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مقدمه
 شهر سیاسی و کالبدی اجتماعی، اقتصادی، ابعاد ةهم بر ای کننده تعیین اثر کهاست  یچندبعد و پیچیده یمفهوم تراکم

 توزیع ةزمین در بیشتر شهری ریزی برنامه تمرکز .رود می شمار به شهر فرا شناسایی عناصر ترین مهم از یدی و دارد

 تراکم سوا نوع ةمطالع به کمتری توجهنیز  مطالعات. بیشتر است منابع انواع و گذاری سرمایه کاربری، جمعیت، فضایی

 و مطالعه برای مفید راهی شهری، تراکم تحلیل و بررسی . Wang et al., 2013: 2) دارند فیزیدی بافت تراکم یعنی

 برنامه بدون و شتابان رشد که کشور یشهرها کالن در ویژه به ،موضوع این است. فعالیت و جمعیت توزیع نظاا شناخت

 به را ما شهرها در تراکم تغییرات بررسی براین، عالوه  .722 :7913 ،همداران و یسلطان) ابدی یم بیشتری اهمیت دارند،

 نشان آن تحول و هتوسع روند ازبیشتری  مقیاس در را شهر تغییرات و کند یم رهنمون واقعی جهان دگرگونی از شواهدی

 بررسی سدونتی، یها سرانه و تراکم متقابل ةرابط به توجه با همچنین . Bunting et al., 2002: 2533) دهد یم

 هم و کند یم کمک تراکم تغییراتتأثیرات  بهتر درک به هم، تراکم یها شاخص با فضایی یها شاخص تغییرات زمان هم

 با زمان هم  .17 :7939 پور، برک و نیا معصوا) دهد یم دست به ها آن روند و شهری محیط و سدونت کیفیت از تصویری

 و مهم بسیار جمعیت پخشایش در توازن و ها شاخص این توزیع چگونگی تراکم، یها شاخص در تغییر یها یژگیو

 یها رساختیز و خدمات مناسب توزیع در مهم شروط جمله از تراکم پخشایش در توازن و همگنی زیرا است؛ کننده نییتع

 . 795 :7910 قربانی،) است شهری

 و تهیه ةسابق با  7935، کشور آمار سازمان) کشور پرجمعیت شهر دهمین و کشور یشهرها کالن از یدی ارومیه شهر

 وساز ساخت یها محدوده افزایش و گسترده فیزیدی رشد با اخیر یها سال در تفصیلی، طرح دو و جامع طرح سه ایاجر

 کشاورزی های زمین به شهر تراکم کم کالبدی گسترش روند همچنین است. بوده مواجه یررسمیغ و میرس صورت به

 شهری رشد شهری، بافت گسستگی موجب شهری، مختلف مناطق تراکمی اریذبارگ میزان در تعادل نبود و اطراف

 مرکز در ژهیو به ترافیک تراکم) شهری وآمد رفت ازدحاا مسدن، و زمین موضعی کمبود شهر، سیمای نابسامانی پراکنده،

 برای مناسب شهری خدمات نیتأم ضرورت است. از سوی دیگر، شده شهر ناپایداری و یطیمح ستیز مخاطرات شهر ،

 تنظیم کمک به که، شهر کالبدی ماتیتقس در ها آن نیتأم و مختلف خدمات به دسترسی ةآستان به توجه و شهر ناساکن

 پخشایش به توجه و تراکمی تغییرات روند تحلیل ضرورت شد، خواهد میسر مناسب رگذاریبا و شهری یها تراکم مناسب

؛ از است کرده نمایان بیشتر را تراکمی یها یبارگذار در تعادل به ندرسی برای یزیر برنامه منظور به شهری یها تراکم

 و خدمات مناسب توزیعبرای  ها آن ایشپخش در توازن ایجاد به ها شاخص این توزیعی تغییرات رصد ضمن توان می رو این

 شهر شهری تراکم یها شاخص یالگوها و رفتار ةزمین درپژوهشی  تاکنون که آنجا از .کرد کمک شهری یها رساختیز

 اصلی پرسش موضوع ،ستین مشخص آن مناطق و شهر کل در ها آن غالب الگوی و روند و نگرفته صورت ارومیه

 تحلیل و ارومیه شهری تراکم بر مؤثر های شاخص ویژگی بیان با ابتدا حاضر، ةدر مطالع نابراینب ؛استهمین  نیز پژوهش

 شهر کل و گانه پنج مناطق میان در و با یددیگر ها آن رفتار 7935-7915 های سال در آماری یها داده با تغییرات روند

 شهر مناطق میان ها شاخص نابرابر یا ادلمتع توزیع  نحو و پراکنش یا تجمع غالب الگوهای ارزیابی سپسو شده  بررسی

 و مساحت شامل َشده استفاده یها شاخص .حاصل شود موضوع از روشنی دید تا است صورت گرفته کمی های مدل با



 338شهریتراکمیهاشاخصبردیتأکباارومیهشهرفضاییفرمزمانی-مکانیسنجش

 تراکم بیضر ای زیربنا سطح ضریب و زیربنا سطح ساختمانی، تراکم ناخالص، و خالص مسدونی و جمعیتی تراکم ،تیجمع

 .است ساختمانی

نظرییمبان
 ناشی و کند می ظهور شهری گسترش شدل در معموالً که ردیگ یدربرم را متفاوتی فضایی الگوهای شهرها فیزیدی رشد

 . Artmann et al., 2019: 3) هاست آن اکولوژیدی و اجتماعی اقتصادی، متعدد راتیتأث و یچندبعد های محرک از

 شهری کالبدی ساختار تولید از ناشیو  کلی فیزیدی یندافر ریشه ةتوسع بلده ،نیست برابر گسترش با توسعه درواقع

 معیارهای به شهرها کالبدی ةتوسع الگوی توصیف برای  .Inostroza, 2018: 336) است بنیادین شهری تابع عنوان به

ی از مشدالت لدلی به شهر کالبدی ظرفیت یا نیاز تعیین برای پارامترها ةمحاسب اما ،است نیاز مختلف ابعاد در دقیق کمی

 ,.Middel et al) شود یم محسوب چالش یک پردازش های قابلیت و کیفیت ها، داده محدودیت ،دسترسی قابلیت قبیل

2019: 123 .  

 های ویژگی واجد ییندافر و افقی گسترش عنوان به در بیشتر موارد توسعه رحالد کشورهای در شهری زمین ةتوسع

 میان مشخصی  جداکنندخط  هیچ ،حال  نیا با.  Li et al., 2018: 23) است شده شناسایی تراکم کم و پراکنده ةتوسع

 یسادگ به تواند نمی رهاشه از بسیاری در شهری زمین ةتوسع روند و ندارد وجود متراکم و تراکم کم ،گسترده ةتوسع

 فرا حفظ برای سیاست، و علم در  .Ewing and Hamidi, 2017: 12) شود توصیف فشرده یا پراکنده ةتوسع عنوان به

 پیامدهای کنترل و کالبدی ةتوسع الگوی مدیریت به توجه لزوا شهری، رشد یها شاخص توزیع یساز متعادل و شهری

و  شهری اراضی از مجدد برداری بهره ،شهری فشرده ةتوسع یریکارگ به با شهر راکمت کم و برنامه بدون توسعه نامطلوب

 :Deilmann et al., 2018) است شده  رفتهیپذ ای گسترده طور به مناسب شهری یها تراکم با سازی متراکم فرایندهای

 یافتن برای کننده نییتع موضوعی نعنوا به بار دیگر پایدار، ةتوسع مفهوا طرح از پس اخیر یها دهه دراین مقوله   .607

  .Jenks, 2005; Dempsey, 2012: 287) است شده مطرح 0گسترده یا 7فشرده شهر جمله از پایدار شهری فرا

 با آن ترکیب و  Dempsey and Bramley, 2012: 148) یفرهنگ ةزمین به آن وابستگی و تراکم مقادیر بودن نسبی

 است. مفهوا این کلیدی یها یژگیو جمله از  Forsyth and Amos, 2007: 679) ازدحاا مانند مفاهیمی

 پنج از یدی آن را دونالد مک و جونز دلیل، همین به ؛دارد شهری فرا بر یتوجه قابل ریتأث تراکمباید توجه داشت که 

 شناخت به شهری یها تراکم تغییرات سنجش گفت توان یم رو نیا ازدانند؛  می شهری فرا ترکیب بر مؤثر عنصر

 در تراکم مهم نقش وجود با  .1 :7932، آراسته و عزیزی) کند یم کمک شهری فرا ساختارهای بر حاکم روندهای

 وجود تراکممورد در یا شده اجماع و استاندارد واحد، یریگ اندازه روش و تعریف هیچ شهر، ساختار هدایت و یزیر برنامه

 تراکم مسدونی، ناخالص تراکم جمعیتی، تراکم شاخص چهار رسد یم نظر به که رچنده ؛ Hess et al., 2007: 51) ندارد

 . 11 :7939، پور برک و نیا معصوا) اند افتهی عمومیت تراکم یها شاخص بقیه از بیش ساختمانی تراکم و مسدونی خالص

 تعیین ةمنزل به راکمت ،دوره آن در .شد  مطرح 7901 تهران شهر جامع طرح در بار نخستین برای ایران در تراکم ةلامس

                                                           
1. Compact City 
2. Sprawl 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204618313550?via%3Dihub#!
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 جمله آن از که است گرفته یجدیدتر مفاهیم مختلف های دوره در تراکم. است مدنظر قرار داشته الزا کاربری ةسران میزان

 فضایی، الگوی فعالیت، حدود تعیین شهر،  محدود تعیین شهری، رسانی خدمات سطوح اقتصادی ظرفیت تعیین به توان می

 شد؛ تر پیچیده اسالمی انقالب از پس دوران در تراکم ةمسئل . 7937، سعیدیان) کرد اشاره ...و خدمات و جمعیت پراکنش

 روزافزون مسدن به نیاز آن دنبال به و یافت صعودی سیرزیادی  سرعت با کشور شهرنشین جمعیت بعد به زمان آن از زیرا

 شهری های گسترش در مؤثر عاملیبه  تراکم  یدپد به پرداختن ،آن از ناشی مسائل و شهرها کالبدی گسترش دلیل هب .شد

 . 7919، عزیزی) قرار گرفته است شهری ةتوسع و گسترش مسائل حل راهدارهای محور و شده  تبدیل

 واحدهای ،7گرا ونقل حمل ةتوسع از قبیل توسعه جدید الگوهای از بسیاری در تراکمی یها مؤلفه بر تأکید

 وجه درمجموع  .50 :7930 ،یقربانو  یجعفر) شود یم دهید زین 0نوین گراییهرش و 9هوشمند رشد ،0شده ریزی برنامه

 پراکنده یشهرها تأثیرات منفی کاهش منظور به شهرها در تراکم شیافزا بر دیتأک مداتب، و ها هینظر شتریب مشترک

 انندم رهاییمتغی، است طمرتب یساختمان تراکم شیافزا با کشور یشهرها در یکل تراکم شیافزا ندهیا به جهتو با .است

 طبقات ای ارتفاع هدتار، در یمسدون واحد تعداد ،یدیتفد قطعات مساحت اشغال، سطح بیضر ربنا،یز سطح بیضر

 راهدارهای از شهری، دار متناسب آنها در طرح های توسعةگذارند، بنابراین تنظیم مق ثیر میبر آن تأ غیره و یساختمان

 تحت فضای و افراد تعداد ةرابط از حاکی جمعیت تراکم .شود می استفاده شهرها در اکمتر کنترل برای که است یا عمده

:است نوع دو بر و شود یم بیان سطح واحد در جمعیت تعداد عنوان به و  721 :7930 همداران، و )احدنژاد ستها آن اشغال

 جمعیت نسبت) جمعیتی ناخالص متراک و مسدونی  کاربری تحت زمین مساحت به جمعیت نسبت) جمعیتی خالص تراکم

 زمین مقدار و است شهر گسترش شاخص مشهورترین مسدونی تراکم شهر . تماا یا محدوده یک مساحت کل به

 از  . همچنینHamidi et al., 2015) کند می گیری اندازه را مسدن تولید میزان و بررسی را فرد هر در شده استفاده

 خالص تراکممطرح است:  صورت دو به و دیآ یم دست به شده ساخته وحسط تمساح بر شهر ساکن جمعیت تقسیم

 باز فضاهای مسدونی، واحدهای اشغال تحت اراضی به مسدونی واحدهای تعداد یا جمعیت تعداد تقسیم حاصل) مسدونی

 حتمسا مجموع بر جمعیت تقسیم حاصل) مسدونی ناخالص تراکم و متر  7 عرض تا اطراف یها ابانیخ نصف و فرعی

  همسایگی واحد سطح در باز فضاهای اغلب و ابتدایی مدارس محلی، یها مغازه ،ها جاده مساکن، اشغال تحت اراضی

(Ratclife, 1984: 294  .کل به طبقات  درمجموع) ساختمانی یربنایز مساحت نسبت از است عبارت ساختمانی تراکم 

 G ، ساختمانی تراکم F .شود یم محاسبه F=G.S/L *722 ةرابط با و شده بیان درصد به که مسدونی زمین مساحت

 زبان معموالً ساختمانی تراکم است. زمین قطعه کل مساحت L  و طبقات تعدادS ، همدف ةطبق در بنا مساحت

 .رندیگ یم شدل شهر در جمعیتی یها تراکم« ساختمانی تراکم» با درواقع یا .است جمعیتی تراکم عملی و شهرسازانه

 جمعیتی تراکم باشند، داشته وجود پرتراکمی بسیار یها ساختمان شهر در است ممدن و نیست قطعی ملعا این گرچها

 از ها ساختمان زیاد ةفاصل مانند دیگر عوامل یا شهر بودن غیرسدونتیدلیل  به تواند یم امر این که نیست توجه قابل

                                                           
1. TOD 
2. PUD 
3. Smart Growth 
4. New Urbanism 
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 طبقات ةهم در واقع مسدونی زیربنای سطح جموعم از است عبارت نیز 7زیربنا سطح . 0 :7913 )مشهودی، یددیگر است

 نیز ساختمانی تراکم یا زیربنا سطح ضریب شود. می محاسبه خارجی دیوارهای بیرونی سطح از که ساختمان چند یا یک

 در مسدونی فضای از استفاده شدت باشد بیشتر مقدار این هرچه .دهد می نشان را زمین سطح به زیربنا سطح نسبت

  .05 :7930 )عزیزی، است بیشتر منطقه

 مانند کمی یها مدل از توان یم شهر یک پراکنش و فشردگی نسبت یا تجمع ةدرج یریگ اندازه و سنجش برای

 فضایی ساخت براساس را ها شاخص وضعیت که کرد استفاده متعدد یها شاخص از و 9گری ضریب ،0موران بیضر

 های قسمت در که است توسعه از ای درجه شامل شود و حسوب میم شهر فرا از بعدی نابرابر توزیع .دنکن یم مشخص

 . 727 :7911 زاده، عباس و رهنما) کنند می مشخص را نامتعادل توزیع زیادی های شاخص .است شده ایجاد شهر از کمی

 عامل گاهی کهCV  اختالف ضریب یها مدل از، شهری مناطق در شاخص یک نامتعادل میزان توزیع سنجش منظور به

 پژوهش در  .707-702 :7910، کالنتری) شود می استفاده نسبی و شانون یپآنترو مدل و شود نامیده می نیز ویلیامسون

 تراکم ناخالص، و خالص مسدونی و جمعیتی یها تراکم ،تیجمع و مساحت) یشهر تراکم یها شاخص روند ،حاضر

 انحراف دامنه، میانگین، آماری یها داده با ابتدا انی ساختم تراکم بیضر ای زیربنا سطح ضریب زیربنا، سطح ساختمانی،

 و شهر کل در ها آن نامتعادل یا برابر توزیع و پراکنش یا تجمع  نحو تحلیل سپس .شد ارزیابی کشیدگی و چولگی معیار،

در  که است گرفته صورت هایی پژوهش حاضر، ةمطالع موضوع  باردر .صورت گرفت ذکرشده یها مدل با گانه پنج مناطق

 .شود یم اشاره ها آن ترین مهم از برخی ادامه به

 شهر، مرکز شامل) کانادا شهری مناطق و شهری یها اسیمق در تراکم تغییرات روند  0220همداران ) و بانتینگ

 ویلیامز نیهمچن. کردند مقایسه را مناطق این در تراکم تغییر و گسترش روند و بررسی را  شهر ةحوم و درونی شهر

 ،ها آن سنجش متفاوت یها روش مسدونی، فضایی ةسران و تراکم از مختلف تعاریف مانند مواردی بررسی با  0223)

 مسدونی فضای و تراکم تغییرات روند بر مؤثر محرکه نیروهای بریتانیا، در مختلف یها اسیمق در تراکم تغییر روندهای

 یها پژوهش  0277) برتو نیز مسدونی فضای و تراکم تتغییرا ةزمین درهمچنین  پرداخت. بریتانیا کشور در ...و

 اشاره جنوبی آفریقای گاتنگ استان و بمبئی شهر  باردر او یها گزارش به توان یم جمله از. است انجاا داده چشمگیری

 یددیگر با شاخص دو این ارتباط و ساختمانی و جمعیتی تراکم تغییرات وضعیت بررسی به در این پژوهش برتو .کرد

 موجب گذشته یها دهه در شهر ساختار تحول و گسترش فرایند  7913) پور دانش عبدی . براساس پژوهشاست پرداخته

 7912 ةده اوایل تا 7951 از پس های سال در این وجود با .است شده شهر فضایی ساختار بیشتر شدنتر یقطب

 اقتصادی، اجتماعی یها نهیزم در رفاه عدا و رفاه سنجش یها شاخص براساس تهران شهر مناطق میان گزینی جدایی

 شمالی یها بخش در شداف  کنند تأیید نیز  7910) برتو گزارش این بر عالوه .است یافته کاهش مسدن و فعالیتی کالبدی

 در شهر این جمعیت توزیع دهد یم نشان قربانی از دیدگاه تبریز شهر بررسی همچنین .است تهران شهر جنوبی و

بیان  موسوی و ضرابی ،دیگر پژوهشی در است. بوده نامتوازن شدت هب آن یها بخش میان در و 7912-7915 های سال

                                                           
1. Floor Area 
2. Moran 
3. Geary 
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 در جمعیت نسبی تمرکز و شهر سطح در شاخص این توزیع در تعادل نبود از حاکی یزد شهر جمعیتی تراکم توزیع کردند

 تغییرات روند ،تهران شهر در آماری یها داده از استفاده با نیز پور برک و نیا معصوا همچنین .است شهر مرکزی های همحل

به  آماری، فنون از ادهاستف با و کردند نییتعرا  7932 -7915 زمانی  باز در مسدونی فضای ةسران و تراکم یها شاخص

 ها نتیجه گرفتند آن پرداختند. شهر مختلف مناطق میان ها شاخص توزیع گنی هم در تغییرات و توزیع چگونگی ارزیابی

 فضای توزیع شهر، سطح در جمعیت پراکنش شدنتر متوازن وجود با مدنظر، یها شاخص ةهم مقادیر افزایش ضمن

 .است مواجه مناطق میان در نابرابری افزایش با تهران شهر داخلی مسدونی

 پژوهشروش

 حجم همچنین است. ارومیه شهرآن  آماری ةجامع آید که مار میش به تحلیلی-توصیفی و است کاربردی حاضر پژوهش

 و نفوس رسمی سرشماری آمار از الزا اطالعات و ها داده .است آن ةگان پنج مناطق و ارومیه شهر مساحت کل نمونه،

 های دوره در موجود وضع های نقشه شهری، ةتوسع های طرح اطالعات و 7935 و 7915 ،7915 یها سال در مسدن

 شامل شده استفاده یها شاخص .است آمده  دست به شهرداری مناطق از درهصا های پروانه اطالعات و آمار آرشیو و مختلف

 ای زیربنا سطح ضریب زیربنا، سطح ساختمانی، تراکم ناخالص، و خالص مسدونی و جمعیتی تراکم ،تیجمع و مساحت

. شد وارد GIS افزار نرا محیط در مختلف منابع از استخراج از پس ها آن یها داده که است ساختمانی تراکم بیضر

 یها داده و Spss افزار نرا از استفاده با ساله 92 یآمار یها دوره طیبا یددیگر  ها آن رفتار و تغییرات روند همچنین

 و راکنشپ یا تجمع  نحو یریگ اندازه و تحلیل و شد ارزیابی کشیدگی و چولگی معیار، انحراف دامنه، میانگین، آماری

 نسبی و شانون آنتروپی ویلیامسون، گری، موران، یها مدل با گانه پنج مناطق و شهر کل در ها آن نامتعادل یا برابر توزیع

 .صورت گرفت

مطالعهموردةمحدود
 نآ مساحت و  7 شدل) شده واقع استان ةمیان در ارومیه شهرستان مرکز و غربی آذربایجان استان مرکز ارومیه شهر

 . 7935، آمار مرکز) است نفر 197.000 برابر 7935 سال در ریسرشما نیآخر براساس آن جمعیت و هدتار 77.091

 از دهد می نشان ها بررسی .دارد منطقه پنج شهرداری عمل مالک کالبدی تقسیمات نظاا براساساین شهر همچنین 

 ؛است بوده مواجه مثبت رشد نرخ با همواره شهر جمعیت ،7995 سال در مسدن و نفوس رسمی سرشماری اولین

 شهر مساحت به درصد 11 حدود) است شده برابر 1/1 آن مساحت و برابر 5/0 شهر جمعیت سال 02 در که طوری به

 است. رسیده 7935 سال در هدتار در نفر 75 به 7955 سال در نفر 770 از نیز جمعیت ناخالص تراکم . است شده افزوده

 است. بوده جمعیت رشد میزان برابر دو تقریباً و تجمعی رشد از بیشتر مراتب به شهر مساحت رشد دهد نشان می میزان این

 است شده شهر های زمین بهترین رفتن بین از سبب آن، اطراف کشاورزی های زمین به شهر گسترش و رشد روند این با

 به رسمی صورت به شهر  محدود افزایش این  عمد بخش که باید توجه داشت  .7911، آمایش و طرح مشاور نا)مهندس

 . 0 شدل) شهری عمومی و باز فضاهای نه است بوده مربوط مسدونی کاربری و ها شهرک
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 مطالعهموردةمحدودموقعیت.8شکل

 

جامعوتاصیلییهاطرحدرارومیهشهرةمحدودرسمیتغییرات.2شکل

 از آماری مختلف زمانی مقاطع در اطالعات ساختمانی، تراکم با مرتبط شهری یها شاخص وضعیت بررسی منظور به

 آمار . 7 )جدول است شده  استفاده شهری توسعه یها طرح در ،پژوهش نیازهای حسببر و 7935 تا 7955 سال

 .ستمبنا 15  دور از و مستند و ترسدس در  7915 سال از مدنظر یها شاخص

8335-8355آماریهایدورهدرارومیهشهرکالبدیاطالعات.8جدول
ناخالصۀنسرا

یشهر

 )مترمربع(

سرانه

یمسکون

 )مترمربع(

تراکم

خالص

)نار(

تراکم

ناخالص

 )نار(

مساحت

یمسکون

 )هکتار(

شهریمساحتراتییتغ

(درصد)

رشدنرخ

تیجمعۀساالن

)درصد(

مساحت

شهر

 )هکتار(

تیجمع

 (نار)
 سال

11 01 970 770 050 
 00/7 درصد 759 و برابر 59/0

7000 770.073 7955 

773 00 091 10 7032 9775 927.113 7975 

795 91 921 10 7071 
 17/9 درصد 72 و برابر 72/7

5322 095.022 7915 

 31/0 درصد 05 و برابر 05/7

701 00 003 71 0552 1511 519.055 7915 
 و برابر 71/7

 درصد 71
 سال ده در
 و برابر 97/7

 درصد 97

17/0 

750 02 001 77 0735 72715 771.033 7932 
 و برابر 72/7

 درصد 72
13/7 

759 93 072 75 0191 77091 197.000 7935 

نگارندگان :منبع  
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 پژوهشهاییافته

 تراکم مسدونی، ناخالص تراکم مسدونی، کلی تراکم جمعیتی، تراکم فضایی تمرکز و توزیع الگوی و رشد نرخ ه،ادام در 

 .است شده تحلیل و بررسی ... و انیساختم

 (8مسکونیناخالص)تراکمجمعیتیتراکمتغییرروند

 به هدتار در نفر 10 از جمعیت این شهر 7935-7915 های سال طی دهد یم نشان ارومیه شهر جمعیتی تراکم بررسی

 میانگین، 9 جدول ا توجه بهب .است شهر افقی گسترش  دهند نشان که  0 )جدول است یافته  کاهش هدتار در نفر 77

 است. شهر ناخالص تراکم افزایش عمومی روند  دهند نشان امر نیا که یافته افزایش همواره ساله 92  دور در مناطق

 نیتر متراکم میان فاصله کاهش از مسئله نیا است.بوده  همراه کاهش با همواره دامنه کلی راتییتغ از سوی دیگر،

 درمجموع و است همراه کاهش با نیز معیار انحراف .کند یم حدایت  7 ة)منطق منطقه نیتر تراکم کم و  0 ة)منطق

 توزیع و کمتر میانگین با ها داده ةفاصل است. همچنین یافته کاهش مناطق ناخالص یها تراکم پراکندگی دهد یم نشان

 میانگین حول در ها داده توزیع شدن رنمتقا بیانگر که کاهش یافته نیز ها داده توزیع چولگی است. شده تر گن هم ها آن

 نیز آن افزایش و کاهش صورت به کشیدگی نوسان است. نرمال توزیع منحنی به ها آن توزیع تابع شدل شدن نزدیک و

  دور دررو  ؛ از ایناست میانگین  از تر کوچک یها داده تعداد افزایش) مد حول ها داده تمرکز و تعادلنبود   دهند نشان

  دربار قضاوت اما است، شده تر گن هم ناخالص تراکم شاخص در مناطق یها داده پراکندگی یحدود تا مدنظر

 بدان ادامه در که است بیشتری تأمل نیازمند شهر سطح در ساختمانی تراکم و جمعیت پخشایش شدنتر گن هم

 . 9 شدل) شود یم پرداخته

 

 

یهادادهعیتوزدریپراکندگویمرکزمهمیها.شاخص3جدول

8335-8375یهاسالدرهیارومشهرمناطقیتیجمعناخالصتراکم

 آماره
تراکم

 75ناخالص

ناخالصتراکم

15 

تراکم

 35ناخالص

 0/11 0/11 0/19 نیانگیم

 00 50 12 دامنه

 73/71 15/05 07/99 اریمع انحراف

 793/2 009/2 511/2 یچولگ

 -121/7 -203/9 -710/2 یدگیکش

 7931، : نگارندگانمنبع

شهرمناطقیتیجمعناخالصتراکم.2جدول

(هکتاردر)نار8335-8375یهاسالدرهیاروم

 8335 8315 8375 منطقه

7 07 59 15 

0 11 721 721 

9 09 57 17 

0 707 729 721 

5 - - 57 

 77 71 10 هیاروم

 

                                                           
1. Gross Residential Density = GRD  
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(8335سالآمار)براساسارومیهشهرناخالصجمعیتیتراکم.3شکل

 8مسکونیخالصتراکمتغییرروند

  دهند نشان که است رسیده نفر 053 به نفر 921 از ،7935-7915 های سال طی ارومیه شهر در مسدونی خالص تراکم 

 تراکم به ناخالص تراکم نسبت همچنین . 0 )جدول است مسدونی زیربنای مساحت واحد هر ازای به جمعیت کاهش

 مانند نیز ناخالص تراکم در دهد یم نشان 5 جدول راینب عالوه است. شاخص دو این چشمگیر فاختال بیانگر خالص

 و افزایش ابتدا ها داده تغییرات ةدامن روند ناخالص تراکم برخالف اما است، یافته افزایش مناطق میانگین خالص، تراکم

 .دهد را نشان می مناطق نیتر تراکم کم و نیرت متراکم ةفاصل کاهش است که این امر  یافته کاهش اخیر دوره در سپس

 و یافته کاهش مناطق خالص یها تراکم مقادیر پراکندگی دهد یم نشان که است همراه مستمر کاهش با معیار انحراف

 ههمرا نوسان بانیز  ها داده توزیع چولگی.است شده تر همگن شهر  مسدونی نواحی در جمعیت توزیع) ها آن پخشایش

. این  شود یم منتقل آن چپ سمت به میانگین راست سمت از) داده است جهت تغییر چشمگیر افزایش با تدااب و بوده

 طی را میانگین میزان از کمتر کمی مقادیر با ییها داده تعداد رشد وضعیت این و یافته است کاهش 7935 سال تا مقوله

 منحنی به ها آن توزیع تابع شدل شدن نزدیک و میانگین حول ها داده توزیع شدن متقارن بیانگر و دهد یم نشان اخیر  دور

، آن کاهش سپس و چشمگیر افزایش صورت به ابتدا کشیدگی نوسان است. قبل یها دوره به نسبت نرمال توزیع

 . 0 شدل) است میانگین  از تر کوچک یها داده تعداد افزایش) مد حول ها داده تمرکز و تعادل نبود  دهند نشان

                                                           
1. Net Residential Density = NRD 

یهادادهعیتوزدریپراکندگویمرکزمهمیهاشاخص.5جدول

8335-8375یهاسالدرهیارومشهرمناطقیمسکونخالصتراکم

 آماره
تراکم

 75ناخالص

ناخالصتراکم

15 

ناخالصتراکم

35 

0/009 007 نیانگیم  0/012  
 759 779 770 دامنه

07/12 اریمع انحراف  10/72  05/91  

 079/2 99/7 -777/2 یچولگ

 205/0 512/0 -751/9 یدگیکش

 

شهرمناطقیمسکونخالصتراکم.0جدول

(هکتاردر)نار8335-8375یهاسالدرهیاروم

 8335 8315 8375 منطقه

7 705 712 001 

0 039 909 995 

9 770 073 009 

0 031 007 071 

5 - - 710 

 053 003 921 هیاروم

 7931، : نگارندگانمنبع
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ارومیهشهرمسکونیتراکممیزان.0شکل

 8ساختمانیتراکمتغییرروند
 

 است. رسیده درصد 5/37 به درصد 19 از 7935-7915 های سال فاصله در ارومیه شهر در مسدونی ساختمانی تراکم

 و طبقه 0 درصد 92 اند، طبقه یک بناها درصد 75 شهر کل در 7935در سال  چنانچه ارتفاع، کم است شهری ارومیه شهر

-7915 یها سال ةفاصل در ارومیه شهر مناطق ساختمانی تراکم میانگین 7 جدول اند. طبقه 0 از بیش درصد 5 تنها

 ساله 02  دور در مناطق ساختمانی تراکم میانگین دهد یم نشان 1 جدول بررسی . 5 شدل) دهد یم نشان را7935

 با همواره دامنه کلی راتییتغ است. شهر ساختمانی تراکم ایشافز عمومی روند  دهند نشان امر نیا است. یافته افزایش

 انحراف .کند یم حدایت شهر مناطق نیتر تراکم کم و نیتر متراکم میان فاصله افزایش از مسئله این است. همراه افزایش

 ها داده توزیع چولگی است. مناطق در ساختمانی یها تراکم مقادیر پراکندگی افزایش بر تأییدی که یافته افزایش نیز معیار

صورت  آن چپ سمت به میانگین راست سمت از جهت تغییر و افزایش ابتدا صورت که است؛ بدین بوده ههمرا نوسان با

 کمی مقادیر با ییها داده تعداد افزایش وضعیت این که استبوده  مواجه کاهش با 7935 سال تا ادامه در سپس و گرفته

 شدن نزدیک و میانگین حول ها داده توزیع شدن متقارن بیانگر و دهد یم نشان اخیر  ورد طی را میانگین میزان از کمتر

 و ناچیز افزایش صورت به ابتدا کشیدگی نوسان است. قبل یها دوره از نرمال توزیع منحنی به ها آن توزیع تابع شدل

 یها داده تعداد افزایش) مد حول ها دهدا تمرکز و تعادل نبود  دهند ، نشانچولگی وضعیت به توجه با نیز آن کاهش سپس

 است. چولگی تغییرات از حاصل تفاسیر بر تأییدی مهر و میانگین  از تر کوچک
 

یهادادهعیتوزدریپراکندگویمرکزمهمیهاشاخص.7جدول

8335-8375یهاسالدرهیارومشهرمناطقیساختمانتراکم

 آماره
یساختمانتراکم

8375 

یساختمانتراکم

8315 

یساختمانتراکم

8335 

 7/727 0/10 3/19 نیانگیم

 0/01 91 00 دامنه

21/1 اریمع انحراف  10/79  03/71  

-21/7 یچولگ  21/7  917/2  

75/0 یدگیکش  93/0  02/7  

 7931، : نگارندگانمنبع

هیارومشهرمناطقیساختمانتراکم.3جدول

)درصد(8335-8375یهاسالدر

 8335 8315 8375 منطقه

7 19 5/727 70/707 

0 77 5/71 00/11 

9 99/17 12 99/31 

0 0/17 00/10 00/727 

5 - - 77/30 

 0/37 10 19 هیاروم

                                                           
1. Building Density 
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ارومیهشهرساختمانیتراکم.5شکل

8331،منبع:نگارندگان

 به تراکم و یافته افزایش صعودی صورت به اه شاخص سایر و ساختمانی تراکم میزان 7935-7915 های سال ةفاصل در

 شرایط دلیلبه مسدونی واحد یک مساحت ولی . 1 جدول) رسیده است 75/7 به نیز طبقات میانگین و  1 شدل) درصد 5/37

 همراه پالک یک در مسدونی واحد تعداد افزایش به سازندگان رغبت با که ساخت های هزینه افزایش و زمین کمبود و اقتصادی

 .است شده مواجه مساحت کاهش با 7935 سال در شاخص این بنابراین با کاهش مساحت همراه است. ؛است بوده

ارومیهشهردرمسکونیواحدیکمساحتمیانگینومسکونیۀسرانطبقات،تعداد.1جدول

مسکونیواحدیکمساحتمیانگین مترمربعمسکونیۀسرانطبقاتتعدادمیانگینسال
7915 5/7 09 001 
7915 70/7 05 090 
7935 75/7 02 075 

 7931، نگارندگان :منبع

2ساختمانیتراکمضری یازیربناسطحضری و8ربنایزسطحرییتغروند

 نشان را ربنایز ةسران باالبودن که است آمده 3 جدول در هیاروم شهر مناطق در زیربنا ةسران و مسدونی زیربنای وضعیت

 افزایش از بخشی البته .بیشتر است شهرها کالن سایر و پیشرفته کشورهای ةسران از حتی سرانه نیا . 7 شدل) هدد یم

 اقتصادی دالیل به وساز ساخت افزایش، خانوار بعد کاهش ژهیو به جمعیتی، تغییرات از متأثر ارومیه شهر در مسدونی ةسران

 نفر 1/9 به 7915 سال در نفر 07/0 از خانوار بعد که یا ونهگ به ؛است اخیر یها سال در مسدن بخش افزوده ارزش نقش و

 کاهش برابر در زیربنا ةسران ،7915-7915 های سال در اما ،است یافته کاهش 7935 سال در نفر 0/9 و 7915 سال در

 طی رومیها شهر در زیربنا ةسران افزایش دهد یم نشانامر  نیا است. داشته رشد درصد 717 شهر، خانوار بعد درصدی 75

                                                           
1. Floor area 
2. F.A.R 
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 و هرفتیپذتأثیر  زیربنا سطح افزایش و وساز ساخت میزان تشدید از باشد، خانوار بعد کاهش متأثر از آنده از شیب دوره، این

 رکود شرایط به توجه با وساز ساخت میزان که یا دوره ؛است بعد  دور به نسبت دوره این در وساز ساخت افزایش روند دیمؤ

 بیشتر اقتصادی منافع لیدل به وسازها ساخت و یافته کاهش شدت به وساز ساخت یها نهیهز شافزای و مسدن بازار شدید

 . 7 شدل)اند  سوق یافته مسدونی واحد یربنایز مساحت افزایش یجا به مسدونی واحد تعداد افزایش به

)درصد(8335-8375یهاسالدرهیارومشهرمناطقیمسکونیربنایزۀسران.3جدول

 8335 8315 8375 منطقه

7 0/31 9/707 0/732 

0 7/97 1/709 0/70 

9 1/73 0/19 1/30 

0 9/97 1/57 5/77 

5   017 

 0/771 7/729 7/51 هیاروم

 7931، گاننگارند :منبع

یهاسالدرهیارومشهرقمناطیمسکونیربنایزۀسرانیهادادهعیتوزدریپراکندگویمرکزمهمیهاشاخص.84جدول

8375-8335 

 75یمسکونیربنایزۀسران آماره
یمسکونیربنایزۀسران

15 
 35یمسکونیربنایزۀسران

7/53 نیانگیم  33.1 727 

21/77 دامنه  5/30  1/701  

5/05 اریمع انحراف  3/91  21/50  

102/2 یچولگ  777/2-  90/7  

-991/2 یدگیکش  010/7-  72/7  

 

هیارومشهرزیربنایسطحمیزان.3شکل

 8331،منبع:نگارندگان
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 ،است ارومیه شهر مناطق در تراکمی شاخص سه مانند مسدونی زیربنای ةسران میانگین افزایش بیانگر 72 جدول

 به توجه با دامنه شیافزا است. بوده مواجه دامنه مستمر افزایش با ارومیه شهر در شاخص این کمی مقادیر ارتقای اما

 سوی دو در واقع مناطق بیشتر گزینی جدایی و پراکندگی افزایش  دهند نشان معیار فانحرا زمان هم و مستمر افزایش

کاهش  7915 تا 7915  دور در ابتدا ها داده توزیع چولگی و بوده همراه نوسان با چولگی همچنین .است میانگین رقم

 سال تا و ادامه در . ستشده ا منتقل آن راست سمت به میانگین چپ سمت از) داده است جهت تغییر سپس و یافته

 با داده چند  دهند نشان توزیع، چولگی افزایش و شدن مثبت .داده است جهت تغییر بار دیگر و داشته افزایشنیز  7935

 چولگی، روند به توجه با که است میانگین از کمتر مقادیر در ها داده بیشتر حضور و میانگین حد از بیشتر بسیار مقادیر

 حاصل است. یافته کاهش میانگین از بیشتر مقادیر با مناطق تعداد و افزایش میانگین از کمتر قادیرم با مناطق تعداد

 با نیز چولگی است.انجامیده  مناطق سایر از آن ةفاصل افزایش و  5 ة)منطق خاص ةمنطق ممتازشدن به روندی چنین

 است. کمتر ةسران با یمناطق میان نسبی ةفاصل کاهش از حاکی اخیر  دور در نآ مثبت تغییر و افزایش به توجه

 مناطق میان فاصله و پراکندگی ازدیاد ،شهر در زیربنا ةسران مقدار کلی افزایش  دهند نشانشد  نآنچه بیا ترتیب نیبد

 است. پایین و باال مقادیر با

 مناطقدرهاشاخصفضاییتوزیعچگونگیتحلیل

 منطقه هر در شاخص هر برای ساله 02  باز در تغییرات میانگین ادیرمق مناطق، در ها شاخص تغییرات کلی سنجش برای

 0 ةمنطق مسدونی خالص تراکم شاخص در و 0 ةمنطق ناخالص تراکم شاخص در. درنتیجه  77 )جدول شد محاسبه

 اراضی از زیادی درصد اختصاصبسیار است که  مسدونی اراضی در ساکن جمعیت میزان یعنی ؛رددا را مقدار بیشترین

 و بوده کمتر مناطق سایر نسبت به اخیر یها دوره در نآ شیافزا میزان اما دهد، را نشان می مسدونی کاربری به منطقه

 سایر  دربار تغییر این که داشته را افزایش نبیشتری اخیر  دور در هدتار در نفر 001 به 712 از افزایش با 7 ةمنطق

 7 ةمنطق برای مقدار بیشترین و 0 ةمنطق برای مقدار کمترین ساختمانی تراکم شاخص در .است معنادار نیز ها شاخص

 ةمنطق نیز مسدونی زیربنای ةسران شاخص در .است بیشتر جمعیت جذب توان و وساز ساخت شدت  دهند نشان که است

 این در قطعات تمساح میزان تفاوت  کنند بیان که دارد را مسدونی زیربنای ةسران میزان کمترین 0 ةمنطق و باالترین 7

 توجه با 0 ةمنطق زیربنای ةسران همچنین دارد. معناداری ارتباط آن جمعیتی ناخالص تراکم باالبودن با و است منطقه دو

 توزیع درمجموع.استتر  متناسب ها شاخص از دیگر ،ساختمانی تراکم بودن نپایی و مسدونی خالص تراکم باالبودن به

 یها دوره از مسدونی خالص تراکم افزایش میزان بیشترین با شهر جنوبی  محدود دهد نشان می مناطق در ها شاخص

 توزیع با 0 ةمنطق اما رد،دا را جمعیتی جذب و وساز ساخت میزان بیشترین باال زیربنای ةسران و ساختمانی تراکم و اخیر

 یعنی ارد؛ند را ها ساختمان رتفاعیا رشد پایین، یربنایز ةسران و باال مسدونی جمعیت تراکم میزان و جمعیت یا خوشه

 آن جمعیت افزایش شدت از هرچند ؛ 1 شدل) است بوده مسدونی واحد هر در انوارخ تعداد افزایش صورت به جمعیت رشد

 است. شده کاسته اخیر  دور در
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8335-8375زمانیةبازومناطقدرشهریرشدیهاشاخصتغییراتمیانگین.88جدول

 منطقه
لصناخاتراکم

 یتیجمع

خالصتراکم

 یمسکون
 یساختمانتراکم

یربنایزۀسران

 یمسکون

7 71/53  71/732  91/725  51/700  

0 71/722  71/909  97/73  72/10  

9 99/51  021 13/10  79/11  

0 99/772  99/012  37/11  59/57  

5 57 710 77/30  017 

 

 8335-8375یهاسالۀصلفادرهگانپنجطقمنادرارومیهشهرتراکمییهاشاخصتغییراتمیزان.7شکل

 شهریتراکمهایشاخصتجمعۀدرجبررسی

 که طور همان .کند یم مشخص فضایی ساخت براساس را پراکنش و فشردگی نسبت یا شاخص یک تجمع ةدرج بعد، این

 د.ش استفاده گری ضریب و موران بیضر از شهر یک تجمع ةدرج یریگ اندازه برای ،شد ذکر تر پیش

مورانشاخص

 میان که است صورت نیبد موران ضریب تفسیر .شود یم استفاده جمعیت تراکم عامل از موران ضریب ةمحاسب منظور به

 یا تصادفی تجمع الگوی بیانگر صفر ی،قطب تک کامالً الگوی بیانگر +7 مقدار .شود یم محاسبه +7 تا -7 مقادیر

 .است توسعه یشطرنج الگوی بیانگر -7 مقدار و یچندقطب
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N مناطق، تعداد Xi منطقه اشتغال یا جمعیت i،  Xjمنطقه اشتغال یا جمعیت j ، X و اشتغال یا جمعیت متوسط  

Wijمناطق میان وزن  i و j مرز یا مستقیم ارتباط که یا منطقه دو بین وزنی، مقدار ةمحاسب در .دکن یم مشخص را 

است  صفر وزنی ضریب باشند، نداشته مشترک مرز یددیگر با که مناطقی در و 7 وزنی ضریب باشند، داشته مشترک

(Tsai, 2005 . است و  بودن یا خوشه و زیاد تجمع  کنند بیان باشد، همراه باالتری مقداربا  و مثبت ضرایب این هرچه

 . براساساست مطالعه مورد  محدود در تصادفی الگوی و پراکنش  دهند نشان باشد، داشتهکمتری  و منفی مقدار هرچه

 و تصادفی توزیع الگوی ابتدا سرانه، و تراکم پارامترهای برای موران ضرایب ارومیه، شهر در گرفته صورت محاسبات

  فار) ساختمانی تراکم پارامتر ضریب مثال برای ؛شته استدا ای خوشه سمت به مشخص کامالً حرکتی سپس و پراکندگی

 نیز این ضریب 7915  سال در. شود می محسوب  Random) تصادفی الگوی که است بوده -7/2 با برابر 7915  سال در

  دهند نشان و شود می محسوب  Clustered) فشرده و ای خوشه الگویی که رسید 20/2 به 7935 سال در و 25/2 به

 . 7 نمودار و 70 )جدول است ارومیه در وساز ساخت گسترش روبه تمرکز

8335و8371،8315هایسالدرارومیهشهریرشدهایشاخصبهمربوطمورانضرای .82جدول

سال
ناخالصتراکم

یمسکون

خالصتراکم

یمسکون

ناخالصۀسران

یمسکون

خالصۀسران

یمسکون

یساختمانتراکم

(فار)
15 7/2- 27/2- 25/2- 20/2- 7/2- 
15 23/2 20/2 27/2 91/2 25/2 
35 7/2 25/2 27/2 02/2 20/2 
 7931، نگارندگان :منبع

 

8335-8375ةدورطیهاشاخصمورانضری .8نمودار

 با پارامتر نای دارد. را فشردگی سمت به جهش میزان باالترین مسدونی خالص ةسران مختلف، پارامترهای میان از

 0/2 به 7935 سال در و 91/2 به 7915 سال در اما است، بوده برخوردار تصادفی الگوی از 7915  سال در -20/2 ضریب

 ،وسازها ساخت گسترش فرایند در مسدونی زیربنای افزایشنیز  آن اصلی دلیل .است فشرده و ای خوشه الگویی که رسیده

 موجب که است نوساز مسدونی واحدهای این در جوان عمده طور به و جمعیت کم خانوارهای سدونت ویژه به

 جنوبی نواحی در بیشتر توان می را الگویی چنین .است شده ارومیه در مسدونی خالص ةسران توزیع الگوی شدن ای خوشه

 .کرد مشاهده شهر
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 گریضری 

 برآورد دیگری با را ناحیه هر اختالف انگین،می از انحراف بر تأکید یجا به اما است، موران ضریب مشابه نیز ضریب نیا

 Lee andکاربرد دارد ) فضایی اتوکرولیشن گیری اندازه برای موران ضریب مانند گری نسبت  .Tsai, 2005) کند یم

Wong, 2002: 232.   
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 و اشتغال یا جمعیت متوسط j، x ةناحی اشتغال یا جمعیت i، x j  ةناحی اشتغال یا جمعیت xi  نواحی، تعداد N  ،0 ةرابط در

wij ةناحی بین وزن i و j و شتریب تجمع بیانگر تر نییپا مقدار که شود یم تنظیم 0 تا صفر بین گری ضریب .کند یم مشخص را 

  زمانی مقطع سه در هارومی شهری رشد پارامترهای گری ضریب ةمحاسب .است بیشتر شهری پراکنش  دهند نشان باالتر مقدار

 شد مشخص ضریب این ةمحاسب اب .است مزبور پارامترهای در فشردگی روند ضعف و شدت بیانگر 7935 و 7915 ،7915

 7915 سال در جمعیت برای گری ضریب مثال برای است؛ بقیه از بیشتر ارومیه در رشد پارامترهای برخی در فشردگی شدت

 دهد می نشان مقدار کاهش این .است رسیده 7701/2 به 7935 سال در و 5137/2 به 7915 سال در اما است، 1520/7 معادل

 این بیشتر فشردگی و تمرکزگرایی موجب که دارد وجود مثبتی فضایی اتوکرولیشن پارامتر، این مشابه همسایگی مقادیر میان

 کاهش این که است رسیده 0727/2 به 0172/7 از و داشته کاهش گری ضریب نیز زیربنا درمورد .است شده پارامتر

 تغییر با مساحت مختلف، پارامترهای میان از است. بیشتر انباشتگی و تمرکزگرایی به جدید یوسازها ساخت تمایل  دهند نشان

 و 79 جدول) است تمرکزگرایی به آن اندک تمایل  دهند نشان که است داشته را کاهش کمترین 7701/2 به 1735/2 از مقدار

 ناچیزبودن دلیل به و فشردگی سمت به مساحت پارامتر حرکت رغم به شد، اشاره موران ضریب در که گونه همان . 0 نمودار

 نتیجه توان یم است، شهری بیشتر پراکنش از حاکی و پذیرد می تأثیر شهری پراکنش فرا از همچنان شهر مساحت مقدار،

 .است بیشتر پراکندگی یا پراکنش مقابل در و ارومیه شهر نییپا تراکم و تجمع  دهند نشان نیز ضریب این گرفت

8335و8375،8315هایسالدرارومیهشهریرشدمتغیرهایگریضرای .83جدول

ربنایزیمسکونواحدناخالصتراکمخانوارتیجمعمساحتسال
15 1735/2 1520/7 1212/7 1097/2 1179/7 0172/7 
15 7151/2 5137/2 5313/2 5109/2 7750/2 7092/2 
35 7701/2 5710/2 5133/2 5127/2 7231/2 0727/2 

 7931، نگارندگان :منبع
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ارومیهشهریمناطقدرهاشاخصتوزیعسنجش
(Disparities Reginal)تااوتضری یاویلیامسونضری 

 :7915، اشدوری  معصومی) کند می گیری اندازه مختلف مناطق میان در را ها شاخص سطح تفاوت و شداف خص،شا این

 توزیع و نابرابری کاهش  دهند نشان یابد، گرایش صفر  به مقدار هرچه که است 7 و صفر بین آمده دست به مقدار . 97

Hشود  می ارائه زیر صورت به ویلیامسون ضریب ةرابط .است مختلف نواحی در شاخص آن بهتر
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 اختالف ضریب

 بررسی با است. مناطق تعداد N و i شاخص میانگین و خاص ای منطقه در شاخص یک مقدار رابطه  این در

 ،مسدونی خالص تراکم شاخص تنها  9 نمودار و 70 جدول) ورهد سه طی ارومیه شهر کل برای ویلیامسون ضرایب

 در تر متعادل و بهتر وزیعت  دهند نشان که بوده مواجه ضریب کاهش با ساختمانی تراکم و  FAR) زیربنا سطح ضریب

 تعادل این البته .اند بوده مواجه قبل یها دوره در مقایسه با نابرابری افزایش با ها شاخص ةیبق .است قبل یها دورهاز  شهر

 بیشترین .دارد  فاصله مطلوب وضعیت تا معیارها سایر با مقایسه در و نبوده آن تناسب معنی به ها شاخص توزیع در

 0 ةمنطق در 7935 سال و 0 ةمنطق در 7915 سال در ،9 ةمنطق در 7915 در سال ساختمانی تراکم شاخص در نابرابری

 مساحت و خانوار تعداد جمعیت مساحت، شاخص در ها دوره تماا در نابرابری بیشترین طورکلی به است. مشاهده قابل

 شهر مناطق سطح در برابرتری و بهتر توزیع مسدونی خالص تراکم خانوار بعد ،FAR و ساختمانی تراکم توزیع ست.زیربنا

 شاخص در و 0 ةقمنط در FAR و ساختمانی تراکم های شاخص در نابرابری بیشترین  7935) اخیر  دور در دارند.

 و بوده مواجه توزیع در نابرابری بیشترین با 5 ةمنطق ها شاخص سایر در و شود می دیده 0 ةمنطق در زیربنا مساحت

 .است نامتعادل

8335-8375ةورددرهیارومیشهرمناطقدریشهررشدیهاشاخصامسونیلیوایاختال  یضرمقدار.80جدول

8375درسال8امسونیلیواختال  یضرمقدار

منطقه
مساحت

 )هکتار(
 تیجمع

تعداد

 خانوار

بعد

 خانوار

مساحت

 یمسکون

تراکم

خالص

 یمسکون

تراکم

ناخالص

 تیجمع

مساحت

 ربنایز
FAR 

تراکم

 یساختمان

7 775/2 027/2 779/2 212/2 093/2 231/7 577/7 719/2 070/2 723/2 

0 200/7 233/2 200/2 275/2 100/2 071/2 900/2 212/7 222/2 711/2 

9 937/2 290/2 011/2 002/2 007/2 110/2 935/7 907/2 519/2 077/2 

0 237/7 200/2 031/2 010/2 15/2 039/2 139/2 757/7 011/2 021/2 

 791/2 910/7 522/7 201/2 591/2 003/7 /0271 522/7 522/7 030/7 هیاروم

                                                           
1. CV 
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(CV) 8315امسونیلیواختال  یضرمقدار
7 737/2 971/2 957/2 277/2 719/2 191/2 272/7 711/2 300/2 900/2 

0 099/7 255/2 271/2 200/2 212/7 553/2 577/2 257/2 275/2 901/2 

9 519/2 012/2 772/2 715/2 907/2 053/2 193/2 013/2 210/7 717/2 

0 005/0 390/2 793/2 077/2 757/7 221/7 001/2 070/2 123/2 977/2 

 721/2 020/2 300/2 900/2 751/2 522/7 290/2 522/7 522/7 522/7 هیمارو

(CV) 8335امسونیلیواختال  یضرمقدار
7 079/2 950/2 007/2 272/2 051/2 212/2 209/2 219/7 991/2 070/2 

0 017/2 073/2 571/2 701/2 027/2 597/2 093/2 157/2 177/2 701/2 

9 030/2 091/2 727/2 770/2 917/2 770/2 030/2 030/2 297/2 201/2 

0 152/2 030/2 725/2 757/2 957/2 727/2 001/2 007/0 790/2 700/2 

5 910/7 951/9 201/9 773/2 750/2 322/2 717/7 797/7 923/2 713/2 

 233/2 707/2 113/7 175/2 202/2 130/7 205/2 113/7 113/7 320/7 هیاروم

 7931، نگارندگان :منبع
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شانونآنتروپیمدل

 ةراساس رابطب مدل کلی ساختار .َشود می استفاده شهری  قوار یب رشد  پدید مقدار تعیین و وتحلیل یهتجز برای مدل این

 است: 0

(0  
1

( )
n

i

H Pi Ln Pi


   شانون آنتروپی مدل 

 مساحت کل به i ةمنطق مسدونی  کلی )تراکم شده ساخته مساحت نسبت =Pi  شانون، آنتروپی مقدار =H، 0 ةرابط در

 بیانگر صفر مقدار است. Ln(n) تا صفر از شانون آنتروپی مقدار ارزش مناطق. مجموع =n مناطق، مجموع  شد ساخته

 .دهد را نشان می شهری  پراکند فیزیدی ةتوسع Ln(n) مقدار که یدرحال ؛است شهر رده )فش متراکم خیلی فیزیدی ةتوسع

 یگرد  عبارت  به .است افتاده اتفاق )اسپرال  یشهر  قوار یب رشد ،باشد بیشتر Ln(n) مقدار از آنتروپی ارزش که یزمان

 . 703 :7932 موسوی، و نیا حدمت) است نامتناسب رشد و یختگیگس ازهم  کنند بیان آنتروپی افزایش

 نسبیآنتروپی

 نآ ةمحاسب در که است 7 تا صفر بین ةدامن به مقادیر تبدیل برای شانون آنتروپی از ای شده مشتق شاخص نسبی آنتروپی



 307شهریتراکمیهاشاخصبردیتأکباارومیهشهرفضاییفرمزمانی-مکانیسنجش

 شهر سطح در تراکم استقرار فضایی تعادل میزان به توان می لمد دو این از استفاده با .پذیر نیستتأثیر ها ناحیه خرده تعداد

 است، اما مناطقمیان  شاخص توزیع در یتعادل بی یا تمرکز افزایش از حدایت ،کند میل صفر  به آنتروپی اگر .برد پی

 . Wheeler and Muller, 1986: 384) دهد می نشان شهری ةعرصدر  را تری متعادل توزیع آن از باالتر و 7  به حرکت

 و سرایی) پخشایش یعنیG =7و  تمرکز یعنی ،باشد G =2 اگر .است 7صفر و  بین نیز  G) یآنتروپ ضریب مقدار ارزش 

 ،7915  دور هس طی ارومیه شهری رشد متغیرهای آنتروپی ةمقایس و ضرایب این ةمحاسب با . 77: 7911 محمد، پور

 شاهد مسدونی، مساحت و شهر مساحت متغیر در 7935 سال در رشه این  5 و 0 نمودار و 75 جدول) 7935 و 7915

 سطح مسدونی، واحد تعداد خانوار، تعداد ،تیجمع شامل بعدی متغیرهای در اما است، بوده پراکنش  الگوی) اسپیرال

 در یتعادل بی  دهند نشان که است بوده صفر به تمایل و یافته  کاهشG  مسدونی، خالص تراکم شاخص و FAR، زیربنا

 خالص تراکم سال 92 این طی البته است. شهر مناطق برخی در مرکزت و فشردگی افزایش دیگر  عبارت  به و ها آن توزیع

 . 3 و 1 )نمودار است شده  توزیع  993/2) ساختمانی تراکم از  277/2) بیشتری شدت با مسدونی
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8375 8315 8335 

وریمتغ

 شاخص

مطلقآنتروپی

(H) 

ینسبآنتروپی

(G) 

مطلقآنتروپی

(H) 

ینسبآنتروپی

(G) 

مطلقآنتروپی

(H) 

ینسبآنتروپی

(G) 

 315/2 51/7 377/2 91/7 351/2 901/7 مساحت

 351/2 500/7 315/2 975/7 333/2 915/7 جمعیت

 370/2 557/7 332/2 910/7 335/2 91/7 خانوار تعداد

 مساحت
 مسدونی

077/7 271/7 977/7 303/2 517/7 317/2 

 2271/2 277/2 905/2 05/2 557/2 175/2 مسدونی تراکم

 390/2 529/7 301/2 970/7 303/2 977/7 زیربنا سطح

FAR 003/7 297/7 070/2 999/2 07/2 055/2 

 تراکم
 ساختمانی

237/2 2757/2 727/2 2331/2 993/2 0727/2 

 7931، نگارندگان :منبع
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8335-8375ةدوردرنسبیوپیرآنتضری تغییرات.5نمودار

 گیرینتیجه

  دور در هارومی شهر ساختمانی  ناخالص، و خالص تراکم) تراکم یها شاخص مقادیر افزایش از حاکی پژوهش یها افتهی

 قطبی تمرکزگرایی و پراکندگی از نشان ها آن زمانی-فضایی تحلیل و توزیع  نحو بررسی است. 7915-7935

 توزیع در اختالف و نابرابری افزایش و مناطق در ساختمانی تراکم بر مؤثر عوامل سطح تفاوت ،جدید وسازهای ساخت

 در مقایسه با اخیر  دور در جمعیتی تراکم بیشتر افزایش با  7 ةق)منط شهر جنوبی  محدود که یا گونه به؛ دارد ها  شاخص

 شمال اما دارد، را جمعیتی جذب توان و وساز ساخت میزان بیشترین باال زیربنای ةسران و ساختمانی تراکم ،قبلی یها دوره

 همچنان ولیاست،  هبود مواجه اخیر  دور در جمعیت افزایش روند کاهش و جمعیت یا خوشه توزیع با  0 ة)منطق شهر

 صورت به زیربنا و ساختمانی تراکم فضایی توزیع وزن یعنی ؛دارد پایین ییربنایز ةسران و باال مسدونی جمعیت تراکم

 توزیع فضایی تعادلمورد در رد.اد وجود شهر شمالی  محدود در مسدونی جمعیت و جنوبی  محدود در تر نیسنگ

در  اخیر  دور در شهر مناطق در ساختمانی تراکم توزیعی پراکنش گرفت نتیجه توان یم نیز یآمار یها مدل با ها شاخص

 افزایش با زیربنا ةسران شاخص اما است، رفته شهر در متعادل توزیع و کلی فشردگی سمت به قبل،  دور دو مقایسه با

 است. شده وزیعت  5 و 7 ة)منطق شهر در یا نقطه تمرکز و قطبی صورت به توزیع در یتعادل بی و نابرابری

 در نابرابری بیشترین  7935) اخیر  دور در نیز مناطق یها محدوده داخل در ها شاخص توزیع  نحو مورددر

  نحو یعنی ؛شود می دیده 0 ةمنطق در زیربنا مساحت شاخص در و 0 ةمنطق در FAR و ساختمانی تراکم های شاخص

 و است شاخص آن یا نقطه تمرکز و تجمع صورت به 0 و 0 ةمنطق مختلف یها قسمت در ذکرشده یها شاخص توزیع

 یها بخش در توزیع ةکف شدن سنگین سبب و ندارد وجود منطقه اراضی تماا در خاص شاخص برای توزیعی عدالت

 تر نامتعادل و بوده مواجه توزیع در نابرابری بیشترین با 5 ةمنطق نیز ها شاخص سایر در است. شده آن مناطق از خاصی

 در بلندمرتبه آپارتمانی و ویالیی  محدود صورت به و هم از مجزا کامالً سدونتی الگوی تفاوتدلیل  به که است

 ضمن اخیر سال 02 طی و ارومیه شهر در گرفت نتیجه توان یم بنابراین؛ است منطقه این شرقی و غربی یها قسمت

 نابرابری، اما ها شاخص محدود فشردگی به حرکت از حاکی نیز ها مدل از استفاده مدنظر، یها شاخص ةهم مقادیر افزایش

 شهر در قطبی توزیع و نابرابری افزایش بیانگر و شهر سطح در ها آن پراکنش و ها شاخص بیشتر توزیع در یتعادل بی و

 از میدو و زیربنا ةسران و ساختمانی تراکم نظر از اولی مناطق، نیتر متراکم عنوان به شهر 0 و 7 ةمنطق که یطور به .است

 موجب گذشته ةده در شهر ساختار تحول فرایند یعنی هستند؛ شهر مناطق میان در جمعیت خالص تراکم نظر



 303شهریتراکمیهاشاخصبردیتأکباارومیهشهرفضاییفرمزمانی-مکانیسنجش

 ذکرشده مشابه های پژوهش ةجینت در که امری ؛است شده ساختمانی و جمعیتی نظر از شهر فضایی ساختار شدنتر یقطب

 اخیر  دور در فشردگی و تمرکز بیشترین اینده با توجه به البته است. بوده مشهود نیز تهران و یزد تبریز، شهرهای برای

 امر این. است ساختمانی تراکم از بیشتر مسدونی تراکم توزیع شدت، است مربوط زیربنا ضریب و ساختمانی تراکم به

 میزان، این باالبودن .است مسدونی زیربنای افزایش به تمایل از بیشتر مسدونی واحدهای تعداد افزایش به تمایل یعنی

 بیشتر اقتصادی منافع دلیل به و شده تغییر دچار ارومیه شهر در وساز ساخت سبک که است مهم واقعیت این  دهند نشان

 مدیریت اینده تینهادر است. سوق یافته مسدونی واحد یربنایز مساحت افزایش یجا به مسدونی واحد تعداد افزایش به

 تراکم یها تیظرف  باردر الزا یها یزیر هبرنام باید شهر مناطق میان در ها شاخص یزفا توزیع عدالت ایجاد برای شهری

 نقاط بینی پیش با و صورت بگیرد ها نآ  محدود داخل اراضی ظرفیت به توجه با مناطق پذیری جمعیت و ساختمانی

 سدونتی و لبدیکا الگوی به توجه و ساختمانی ةبهین یها تراکم اختصاصکمک  به پذیری جمعیت اصالح برای مساعد

 .پرداخته شود شهر در عدالت و تعادل ایجاد به موجود، یها بافت
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 و تراکم تغییرات بر تأکید با یشهر درون ةتوسع روند بررسی» ،7930 حیدری،تقی  و اصغر شامی، ،لیال احمدی، ،محسن احدنژاد،

 سوا، سال ،فضا جغرافیایی آمایش ةمجل ،« 7911-7915) زنجان شهر شمالی  فرسود بافت :موردی ةنمون ؛اراضی کاربری

 .771-33 صص ،1  شمار

 ملى سازمان زبردست، اسفندیار ةترجم ،آتى ةتوسع براى هایی فرصت و ها محدودیت تهران؛ شهر فضایى ساختار ،7910، آلن برتو،

 .تهران ،شهرسازى و مسدن وزارت مسدن، و زمین

 :موردی ةنمون؛ LUI از استفاده با شهری های محله در ساختمانی تراکم تحلیل و سیبرر» ،7930 قربانی،رسول  و فیروز جعفری،

 .10-59 صص ،77  شمار سوا، سال یشهر کارکرد و ساختار ةینشر ، «تبریز شهر گلباد ةمحل

 .یزد نوین، علم تشاراتان ،ای ناحیه و شهری ریزی برنامه بر تأکید با جغرافیا در مدل کاربرد ،7932 موسوی،میرنجف  و حسن نیا، حدمت

 جهاد انتشارات اول، چاپ شهر، کالبدی فرا سنجش های مدل و مبانی اصول، ،7911،زاده عباس غالمرضا و محمدرحیم رهنما،

 .مشهد ،دانشگاهی

 دلم از استفاده با شرقی آذربایجان استان شهری فضای و فضایی سازمان آنالیز» ،7911 ،پورمحمداسماعیل  و نیمحمدحس ،سرایی

 .51-57 صص ،00  شمارهشتم،   دور جغرافیایی، فضای ةمجل ،«آنتروپی

 .00-70 صص ،77  شمار ه،برنام ةنشری ،«معیار تا سیاست از تراکم» ،7937، دیوح سعیدیان،

 ،«شهرى تراکم تحلیل در فضایى آمارهاى کارایى بررسى» ،7913 ،احمدیانعلیرضا  و یوسف ،ایوکی اسمعیلی ،علی ،سلطانی

 .779 – 33 صص ،7  شمار دوا،  دور ،ایران GIS و دور از سنجش ةلنامفص

 ةفصلنام ،«یزد شهرى نواحى در خدمات توزیع و جمعیت پراکنش ىفضای تحلیل» ،7913 ،موسوى فمیرنج و اصغر ضرابى،

 .07-01 صص ،31  مارش جغرافیایى، تحقیقات

 .51-90 صص ،03  مارش صفه، ةفصلنام ،«تهران مورد شهرها: در فضایى تعادل عدا تحلیل» ،7913 ،زهره پور، دانش عبدى

 شهر موردى ةمطالع ساختمانى؛ تراکم شاخص براساس شهرى ویىر پراکنده تبیین» ،7932 ،آراستهمجتبى  و محمدمهدى عزیزى،

 .75-5 صص ،1  مارش شهر، هویت ةفصلنام ،«یزد

 .تهران ،تهران دانشگاه انتشارات اول چاپ شهرسازی، در تراکم ،7919  مهدی، عزیزی،

 .تهران تهران، دانشگاه شاراتنتا چهارا، چاپ شهری، تراکم معیارهای و اصول شهرسازی، در تراکم،7930، یمحمدمهد عزیزی،

 یها پژوهش ةفصلنام ،«آمارى یبند حوزه روش از استفاده با تبریز شهر جمعیتى یها تراکم پراکنش تحلیل» ،7910، رسول قربانى،

 .797-709 صص ،50  مارش جغرافیایى،

 .تهران بین، خوش تانتشارا  ،ها یکتدن و ها تئوری) یا منطقه ةتوسع و ریزی برنامه ،7910، خلیل کالنتری،

 ارومیه. شهر غربی، آذربایجان استان مسدن، و نفوس سرشماری ،7932 ایران، آمار مرکز

 ارومیه. شهر غربی، آذربایجان استان مسدن، و نفوس سرشماری ،7935 ایران، آمار مرکز

 .تهران مزینانی، نشر ،شهرها در جمعیتی و ساختمانی تراکم ،7913 ،سهراب مشهودی،
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 .30-15 صص ، 70  شمار ،چهارا و ستیب  دور ،صفه
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