتر، گسترش شهر ی، محوطة باز بیمسکون یواحدها یدهندة بزرگنفر دارند که نشان 250تا  201ن یب ی، تراکمیمسکون

ن ین قسمت، مشکل کمبود زمیش تراکم در ایتوان با افزایهاست که مان آنیدر م یخال یهانیو وجود زم یصورت افق به
نفر دارد که نشان  300تا  251ن یشدة شهر، تراکم بدرصد از سطح ساخته 67/22مسکن را کاهش داد. همچنین،  یبرا
ن نوع تراکم را دارد که یشود، شمال شهر ایمشاهده م 2طورکه در نقشة دهد سطوح بسیار متراکم، اندک است. همان یم

از  یاد، فقط در سطح اندکیبسیار ز یاست. تراکم خالص مسکونن قسمت از سطح شهر ین در ایاد زمیدهندة ارزش زنشان
 ن قسمت است.یبودن بافت شهر در ایمیدهندة قدشود که نشانیده میدرصد( د 01/1شهر )

                                                                                                                                                                              
1. Net Density Residential 
2. net density of population  
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 اندوآبیشهر م ی. درصد تراکم خالص مسکون2جدول 
 درصد مساحت به هکتار زان تراکمیم

 29/16 295/363 نفر 200تا  150ن یب
 3/60 789/1344 نفر 250تا  201ن یب
 67/22 602/505 نفر 300تا  251ن یب

 01/1 529/16 شتریو ب 301
 100 217/2230 جمع

 منبع: نگارندگان                 
 

 
 اندوآبیشهر م ی. تراکم خالص مسکون2نقشة 

 منبع: نگارندگان
 

 
 اندوآبیم ی. تراکم خالص مسکون1نمودار 

 منبع: نگارندگان

 

 (یمسکون ی)تراکم کل یخالص شهر . تراکم4

ن تراکم، سطح مورد یشدة آن است. در ات شهر بر سطح ساختهیم جمعیحاصل تقس 1(ی)خالص شهر یمسکون یتراکم کل

باز، مدارس و... است، اما در این  ی، فضایصنعت یهایمختلف، از جمله کاربر یهایبا کاربر یاراض یمحاسبه شامل تمام

های آماری و میدانی و تحلیل یهاشود. براساس پژوهشیلحاظ نم یو کشاورز 2نشدهساخته یها سطوح اراضمحاسبه

                                                                                                                                                                              
1. Net urban density  

2. not built areas 
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ن مساحت را یشتریاندوآب، بیم ی، مشخص شد در تراکم خالص شهرییها در سیستم اطالعات جغرافیانتایج تحلیل داده
است  یشهر یزیربسیار اندک در برنامه یهان تراکم، جزء تراکمیخود اختصاص داده است. انفر به 100تا  51ن یتراکم ب
 یهاطرح یدلیل کامالً پرنشدن این مناطق، امکان اجرانکه بهیاین شهر دارد؛ از جمله ا یبسیاری برا یهاتیکه مز

مناطق ،یلیطرح تفص ین و اجرایک مناسب زمیوسازها، تفکتوان با نظارت کامل بر ساختیبسیار است و م یشهر
نده یافته در آیشده و توسعهمناطق ساخته یها، مشکلیزیردلیل نبود برنامهوجود آورد تا بهمناسب بهشدة یزیر برنامه

 جاد نشود.یا
 

 
 اندوآبی، شهر می. تراکم خالص شهر3نقشة 

 

 اندوآبیم ی. تراکم خالص شهر3جدول 

 درصد مساحت به هکتار زان تراکمیم
 73/13 302/312 نفر 50ن صفر تا یب
 86/46 301/1066 نفر 100تا  51ن یب
 34/35 001/804 نفر 200تا  101ن یب

 08/4 729/92 شتریو ب 201
 100 333/2275 جمع

 منبع: نگارندگان
 

 
 اندوآبیم ی. تراکم خالص شهر2نمودار 

 منبع: نگارندگان
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 ی. تراکم ناخالص شهر5

 یزان پراکندگیدر هکتار( است و نحوه و م ت در واحد سطح )نفریجمع یمعنابه 2یتیا جمعی 1یتراکم ناخالص شهر

گرفته و تجزیه و تحلیل آماری و انجام یهادهد. براساس پژوهشیت را نسبت به کل مساحت شهر نشان میجمع
(؛ 3از شهر باالست )نمودار  یاندوآب، فقط در بخش اندکیپردازش آن در سیستم اطالعات جغرافیایی، تراکم ناخالص در م

شتر از نصف مساحت شهر، تراکم ناخالص کمتر از ینفر در هکتار و ب 200شتر از یدرصد شهر، تراکم ب 22/3حدود  یعنی
شتر یتشکیل داده است که ب یخال یشتر مساحت شهر را اراضیانگر آن است که بین موضوع بینفر در هکتار دارد. ا 50

 است. یکشاورز یها و اراضشامل باغ
 اندوآبی، شهر میشهر . تراکم ناخالص4جدول 

 درصد مساحت به هکتار زان تراکمیم
 17/60 457/1348 نفر 50تا  0
 83/18 129/422 نفر 100تا  51
 78/17 444/398 نفر 200تا  101

 22/3 194/72 شتریو ب 201
 100 225/2241 جمع

 منبع: نگارندگان          
 

 
 اندوآبی، می. تراکم ناخالص شهر3نمودار 

 نگارندگانمنبع: 

 یمسکون ی. تراکم ساختمان6

ن نوع تراکم، بیانگر یا ن.یزمبه مساحت قطعه یساختمان یربناین سطح زیعبارت است از نسبت ب 3یتراکم ساختمان

ها در سیستم اطالعات های میدانی و تجزیه و تحلیل دادهاست. براساس بررسی یا عمودی یگسترش شهر در سطح افق
شتر یباز ب یدهندة وجود فضادرصد است؛ که نشان 50تا  30ن یاندوآب، بیتراکم ساختمانی در شهر مجغرافیایی، بیشترین 

ر به شهر ملحق یاخ یهااشاره کرد که در سال ییتوان به روستاهایل این امر میشهر است. از دال یمسکون یدر واحدها
ن بافت را حفظ یشتر دارند و همچنان ایباز ب یبا فضا یند. این روستاها بافتیآیشمار ماند و جزء محدودة شهر بهشده
با محوطه  ییهادهند در خانهیح میشهروندان اشاره کرد که ترج یح عمومیتوان به فرهنگ و ترجیاند. همچنین، مکرده
ل شده در اطراف شهر، شامالحاق یدهد مناطق شرق و روستاهاینشان م یخوببه 4کنند. نقشة  یاط بزرگ زندگیو ح

شتر در مرکز، یاند و باز شهر را دربرگرفته یادیباً زیز سطح تقریشتر نیدرصد و ب 71با تراکم  یهااند. منطقهن نوع تراکمیا
ک یتفک یصورت اصولکارکنان دولت که به یشهر و کو یاند؛ مانند مرکز تجاراز جنوب شهر واقع شده یشمال و قسمت

 ة مناطق شهر، تراکم متوسط دارند.یشود. بق ن تراکم مییشتریشده است و شامل ب
 
 

                                                                                                                                                                              
1. Gross urban density  

2. Population density 

3. Building Density 
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 اندوآبیشهر م یمسکون ی. درصد تراکم ساختمان5جدول 

 درصد مساحت به هکتار زان تراکمیم

 23/42 491/913 درصد 50تا  30

 89/12 471/287 درصد 60تا  51

 17/20 888/449 درصد 70تا  61

 72/24 342/551 شتریو ب 71

 100 615/2230 جمع

 منبع: نگارندگان    
 

 
 اندوآبیشهر م یمسکون ی. درصد تراکم ساختمان4نمودار 

 منبع: نگارندگان
 

 
اندوآبیشهر م یمسکون ی. تراکم ساختمان4نقشة 

 

 یریگجهینت

جلوگیری از گسترش و توسعة افقی ش و همچنین یافزابرای اسکان جمعیت روبه یحلعنوان راهافزایش تراکم ساختمانی، به
ر است. همچنین، یناپذبرای کشاورزی، واقعیتی اجتناب زیاد قابلیتبا  ییهانیژه در شهری مانند میاندوآب با زمیوشهر، به

های باز و غیرفشرده است و افزایش تراکم سبب کنندة بافتقیفرهنگی و اجتماعی میاندوآب، تشو یهایژگیشهری با و
های شاخص ییهای شهری در این شهر، نیازمند شناسابرای تراکم یزیررو، برنامهنیشود. از ایکیفیت سکونت مکاهش 

ها، داده یآورمیدانی، جمع یهااساس، در این پژوهش از طریق مطالعهنیهای وضع موجود است. براکیفیت محیطی و تراکم
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های صورت آماری و از طریق نقشه، انواع تراکم بهییعات جغرافیاها و درنهایت، با استفاده از سیستم اطالپردازش آن
علت ارزش دهد از نظر تراکم خالص مسکونی در میاندوآب، مناطق شمالی شهر بهج نشان مییتخصصی مشخص شد. نتا

اند. این درصد سطح کل شهر را پوشش داده 3/60دارند. مناطق با تراکم خالص مسکونی متوسط،  زیادیباالی زمین، تراکم 
های خالی در محدودة شهر است. مسکونی، محوطة باز بیشتر، گسترش افقی شهر و زمین یدهندة بزرگی واحدهاامر نشان

دهند که بیشتر در مرکز و بافت را نشان میدرصد(  1، کمترین میزان تراکم خالص مسکونی )زیادمناطق با تراکم بسیار 
درصد  86/46نفر است که  100تا  50قدیمی شهر قرار دارند. بیشترین تراکم خالص شهری، مربوط به مناطق با تراکم 

بسیار خوب برای شهری مانند میاندوآب است  یهاشدة شهر را اشغال کرده است. این میزان تراکم، جزء تراکمسطح ساخته
شدن ییهایش این است که چون مناطق مختلف در محدودة شهر کامالً پر نشده است، امکان اجرامله مزیتو از ج

 وسازها، از رشد بدشکل شهری جلوگیری کرد.توان با نظارت کامل بر ساختهای شهری زیاد است و می طرح
 50از مساحت شهر، تراکم کمتر از می یاز نظر تراکم ناخالص شهری در میاندوآب، بیش از نکه دهد نتایج نشان می

های خالی در محدودة شهر، الحاق ها و زمینبر وجود باغنفر در هکتار دارد که این موضوع بیانگر آن است که عالوه
های مسکونی بودن تراکم ناخالص شهری است؛ چراکه ساکنان روستاها، محیطکم روستاهای اطراف به آن، عامل اصلی 

درصد تراکم ساختمانی مسکونی  کاهشمچنین، الحاق روستاهای اطراف شهر به محدودة آن، موجب رمتعارف دارند. هیغ
درصد است که وجود  50تا  30که بیشترین تراکم ساختمانی مسکونی در میاندوآب، بین یطوردر میاندوآب شده است؛ به

های شهر این مناطق، بیشتر در حاشیه دهد. شایان ذکر استمسکونی شهر نشان می یفضاهای باز بیشتر را در واحدها
های مسکونی واقع در ژه نواحی اطراف و کوییوقرار دارند. نتایج نشان داد با افزایش تراکم در نواحی مختلف شهر، به

 ها و فضاهای سبز جلوگیری کرد.توان از تخریب بیشتر باغشمال و جنوب شهر می
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