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 H.Sarvar1351@gmail.com عضو هيأت علمي دانشگاه مراغه 

  اميد مباركي
  ان دانشجوي دکتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه اصفه

 m_mobaraki_6@yahoo.com) مسئول مكاتبات( 

  صديقه اميري
 دانشجوي کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه يزد

  چكيده
تحليل و بررسي بافت قديم از مباحث مهم و حساس برنامه ريزي  :مقدمه و هدف پژوهش

است؛ مسأله حمل و نقل  و يكي از مسايلي كه در اين بافت امروزه بيشتر مطرح. شهري است
ريزي حمل و نقل شهري به عنوان مؤثرترين ابزار هدايت توسعه  در واقع برنامه. شهري است
هدف اين تحقيق . دهي به محيط و ارتقاي كيفيت زندگي شهري مطرح است شهر و شكل

  .باشد بررسي تأثيرات افزايش تراکم ساختماني بر شبکه حمل ونقل بافت قديم شهر تبريز مي
روش اين پژوهش تحليلي، توصيفي، كتابخانه اي و نوع آن كاربردي است و : روش پژوهش

  . استفاده شده است GISبراي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار 
ضعف دسترسي و ساختار نامناسب شبكه حمل و نقل شهري، و همچنين موقعيت : ها يافته

در بافت قديم شهر، نارسايي در سامانه حمل  ها و تراكم ساختماني بيش از حد فضايي كاربري
ونقل عمومي، نامنسجم بودن تردد عابران پياده و وسايل نقليه و وجود گره هاي زياد ترافيكي 

  .همگي در افزايش ترافيك بافت قديم شهر تبريز موثر بوده اند
ر براي بهبود و ساماندهي سيستم هاي حمل نقل شهري در بافت مرکزي شه: نتيجه گيري

تبريز، راهي جز حفظ تعادل و توازن بين سه عنصر جمعيت، خدمات و حمل ونقل از طريق 
ريزي کاربري زمين و هماهنگي آنها با تغييرات تراکم  ريزي حمل و نقل با برنامه تلفيق برنامه

توان با بهبود مديريت حمل و نقل شهري، افزايش کارايي سيستم  وجود ندارد بنابراين مي
هاي پياده  هاي واقعي حمل و نقل از وسائط نقليه شخصي و بهبود شبکه ي، اخذ هزينهران اتوبوس

  .و دوچرخه در شهرها به حمل و نقل پايدار در چارچوب شهر فشرده دست يافت
  تراكم ساختماني، حمل و نقل،كاربري اراضي، بافت قديم، شهر تبريز :واژگان كليدي
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  مقدمه
ست و بدون داشتن حداقل تـراکم،  تراکم نخستين خصوصيت فضاي شهري ا

امــا تــراکم ) ۸۵، ۱۳۸۲پــور محمــدي و قربــاني ( ..فضــاي شــهري وجــود نــدارد
باشد به  مي متعدديهاي  ساختماني مفهومي کيفي بوده و داراي درجات و ميزان

، ۱۳۸۱کريمـي نيـا   . (توان آن را همچون يـک طيـف تصـور کـرد     مي کهاي  گونه
کشور، نسبت بين سطح زير بناي سـاختمان   در ادبيات شهرسازي متداول )۱۰۹

رشـد   )۲۳ ،۱۳۸۲عزيـزي  ( .به مساحت قطعه زمين را تراکم سـاختماني گوينـد  
سريع جمعيت شهري در جهان، موضوع سکونت و استقرار جوامـع انسـاني را بـا    

مواجـه سـاخته اسـت؛ پيچيـدگيهايي کـه از مـرز       اي  مسائل و پيچيدگيهاي تازه
  .ه و بعد اجتماعي زيست محيطي يافته استمسائل اقتصادي عبور کرد

، نسبت ۲۰۲۵ ‐۱۹۷۵سال ما بين  ۵۰بر اساس بر آوردهاي سازمان ملل در  
بـه   ۵۸/۱درصـد و جمعيـت شـهري از     ۱/۶۱بـه   ۷/۳۷شهر نشيني در جهان از 

در صـد   ۳۸/۲يابـد کـه ميـانگين رشـد آن معـادل       مي ميليارد نفر افزايش ۰۶/۵
با وجود اين ميانگين رشـد جمعيـت شـهري در    ) Burgess 2000, 11( .خواهد بود

  .سريعتر خواهد بود) از جمله ايران. (کشورهاي در حال توسعه
بدنبال اين روند از نيمه دوم قرن نوزدهم به بعد که استفاده از سـاختمانهاي   

بلند در شهرهاي جهان متداول گرديد و گسترش يافت؛ بلند مرتبه سازي همواره 
در واقع، ايـن پديـده از   . ديده مهم و اساسي مورد بحث بوده استبه عنوان يک پ

تواند به بسياري از مسائل شهري مانند کمبـود زمـين، مسـکن، بهينـه      مي سويي
پاسـخ داده و  ... نمودن هزينه تأسيسات شهري، جلوگيري از رشد افقي شهرها و 

يش تـراکم  ماننـد افـزا  هـايي   از سوي ديگر خود پديد آورنده مشکالت و نارسـائي 
از . (جمعيتي و ساختماني، اختالل در تأسيسـات زيـر بنـايي و خـدمات شـهري     

در فضاي ... ، تأثيرات نامطلوب کالبدي و زيست محيطي و )جمله ترافيک شهري
بديهي اسـت افـزايش تـراکم بـي      )۷۲، ۱۳۸۰فرهودي و محمدي . (شهري باشد

مختلف در سـطح  هاي  رويه در کاربري ها، مسائل و مشکالت بسياري در مقياس
آنچه بيش از همه بـر ايـن گونـه سـاخت و سـازهاي بـدون       . نمايد مي شهر ايجاد

گـذارد، عـدم مالحظـه نسـبت بـه موقعيـت و يـا ويژگـي          مـي  برنامه تأثير منفي
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 مکانهايي است که تقاضاي افزايش تراکم و يا تغييـر کـاربري بـراي آنهـا صـورت     
و مرکـزي بيشـتر شـهرهاي بـزرگ و      بافت قـديم ها  از جمله اين مکان. گيرد مي

. شهر تبريز نيز که امروزه بخش تجاري شـهر  بافت قديم. تاريخي کشورمان است
)CBD ( قسـمتي از  . خـدماتي و ارتبـاطي شـهر اسـت     ‐در واقع مرکزيت تجـاري

ساختارها و کارکردهاي خود را حفظ کـرده و در برگيرنـده عمـده تـرين مراکـز      
در واقـع اگـر مـا شـهرها را ماننـد      . تبريز اسـت سياسي و اقتصادي استان و شهر 

موجودات زنده، جاندار و فعال فرض کنيم بخش مرکزي شهرها درحکم قلب اين 
از حـوادث تـاريخي،   هـايي   موجود زنده خواهد بود؛ جايي که آثار، عالئـم و زخـم  

مذهبي و فرهنگي در حساس ترين بخش ايـن موجـود زنـده بـه صـورت عامـل       
بنـابراين بخـش    )۱۳۷۴،۲۱۳شـکوئي  . (شـود  مـي  ظـاهر  شکننده و خرد کننـده 

مرکزي و قديم شهر تبريـز، در برگيرنـده هويـت، تـاريخ، معمـاري و شهرسـازي       
  .دوران گذشته شهر است

فراوان تجـاري،  هاي  در واقع بخش مرکزي و قديم شهر تبريز به علت کاربري
ضــاي موقعيــت ف. (گردشــگري در مرکزيــت شــهرهــاي  اداري، تــاريخي و جاذبــه

از مرکـز  ( .گيرد مي که در سطح شهر صورتهايي  ، حجم عظيم جابجائي)مرکزي
و همچنين به علت ضعف سـاختار شـبکه   ) شوند مي گذرند يا به آن ختم مي شهر

کـه در  . شـود  مي ارتباطي، مشکالت ترافيکي سنگيني در اين بخش از شهر ظاهر
اثـرات کـارکردي    اييسعي کرده ايم با نگاهي سيستماتيك و جغرافيپژوهش  اين

تراکم ساختماني بر شبکه حمل و نقل در بافت قديم شهر تبريز را مورد تجزيه و 
  .تحليل قرار دهيم

  
  پژوهش  مباني نظري

تراکم از مفاهيم کليدي در برنامه ريزي شهري است و تمامي مکاتب مربوط  
ي، موضـوع  از ابتداي پيدايش برنامه ريزي شهر. ناگزير از پرداختن به آن هستند

تراکم شهري نيز مطرح بوده است در زير به برخي از ديدگاهها در مورد تراکم به 
  :شود مي طور مختصر اشاره
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  مکتب شيکاگو ◙
در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، افزايش اسـتفاده از آهـن و فـوالد،    

ه زمينـه  اختراع آسانسور و افزايش استفاده از برق آبي از جمله عواملي بودنـد کـ  
توسعه عمودي بخش مرکزي شهر شيکاگو و احداث سـاختمانهاي بلنـد در آن را   
ــين    فــراهم آورده، ظهــور مکتــب شــيکاگو را موجــب شــدند ايــن مکتــب از اول
ديدگاههايي است که به تشويق بلند مرتبه سازي و استفاده از ساختمانهاي بلنـد  

ود، تشـکيل مکتـب   مسکوني پرداخـت و در رونـد تکـاملي خـ    هاي  براي استفاده
  )۸۶، ۱۳۸۲پور محمدي و قرباني . (جهاني مدرنيسم را رقم زد

  
  مکتب مدرنيسم يا کارکرد گرايي  ◙

اين مکتب در فاصله دو جنگ جهاني اول و دوم شکل گرفت و بيش از سـاير  
فکري در شکل گيري و رشد عمودي شهرهاي قرن بيستم نقش ايفا هاي  جنبش

توان به اين مـوارد اشـاره    مي پيروان اين مکتبهاي  از اصول خواسته. کرده است
کليت گرايي در طراحي شهري، تفکيک فضايي عملکردهاي شهري، تأکيـد  : کرد

بر توسعه عمومي شهرها به منظور آزاد کردن سـطح زمـين بـراي فضـاي سـبز،      
تأکيد بر بلند مرتبه سازي به منظور دستيابي به نور آفتاب، هواي سالم و فضـاي  

ميت دادن به اتومبيل در حمل ونقل شهري و به کار گيري مدوالسيون و سبز، اه
توان گفت کـه در مدرنيسـم، تـراکم     مي در کل. توليد انبوه جهت صرفه اقتصادي

، ۱۳۷۵ صدوقيانزاده. (باال و جدايي عملکردها محور اصلي ساماندهي شهري است
۱۹(  

  
  )انسان گرايي(مکتب آمايش انساني  ◙

وان اين مکتب، بر محدود کردن اندازه شهر و تراکم جمعيت مامفورد از پيشر
 )۱۳۸۲،۸۷پور محمدي و قرباني . (جهت بهبود روابط اجتماعي تأکيد کرده است

پراکنـده را بـه صـورت اجتمـاعي متعـادل و      هـاي   همچنين او سازماندهي حومه
کاهش تراکم کالنشهر را از طريق تخليه بخشي از جمعيت و اختصاص مکـان آن  

 کاربري خدماتي، دو حرکت ضروري در نظم بخشـيدن بـه کالنشـهر امـروزي     به



   نقل بافت قديم شهر تبريز بررسي تاثيرات افزايش تراکم ساختماني بر شبکه حمل و 

119 

 

  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

تـوان گفـت تـراکم مطلـوب در ديـدگاه       مي درکل )۳۶۳، ۱۳۷۵شواي . (داند مي
گراها حالت بينابيني حومه گرايـي پراکنـده و تمرکـز بـيش از حـد مراکـز        انسان

  . دشهري است تا بتواند نيازهاي انسان متعادل و ارگانيک را پاسخ ده
  

  نسبت مساحت بافت قديم به محدوده شهر
شـهري و همچنـين   هـاي   كمي در تحليل فشردگي بافتهاي  يكي از شاخص

. گيرد مي برآورد هزينه ناشي از پراكنش در مناطق مادر شهري مورد استفاده قرار
شـهر بـه مسـاحت كلـي شـهر      ) مركز شهر. (محاسبه نسبت مساحت بافت قديم

سـبت، تـراكم جمعيـت در شـعاعي متحـد المركـز در       براي محاسبه ايـن ن . است
مشخص و محل شكست منحنـي   )C.B.D. (محدوده شهر به مركزيت منطقه بازار
و سپس از طريق تقسيم مسـاحت  . شود مي به عنوان بافت پر شهر در نظر گرفته

گردد با توجه به نرم افـزار   مي بافت مركزي به محدوده شهر نسبت مذكور حاصل
AutoCAD با توجـه بـه ايـن كـه     . سبت براي شهر تبريز محاسبه شده استاين ن

) نفر در هكتار ۱۳۴با تراكم ناخالص ( هكتار ۵۷۲۵مساحت بافت قديم شهر برابر 
هكتار است بنابراين ضريب مذكور براي شهر تبريـز   ۱۶۴۵۷و مساحت كل شهر 

ر حـال  و د/) ۱۵. (باشد كه در مقايسه با كشـورهاي توسـعه يافتـه    مي /۳۴۵برابر 
  .بيانگر فشردگي قابل توجه در بافت قديم شهر تبريز است/) ۲۳( توسعه
  

  تحوالت كالبدي شهر تبريز
ون اجتماعي ئبا استقرار حكومت پهلوي در ايران، تغييرات اساسي در كليه ش

و اقتصادي كشور آغاز گشت و تبريز شهر اول كشور بعد از پايتخت بود، اين 
به جا  اين تغييرات آثار خود را در كالبد شهر نيز .تغييرات را در خود پذيرفت

گرفت، مدرنيستي بود و عمالً چون جامعه  مي انجام تغييراتي كه عمدتا. گذاشت
كشش و پذيرش اين تحوالت را در خود نداشت و اين تغييرات نيز برون زا بود، 

وان به تحوالت شبه مدرنيستي تبديل شد؛ يعني كليه آثار فرهنگي و سنتي با عن
  )۱۲۱، ۱۳۸۶محمدزاده . (از حيز انتفاع افتادن، تخريب شدند و از بين رفتند
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بعد از جنگ جهاني دوم، دهه دوم قرن چهاردهم با كمي وقفه اقدامات 
عالي هاي  ساختمان استانداري روي ويرانه. شهرسازي دوباره در تبريز شروع شد

. خانه قديم احداث شدندقاپو، ساختمان بانك ملي و اداره دارايي در محل جبه 
در محل ديوانخانه قاجاري . ساختمان شهرباني نيز در همين محدوده ساخته شد

همچنين بخش شمالي خيابان شاهپور، . چند واحد آموزشي مدرن احداث گشت
شهداي . (از ميدان شهرداري تا مقابل استانداري امتداد يافت و ميدان توپخانه

 خيابان شهناز ۱۳۳۰در دهه  )۴۳، ۱۳۸۶اني پوراحمد ويزد. (شكل گرفت) فعلي
به شمال گشوده شد و از خيابان پهلوي  از محله ليالوا رو) شريعتي امروزي(

در اين دهه، . گذشته، به انتهاي خيابان تربيت و ابتداي راسته كوچه وصل شد
خيابان شاه بختي تا كرانه ميدان چاي كشيده شد و خيابان خاقاني آن سوي 

در سال . نام ثقه االسالم تا بخش مركزي محله سرخاب ادامه يافترودخانه به 
فلسطين ( غربي و ملل متحد ‐خيابان شمس تبريزي با جهت شرقي ۱۳۳۷
. از شمال شرقي باغ گلستان به شمس تبريزي وصل شد) فعلي

  )۱۳۵۲،۲۶۳مشكور(
ساختار ارتباطي بافت قديم شهر را به هم ريخت و ها  اين خيابان كشي

همچنين . اتومبيل رو تبديل كردهاي  پياده را عريض و به خيابانهاي  خيابان
اهداف عمده اين . تمام ساختار سنتي را ناديده گرفته، آثار سنتي را از بين بردند

بافت قديم شهر،  فرهنگي و تاريخيهاي  بدون توجه به ارزشها  خيابان كشي
فضاهاي شهري به  ماشين رو كردن شبكه ارتباطي و تسريع دسترسي عناصر و

هاي  اداري، تجاري، آموزشي، كاربريهاي  به عالوه بيشتر ساختمان. همديگر بود
شد بدون توجه با ظرفيت قابل تحمل  مي كه در اين بافت احداث... خدماتي و 

افزايش تراكم ساختماني و انساني،  به طوري امروزه شاهد. اين منطقه از شهر بود
تأسيسات شهري، ترافيك سنگين، انواع هاي  هفشار بيش از حد بر روي شبك

، تخريب بافتهاي قديمي و بسياري از مسائل ديگر )هوا، صدا، بصري( آلودگي ها
  .هستيم
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  مراحل توسعه فيزيکي شهر تبريز: ۱نقشه 

  
  

  اثر گذاري متقابل حمل ونقل و کاربري اراضي شهري
ر اساسـي شـکل   و شبکه ارتباطي شهري به عنوان يکي از عناصـ  حمل و نقل

 دهنده بافت شهري در ارتباطي متقابل با کاربري اراضي شهر مورد بررسـي قـرار  
بـين سـه عامـل حمـل ونقـل، محـيط و       اي  گيرند و روابط متقابل و پيچيـده  مي

 کاربري اراضي وجود دارد، بدين ترتيب که کـاربري اراضـي موجـب توليـد سـفر     
حمل  ‐و سيستم کاربري اراضي آورد مي شود، حمل و نقل و ترافيک را بوجود مي

 )۷، ۱۳۷۶پرنيـان  . (گيـرد  مي اقتصادي شکل ‐اجتماعيهاي  ونقل نيز در محيط
توان به عنوان پيامـد ايـن واقعيـت کـه انـواع مختلـف        مي در واقع حمل ونقل را

کاربري زمين در شهر از نظر فضايي از يکديگر جدا شـده انـد، تصـور کـرد، ايـن      
کاربري اراضي، الگوي جابجايي و جريـان ترافيـک را   وابستگي بين حمل ونقل و 
   )۱۲۵، ۱۳۸۱جوتين خيستي و کنت الل . (آورد مي در مناطق شهري بوجود

کاربرد نگرش سيستمي دگرگوني عميقي در طرز نگـرش بـه رابطـه کـاربري     
زمين و حمل ونقل شهري بوجود آورد، به طوري که دو سيستم کاربري زمـين و  

تشکيل دهنده يک واقعيت يا طرفين يک  وبه عنوان دو جزحمل و نقل شهري را 
معادله مطرح کرد که تغيير در هر طرف آن اثـرات سيسـتمي خـود را در طـرف     

شود، که  مي با اين رويکرد مفهوم تعادل جايگزين راه حل. گذارد مي ديگر بر جاي
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قـع  در وا )۱۸، ۱۳۷۶پرنيـان  . (يابـد  مـي  مختلفي تحققهاي  اين تعادل در گزينه
دهـد کـه ماننـد     مـي  را تشـکيل اي  رابطه کاربري زمين و حمل ونقل حلقه بسته

تعادلي، ديگر آرايش کاربري زمـين، حمـل و نقـل را تثبيـت     هاي  بيشتر سيستم
و تراکم زمين در کنار يکديگر تقاضاي حمل و نقل شهري ها  کاربري. خواهد کرد
هـاي   شود که اندازه فعاليت يم کنند، اين ارتباط از اين جهت برقرار مي را تعريف

 )reighton1970,80 C. (کنـد  مـي  را تعيـين  مردم در زمين، ميزان حرکات مـردم 
بدين مفهوم کـه بـر   . بنابراين تقاضاي حمل و نقل يک تقاضاي مشتق شده است

مختلف در سطح شهر شکل گرفته انـد  هاي  اساس نيازهاي جامعه شهري کاربري
مجبور به توليد سفرهايي به سـوي مقاصـد داراي   و مردم براي رفع نيازهاي خود 

لذا توجه به اين نکتـه ضـروري اسـت کـه توزيـع بهينـه       . مرتبط اندهاي  کاربري
    .در سطح شهر، بهبودي حمل ونقل شهري را به همراه خواهد داشتها  کاربري

  
   شهري در تبريزهاي  توزيع شبكه ارتباطي و همبستگي آن با كاربري

يكي از اركان توسعه پايدار و شهر فشرده در رابطه با  دسترسي به عنوان
تراكم جمعيت، بيانگر چگالي جمعيت . ز اهميت استيشهري بسيار حاهاي  تراكم

ساكن و جمعيت اصلي ترين متغير توليد سفر است، به عبارت ديگر هر چه 
. تراكم جمعيت يك مكان افزايش يابد توليد و تقاضاي سفر نيز زياد خواهد بود

توسعه پايدار نظير توسعه حمل هاي  ه لحاظ اهميت شبكه ارتباطي در اكثر مدلب
شهري مبناي ساماندهي تراكم بر هاي  و نقل مبنا، محالت نوسنتي و دهكده

  .ارتباطي استهاي  شبكه
ديگر براساس هاي  بررسي روابط همبستگي بين شبكه ارتباطي و كاربري

طه بسيار معني دار بين آنهاست در رابطه همبستگي پيرسون بيانگر وجود راب
چند متغيره نظير روش هاي  حالي كه بررسي اين روابط با استفاده از رگرسيون

Enter وStepwise هاي  فقط وجود رابطه معني دار بين شبكه ارتباطي با كاربري
وجود رابطه معني دار بين . دهد مي مسكوني، صنعتي و فضاي باز را نشان

و صنعتي با شبكه ارتباطي به علت تأمين دسترسي و وجود مسكوني هاي  كاربري
اين رابطه بين شبكه ارتباطي، اراضي كشاورزي و فضاي باز، به علت عبور شبكه 
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پيرامون هاي  جهت دسترسي به شهرهاي اطراف و كوياي  منطقهـ  اصلي شهري
و در نتيجه كشيده شدن اين فضا به درون محدوده است، از طرف ديگر نحوه 

) L.Q. (زيع شبكه در بين نواحي مختلف شهري با استفاده از سهم مكانيتو
گوياي آن است كه نسبت تراكم شبكه ارتباطي در نواحي نوساز و طراحي شده 

. و شمالي است) قديم. (شرق و جنوب بسيار باالتر از مناطق بافت مركزي
)Azimi1995,120( چنين ويژگي در شهر تبريز برآيند عوامل زير است:  

در مناطق نوساز از يك طرف، ناشي از عدم تكميل ) L.Q( .باال بودن ◙
توسعه اين نواحي است و از طرف ديگر، به علت توسعه برنامه ريزي شده، سهم 
مناسبي از زمين به كاربري ارتباطي اختصاص يافته است در حالي كه در مناطق 

عرض كم معابر مركزي و شمال شهر به علت بافت ارگانيك، فشردگي بافت و 
اين . بسيار باالستها  سهم شبكه ارتباطي پايين است در حالي كه تراكم كاربري

شرايط فقدان رابطه منطقي بين نسبت شبكه ارتباطي و تراكم در سطح شهر را 
  .كند مي توجيه
فرعي در بافت پر شدن، افزايش تراكم هاي  به علت اجرا نشدن شبكه ◙

و اين موضوع . محدود شده استها  اشيه خيابانساختماني عمدتاً به باريكه ح
از يك سو اي  مانع شكل گيري رابطه منطقي بين شبكه و تراكم در سطوح ناحيه

  .شهري از سوي ديگر شده استهاي  و شبكه و كاربري
  

متـراكم سـازي بايسـتي عنـوان     هاي  كه با توجه به شرايط و سياستاي  نكته
وان يكـي از ابزارهـاي تشـويق اسـتفاده از     شود اين است كه افزايش تراكم به عن

حمل ونقل پياده و دوچرخه در سفرهاي شهري است تا از اين طريق بـه كـاهش   
مصرف انرژي و حفظ تعادل اكولوژيكي شهرها كمك شود و بر اسـاس تحقيقـات   

معادل شهرهاي سنتي قبل از صنعت است، نكته ديگـر   انجام شده اين حد تراكم
افزايش سطوح شبكه ارتباطي است و عدم هماهنگي بـين   رابطه افزايش تراكم و

اين دو مشكالت موجود را تشديد خواهـد كـرد بـه طـوري كـه در حـال حاضـر        
و هـا   آسيا در برنامه ريزي حمـل و نقـل بـا فرصـت     بسياري از شهرهاي پر تراكم

 آنهـا، هـاي   از جملـه فرصـت  ) Burton2000,23. (زيادي روبرو هسـتند هاي  چالش
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مناسب براي تشويق حمل ونقل غير موتوري است و از چـالش آنهـا    وجود زمينه
 بـه تناسـب افـزايش جمعيـت    اي  عدم توانايي شان براي افـزايش ظرفيـت جـاده   

بنابراين شهرها در اين شرايط يكـي از ايـن دو گزينـه را بايـد انتخـاب      . باشد مي
ــا اســتفاده از آلترناتيوهــاي   ‐۱: كننــد محــدود كــردن حمــل ونقــل شخصــي ب
يا پذيرش راه خطرناك و ناپايـدار رشـد نامحـدود در وسـايط نقليـه       ‐۲يگزينجا

  ) (Barter 2000, 202شخصي و توسعه كند حمل ونقل عمومي
  

  رابطه متقابل توسعه شبكه ارتباطي و تغيير استفاده از زمين: ۱نمودار 
  

  
  

  ۲۱۴: ۱۳۸۵، قرباني: منبع 
  

  اخيرهاي  تحليل زماني تراکم شهر تبريز در دهه
جمعيت و مساحت دو فاکتور اصلي هستند که در بستر زمان و مکان و در 

بر . زنند مي شهري را رقمهاي  کنش متقابل با سطح تکنولوژيکي جوامع، تراکم
اساس مطالعات اولين طرح جامع تبريز مساحت ساخته شده اين شهر در سال 

بهبود راههاي 
 ارتباطي

افزايش
 دسترسي

افزايش ارزش
 زمين

تغيير كاربري
 زمين

افزايش توليد
 ترافيك

افزايش اختالل 
 ترافيكي

كاهش سطح
 خدمات
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براين . نفر بوده است ۴۰۳۰۰۰هکتار و جمعيت آن معادل  ۲۱۲۷برابر  ۱۳۴۵
نفر در هکتار برآورد شده است در طي  ۱۸۹اساس تراکم شهر در آن سال حدود 

گسترش فيزيکي شهر از روند سريع تري نسبت به رشد  ۷۵‐ ۴۵هاي  سال
 نفر در ۱۱۳جمعيت برخوردار بوده و اين امر سبب کاهش تراکم شهري به 

. شده است، که بيانگر تداوم افقي شهر با سرعت نسبتاً باالست ۷۵هکتار در سال 
  )۲۱۱ ،۱۳۸۲محمدزاده(

  
تحول جمعيت، سطوح ساخته شده و تراکم شهر تبريز در طي : ۱جدول 

  ۱۳۷۵ ‐۱۳۴۵هاي  سال
نسبت افزايش   جمعيت  مساحت  سال

  مساحت
نسبت افزايش 

  جمعيت
تراکم 
  جمعيت

۱۳۴۵  ۲۱۲۷  ۴۰۳۰۰۰  ‐  ‐  ۱۸۹  
۱۳۴۹  ۲۵۲۰  ۴۷۱۰۰۰  ۴/۱۸  ۹/۱۶  ۱۸۶  
۱۳۵۷  ۴۰۱۹  ۶۹۲۰۰۰  ۴/۵۹  ۵/۴۶  ۱۷۲  
۱۳۶۵  ۶۴۴۰  ۹۷۹۰۰۰  ۲/۶۰  ۵/۴۱  ۱۵۲  
۱۳۷۰  ۷۹۶۵  ۱۰۸۹۰۰۰  ۷/۲۳  ۲/۱۱  ۱۳۶  
۱۳۷۵  ۱۰۵۰۰  ۱۱۹۱۰۰۰

۰  
۸/۳۱  ۳۶/۹  ۱۱۳  

۱۳۸۰  ۱۱۳۵۰  ۱۳۴۰۰۰۰  ۱/۸  ۵۱/۱۲  ۱۰۸  
  ۱۱۲، ۱۳۸۵قرباني 

  
شهري است بيانگر هاي  روند نزولي در تراکمجدول باال عالوه بر آن که بيانگر 

باشد، به طوري که در  مي خاصي نيزهاي  گسترش انفجاري فضاي شهري در دوره
در صـدي جمعيـت شـهري     ۵/۴۱در مقابل افزايش  ۶۵‐۵۷هاي  فاصله بين سال

درصد بر مساحت آن افزوده شده است چنين رشد شتاباني به تنهـايي   ۶۰حدود 
کمي فضاي شهري بدون برخـورداري از کيفيـت مطلـوب در    قادر به توجيه رشد 

نکته ديگري کـه از بررسـي و مـدل سـازي روابـط افـزايش       . اخير استهاي  دوره
شـود رابطـه کـاهش     مـي  اخير حاصـل هاي  جمعيت و مساحت شهر در طي دوره

، )دليل اين امر بزرگ شدن اندازه شهر بوده است. (تراکم با افزايش جمعيت است
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با تجارب جهاني مطابقت دارد، چراکه؛ بـا بـزرگ شـدن انـدازه شـهر       که اين امر
نيازهاي جديد ايجاد شده و فضـاهاي جديـدي را طلـب خواهـد کـرد در نتيجـه       

تـوان   مـي  در کـل . يابـد  مي رغم افزايش تراکم ساختماني، تراکم شهر کاهش علي
ر گفت تراکم ناخالص شهر تبريز در حدود ميانگين تراکم شـهرهاي بـزرگ کشـو   

طبيعي و انساني جهت توسـعه فيزيکـي   هاي  است، دليل اين امر، يکي محدوديت
کـالن  هـاي   شهر است و ديگري هم تأثير پذيري شديد فضاي شهري از سياسـت 

  . اجتماعي حاکم بر کشور استـ  ملي و شرايط اقتصادي
  

  تحليل توزيع مکاني تراکم شهري 
 نسـبت  و شـهر  تـراکم  يبش شاخص دو از شهرهاي  تراکم مکاني تحليل براي

  ) Richardson 2000,27. (شود مي مرکزي به بافت پر استفاده محدوده
  

  تحليل شيب تراکم
. شـدن در شهرهاسـت  اي  شيب تراکم معياري بـراي سـنجش ميـزان حومـه    

 معادله شيب بر مبناي دو عامل فاصله از مرکـز شـهر و تـراکم جمعيتـي تنظـيم     
بـر  . سيله کالرک مورد استفاده قرار گرفـت بو ١٩٧١شود و اولين بار در سال  مي

يابـد، و هـر    مـي  مبناي اين شاخص، تراکم شهر از مرکز به طرف پيرامون کاهش
چقدر شدت اين کاهش بيشتر باشد، فضاي شـهري گـرايش بيشـتري بـه سـوي      

  ) Ingram 1998: 322. (شدن دارداي  حومه
کـز بـه طـرف    بررسي تغييرات شيب در شهر تبريز بيانگر کاهش شـيب از مر 

خاصي است که از فرآيند توسـعه  هاي  پيرامون است؛ اما اين کاهش داراي ويژگي
مرکـز شـهر بـه لحـاظ تمرکـز      . گيـرد  مي و تحول جمعيتي و فضايي شهر نشأت

خدماتي تجاري از تراکم جمعيتـي پـايين، امـا از تـراکم سـاختماني      هاي  فعاليت
ز مرکـز شـهر و کـاهش سـهم     بـا فاصـله گـرفتن ا   . بسيار بااليي بر خوردار اسـت 

 فضاهاي مذکور بر تـراکم جمعيـت افـزوده شـده و از تـراکم سـاختماني کاسـته       
کمتر شدن تراکم ما بين نـواحي پيرامـوني محـدوده شـهر و بافـت پـر       . شود مي

مرکزي به دليل وجود باغات و اراضي باير است و اين موضوع از نظر سـازماندهي  
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 ز اهميتياکولوژيکي و خدماتي بسيار حااي ه ساختار شهري براي برقراري تعادل
   )۲۷۶، ۱۳۸۴مهندسين مشاور عرصه . (باشد مي

بررسي ساخت فضايي شهر تبريز حاکي از آن است که عوامل زير در تغييرات 
  :شيب تراکم در جهات مختلف مؤثر بوده اند

کاهش نسبي تراکم در منـاطق غربـي بـه لحـاظ توپـوگرافي مناسـب، شـبکه         ‐
ابل دسترس، نزديکي به مراکز اشـتغال و در نتيجـه گسـترش شـهر     ارتباطي ق
همچنـين تـراکم پـايين    . باشد مي اخير دراين جهت قابل توجيههاي  طي دهه

آمـاده سـازي در قطعـات وسـيع و     هاي  مناطق شرقي نيز متأثر از اجراي طرح
مجزا، دسترسي سهل و آسان، وجود اراضي کشاورزي و باغات در داخل بافـت  

  .ک بزرگ قطعات مسکوني استو تفکي
باال بودن تراکم در نواحي شمالي و جنوب مرکز شهر، ناشي از نزديکي به مرکز  ‐

شهر و ارزان بودن قيمـت زمـين بـه لحـاظ شـرايط توپـوگرافيکي و محيطـي        
  .نامناسب و درنتيجه جاذب بودن براي سکونت مهاجرين روستايي است

  
هـاي   اسـتفاده از روش  تحليل تمركـز و پراكنـدگي تـراكم شـهري بـا     

  بندي طبقه
 شهريهاي  اصلي آمايش فضا و تشكيل بافتهاي  تراكم به عنوان يكي از پايه

از اهميت خاصي در نيل به عدالت اجتماعي و كارآيي فضاي شهري برخوردار 
به عبارت ديگر تراكم از مباني اصلي ساماندهي شهري، سامان دادن و . است

براي طبقه بندي و . يت در فضاي شهري استتوازن بخشيدن به توزيع جمع
  :شود مي شهري از سه روش زير استفادههاي  بررسي نحوه توزيع تراكم در عرصه

  
  روش توزيع چاركي

آماري بر پايه تراكم از حداقل به حداكثر مرتب هاي  در اين روش، تراكم حوزه
با سپس . شده و به چهار قسمت مساوي از نظر تعداد حوزه تقسيم گرديد

تحت اشغال آنها، جدول هاي  و مساحتها  چاركي براي تراكمهاي  تشكيل دامنه
   )١٢٧، ١٣٨٢مطيعي . (گردد مي زير تنظيم
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  ۱۳۸۵آماري در سال هاي  توزيع جمعيت و تراكم بر مبناي چارك:  ۲جدول 
  درصد مساحت  مساحت   درصد جمعيت  جمعيت  شماره چارك
  ۷/۷۰  ۱۱۶۳۴  ۳۵/۲۵  ۳۰۱۹۳۲  چارك اول
  ۴۵/۱۴  ۲۳۷۸  ۰۵/۲۴  ۲۸۶۳۹۲  چارك دوم
  ۵۲/۹  ۴/۱۵۶۶  ۱۶/۲۵  ۲۹۹۷۰۷  چارك سوم
  ۳۳/۵  ۸۷۹  ۴۴/۲۵  ۳۰۳۰۱۲  چارك چهارم

  مهندسين مشاور و محاسبات نگارنده: مأخذ
  

 ۷۰درصد از جمعيت بيش از  ۲۵ با توجه به جدول زير، در چارك اول تراكم،
ي كه در چارك چهارم درصد از مساحت شهر را در اشغال خود دارند؛ در حال

درصد مساحت را به خود اختصاص داده است كه  ۳/۵جمعيت تنها  ۴/۲۵حدود 
محدودي از شهر و پراكندگي هاي  بيانگر تمركز نسبتاً زياد جمعيت در بخش

 ۶/۵۰به عبارت ديگر . باالي آن در مناطق وسيعي از محدوده مورد مطالعه است
  .كنند مي شهر زندگي درصد مساحت ۱۵درصد جمعيت در كمتر از 

  
  ۱۳۸۵آماري در سال هاي  برمبناي دهك توزيع جمعيت و تراكم:  ۳جدول 
  تراكم  درصد مساحت  مساحت  درصد جمعيت  جمعيت شماره دهك

۱  ۱۲۲۱۹۸  ۲۶/۱۰  ۸۹۸۸  ۶۲/۵۴  ۶/۱۳  
۲  ۱۱۴۰۵۸  ۵۸/۹  ۱۸۹۵  ۵/۱۱  ۶۰  
۳  ۱۲۱۹۶۵  ۲۴/۱۰  ۱۳۱۵  ۰۰/۸  ۹۳  
۴  ۱۲۳۲۲۶  ۳۵/۱۰  ۱۰۴۹  ۳۸/۶  ۱۱۸  
۵  ۱۰۸۷۹۸  ۱۴/۹  ۷۷۷  ۷۲/۴  ۱۴۰  
۶  ۱۲۴۰۳۵  ۴/۱۰  ۵/۷۳۲  ۴۵/۴  ۱۶۹  
۷  ۱۱۲۶۴۰  ۴۶/۹  ۴/۵۵۷  ۳۹/۳  ۲۰۲  
۸  ۱۲۱۰۵۰  ۱۶/۱۰  ۴۹۰  ۹۷/۲  ۲۴۷  
۹  ۱۲۲۱۹۸  ۸۲/۹  ۳۵۹  ۱۸/۲  ۳۴۰  
۱۰  ۱۱۴۰۵۸  ۵۹/۱۰  ۳/۲۹۳  ۱۷/۱  ۳۸۹  

  ۱۳۸۷مهندسين مشاور سبزينه راه، 
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  روش توزيع دهكي
آماري، ابتدا هاي  بر مبناي دهك براي بررسي تراكم ناخالص شهر تبريز

آماري بر اساس تراكم به صورت نزولي تنظيم و به ده قسمت مساوي هاي  حوزه
شود و سپس نسبت جمعيت و مساحت در هر  مي از نظر تعداد ناحيه تقسيم

  .گردد مي طبقه مشخص
آماري جمعيت و مساحت نيز مانند شاخص قبلي، هاي  بررسي دهك 

ري كه دهك اول دهد به طو مي ايش جمعيت را نشانهماهنگي شديد در پخش
درصد از سطح شهر را به خود اختصاص داده،  ۵۴/ ۶درصد از جمعيت  ۲۶/۱۰با 

درصد از سطح شهر  ۸/۱درصد از جمعيت فقط  ۵۹/۱۰در حالي كه دهك آخر با 
بر ابر  ۳/۵برابر و دهك اول  ۶به عبارت ديگر دهك آخر . را اشغال نموده است

بر پايه يك بررسي همه . اده استكمتر از ميانگين جمعيت را در خود جاي د
نفر در  ۶۰۰تا  ۲۵۰جانبه كه توسط سازمان ملل انجام شده، تراكم خالص حدود 

بهينه فرض شده كه معادل ) در رابطه با زير ساخت ها. (هكتار از نظر اقتصادي
بر اساس  )۱۵۸، ۱۳۷۲بني اعتماد . (نفر است ۳۰۰تا  ۱۵۰تراكم ناخالص بين 

مواجه ها  با افراط و تفريط در توزيع تراكم ۸۵‐ ۷۵ه اين شاخص ما در ده
  .هستيم

  
شهر تبريز بر اساس دو روش شكست طبيعي و هاي  طبقه بندي تراكم: ۴جدول 

  آماري بر مبناي نفر در هكتارهاي  چارك
  آماريهاي روش چارك روش شكست طبيعي نوع تراكم

  ۱‐۹۵ ۱‐۱۰۲ تراكم كم
  ۹۵‐۱۵۲ ۱۰۲‐۲۰۰ تراكم متوسط

  ۱۵۲‐۲۴۴ ۲۰۰‐۳۳۲ اكم زيادتر
  ۲۴۴‐۶۵۴ ۳۳۲‐۶۵۴ تراكم خيلي زياد

  ۱۳۸۷مهندسين مشاور سبزينه راه، : منبع 
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  )بر اساس نفر در هکتار. (جمعيت شهري تبريز توزيع تراکم:  ۲نقشه 

  
  

  روش شكست طبيعي 
 مورد استفاده قرارها  روش ديگري كه در طبقه بندي و تحليل تراكم

در اين روش با استفاده از نقاط . ت طبيعي استگيرد روش شكس مي
، ۱۳۸۴قرباني . (شود مي شكست منحني توزيع تراكم، طبقه بندي انجام

شهري را از يك هاي  فوق، طبقه بندي تراكمهاي  به كار گيري روش )۱۷۱
هاي آماري تغيير خواهد  رويه توصيفي به يك رويه منطقي مبتني بر تحليل

در شهر تبريز بيانگر نكات چندي است كه به ها  متحليل توزيع تراك .داد
  :گردد مي اختصار به آنها اشاره

  :ژگي زير است نواحي كم تراكم داراي يكي از سه وي) الف
توان به  مي عمده شهري در آنها كه از جمله اين نواحيهاي  وجود كاربري ‐

 محدوده بازار، پادگان نظامي، دانشگاه تبريز، منطقه صنعتي غرب شهر،
  .فرودگاه تبريز و ژارك ايل گلي اشاره كرد

اخير چه به صورت هاي  اراضي و نواحي جديد االحداث شهر، كه طي سال ‐
آماده سازي و چه به صورت خودرو هاي  برنامه ريزي شده از طريق طرح

شكل گرفته و هنوز به جمعيت پذيري كامل نرسيده اند و وجود قطعات 
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بزرگ قطعات مسكوني و درصد پايين تراكم خالي زياد در اين بافت، اندازه 
 .رود مي مذكور به شمارهاي  ساختماني از عوامل كم تراكم بودن بافت

باير و موات هاي  وجود اراضي قابل توجهي از باغات، اراضي كشاورزي، زمين ‐
در داخل شهر كه با توسعه شهر به داخل آن كشيده شده وبه لحاظ 

 .شهري قرار نگرفته اندهاي  اربريقانوني تحت اشغال كهاي  محدوديت
فرسوده با قطعات مسكوني بزرگ در بافت مركزي شهر كه هاي  وجود بافت ‐

به علت دسترسي نامناسب در فرآيند بهسازي و احياء قرار نگرفته و از تراكم 
 )۱۵۵، ۱۳۸۴قرباني . (جمعيتي پاييني برخوردار است

  :اند بافت شهري متجليمدتاً در دو نوع نواحي داراي تراكم متوسط ع) ب
از فضا اي  كه بخش عمده) پيرامون بافت تاريخي( .بافت مركزي شهر ‐

نه چندان زياد از هاي  و با فاصله. به كاربري مسكوني اختصاص يافته است
  .كنند مي اصلي ارتباطي با مركز شهر دسترسي پيداهاي  طريق شبك

بعد از انقالب ي ها جديد شهري كه قبل از انقالب يا سالهاي  بافت ‐
احداث شده و فرآيند جمعيت پذيري آنها تا حدودي كامل شده كه از جمله 

  .توان از محالت وليعصر، زعفرانيه و پرواز نام برد مي آنها
  نواحي داراي تراكم زياد ) ج
مناطق حاشيه نشين شمال و جنوب شهر كه اكثر نواحي متراكم و فشرده را  ‐

واحي پر شيب، آسيب پذير و با تسهيالت حداقل شود و عمدتاً در ن مي شامل
  .قرار گرفته است

مناطق تفكيك شده توسط اشخاص حقيقي و مالكان بزرگ كه اين اراضي  ‐
هاي  شود و با استاندارد مي بيشتر در جنوب غربي و شمال غربي شهر ديده

  .حداقل و عمدتاً مسكوني تفكيك شده است
با هاي  ني شهر كه بصورت مجموعه سازياز بافت مياني و پيراموهايي  بخش ‐

مهندسين . (قبل و بعد از انقالب احداث شده اندهاي  تراكم زياد در سال
  )۳۵۴، ۱۳۸۴مشاور عرصه 

  
  



  هوشنگ سرور، اميد مبارکي و صديقه اميري 
  

132 

 

  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

  بررسي وضعيت موجود تراکم ساختماني در بافت قديم شهر تبريز
تراکم ساختماني مفهومي کيفي بوده و ميزان آن از شهري به شهر ديگر و 

اصوالً . طق مختلف يک شهر ممکن است باهم تفاوت داشته باشدحتي در منا
شکل گيري تراکم ساختماني زياد نتيجه عملکرد عوامل اقتصادي و مکانيزم بازار 

بدين سان که وقتي شهرها در مسير رشد و توسعه خود با . باشد مي زمين شهري
. يدي اخيرعامل تول .شوند مي تقاضاهاي فراوان و عرضه محدود در زمين مواجه

يابد در چنين شرايطي استفاده  مي تبديل به کاال شده و ارزش مبادالتي) زمين(
ها  موثر از زمين به عنوان منبعي کمياب توجيهي اقتصادي يافته و سرمايه گذاري

بلند هاي  شهري که تبلور فضايي آن به شکل احداث ساختمانهاي  در زمين
   )۸۵، ۱۳۸۳منتظري . (گيرد مي مرتبه است رونق

امروزه با توجه به روند روبه رشد شهرها و کمبود منابع، از جمله زمين براي 
توسعه افقي و افزايش هزينه احداث زير ساخت ها، افزايش تراکم ساختماني يک 
ضرورت است و اين افزايش بايد با يک برنامه منطقي و همه جانبه نگر و جامع 

د و توسعه ي شهري، کمترين آثار همراه باشد، تا ضمن تأمين اهداف روبه رش
مراکز  )۸۲، ۱۳۸۶پورجعفر و ادب خواه . (وارد شودها  سوء محتمل بر ساير بخش

از جمله عوامل و متغيرهايي هستند که بر چگونگي توزيع تراکم در سطح ها  شهر
 شهر موثرند و در بيشتر موارد، موجب افزايش تراکم جمعيتي و ساختماني

اين که در شهر تبريز تقريباً بافت قديم شهر با مرکز آن شوند با توجه به  مي
به طوري که به دليل واقع شدن در مرکز شهر باالترين ارزش . مطابقت دارد
ها،  اداري، تجاري، آموزشي، هتلهاي  تمرکز انواع فعاليت. زمين را دارد

کرده  تراکم ساختماني بااليي را در اين محدوده از شهر ايجاد... وها  مسافرخانه
افزوني ارزش زمين شهري و اجاره در اين محل، نشانگر رقابت شديد براي . است

لذا تبديل اين . زمين و محل در اين ناحيه، به دليل دسترس پذيري آن است
محدوده به گسترش عمودي، يکي از راههاي برآوردن تقاضا و افزايش ميزان 

  . فضاي موجود است
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  ۱۳۸۵اني شهر تبريز در سال سطح بندي تراكم ساختم: ۳نقشه 

  
  

، تراکم )درصد ۶۰. (تراکم کم( .دهد مي نشان همان طور كه نقشه باال هم
) درصد ۲۲۰. (، تراکم زياد)درصد ۱۸۰. (، تراکم متوسط)درصد ۱۲۰. (نسبتاً کم

محدوده بافت قديم و اطراف آن از  )درصد  ۲۲۰باالتر از . (و تراکم بسيار زياد
و لذا اين نيازمند يك . لي زياد و زيادي برخوردار بوده استتراكم ساختماني خي

بازنگري و برنامه ريزي دقيق و علمي در مورد برنامه ريزي كاربري اراضي در اين 
محدوده از شهر است و گرنه در آينده نتايج و مشكالت بسيار زيادي در 

و حمل ونقل، آلودگي محيط زيست، فشار بر تأسيسات . (مختلفهاي  زمينه
  .موجب خواهد شد) ...تجهيزات شهري، و

  
  اثرات تراكم ساختماني بر سطح معابر و شبكه ترافيك شهري

تراكم ساختماني و ايجاد ساختمانهاي بلند مرتبه تأثيرات كمي و كيفي 
از جمله آنها، حجم بزرگي از . مهمي بر فضاهاي شهري و سيستم دسترسي دارند

از اين رو . دهند مي نموده و نيز جهتسفرهاي درون شهري را توليد و جذب 
با توجه به حجم تقاضاي سفر توسط ها  شبكه دسترسي پيرامون بلند مرتبه

ساكنين آنها، هميشه تحت تأثير فشار ترافيكي قرار دارند؛ لذا اگر برنامه ريزي و 
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 مرتفع با شبكه حمل ونقل شهري هماهنگ نگردد،هاي  مكانيابي ساختمان
فرهودي و . (شت كه مشكالت حمل ونقل شهري افزايش يابدتوان انتظار دا مي

  )۷۷، ۱۳۸۰محمدي 
بر اساس آيين نامه طراحي راههاي شهري، اگر بخواهند هر نوع بنايي را به 
خياباني كه عملكرد آن شرياني است متصل كنند، بايد تأثيرات ترافيكي آن را 

د هماهنگي بين سنجش تأثيرات ترافيكي روشي است مؤثر براي ايجا. بسنجند
جديد حمل هاي  رشد جمعيت و توسعه شهر از يك سو و بهره مندي از سيستم

توان قبل از ايجاد  مي ونقل متناسب با آن، از سوي ديگر، با كمك اين روش
تراكم ساختماني، سطح خدمات ترافيكي فعلي و آينده را محاسبه كرد و با كمك 

سوء در سيستم حمل ونقل را بعد علمي، تغييرات حاصله و پيامدهاي هاي  روش
ايجاد تراكم ساختماني يا هر بناي ديگر بر اساس تعداد سفرهاي توليد و جذب  از

پيشنهادي، عوارض ناشي از احداث اين هاي  شده ارزيابي نمود و با كمك طرح
صورت گرفته در اين هاي  بررسي )۵۷، ۱۳۷۴زريوني . (بناها را از بين برد

هاي  محل احداث بسياري از ساختمانها و كاربري دهد كه مي خصوص نشان
ساخته شده در اين بخش از شهر بدون مطالعه بوده و موجب مشكالت ترافيكي 

  .زياد در اين منطقه شده است
  

  عوامل موثر بر تراکم و پراکنش شهري: ٢نمودار 

  
  Peiser 72 ,2000: منبع
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  حجم حمل و نقل شهر تبريز
هاي  ژگي ميليون نفر است، اما بنا به وي ۴/۱جمعيت كنوني شهر تبريز   

هزار نفر نيز از مناطق پيراموني وارد اين  ۴۰۰‐۵۰۰كالنشهري اش روزانه حدود 
شود يا از  مي شوند و بيشتر مقصد سفرهاي روزانه يا به بافت قديم منجر مي شهر
 ميليون نفر را در خود جاي ۲بنابراين شهر تبريز روزانه حدود . گذرد مي آن
شامل ـ  دهد براي جابجايي اين جمعيت دو سيستم حمل و نقل عمومي مي

و يك سيستم حمل ونقل خصوصي وجود دارد ـ  راني اتوبوس راني و تاكسي
ميليون سفر در  ۵۰/۲مطابق با آخرين برآوردهاي مشاورين حمل ونقل، حدود 

ني بوس و ميها  درصد آن بر عهده اتوبوس ۲۹شود كه  مي سطح شهر تبريز توليد
درصد نيز شامل  ۳۸و مسافربرهاي شخصي و ها  درصد بر عهده تاكسي ۳۳ها، 

ميزان سفر با توجه به . وسايل نقليه شخصي و وانت بارها و ساير وسايل است
سفر براي هر نفر و تراكم نفر در  ۴/۱ميليون نفري، حدود  ۱/ ۴جمعيت حدود 

اتوبوس و تاكسي در بافت بيشتر ايستگاههاي . نفر است ۲وسيله نقليه كوچك 
دستگاه  ۳۸۰۰شهر جمع شده اندو در وضع موجود حدود ) قديم( .مركزي

دستگاه اتوبوس در سيستم حمل ونقل عمومي وجود دارند،  ۵۵۰تاكسي و حدود 
 خودرو به صورت غير مجاز در اين سيستم فعاليت ۱۱۵۰۰عالوه بر آن حدود 

ر حمل ونقل، بخش بزرگي از آنها، از مشاوهاي  كنند كه مطابق با نمونه گيري مي
و زمينه ساز انواع مشكالت در سطح . آيند مي پيرامون شهر تبريز به اين شهر

اتالف زمان در جريان سفرهاي روزانه  )۱۳۸۶شهرداري تبريز، . (شهر شده است
اجتماعي زندگي در شهرهاي بزرگ است به هاي  داخل شهر که يکي از هزينه

دگي روزمره ساکنان اين بخش از شهر تبريز نيز مصداق صورت چشمگيري در زن
 از مهمترين داليل مؤثر در تراکم باالي وسايط نقليه در شهر تبريز. کند مي پيدا
ارتباطي نسبت به هاي  توان به مواردي از قبيل توان پايين کشش شريان مي

خودروهاي موجود، عدم التزام مقامات شهري به اصول و قوانين شهرسازي، 
تجاري هاي  مسکوني و مجتمعهاي  فقدان کاربري پارکينگ در سطح غالب واحد

و نيز کمبود آن در سطح اين مناطق، عدم اجراي نظام منطقه بندي و 
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پيشنهادات طرح جامع مصوب، بي توجهي به قوانين و مقررات راهنمايي و 
  . اره کردرانندگي از سوي رانندگان وسايط نقليه و حتي مردم و عابران پياده اش

  
  مناطق داراي تراکم وسايط نقليه در شهر تبريز: ۴نقشه 

  
  

  علل مشكالت ترافيكي بافت قديم شهر تبريز
بودن شهر تبريز مانند بسياري از شهرهاي ايران اي  با توجه به تك هسته

شهر وجود ) بافت قديم. (بيشترين تقاضاي سفر روزانه در رابطه با منطقه مركزي
روز افزون وسايل نقليه مشكالت و معضالت مركز شهر را در افق دارد و افزايش 

از آنجايي كه نقشه شهر تقريباً شعاعي بوده و . كوتاه مدت افزايش داده است
با بافت كالبدي ) بافت قديم. (جاذب سفر در منطقه مركزيهاي  تمركز كاربري

حمل  قديمي و معابر كم عرض، نشانگر عدم تناسب طراحي اين بافت با عصر
اما در كل مهم ترين مشكالت . ونقل پيشرفته مشكالتي را موجب شده است
  :توان بدين گونه بيان كرد مي ترافيكي بافت قديم و بخش مركزي شهر تبريز را

است كه در محدوده مركزي و بافت قديم اي  ساختار شبكه شهر تبريز به گونه ‐
د و محورهاي اصلي آن آن، آثار تاريخي و مراكز مهم و بزرگ واقع شده ان
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كه به دليل بافت خاص محدوده، . باشد مي داراي حجم تردد قابل توجهي
امكان تعريض شبكه در بسياري از نقاط وجود نداشته و يا بسيار پر هزينه 

  .است
تعداد مراكز توليد و جذب كننده سفر در بافت قديمي شهر تبريز، سفرهاي  ‐

نه تنها به ها  اد نموده كه اين حركتبسياري را در شبكه ي اين منطقه ايج
كنند، بلكه با ايجاد آلودگي  مي آثار تاريخي و زيباي اين شهر آسيب وارد

اندازند؛ محيط اين گونه مناطق  مي بسيار، سالمت شهروندان را به خطر
  .شهري براي گردشگران نيز بسيار ناخوشايند است

  رشد بي رويه جمعيت شهر تبريز ‐
  ت قديمي شهر بافت سنتي باف ‐
ساختمان استانداري، . (به دليل استقرار برخي عملكردهاي فرا منطقه اي ‐

در اين محدوده، ) توريستيهاي  ساختمان بانك مركزي، وجود بازار و جاذبه
پرترافيك بوده و از طرفي بين هاي  اين بخش از شهر جزء خيابانهاي  خيابان

  .تناسب الزم برقرار نيستها  حجم سفرها و عرض سواره روي اين خيابان
توريستي و تاريخي بافت قديم شهر، سهمي از جذب سفرهاي هاي  جاذبه ‐

  .شهري را به خود اختصاص داده و بر مشکالت ترافيکي شهر افزوده است
  ها  كمبود پاركينگ و مكان يابي نامناسب پاركينگ ‐
  افزايش بي رويه خودروي شخصي و موتور سيكلت  ‐
  د سواره و پياده زائهاي  تردد ‐
  ها  ناهم خواني كاربري ‐
  ناهماهنگي ميان ادارات مسئول و ناآشنايي با اهميت ترافيك ‐
نبودن متولي مشخص در ابعاد آموزش ترافيك و نبود مديريت واحد در  ‐

  ترافيك شهري
  كمبود امكانات و عوامل اجرايي و انتظامي ‐
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  مانيراهبرد متراكم سازي و افزايش ارتفاع ساخت
استفاده از ارتفاع براي افزايش تراكم از دير باز مورد توجه تصميم گيران 

بعد از جنگ جهاني دوم هاي  مسائل شهري بوده، اما در شهرسازي مدرن در سال
اصولي بر آن تنظيم گرديده، تا از پيامدهاي منفي اين مقوله كاسته شود در اصل 

انات فني مدرن براي احداث منشور آتن ضمن تأكيد بر استفاده از امك ۲۸
انتخاب : دارد مي بلند، داليل استفاده از آنها رابه اين ترتيب بيانهاي  ساختمان

چشم انداز مطلوب، جستجوي هواي بهتر، آفاتاب گيري كاملتر و در خاتمه امكان 
همچنين در اصل . بوجود آمدن خدمات اجتماعي و همگاني در نزديكي منازل

بايست با فاصله زيادتر از يكديگر ساخته  مي بلندهاي  نافزايد ساختما مي ۲۹
شوند و گر نه ارتفاع آن به جاي آنكه سازنده بهبودي باشد، تنها به وخيم تر 

بدين  )۱۹۳۳لوكوربوزيه، . (كند مي كردن وضعي كه در حال وجود دارد كمك
ضاي باز ترتيب در اين منشور افزايش تراكم ساختماني عمدتاً در رابطه با تأمين ف

گيرد، با وجود اين در تجارب جهاني بلند  مي و بهبود محيط زيست مطلوب انجام
مرتبه سازي جهت افزايش تراكم ساختماني در مناطق شهري بيشتر با بازنگري و 

شهري از يك هاي  و شبكهها  تأسيساتي، زير ساختهاي  تجديد نظر در ظرفيت
مجاور و مرتبط با منطقه متراكم و كاربردهاي اراضي ها  طرف و بررسي فعاليت

در اين راستا  )۴۰ ،۱۳۸۰عرب بالغي . (ساختماني از طرف ديگر همراه است
دهد كه برج سازي با شهرسازي در هم  مي تجربه سياتل و سانفرانسيسكو نشان

 ۵برلين بر ارتفاع . آميخته و هر جاي شهر نمي توان تراكم ساختماني ايجاد كرد
ر صورت افزايش يكي دو طبقه، يعني طبقات ششم و هفتم طبقه تأكيد دارد و د

بنابراين در نظر . نشيند مي به ترتيب براي ايجاد تعادل در مقياس ديد ناظر عقب
ساختماني نه عنصر شهري داراي  بلند مرتبه به مثابه عنصرهاي  گرفتن ساختمان

غربي  ارتباط با محيط پيرامون، تكرار اشتباه پر هزينه بخش مركزي شهرهاي
 )۱۳۴، ۱۳۷۹توسلي . (است كه در شهرهاي بزرگ كشور در حال انجام است

تراکم ساختماني هر چند از الزامات توسعه ي شهرهاي بزرگ براي فائق آمدن بر 
فضايي است ليکن اين راهکار، بايستي در راستاي بهره گيري از هاي  محدوديت
، )هها و تقاطع اصلي گره. (، ارتباطي)چشم اندازها. (طبيعيهاي  پتانسيل
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در . صورت گيرد) ايجاد فضاي باز. (وکالبدي) مراکز اداري و خدماتي. (اقتصادي
جمعيتي باال، تحليل هاي  واقع براي افزايش تراکم ساختماني جهت نيل به تراکم

طبيعي، زير ساختي و خدماتي هر کدام از مناطق و نواحي شهري هاي  آستانه
صميمات موضعي موجب اغتشاش و ناامني در جزء ضروريات است و اتخاذ ت

بدين ترتيب افزايش تراكم ساختماني بر خالف آنچه كه در  .منطقه خواهدشد
تبريز معمول است بايستي داراي رابطه منطقي از نظر طراحي و برنامه ريزي با 

  .فضاي شهري باشد
 

  نتيجه گيري
ه به عنوان فضاي شهري است که هموارهاي  تراکم يکي از مهمترين مشخصه

يکي از اصول مبنايي در ديدگاههاي اکثر دانشمندان مسائل اجتماعي، اقتصادي 
و کالبدي شهري مورد توجه قرار گرفته و در اکثر موارد از مالکهاي تميز 

تراکم ساختماني همواره به عنوان يک . سکونتگاههاي شهري به شمار آمده است
تواند  مي واقع، اين پديده از سويي در. پديده مهم و اساسي مورد بحث بوده است

به بسياري از مسائل شهري مانند کمبود زمين، مسکن، بهينه نمودن هزينه 
پاسخ داده و از سوي ديگر ... تأسيسات شهري، جلوگيري از رشد افقي شهرها و 

مانند افزايش تراکم جمعيتي و هايي  خود پديد آورنده مشکالت و نارسائي
از جمله ترافيک . (تأسيسات زير بنايي و خدمات شهريساختماني، اختالل در 

  .در فضاي شهري باشد... ،تأثيرات نامطلوب کالبدي و زيست محيطي و )شهري
دراين مقاله که به بررسي تأثيرات افزايش تراکم ساختماني بر شبکه حمل 

  : آيد مي پرداخته ايم اين نتايج به دست ونقل بافت قديم شهر تبريز
شهر تبريز بيشتر در بخش مرکزي شهر  )با رشد ارگانيک. (ديميمحورهاي ق )۱

  .قرار دارند
ساختمان استانداري، . (به دليل استقرار برخي عملكردهاي فرا منطقه اي )۲

در اين محدوده، ) توريستيهاي  ساختمان بانك مركزي، وجود بازار و جاذبه
ه و از طرفي بين پرترافيك بودهاي  اين بخش از شهر جزء خيابانهاي  خيابان

  .تناسب الزم برقرار نيستها  حجم سفرها و عرض سواره روي اين خيابان
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بين کاربري زمين و دسترسي، يک رابطه متقابل وجود دارد و اين امر در  )۳
مرکز شهر اصفهان کامالً مشهود است؛ به نحوي که به علت وجود 

هاي  ني و جاذبهدرماـ  مهم تجاري، آموزشي، اداري، بهداشتيهاي  کاربري
شود و يا از  مي گردشگري، تعداد سفرهايي که به اين منطقه از شهر ختم

 گذرد، بسيار زياد بوده و عامل اصلي ترافيک زياد منطقه مي مرکز شهر
  .باشد مي

در بافت قديمي شهر تبريز مشکالت ترافيکي زيادي از جمله قديمي بودن و  )۴
، کمبود )براي تعريض خيابان. (در عين حال با ارزش بودن بافت منطقه

پارکينگ، حجم زياد سفرها و تعداد مراکز توليد کننده و جذب کننده سفر 
  .وجود دارد

حمل نقل شهري در بافت مرکزي شهر، هاي  براي بهبود و ساماندهي سيستم
راهي جز حفظ تعادل و توازن بين سه عنصر جمعيت، خدمات و حمل ونقل از 

ي حمل ونقل با برنامه ريزي کاربري زمين و هماهنگي طريق تلفيق برنامه ريز
توان با بهبود مديريت حمل ونقل  مي آنها با تغييرات تراکم وجود ندارد بنابراين

واقعي حمل ونقل از هاي  شهري، افزايش کارايي سيستم اتوبوس راني، اخذ هزينه
مل پياده و دوچرخه در شهرها به حهاي  وسائط نقليه شخصي و بهبود شبکه

به طورکلي براي بهبود وضعيت . ونقل پايدار در چارچوب شهر فشرده دست يافت
  :دسترسي در شهرهاي بزرگ اهداف زير مورد تأکيد است

تشويق پياده روي و دوچرخه سواري، به عنوان جانشين مناسب ماشين و  )۱
  طراحي محورهاي پياده در مرکز شهر با هدف فرهنگي، تجاري و تفريحي

  بر مبناي نياز انسان نه ماشينطراحي  )۲
  اولويت دادن به وسايل نقليه عمومي در مرکز شهر )۳
  فسيلي براي بهبود کيفيت هواهاي  تالش در جهت کاهش مصرف سوخت )۴
  مختلط و نزديکي محل کار به محل زندگيهاي  استفاده از کاربري )۵
والني در سطح باال بردن تراکم تا حد معقول براي کاهش نياز به سفرهاي ط )۶

  شهر
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تراکم ساختماني هر چند از الزامات توسعه ي شهرهاي بزرگ براي فائق  )۷
فضايي است ليکن اين راهکار، بايستي در راستاي هاي  آمدن بر محدوديت

گره هها و . (، ارتباطي)چشم اندازها. (طبيعيهاي  بهره گيري از پتانسيل
) ايجاد فضاي باز. (وکالبدي) يمراکز اداري و خدمات. (، اقتصادي)تقاطع اصلي
هاي  در واقع براي افزايش تراکم ساختماني جهت نيل به تراکم. صورت گيرد

طبيعي، زير ساختي و خدماتي هر کدام از هاي  جمعيتي باال، تحليل آستانه
  .مناطق و نواحي شهري جزء ضروريات است
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