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چکیده

نقش پایهای تراکم ساختمانی بهعنوان ابزاري مناسب برای تحقق سياستهاي شهري در جهت دستیابی به توسعه پایدار
شهری از یک سو و موفقیت اندک طرحها در زمینه تراکم ساختمانی بهدلیل فقدان مطالعات پایهای علمی و کافی در روند
تعیین تراکم و نگرش غالب اقتصادی به موضوع تراکم در سیاستهاي شهری ایران از سوی دیگر ،توزیع تراکم ساختمانی
در راستای اصول و معیارهای توسعه پایدار و با در نظر گرفتن تمام عوامل مؤثر بر تراکم ساختمانی و ابعاد زمان ،مکان و
مقیاس را ضروری مینماید .این نوشتار عالوه بر پیجویی شاخصهای مؤثر بر توزیع تراکم ساختمانی ،نوع و نحوه ارتباط
بین این شاخصها در محدوده مورد مطالعه؛ پهنهبندی تراکم ساختمانی را در مناطق  9و  11شهر مشهد با استفاده از
 1GISدنبال میکند .روش تحقیق حاضر مبتنی بر روش تحلیل تلفیقی متناسب با اهداف تحقیق تدوین شده است؛ در
تحلیلهای آماری (غیر فضایی) از رگرسیون چندگانه جهت آزمون همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته و روش
تحلیل سلسله مراتبی( )AHPجهت تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها استفاده شده و در تحلیلهای فضایی ،بهکارگیری
روش رویهمگذاری شاخصها ( )Index Overlayو ابزارهای تحلیل فضایی سیستم اطالعات جغرافیایی( )GISمبنا
قرار گرفت .در نهایت پس از انجام تحلیلهای فضایی و آماری مذکور ،نتایج ،وجود رابطه معنادار بین شاخصهای
اقتصادی ،اجتماعی جمعیتی ،کالبدی فضایی ،عملکردی ،محیطی بهعنوان متغیرهای مستقل و تراکم ساختمانی بهعنوان
متغیر وابسته را تأیید میکند .نتایج حاصل از تراکم ساختمانی پیشنهادی نشان میدهد که بیش از  45.12درصد از
سطح محدوده مورد مطالعه بیشینه تراکم ساختمانی (تراکم ساختمانی زیاد و خیلیزیاد) 35.21 ،درصد با حالت تراکم
ساختمانی متوسط و  19.68درصد ،تراکم ساختمانی کمینه (کم و بسیار کم) را شامل میشوند .بیشینه تراکم ساختمانی
در مرکز حوزه و کمینه آن در جنوب و جنوبغربی حوزه متمرکز شده است.

واژگان کلیدی :تراکم ساختمانی ،GIS ،توسعه پایدار ،تحليل رگرسيون چندگانه ،حوزه جنوب غربي مشهد.
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مقدمه

تراکم از موضوعات مهم و پایهای در شهرسازی و ابزار هدایت و کنترل توسعه شهری است که آینده اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،زیستمحیطی و کالبدی شهر را رقم میزند .تراکم ساختمانی میتواند بهعنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف،
اصول و معیارهای توسعه شهری مطلوب و پایدار نظیر حفظ محیطزیست ،رفاه ،سیمای مطلوب شهری ،کارایی اقتصادی،
پاسخگویی به نیازهای اجتماعی فرهنگی و تحقق عدالت اجتماعی بهکار گرفته شود ( .)Azizi, 2002, pp. 6-8از اينرو
تالش برنامهريزانشهري بر اين است تا با تعيين و توزيع مطلوب تراكم ساختماني زمينه توسعه موزون شهرها را فراهم
نموده و بستر الزم را براي توسعه پايدار شهر ايجاد نمايند ( .)Ramezani, 2009, p. 3عليرغم اهميت فوقالعاده اين
شاخص در طرحهاي توسعه شهري ،ارزيابيها نشان ميدهد اغلب ضوابط پيشنهادي طرحها در زمينه تراكم ساختماني
در اجرا ناموفق بودهاند ( .)Ardeshiri, 2000, p. 10دليل عمده اين مسائل را ميتوان فقدان مطالعات علمي كافي در
روند تعيين تراكم دانست .حال آنكه مسأله تراكم حساستر از آن است كه مبتني بر حدس و يا ادراكهاي مستقيم
باشد ( .)Azizi, 1998, pp. 25-32به همين جهت برنامهريزان شهري ميكوشند تا تراكمي را پيشنهاد نمايند كه ضمن
در نظر گرفتن عوامل متعدد مؤثر بر تراكم ،از قابليت اجرايي الزم برخوردار بوده و امكان عدول از آن بسيار مشكل باشد
(.)Ramezani, 2009, p. 3
جهت تحقق اين هدف پژوهش حاضر بهدنبال شناسايي شاخصهاي تأثيرگذار بر توزيع تراكم ساختماني در ابعاد مختلف
اجتماعي ،اقتصادي ،زيست محيطي و غیره و همچنین نوع و نحوه ارتباط بین این شاخصها و در نهایت چگونگی توزیع
تراکم ساختمانی بوده است .با توجه به اینکه عوامل تأثیرگذار بر تراکم ساختمانی در کاربریهای مختلف متفاوت میباشد
و با اذعان به اهمیت توزیع تراکم ساختمانی در کاربری مسکونی ،لذا در این تحقیق صرفاً توزیع تراکم ساختمانی کاربری
مسکونی مورد بررسی قرار گرفته است.

 .1مبانی نظری
 -1-1پیشینه دیدگاهها در خصوص تراکم در ادبیات برنامهریزی شهری
نمودار :1روند گرايشات زماني تراكم ساختماني

در نمودار  1روند گرایشات زمانی تراکم در مکاتب و دیدگاههای مختلف ارائه شده است.
نمودار  :1روند گرايشات زماني تراكم ساختماني
ديدگاه پست مدرنيسيم :جهت توزيع تراكم ساختماني ،الگويي ارائه نشده و
اعتقاد به تنوعگرايي و كثرتگرايي در برنامه و طرح و ساخت ساختمانهاي
بلندمرتبه
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1949

مكتب مدرنيسم :تأكيد بر توسعه عمودي شهرها بهمنظور آزاد كردن سطح زمين براي فضاي

سبز ،تأكيد بر بلند مرتبهسازي در تأمين مسكن بهمنظور دستيابي به نور آفتاب ،هواي سالم و
فضاي سبز و امكان بهوجود آوردن خدمات اجتماعي همگاني و فضاهاي بازي در نزديكي منزل

1945

ديدگاه منشور  : 2000تأكيد بر افزايش تراكم در تغيير الگوهاي ساختماني متناسبب

مكتب آمايش انساني :حالت بينابيني حومهگرايي پراكنده و تمركز بيش از

با نيازهاي در حال تحول اجتماعي و گسترش مشاركت شهروندان و گروههاي نماينده

حد به مراكز شهري تا بتواند نيازهاي انسان متعادل و ارگانيك را پاسخ دهد

1893

1883

مكتب شيكاگو :تشويق بلند مرتبهسازي و استفاده از ساختمانهاي بلند بهصورت
متراكم و نزديك يكديگر و در كنار خيابانها براي استفادههاي مسكوني

در برنامهريزيها و طراحيها

()Part Consulting Engineers, 2011, pp. 20-25; Pour Mohammadi & Ghorbani, 2003, pp. 86-88

 -1-2تراکم ساختمانی و توسعه پایدار شهری

با مطرح شدن اصل توسعه پایدار و مباحث مرتبط با آن و با توجه به کمبود منابع و برای کاهش هزینه های توسعه شهری
و ارائه خدمات مطلوبتر و مطابق با اصول توسعه پایدار و ایجاد رونق اقتصادی بیشتر شهر ،توجه به توسعه متراکم شهر
افزایش یافته و استفاده از آن در ساماندهی شهری بهعنوان یکی از مهمترین مقولهها در زمینه توسعه شهری مطرح شد
( .)Burton et al., 1996, p. 3تراکم شهری بهعنوان راهکاری برای پایداری شهر ،هر چند مورد توافق جمیع صاحب نظران
مسائل شهری میباشد؛ اما به سبب پیچیدگی آن ،روی میزان فشردگی یا گستردگی و یا به عبارت دیگر نوع تراکم اتفاق
مكتب شيكاگو :تشويق بلند مرتبه سازي و استفاده از ساختمانهاي بلند
نظر وجود ندارد (.)Azizi & Moini, 2011, p. 6
در مورد انتقادات مطرح شده در زمینه متراکمسازی باید خاطر نشان کرد که اکثر مسائل مطروحه ،نه مربوط به خود
توسعه متراکم ساختمانهای مسکونی بلکه به توسعه متراکم شهر بدون برنامهریزی و عدم توجه به دیگر ابعاد توسعه
شهری میباشد .بدینترتیب ریچاردسون از بستگی شدید تراکم به سایر عوامل و پیگیری ایده شهر متراکم موازی با سایر
)(Part Consulting Engineers, 2001, pp. 20-25), ( Pour Mohammadi & Ghorbani, 2003, pp. 86-88
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شامره صفحه مقاله333-346 :
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سیاستهای تکمیلی یاد میکند و تراکم را به خودیخود ،عامل مؤثری در پایداری شهر نمیداند .لذا برای دستیابی به
پایداری شهر ،ضروری است آن را بهعنوان یک کلیت نگریست و تمام موضوعات مرتبط با آن را در سطوح مختلف مورد
ارزیابی و توجه قرار داد (.)Azizi & Moini, 2011, p. 6

 -1-3تعیین عوامل تأثیرگذار بر تراکم ساختمانی

رویکرد نظری مقاله بر مدل کلینگری تراکم ساختمانی استوار است که وجه بارز این رویکرد قائل بودن بر تأثی ر تمامی
عوامل محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و عملکردی بر تراکم ساختمانی بهعنوان مجموعهای از علتها که تراکم
ساختمانی را در نقاط مختلف شهر تعیین میکند؛ میباشد و همچنین منطبق با اصول توسعه پایدار که به موضوعات
بهعنوان نوعی کلیت مینگرد و بر تأثیرگذاری تمامی حوزههای توسعهای بر تراکم تأکید دارد .همچنین در این رویکرد
توزیع تراکم ساختمانی با در نظر گرفتن ابعاد زمان ،مکان و مقیاس ،همراه با پیشبینی تبعات حاصل از تصمیمات در
مقیاس ملی و محلی صورت میگیرد.
جدول  :1شاخصهاي تأثيرگذار بر توزيع تراكم ساختماني براساس متون و مبانی نظری
شاخصهاي اقتصادي

تراکم خانوار در واحد

مسکوني (Adabkhah et
 ،)al., 2003, p. 28نرخ

رشد جمعیت ،نرخ رشد
خانوار (Ottensmann,
،)1977, pp. 389-400
تعداد خانوار (در واحد
سطح) ،سطح تحصیالت
سرپرست خانوار و اعضای
خانواده (Vahidi, 2006, p.
 ،)64فرهنگ بومی مسکن
(Salehi, 1988, pp. 12-
 ،)16تجانس اجتماعی
(Part Consulting
.)Engineers, 2001, p. 9

Consulting Engineers,
)2001, p. 9

وضعیت توپوگرافی،
بستر و شکل طبیعی
و شیب زمین ،جهت
بادهای ورودی به شهر
(،)Azizi, 2009, p. 119
سطح آبهای زیرزمینی

(،)Ramezani, 2009, p. 29
کننده
فاصله تا صنایع آلوده
تعداد
محیطزیست (Part
طبقات ساختمانی مسکونی در عرف ،نوع
Consulting Engineers,
مالکیت اراضی پیشبینی شده برای توسعه
)2001
مسکونی ( ،)Salehi, 1988, pp. 12-16میزان
(Part Consulting
سطوح اراضی خالی و ذخیره جهت توسعه
 ،)Engineers, 2001میزان ( ،)Azizi, 1998, pp. 24-32کیفیت ابنیه
ایمنی در مقابل مخاطرات موجود ( ،)Hoover, 1974, pp. 307-311بافت
(.)Salehi, 1988, pp. 12-16
فرسوده (Part Consulting Engineers, 2001,
 ،)p. 9قابلیت دسترسی بصری به نشانههای
شهری و مناظر طبیعی یا فضاهای باز
( ،)Vahidi, 2006, pp. 93-96فاصله مناسب از
گرههای شهری ،عرض معبر ،ظرفیت معابر،
سطح سرویس معابر ،پارکینگ ،طرح معابر
و تقاطعها ،فاصله از گرههای ترافیکی ،نرخ
مالکیت اتومبیل (Adabkhah et al., 2003,
.)pp. 22-26
(Ministry of Housing & Urban
،)Development, 1997, pp. 97-111
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)2009, p. 118

تراكم جمعيت

(Adabkhah et al., 2003,
 ،)p. 22بعدخانوار (Azizi,
،)2009, pp. 110-111

ظرفیت قابل تحمل محیط
شامل  -1شرایط اقلیمی،
 -2کیفیت هوا  -3آسایش
صوتی -4 ،ترکیب و تراکم
رویش طبیعی -5 ،منابع
آبی  -6منابع خاك :بافت
خاک و میزان نفوذپذیری
آن و درجه مقاومت آن در
مقابل ایستایی تأسیسات
ساختمانی -7 ،وضیعت
حوزه بهلحاظ دفع فاضالب
و سیستم فاضالب و
 -8سیستم دفع زباله (Part

سرانه خدمات شهري (Ramezani, 2009,
 ،)pp. 27-28فاصله از مراکز خدماتی جاذب
تراکم ( ،)Massoudi Magham, 2002نسبت
سطح معبر به سطح شهر (Mashhoodi,
 ،)2010, pp. 71-68زيرساختهاي شهري
(نظير سيستم آبرساني ،برقرساني ،مخابرات
و اطالعرساني ،گازرساني ،جمعآوري و دفع
فاضالب) (Adabkhah et al., 2003, pp.
 ،)22-28سرانه فضای باز (Mashhoodi, 2010,
 ،)p. 21تراکم واحد مسکونی در واحد سطح
( ،)Adabkhah et al., 2003, pp. 22-28خط
آسمان و ديد (،)Azizi, 2009, pp. 176-178
شرايط قطعات زمين بهلحاظ منظر شهري
( ،)Mashhoodi, 2010, p. 29مساحت قطعه
یا شکل زمین (نسبت طول به عرض زمین)
( ،)Ghamami, 2008, pp. 32-37عرض گذر
مجاور قطعه (،)Rezazadeh, 2003, p. 25
مالحظات سایهاندازی و نورگیری (Narimani,
 ،)2001, pp. 3-5فرم و اندازه شهر (پراکندگی
ساختمانها) (،)Hoover, 1974, pp. 307-311
فاصله بين ابنيه جهت جلوگیری از اشراف

معماری و شهرسازی آرمانشهر

قیمت زمین
( ،)p. 30که معلول الگوی تقاضا
و محل استقرار زمین و فاصله
از مراکز تجاری و فعالیتی شهر
میباشد (Hall, 1965, pp. 62-
 .)67هزینه احداث بنا (Azizi,
 ،)2009, pp. 260-110نسبت
بهای متوسط یک واحد مسکونی
به درآمد متوسط ساالنه خانوار
(صرفاً بنا) ،نسبت بهای زمین
یک واحد مسکونی به درآمد
متوسط ساالنه خانوار ،توان
مالی خانوار (دارایی ،پسانداز
و درآمد خانوار) و متوسط
ساالنه نرخ افزایش درآمد خانوار
(،)Mashhoodi, 2010, p. 38
هزينه زیرساختهای شهري
(،)Azizi, 2009, pp. 260-110
نرخ بازگشت نسبي سرمايه ،خطر
نسبي سرمايهگذاري (Azizi,
 ،)2009, p. 118میزان گرایش به
سرمایهگذاریهای ساختمان
(،)Tmith, 1997, pp. 110-121
الگوي تقاضای تراکم (Azizi,
 ،)2009, p. 118هزینه حملونقل
(زمان یا هزینه رفت و آمد
روزانه) و نسبت هزينه حملونقل
به درآمد خانوار (Azizi, 2009, p.
 ،)118درآمد ملی و محلی قابل
تخصیص به عمران شهرها جهت
ساخت و سازهای متراکم دولتی
(اعتبارات سرانه ملی در عمران
شهرها) (،)Azizi, 2009, p. 118
ميزان تقاضا براي فعاليتهاي
شهري (Ramezani, 2009, p.
 ،)27درآمد سرانه شهر (Azizi,
(Ramezani, 2009,

شاخصهاي اجتماعي

شاخصهاي
زيستمحيطي

شاخصهاي كالبدي  -فضايي
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سایر عوامل نظیر سیاستهای توسعه شهری در طرحهای فرادست ( ،)Azizi, 2002, pp. 33-46سیاستها و مداخالت
دولت دائر بر تشویق ساخت و ساز و یا محدود کردن آن (.)Salehi, 1988, pp. 12-16

 .2روش تحقیق
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هدف این تحقیق ،شناسایی شاخصهای تأثیرگذار بر تراکم ساختمانی در محدوده مورد مطالعه ،تعیین رابطه بین
شاخصها و در نهایت ترکیب شاخصهای تأثیرگذار بر تراکم ساختمانی و ارائه پهنهبندی تراکمی پیشنهادی برای حوزه
مورد مطالعه میباشد؛ لذا اين تحقيق بخشي از فرآيند برنامهريزي است .بدين ترتيب در مجموع ،روش انجام اين تحقیق،
تحلیلی است و براساس هدف پژوهش ،در قالب پژوهشهای كاربردي قرار میگیرد .در این تحقیق ،مدل تحلیل بهصورت
ترکیبی از چندین مدل و در فرایندی مشتمل بر شش گام به شرح زیر تدوین شده است.
گام اول:تهیه نقشه شاخصهای تأثیرگذار بر تراکم ساختمانی در سطح حوزه مورد مطالعه :پس از شناسایی شاخصهای
تأثیرگذار بر تراکم ساختمانی براساس مطالعات اسنادی و بررسی نمونههاي خارجی و داخلی (جدول  ،)1جهت تعیین
شاخصهای نهایی که مبنای تحقیق مورد مطالعه خواهد بود ،از میان شاخصهای مطرح شده با توجه به سه عامل
 -1مقیاس حوزه مورد مطالعه  -2موضوعیت داشتن عوامل در حوزه کالبدی– فضایی مورد مطالعه  -3در دسترس بودن
اطالعات مورد نیاز برای ارزیابی شاخص مورد نظر ،شاخصهای نهایی جهت ارزیابی تعیین شده و الیههای اطالعاتی
شاخصهای تعیین شده تهیه شدند.
گام دوم :تحلیل آماری در جهت شناسایی شاخصهای تأثیرگذار بر تراکم ساختمانی (با توجه به اطالعات شاخصهای
تدوین شده براساس مبانی نظری تحقیق) در این گام ابتدا شاخصها به دو دسته تقسیم شدهاند :دسته اول ،شاخصهایی
هستند که در صورت تأثیرگذاری و یا عدم تأثی ر بر تراکم ساختمانی (متغیر وابسته) لزوماً باید در مدل لحاظ شوند؛ نظیر
میزان خطرپذیری پهنهها بهلحاظ مخاطرات طبیعی .گروه دوم ،شاخصهایی که تنها در صورت تأثی ر بر متغیر وابسته
باید در مدل در نظر گرفته شوند .این مرحله از تحقیق با هدف تعیین وجود ارتباط میان متغیر وابسته (تراکم ساختمانی
در وضع موجود) و متغیرهای مستقل صورت پذیرفته است .لذا جهت بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل و متغیر
وابسته (تراکم ساختمانی) ،آزمون رگرسیون چندگانه انجام شده است .جهت انجام تحلیلهای آماری ابتدا باید کلیه
متغیرهای کیفی به متغیرهای کمی (فاصلهای و یا رتبهای) بدل شده و پس آن ،تحلیلهای آماری بر روی آنها صورت
پذیرد .در تحلیلهای آماری این گام ،از انواع مدلهای رگرسیونی نظیر روش  StepWize ،BackWard ،ForWardبا
بهرهگیری از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .با توجه به پارامترهای تعریفکننده معناداری ارتباط بین متغیر وابسته
و متغیرهای مستقل در مدلهای رگرسیونی (احتمال معناداری 2و همچنین ضریب تعیین ،)3متغیرهای مستقل فاقد
رابطه با متغیر وابسته از مدل حذف شد .در این گام همچنین نوع رابطه (جهت رابطه) بین متغیرهای مستقل و وابسته
نیز تعیین شد.
4
گام سوم :تعیین ضریب اهمیت شاخصها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (.) AHP
گام چهارم :تلفیق فضایی شاخصها :با عنايت به ماهيت عوامل مختلف مؤثر بر تراکم ساختمانی ،الزم است این عوامل
جهت استفاده در مدلسازی ،در یک مقیاس یکسان بهکار برده شوند .از سوی دیگر ،جهت تعیین نقش کالسهای مختلف
هر عامل در اثرگذاری آن بر توزیع تراکم ساختمانی ،بايد کالسهای مختلف هر عامل با استفاده از یک گستره عددی
مناسب ،نرمال شوند .لذا در این تحقیق ،بخشهای مختلف حوزه مورد مطالعه در هر یک از شاخصهای مورد نظر براساس
میزان مطلوبیت از نظر آن شاخص و تأثیر آن در افزایش و یا کاهش تراکم ساختمانی ،ارزشگذاری شدهاند .پس از آن،
ضریب اهمیت شاخص در ارزش هر یک از حوزهها به لحاظ شاخص مورد نظر در حوزه مورد مطالعه در محیط سیستم
اطالعات جغرافیایی( )GISاعمال شد و با بهکارگیری روش همپوشانی شاخصها ،تمامی شاخصهای تأثیرگذار در هر
یک از رویکردها در محیط  GISتلفیق فضایی شده و محدوده مورد مطالعه بهصورت ریزپهنههایی با امتیازات متفاوت که
منتج از جمعکردن امتیاز تمامی شاخصهاست ،حاصل شده است .در نهایت ،امتیاز ریز پهنههای حاصل با استفاده از تابع
 Natural breakدر  GISبراساس جهشهای معناداری که در طیف امتیاز ریز پهنهها صورت گرفته ،طبقهبندی شدهاند.
گام پنجم :در پایان نیز تراکم ساختمانی پیشنهادی براساس شاخص سرانه فضای باز و همچنین جمعیت طرحهای
باالدست ،مورد بازبینی قرار گرفته است.

پهنهبندی تراکم ساختامنی حوزه جنوبغربی شهر مشهد
پهنهبندی تراکم ساختامنی حوزه جنوبغربی شهر مشهد
مقاله333-346 :
شامره
صفحه مشهد
غربی
صفحه مقاله1-9 :
پهنه بندی تراکم ساختمانی حوزه جنوبشامره
نمودار  :2فرآیند تحقیق
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فرآیندتحقیق
نمودار:2:2فرآیند
نمودار
تحقيق
تعیین شاخصهای مؤثر بر توزيع تراکم ساختمانی براساس مبانی نظری پژوهش

تدقیق شاخصهای تعیین شده با توجه به مقیاس حوزه مورد مطالعه ،موضوعیت
پارامترها در در حوزه کالبدی– فضايی مورد مطالعه

تعيين شاخصهاي تأثيرگذار بر

توزيع تراكم ساختماني در منطقه

 9و  11شهر مشهد

باز تعیین عوامل مؤثر بر توزيع تراکم ساختمانی در مناطق  9و  11شهر مشهد براساس
اليههای اطالعاتی در دسترس
کمیسازی کلیه متغیرهای مؤثر بر تراکم ساختمانی جهت انجام تحلیلهای آماری
بررسی همبستگی شاخص نحوه توزيع تراکم ساختمانی در محدوده مورد مطالعه (بهعنوان
متغیر وابسته) و هر يك از شاخصهای تحصیل شده (در گام سوم) با استفاده از آزمون
رگرسیون چندگانه

0

بررسی معناداری رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابستته در
رگرسیون چندگانه با استفاده از مقادير pvalue , Rsquare

تعیین متغیرهای مستقل دارای ارتباط با متغیر وابسته (تراکم ساختمانی)

تعیین ضريب اهمیت شاخصها با استفاده از روش فرآيند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP

تركيب شاخصهاي تأثيرگذار

بر تراكم ساختماني و
پهنهبندي تراكم

ارزشگذاری فضايی شاخصها (رفع اختالف مقیاس شاخصها و نرمال کردن آنها)
تلفیق فضايی شاخصها با استفاده از منطق ارزشگذاری اليهها و حصول اليه تراکم
ساختمانی
طبقهبندی امتیاز نهايی براساس جهشهای معنادار در طیف امتیازات ريز پهنهها (با استفاده
از تابع )Natural break

كنترل و بازبيني تراكمهاي
پيشنهادي

کنترل تراکم ساختمانی با اصول طرحهای فرادست (محدوديتهای طرح فرادست ،
منطقهبندی يا ديگر کنترلهای تراکم)

کنترل تراکم ساختمانی با شاخص سرانه فضای باز

پس از بومیسازی شاخصهای حاصل از مطالعات اسنادی ،شاخصهای نهایی تأثیرگذار بر تراکم ساختمانی در قالب
پس از بومیسازی شاخصهای حاصل از مطالعات اسنادی ،شاخصهای نهایی تأثیرگذار بر تراکم ساختمانی در قالب
شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی– جمعیتی ،فضایی -کالبدی ،عملکردی و محیطی در محدوده مورد مطالعه جهت ارزیابی
شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی– جمعیتی ،فضایی -کالبدی ،عملکردی و محیطی در محدوده مورد مطالعه جهت ارزیابی
تعیین شده است .در فرآیند تحلیل آماری بررسی همبستگی متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ؛ شاخصهای دسترسی به
تعیین شده است .در فرآیند تحلیل آماری بررسی همبستگی متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ؛ شاخصهای دسترسی به
خدمات تجاری در مقیاس شهر ،سطح سرویس معابر با نقش غیرعبوری ،قدمت بافت ،نرخ سواد و سنوات تحصیل جمعیت
خدمات تجاری در مقياس شهر ،سطح سرویس معابر با نقش غیرعبوری ،قدمت بافت ،نرخ سواد و سنوات تحصیل جمعیت
ساکن ،بعد خانوار ،قیمت زیربنای مسکونی به سبب عدم ارتباط و وابستگی به تعداد طبقات در حوزه مورد مطالعه از
ساکن ،بعد خانوار ،قیمت زیربنای مسکونی ،به سبب عدم ارتباط و وابستگی به تعداد طبقات در حوزه مورد مطالعه از
مدل حذف شد .شاخصهای نهایی مؤثر بر تراکم ساختمانی در محدوده مورد مطالعه در نمودار  3نمایش داده شده است.
مدل حذف شد .شاخصهای نهایی مؤثر بر تراکم ساختمانی در محدوده مورد مطالعه در نمودار  3نمایش داده شده است.
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نمودار  :3عوامل و شاخصهای مؤثر بر توزیع تراکم ساختمانی در مناطق  9و  11شهر مشهد و ضریب اهمیت آنها

در ارزیابی مخاطرات طبیعی از مطالعات پایه ایمنی و امینت طرح توسعه و عمران شهر مشهد استفاده شده است.

 .4فرآیند تلفیق شاخصها

در این فرآیند ابتدا تلفیق عوامل مؤثر بر تراکم ساختمانی بهلحاظ رویکردهای مختلف بهصورت مجزا انجام شده و در نهایت از
ترکیب نتایج آنها ،تلفیق نهایی تراکم ساختمانی از تمامی جنبهها بهدست آمده است .جهت تلفیق شاخصها چند گام به
شرح ذیل طی شده است.

 -4-1تعیین ضریب اهمیت شاخصها
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جهت تلفیق شاخصها در گام اول ،ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها براساس روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
بهدست آمده است ( )Zebardast, 2001, p. 15كه در اين راستا از نظرات  20نفر از متخصصان امر (کارشناسان ارشد رشته
شهرسازی و آشنا به محدوده مورد مطالعه و روش  ،)AHPاستفاده شده است .دریافت نظرات به گونهای بوده است که هر
یک از کارشناسان ارجحیت زوجی کلیه معیارها و زیرمعیارها را در قالب ماتریس های دودویی تعیین نمودهاند .پس از
جمعآوری فرمهای مربوطه ،ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارهای و ضریب ناسازگاری نظرات متخصصان ،محاسبه شده
و در صورت عدم هماهنگی در قضاوت هر یک از کارشناسان (نرخ سازگاري بيشتر از  ،)0.1فرم مربوطه مورد تجدید نظر
قرار گرفته و مجددا ً ضریب اهمیت و ضریب ناسازگاری محاسبه شد و در نهایت با قابل قبول بودن سازگاری قضاوتها،
ارجحيت زوجي معيارها نسبت به يكديگر در ماتریس جداگانهای ،با گرفتن «میانگین هندسی» از نظرات کارشناسان
محاسبه شده است .ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها در نمودار  3نشان داده شده است.

 -4-2ارزشگذاری فضایی شاخصها

در مرحله بعد ،ارزیابی محدوده مورد مطالعه براساس میزان مطلوبیت از نظر هر یک از شاخصها و تأثی ر آن در افزایش و یا
کاهش تراکم ساختمانی صورت گرفته است .بهعبارتی دیگر حوزه مورد مطالعه از نظر هر شاخص به پهنههایی طبقهبندی
شده که پهنههای با تأثیرگذاری بیشتر بر تراکم ساختمانی در جهت مثبت و کمتر در جهت منفی از نظر آن شاخص به
علت تهدید کمتر که بر تراکم ساختمانی دارند ،عدد کمی باالتر و پهنههای با تأثیرگذاری کمتر در جهت مثبت و بیشتر
در جهت منفی از نظر آن شاخص به علت تهدید بیشتر که بر تراکم ساختمانی دارند ،عدد کمتری تعلق گرفته است .حد
عددی امتیازهای پهنهها ،از مناسبترین حالت (عدد نه) تا نامناسبترین حالت (عدد يك) است (.)Tajdar, 2009, p. 157

 -4-3تلفيق فضايي شاخصها در هر یک از رویکردهای تأثیرگذار

در نهایت با اعمال ضریب اهمیت شاخصهای هر یک از رویکردها ،در امتیازات فضایی حاصل از ارزیابی پهنههای محدوده
مورد مطالعه بهلحاظ شاخص مورد نظر و پس از آن تلفیق فضایی شاخصها با استفاده از منطق ارزشگذاري اليهها 5در
محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ( ،)GISالگوی توزیع تراکم ساختمانی در محدوده مناطق  9و  11در هر رویکرد

پهنهبندی تراکم ساختامنی حوزه جنوبغربی شهر مشهد
شامره صفحه مقاله333-346 :
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حاصل شد.
 -4-3-1تلفیق فضایی شاخصهای رویکرد اقتصادی
در محدوده مناطق  9و  11شهر مشهد حالت بیشینه تراکم ساختمانی در این رویکرد ،در مرکز حوزه میباشد .محدودههای
با حالت کمینه تراکم در جنوب حوزه بهدلیل قیمت پایین زمین مسکونی در این پهنهها نشان داده شدهاند.
-4-3-2تلفیق فضایی شاخصهای رویکرد اجتماعی -جمعیتی
با توجه به مناسب بودن شاخصهای رويكرد اجتماعي (مقدار شاخص ترکیبی در رویکرد اجتماعی 6.70 ،از  9میباشد)
در غالب بخشهای محدوده مورد مطالعه (در قیاس با سایر نقاط شهر) ،این حوزه قابلیت باالیی جهت افزایش تراکم
ساختمانی را دارا میباشد .همانگونه که در شكل  2آمده است ،حالت کمینه و بیشینه تراکم ساختمانی در این رویکرد،
در بخش خاصی از حوزه متمرکز نشدهاند.
شکل  :1تراکم ساختمانی پیشنهادی در رویکرد اقتصادی

شکل  :2تراکم ساختمانی پیشنهادی در رویکرد اجتماعی -جمعیتی
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 -4-3-3تلفیق فضایی شاخصهای رویکرد کالبدی – فضایی
تراکم ساختمانی در این رویکرد در غالب بخشهای حوزه بهصورت زیاد و خیلی زیاد میباشد .صرفاً در بخشی از جنوب
غربی (اراضی نه دره) و غرب منطقه  9به دلیل وجود بافت فرسوده رسمی و کیفیت پایین ابنیه و همچنین ریزدانه بودن
قطعات این بخش و بخشهایی در مجاورت محور وکیل آباد به سبب قرار گرفتن در حریم خطوط فشار قوی برق و بافت
شمال منطقه  11بهعلت قرار گرفتن در حریم مسیرهای رادیویی مایکروویو ،تراکم از کمینهگی مقدار خود بهلحاظ این
رویکرد برخوردار میباشد.

340
 -4-3-4تلفیق فضایی شاخصهای رویکرد عملکردی
در اين رويكرد حالت کمینه تراکم ساختمانی ،در پهنههای حاشیهای محدوده (عمدتاً جنوب شرقی) میباشد .سایر
پهنههای حوزه مورد مطالعه بهویژه بخش مرکزی آن در مجاورت بلوار وکیلآباد بهعلت تمرکز خدمات شهری و منطقه
در این محور ،دارای قابلیت تمرکز بیشینه تراکم ساختمانی میباشد.
-4-3-5تلفیق فضایی شاخصهای رویکرد محیطی
در رویکرد محیطی بهدلیل آسیبپذیری باالی بخش وسیعی از حوزه و وزن باالی عامل آسیبپذیری در مقابل مخاطرات
در قیاس با سایر عوامل محیطی ،بهلحاظ این رویکرد حوزه قابلیت باالیی جهت متراکم شدن و افزایش تراکم ساختمانی
را ندارد .در این رویکرد در حوزه مورد مطالعه ،حالت کمینه تراکم ساختمانی در جنوب منطقه  9و شرق منطقه 11
متمرکز شده است .محدودههای با حالت کمینه تراکم در جنوب حوزه به دلیل شدت تأثیر شاخص آسیبپذیری در مقابل
مخاطرات طبیعی و پس از آن شاخص کیفیت آب در این پهنهها بهصورت کمینه نشان داده شدهاند.
شکل  :3تراکم ساختمانی پیشنهادی در رویکرد کالبدی -فضایی
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شکل  :4تراکم ساختمانی پیشنهادی در رویکرد عملکردی

پهنهبندی تراکم ساختامنی حوزه جنوبغربی شهر مشهد
شامره صفحه مقاله333-346 :
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شکل  :5تراکم ساختمانی پیشنهادی در رویکرد محیطی

 -4-3-6تلفیق فضایی شاخص های کلیه رویکردها
در اين گام ابتدا ضریب اهمیت رویکردهای تأثیرگذار بر تراکم ساختمانی تعیین شده و سپس نتایج تلفیق فضایی در هر
رویکرد با طبقهبندی از نظر تأثیر بر تراکم ساختمانی ،امتیازدهی شده و در نهایت با اعمال ضریب اهمیت رویکردها در
نتایج تلفیق فضایی آنها ،با روش رویهمگذاری الیهها در محیط  GISپهنهبندی تراکم ساختمانی از تمامی رویکردها
حاصل شده است.
شکل  :6تراکم ساختمانی پیشنهادی در تلفیق کلیه رویکردها

با محاسبه سطح زیربنا برمبناي تراکم پیشنهادی و با عنايت به سرانه زیربنا برای هر نفر ،میتوان جمیعت حوزه حاصل از
تراکم پیشنهادی سطوح مسکونی موجود را محاسبه نمود .عالوه بر جمعیت حاصل از تراکم پیشنهادی سطوح مسکونی
موجود ،براساس سطوح مسکونی تحقق نیافته و متوسط تراکم پیشنهادی مسکونی در هر منطقه و با توجه به سرانه
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 -5کنترل تراکم ساختمانی پیشنهادی
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زیربنای آن منطقه ،میتوان جمعیت حوزه حاصل از سطوح مسکونی تحقق نیافته را محاسبه نمود.
جدول  :2محاسبه جمعیت حوزه براساس تراکم پیشنهادی سطوح مسکونی موجود و تحقق نیافته
حوزه

متوسط زیربنا برای
هرنفر (مترمربع)

زیربنای حاصل از تراکم
پیشنهادی سطوح
مسکونی موجود
(هکتار)

زیربنای حاصل از
سطوح مسکونی
تحقق نیافته
(هکتار)

جمعیت حوزه حاصل
از تراکم پیشنهادی
سطوح مسکونی
موجود و تحققنیافته

منطقه 9

42

19076724

4638144

502926

منطقه 11

50

12597816

530670

354524

31674540

7174583.65

857650

حوزه جنوب غربی (شامل مناطق  9و )11

سرانه فضای باز در هر یک از حوزههای پیشنهادی تراکم ساختمانی از تقسیم مساحت گونههای مختلف فضای باز اعم
از پارک و فضای سبز و عناصر طبیعی حوزه به تفکیک مناطق  9و 11شهر مشهد بر جمعیت هر یک از مناطق حاصل از
تراکم پیشنهادی سطوح مسکونی موجود و تحقق نیافته منتج شده است.
جدول  :3مقایسه سرانه فضای باز برای جمعیت حاصل از تراکم پیشنهادی در محدوده مورد مطالعه با سرانه فضای باز
وفق مصوبه شورای عالی شهرسازی
حوزه

سرانه فضای باز برای جمعیت حاصل میانگین سرانه فضای باز برای هر نفر بر حسب تعداد
طبقات ابنیه وفق مصوبه شورای عالی شهرسازی 2
از تراکم ساختمانی پیشنهادی 1

منطقه 9

17.2

11.14

منطقه 11

1

10.98

جمع

10.4

11.06
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 :1محاسبات نگارندگان براساس نقشههای پایه مهندسین مشاور نقش پیراوش
 :2دستورالعمل بند  6مصوبه مورخ  1371/2/14شورایعالی شهرسازی  -محاسبات نگارندگان
مقایسه نتایج حاصل از محاسبه سرانه فضای باز براساس جمعیت حاصل از تراکم ساختمانی پیشنهادی و سرانه فضای باز
وفق مصوبه شورای عالی شهرسازی مطابق جداول فوق ،گوياي رعایت اصل تخصیص فضای باز برای هر ساکن شهری در
تراکم ساختمانی پیشنهادی منطقه  9و در کل حوزه میباشد.

 -5-2کنترل تراکم ساختمانی پیشنهادی براساس جمعیت پیشبینی شده در طرحهای فرادست

در صورت تحقق تراكمهاي پيشنهادي طرح خازني در حوزه جنوبغربي ،اين حوزه ظرفيت جمعيتپذيري حدود 720000
نفر را خواهد داشت .این ارقام حاکی از این موضوع است که ظرفیت جمعیتپذیری حوزه مطابق طرح خازنی با جمعیت
حاصل از مدلسازی توزیع تراکم ساختمانی در محدوده مورد مطالعه (Naghsh piravash Consulting Engineers, 2011,
 )p. 4اختالف قابل مالحظهای ندارد.

 .6نتیجهگیری

تحقیق حاضر بر آن بوده است که عالوه بر پیجویی شاخصهای مؤثر بر توزیع تراکم ساختمانی ،نوع و نحوه ارتباط بین
این شاخصها و در نهایت پهنهبندی تراکم ساختمانی را در حوزه مورد مطالعه دنبال کند.
 عوامل متعددی اعم از عوامل کمی و کیفی بر توزیع تراکم ساختمانی تأثیرگذارند .پس از بومیسازی شاخصها متناسببا اهداف و نمونه مورد تحقیق و همچنین تحلیلهای آماری جهت بررسی معناداری ارتباط بین متغیرهای مستقل با
متغیر تراکم ساختمانی؛ شاخصهای مورد نظر تحقیق تعیین شد .متغیرهای دارای همبستگی با متغیر تراکم ساختمانی
در محدوده مورد مطالعه عبارتند از :قیمت زمین مسکونی ،تراکم خالص شهری ،تراکم خانوار در واحد مسکونی ،نرخ رشد
جمعیت در دوره  1365-75و  ،1375-85مساحت قطعات ،کیفیت ابنیه ،مصالح بهکار رفته در ابنیه (اسکلت و نما)،
قدمت ابنیه ،وجود بافت فرسوده رسمی ،تراکم واحد مسکونی در واحد سطح ،قرار گرفتن در حرایم تأسیسات نظیر حریم
مسیرهای رادیویی مایکروویو و خطوط فشار قوی برق ،دسترسی به خدمات تجاری در مقیاس محله و ناحیه و خدمات
اداری در مقیاس عملکردی منطقه و شهر و همچنین دسترسی به ایستگاههای قطار شهری ،فاصله از گرههای ترافیکی،

پهنهبندی تراکم ساختامنی حوزه جنوبغربی شهر مشهد
شامره صفحه مقاله333-346 :
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آسیبپذیری در مقابل مخاطرات نظیر سیل ،زلزله ،فرونشست ،زمین لغزش و روانگرایی ،پوشش شبکه جمعآوری فاضالب
و پوشش تصفیهخانه فاضالب و آلودگی آبهای زیرزمینی .متغیرهای مؤثر بر تراکم ساختمانی در مناطق  9و  11شهر
مشهد براساس رویکرد تأثیرگذار بر شاخص مذکور در قالب  5عامل کلی اقتصادی ،جمعیتی اجتماعی ،فضایی کالبدی،
عملکردی و زیستمحیطی مورد ارزیابی قرار گرفت.
 در زمینه میزان تأثیر عوامل مختلف در توزیع تراکم ساختمانی ،شاخص اقتصادی با ضریب وزنی  0.332از  1دارایبیشترین ضریب اهمیت جهت تلفیق شاخصها بوده و پس از آن به ترتیب شاخصهای محیطی ،شاخصهای عملکردی،
شاخصهای کالبدی فضایی ،شاخصهای جمعتی اجتماعی با ضرایب وزنی 0.168 ،0.225، 0.225و  0.049از  1بیشترین
تأثیرگذاری را در نحوه توزیع تراکم ساختمانی در حوزه مورد مطالعه داشتهاند.
 نتایج حاصل از مدل پیشنهادی نشان میدهد که بیش از  45.12درصد سطح محدوده مورد مطالعه واجد قابليت استقراربیشینه تراکم ساختمانی (تراکم ساختمانی زیاد و خیلی زیاد) 35.21 ،درصد مساحت حوزه دارای پتانسیل استقرار تراکم
ساختمانی متوسط و  19.68درصد سطح محدوده مورد مطالعه واجد قابليت استقرار تراکم ساختمانی کمینه (کم و بسیار
کم) میباشد .طبق طرح پیشنهادی برای حوزه ،بیشینه تراکم ساختمانی در مرکز حوزه و کمینه آن در جنوب و جنوب
غربی حوزه متمرکز شده است.
جنوب غربی حوزه بهویژه اراضی نه دره به سبب پایین بودن شاخصهای سنجش کیفیت پایداری بافت (کیفیت و قدمت
ابنیه ،مصالح بهکار رفته در ابنیه ،وجود بافت فرسوده رسمی و دانهبندی قطعات مسکونی) و به تبع آن قیمت پایین اراضی
مسکونی ،کمینه تراکم ساختمانی را به خود اختصاص داده است .همچنین در بخش جنوبی حوزه علت اصلی استقرار
کمینه تراکم ساختمانی را میتوان فاصله زیاد از خدمات در مقیاسهای مختلف عملکردی دانست.
 در این تحقیق شاخص خط آسمان و هماهنگی با بناهای همجوار بهعنوان شاخص کنترلی در هنگام تحقق تراکم درنظر گرفته شده است.
 پیشنهادات تراکم ساختمانی با توجه به شرایط مختلف اقتصادی ،اجتماعی -جمعیتی ،کالبدی -فضایی ،عملکردی ومحیطی صورت پذیرفته است .تدوین سیاستهایی در راستای تحقق گونههای مختلف تراکم ساختمانی پیشنهادی و
کنترل ساخت و ساز از سوی مدیریت شهری واحد بهعنوان الزامات اجرایی این طرح ضروری مینماید.
 در صورت توزیع تراکم ساختمانی پیشنهادی ،سرانه فضای باز در منطقه  11کمتر از میانگین سرانه فضای باز برای هرنفر وفق مصوبه شورای عالی شهرسازی میشود؛ لذا باید تمهیداتی در خصوص افزایش سرانه فضای باز در حوزه خصوصاً
در منطقه  11در نظر گرفته شود.
 در اين پژوهش به سبب عدم امکان دسترسی به اطالعات مربوط به کلیه شاخصهای تأثیرگذار بر تراکم ساختمانی،تعدادی از شاخصها از مجموعه شاخصهای مورد سنجش حذف شد .مسلماً عوامل متعدد دیگری به جز عوامل ذکر شده
در تحقیق وجود دارند که به علت محدودیتهای تحقیق از آنها صرف نظر شده است .الگوی ارائه شده در این مقاله هم
به لحاظ موضوعی و هم بهلحاظ کلی قابلیت تکامل دارد .البته الزم به ذکر است که تحلیلهای آماری انجام شده بر روی
متغیرهای مستقل و متغیر وابسته نشان دهنده معنادار بودن ( R Square .0=947و  )Sig> 0.05رابطه بین متغیر وابسته
و متغیرهای مستقل بوده و گویای این موضوع است که حدود  95درصد شاخصهای مؤثر بر تراکم ساختمانی در حوزه
مورد مطالعه ،در این تحقیق در نظر گرفته شدهاند.

 .7راهکارهای پیشنهادی و توصیههای تحقیق
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براساس نتایج تحقیق حاضر ،راهکارهایی ارائه میشود.
 تدوین ضوابط تراکم مجاز ساختمانی ،نه صرفاً براساس عوامل اقتصادی نظیر قیمت زمین بلکه باید در نحوه توزيع تراكمساختماني نحوه و میزان کلیه عوامل تأثیرگذار مدنظر قرار گیرد.
 تدوین سیاستهایی در جهت ارتقاء شاخصهای کیفیت پایداری بافت در بخش جنوبغربی حوزه و بهویژه اراضی نهدره.
 تأمین نیازهای خدماتی حوزه خصوصاً کاربریهای با مقیاس عملکردی محله (مطابق دادههای موجود ،برخی محلههایحوزه مورد مطالعه فاقد کاربری تجاری در مقیاس محله و همچنین این حوزه فاقد کاربری تجاری منطقهای میباشد).
 تدوین سیاستها و ارائه ضوابطی در جهت ایجاد هماهنگی بناهاي احداثي جديد بهلحاظ حجم و لفاف ساختماني باابنيه مجاور آن خصوصا در مناطق واجد پتانسیل افزایش تراکم.
 نظارت و کنترل تمايالت افزايش تراكم ساختماني بویژه در مناطق واجد پتانسیل افزایش تراکم ساختمانی. تدوین ضوابط و مقررات هدایتگر توسعه بهمنظور کاهش تخلفات ساختماني به ويژه در بخشهاي حاشيهاي حوزه. جانمایی و طراحی فضاهای باز به گونهای که با توجه به آسیبپذیری باالی حوزه در مقابل مخاطرات ،فضا بر تودهتسلط داشته باشد.
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 کنترل ساخت و سازهای بلند مرتبه و تدوین ضوابطی در مجاورت مناظر طبیعی و ارتفاعات جنوبی حوزه در جهتجلوگیری از تهدید از میان رفتن دیدهای گسترده و بسته شدن دید به ارتفاعات.
 تغییر در نگرش به تراکم ساختمانی نه بهعنوان موضوع و ابزار صرفاً اقتصادی جهت کسب درآمد شهرداری بلکه بهعنوانابزاری در جهت نیل به اهداف ،اصول و معیارهای توسعه شهری مطلوب و پایدار.
 توجه به جنبه کیفیت محیط شهری در سیاستگذاری جهت تعیین تراکم ساختمانی در فرآیند برنامهریزی و همچنینکنترل آن در اجرا.
 اعمال سياستهاي اقتصادي براي برتري نسبي اراضي پيرامون محورهاي مجهز و مراكز شهري در زمینه موضوع تراکم تهیه پایگاه اطالعات جامع کالنشهر مشهد با محوریت شهرداری مشهد بهمنظور دسترسی سریع به اطالعات پایهای شهر تدوین سیاستها و برنامههایی در جهت تثبيت تراكم بافتهاي مسكوني با ارزش.توساز به سمت مجتمعسازي و كاهش سطح اشغال و افزایش فضای باز.
 -تدوین سیاستهایی در جهت هدايت ساخ 

پینوشت
)1. Geographic Information System (GIS
2. P Value
3. Rsquare
)4. Analytic Hierarchy Process (AHP
5. Index Overlay
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