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 چکیده
به  یابیبرای دست شناخت الگوی کالبدی شهر و تالش داریبه توسعه شهری پا لیدر راستای ن یاز موضوعات اساس

وش رفشـرده اسـت.  یالگـو یمبنـا محالت بر فرم تیمطالعه سنجش ظرف نیفرم شهری مطلوب است. هدف ا

 یمنظور گـردآورباشـد. بـهیم یو به لحاظ هدف از نوع کاربرد یلیتحل-یفیاز نوع توص تیپژوهش به لحاظ ماه

بندی اطالعات استخراج و طبقه یشده است. برااستفاده رانیمرکز آمار ا 1390 سال یآمار یهااطالعات از بلوک

گانه  22اختالط محالت  زانیم نییتع یبرا یآنتروپ شده است. از روش( بهره گرفتهGIS) افزارپژوهش از نرم نیا

ن نشا جی( استفاده شد. نتاCOPRASوش کوپراس )رفرم محالت از  یبندمنظور رتبهبه وشده است، شهر استفاده

شـهرک  ،ک سـاحلیدر محـالت شـهر یمطلـوب تیوضـعاز مرتبط با فرم فشـرده  یاصل یهادهد که شاخصمی

 یسازی الگـوپیاده یبرا یمساعدتر طیمحالت از شرا نیارند و ابرخورد یریوزنخست ودانشگاه، شهرک آزادگان 

 ریاخـتالف را بـا سـا نیشـتریآمده بدسـتبه Qjمقـدار کـه سرروزه یبیهایی مثل بمحله لیفشرده برخوردارند، و

رم فـ ،ر محـالترشـد در اکثـ یالگـو جی. طبق نتاستا الزم برخوردار و ظرفیت لیپتانس نیاز کمتر داردمحالت 

 تیریو مـد ی صـحیحزیربرنامـه هیدر ساو م فشرده فر یایدهد که در صورت توجه به مزارا نشان می ایپراکنده

 .نماید جادیمحالت ا یرا برا یشتریب یداریپاتواند میکارآمد، 
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 مقدمه

در  توانـدمی کـه اسـت، موفق شهرهای از بسیاری در روزمره زندگی پیچیده واقعیت کنندهمنعکس شهری فشرده ساختار

 هـااین .باشـد صـادق گیرندمی شکل ارتباطی مسیرهای امتداد در که ارگانیک نیز و طولی شعاعی، شهرهای الگوی مورد

ــل در کــه هســتند شــهرها الگوهــایی از ــدازه، مقابیش گســترش و شــدن پخــش مقاب ــدکرده ومــتازان ــوابخش و ) ان ن

اند. ادعاشـده اسـت تأکید بر ارتباط فرم شهری و کیفیت زندگی داشته« شهر فشرده»های (. بیشتر تئوری1387همکاران،

عـ  حمایـت از مشـاغل و شود و عالوه بر ایـن باتر میتر و سرزندهمتراکم سازی شهری باع  ایجاد نواحی شهری امن

توانـد ازنظـر (. ایده شهر فشـرده میJeriks et al,1996:11) شودهای محلی و تعامالت اجتماعی شهری میسرویس

(. اما در این میان، Elkin et al,1991:19) باشدونقل عمومی و سودمند میصرفه، مشوق حملبهمصرف انرژی مقرون

هـا و ییوجـود دارد کـه عمـدتاً توسـط آمریکا« تردهحومـه گسـ»ای دفـاع از ایـده هایی با ایده شهر فشرده و برمخالفت

 (.Gordon et al,1991:416) اندشدهها مطرحاسترالیایی

ظرفیت  های دیگری مثل ظرفیت کاربری اراضی، تراکم، نهایت اشباع، یاکه به نام« ظرفیت پذیرش»در بیان شهرسازی 

وار اسـت سازمانی( آن اسـت) های فضاهای کالبدی و پذیرش نهادیپایه سنجش قابلیتشود، بر تحمل نیز نامیده میقابل

دیگر، ظرفیـت عبارتشـود. بـههای جغرافیایی یا فرایندهای جمعیت شناختی نیز احاطه و تنظـیم میوسیله محدودهکه به

ه و بـر آن، ظرفیـت توسـعصورت یکپارچه میزان زمین در دسترس، قـوانین توسـعه منطبـق پذیرش فرایندی است که به

دهد. هدف ایـن ریزی متراکم و فشرده را توأمان در محیط سکونتی موردتوجه قرار میها و ضوابط برنامهارتقای زیرساخت

ها بلندمدت از حد آن فراتر نرود. بینیفرایند این است که رشد و توسعه متناسب با ظرفیت پذیرش صورت گیرد و در پیش

شـبکه  خورداری ازبه موقعیت و رعایت مواردی نظیر دسترس مناسب به مراکز کار و تجارت، برظرفیت پذیرش همچنین 

 شـود، ربـط دارد. ازهایی کـه موجـب توسـعه و عـدم توسـعه محـدوده سـکونتی نیـز میآب و فاضالب، و سایر شاخص

 هـاسـاکنان آن زندگی رد سیاسا نقش دارای شهری حیات هایسلول عنوانبه شهرها مسکونی محالت دور، هایگذشته

های هنگفتی به ای( در محالت طی سالیان بسیار و با صرف هزینههای محلهظرفیت) امکانات و تجهیزات موجود .اندبوده

های موجود دهی ظرفیتها از دو جنبه اهمیت دارد: اول اینکه از حداکثر توان خدمتوجود آمده است. توجه به این ظرفیت

 ایجـاد بـه کمتـری ای، نیـازهای توسعه محلهزای شهری باوجود ظرفیتهای دروندوم اینکه در توسعهباید استفاده کرد؛ 

همراه  و افقی صورتبه وماًعم کشورمان شهرهای با توجه به اینکه توسعه کالبدی .بود خواهد تازه امکانات و هازیرساخت

 از هاسـتفاد بـا شـهری زایدرون توسـعه الگـوی عرضـه اسـت؛ الجـرماندازی به اراضی کشاورزی اطراف شهرهبا دست

 و شـود شهرها کشاورزی اطراف یاراض به اندازیدست مانع هم تا دارد، نیز مضاعف ضرورت ایتوسعه محله هایظرفیت

 از استفاده. دهد کاهش کانام حد تا کشور اقتصادی جدید را بر ساختار هایشهرک و محالت ایجاد گزاف هایهزینه هم

 خاصـی اهمیـت از اجتمـاعی و محیطییسـتز اقتصـادی، علـل ای در کشورهای پیشـرفته بـهتوسعه محله یهاظرفیت

کنند و لـذا ای استفاده میهای توسعه محلهبرخوردار است. به همین علت برای دستیابی به توسعه پایدار شهری از ظرفیت

ای، مشخص کردن سهم هـر یـک از های محلهیتهای نیل به توسعه پایدار شهری، شناسایی ظرفترین گامیکی از مهم

 های الگوی توسعه پایـدار شـهری اسـتهای موجود با ظرفیتها در امر توسعه و میزان مطابقت امتیازات ظرفیتظرفیت

(Antrop,2005:31تأکید .) ناسـب بـه لحـاظ شناسایی فرم محالتی است که دارای ظرفیت و پتانسـیل م بر مقاله این

 مـا، کشـور ریزی برای دستیابی فرم پایدار شـهری اسـت. متأسـفانه درهای فرم فشرده جهت برنامهژگیبرخورداری از وی

های برای ارائه شاخص ایزمینه مطالعه، این رودمی امید و است صورت گرفته آن کمتری درباره تخصصی مطالعه تاکنون

صـورت گرفتـه  یاخلـو د یخـارج قـاتیاز تحق یتعداد، 1. در جدول شماره باشد آتی هایپژوهش و مطالعات بهتر جهت

 .ایمصورت خالصه ذکر کردهمرتب با موضوع موردمطالعه را به
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 قیصورت گرفته در ارتباط با موضوع تحق یو داخل ی. مطالعات خارج1جدول شماره 

 جینتا قیعنوان تحق محقق

 رهنما و عباس زاده
1385 

مطالعه تطبیقی سنجش 
ــــراکنش  ــــه پ -درج
فشــــــــــــردگی در 

شهرهای سـیدنی النک
 و مشهد

شهر  شهر سیدنی تک مرکزی بوده و با الگویکالن نتایج نشان داد
ی ادففشرده انطباق زیادی دارد. شهر مشهد دارای یک الگوی تص

ر دازیادی برخور یاست که توزیع جمعیت در سطح آن از پراکندگ
 .است

 مثنوی
1382 

ـــــدار و  توســـــعه پای
ـــد پارادایم ـــای جدی ه

شــهر  توســعه شــهری:
 فشرده و شهر گسترده

 تری را برایکه شهر فشرده شرایط مطلوب کندمیبیان این پژوهش 
دسترسی بهتر شهروندان به خدمات شهری با رضایتمندی در 

 .آوردسفرهای پیاده فراهم می

 ینوابخش و کفاش
1387 

مفهوم شـهر فشـرده و 
 های شهری پایدارفرم

بطه سه راقایماولین نکته،  رد:نتایج این پژوهش بر دو نکته تأکید دا
یطی، ها و منابع محمیان توسعه پایدار، زندگی در چارچوب ظرفیت

ند دستیابی به برابری و عدالت اجتماعی، و جامع بودن فرای
گیری است. نکته دوم، مقایسه میان رابطه اجزای تصمیم
ه مدل شهر فشرده ب پایدار است که از شهریدهنده توسعه تشکیل
جود وار آید. باید توجه داشت که بیش از یک مدل شهر پایددست می

ه توان بها میهای مشترکی دارند، ازجمله آنها ویژگیدارد. این فرم
 دیگر،یک فشردگی، کاربری مختلط، شبکه معابر در ارتباط درونی با

مدیریت شهری خوب  ب و کنترل محیطی وونقل عمومی مناسحمل
 .اشاره کرد

 رانمشکینی و همکا
1389 

: یپراکنش شهر یالگو
ــ ــه شناس ــاد،  ،یگون ابع

 یرهـایها و متغکیمتر
 در ظهور آن رگذاریتأث

 یکنش شهرپرا یامدهایترین پپژوهش نشان داد مهم نیا جینتا
 فقدان ،یکشاورز یهانیزم بیتخر ،زیستمحیط بیتوان به تخریم

ی نرژاافزایش مصرف  ،یزوال شهر ،یکیباز، مشکالت تراف یفضاها
 هیلواسطه کاهش میزان استفاده از وسایط نقو ایجاد آلودگی به

سواری؛ افزایش مصرف انرژی در روی و دوچرخههمگانی، پیاده
ه فضا ب ندهیفزا صیواحدهای مسکونی باز و تک خانواری، تخص

های کانمبردن مفهوم اجتماع و فقدان  نیاز ب نگ،یها و پارکجاده
 .اشاره نمود یخیتار

 و نورلندهولدن 
2005 

شـهر  یسه چالش بـرا
 کیــعنوان فشــرده بــه

 یشهر داریفرم پا

 یاربرک اتیخصوص انیم یاکه رابطه دادنشان نتایج این پژوهش 
از  هاهیافت نیونقل وجود دارد. اخانوار و حمل یو مصرف انرژ نیزم

 .کندمی تیحما داریفرم شهر پا کیعنوان شهر فشرده به

 

 نظری مبانی

 .دارد وجود داریعنیم روابط «فشردگی» و «تراکم» مفاهیم و «پایدار شهر» مفهوم میان است داده نشان جدید تحقیقات

 سـو،یک از شهرها کالبدی ردگیفش و جمعیتی تراکم میان رابطه خصوص در آمدهعملبه مطالعات دستاوردهای مجموعه

 در «فشـرده شهر» نظریه بچارچو در امروزه دیگر، یسو از محیطیزیست هایآسیب و انرژی مصرف میزان در تقلیل و

 .(46:1379 گلکار،) است مطرح شهری طراحی ادبیات

اند، تراکم سازی است. مکتب شیکاگو از اولـین های بارز شهر فشرده که مکاتب مختلفی به آن توجه داشتهیکی از ویژگی

رداخته و در روند تکاملی خود تشکیل مکتب مدرنیسم را پ سازیبلندمرتبهمکاتبی است که در اوایل قرن بیستم به تشویق 
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 اوج بـه دوم جهـانی جنـگ از بعد دهه یک در که کارکردگرایی، یا مدرنیسم مکتب .(217:1391،یاریسبب شده است. )ز

 رفـع بـرای سازیبلندمرتبه. کرد ایفا نقش شهرها عمودی رشد گیریشکل در فکری هایجنبش سایر از بیش رسید، خود

 مکتب بعدازآن. شودمی محسوب آن پیروان هایخواسته ترینمهم از عمومی، ونقلحمل به دادن اهمیت و مسکن لمعض

 بافـت ایجـاد و داشته توجه پراکنده هایحومه ساماندهی به اجتماعی، روابط بهبود برای و مدرنیسم نقد در انسانی آمایش

 در نیـز مدرنیسـمپست . مکتب(همان. )است دانسته مطلوب تعادلم شهر یک ایجاد برای را هاکاربری آمیختگی و فشرده

 شـهری محیط کیفیت ارتقای دنبال به پایدار توسعه دیدگاه کردن مطرح با بیستم قرن آخر هایدهه در مدرنیسم به انتقاد

 بـا انطباق در ،خودروها نسبی کنترل و پیاده حرکت تشویق ها،کاربری اختالط همچون آن شدهارائه اصول از برخی. است

 (.88: 1382قربانی، و پورمحمدی) باشدمی فشرده و متراکم شهرسازی اصول

. از دهه کندیم یادیزشهر فشرده کمک  دهیا جیبه تروی، کیو اکولوژ یطیمح هاتیتوج شیو افزا داریتوسعه پا تیمحبوب

ان معتقدنـد از محققـ یبعض .پرداختند یبیکتر یهاتیفعال یفشرده و دارا یاز شهرها یبانیبه پشت عمدتاً قاتیتحق 1990

ر و فراغـت د کنند، چـرا کـه کـاریسفر ارائه م یکاهش مصرف سوخت برا یبرا یاتازه یهافشرده فرصت یکه شهرها

جهت موردتوجـه هسـتند کـه هـم فشرده ازاین ی(. شهرهاNewman & Kenworthy,1989:23) هستندکنار هم 

 .دریـتواند مورداسـتفاده مجـدد قـرار بگیم یشهر یهانیشود و هم زمیحفاظت م سوی لبه شهرآن ییروستا یهانیزم

 یهااسیتواند در مقگردد. فرم فشرده می تیخوبی تقوتواند بهمی یزندگ تیفیک ت،یاز جمع ییباال تمرکزهایبا  نیهمچن

لسـتان و در انگ یشـهر یهاهکـدهد ریـنظ دیـجد کـامالً یهاهسکونتگا جادیشهر تا ا یبکار رود، از توسعه درون یمختلف

اسـت کـه در  ریپذطافانع یساختار ی(. فرم شهر فشرده داراBreheny,1992:241متحده )ایاالت رد نینو شهرسازی

 یحدوده عمومممشخص است، که در آن  کامالً یعموم یفضا کی یفرم دارا نیمرتبط هستند ا گریکدیها به آن بخش

 یجتمـاعااکز خدمات کار، مدارس و مر یها، منازل افراد را با محلگریکدیشهر به  مهم یهابر اتصال بخش وهشهر عال

کنـد کـه شـهر یدعـا منمـود، ا تیاز شهر فشرده حما اًیکه قویی، اروپا ونیسیسازد. گزارش سبز کمیمرتبط م یحیو تفر

گلسـتان شـرده در انشهر ف دهیگردد. ایم یزندگ تیفیک یسازد و موجب بهبودیم داریپا یطیرا مح یشهر یفشرده نواح

تـه شـد. در بـه کـار گرف یداریـدر مقابـل مسـئله ناپا یاستراتژ کیاز  یعنوان بخششده و در سراسر اروپا بهداده جیترو

از  ییروسـتا یهـانییابـد(، زمیمصـرف سـوخت کـاهش م نی)بنـابرا ابـدییتر فواصل سـفر کـاهش مفشرده شهرهای

ر تتر و مسـتقلانخـودگرد یلـمح یشـوند و نـواحیم یبانیپشـت یو امکانات محل تالیمانند، تسهیوساز مصون مساخت

 (.Williams et al,2000:1) شوندمی

 

 پژوهش روش

پیمایشـی  –اسـنادی  تحلیلـی و –توصـیفی  یهـاو در تدوین این تحقیـق از روش باشدینوع تحقیق حاضر کاربردی م

 شدهادهاستف ، نظریات و تجربیات موجودهایدگاهد یآوربرای جمع یابخانهاز روش اسنادی و مطالعه کتا شده است.استفاده

 یشـده اسـت. بـرااستفاده رانیـار امرکز آمـ 1390سال  یآمار یهااطالعات از بلوک یمنظور گردآوربههمچنین  .است

ظرفیـت سـنجی و  منظوربـهشـده اسـت. ته( بهـره گرفGISافـزار )پـژوهش از نرم نیـبندی اطالعات ااستخراج و طبقه

گیری های تصـمیمشده است. مدل کوپراس ازجملـه مـدلبندی محالت ازنظر فشردگی از مدل کوپراس بهره گرفتهرتبه

متضـاد  اغلـب کـه معیارهـا، از ایمجموعـه در نظر گرفتن با تا دهداجازه می گیرندگانباشد که به تصمیمچند معیاره می

بپـردازد  گیریفراینـد تصـمیم در هاگزینـه از ایمجموعـه توصـیف یـا و کـردنمرتـب  بنـدی،رتبه انتخـاب، به هستند،

(Chandra Daset al,2005: 234مدل کوپراس از چند مرحله تشکیل .):شده است که به شرح زیر است 

 شده؛طراحی معیارهای بر اساس موجود وضع ماتریس گام اول: تشکیل
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 وزن دهی؛ هایروش از یکی سبر اسا معیارها از هریک وزن محاسبه: دوم گام

 گیری؛تصمیم ماتریس نرمالیزه کردن: سوم گام

  
 .است معیار هر ازای به گزینه هر مقدار 𝑥𝑖𝑗 و باشدمی ام i معیار وزن qi اینجا در که

 شده؛ نرمالیزه معیار وزن مجموع محاسبه: چهارم گام

 محاسـبه منفی معیارهای وسیلهبه که هاییجایگزین و +𝑠𝑗 شوندمی اسبهمح مثبت معیارهای وسیلهبه که هاییجایگزین

 :شوندمی محاسبه زیر فرمول بر اساس −𝑠𝑗 و+ 𝑠𝑗 مجموع. گویندمی −𝑠𝑗 شوندمی

 
اهمیـت . شـودمحاسـبه می (-) و منفـی ()+ مثبت معیارهای بر اساس که است جایگزین معیارهای بندیرتبه: پنجم گام

 :شودزیر محاسبه می فرمول طبق Aj جایگزین هر از Qj نسبی

 
باشـد  تـربزرگ 𝑄𝑗 مقدار هرچه .شودمی انجام مرحله این در که است 𝑄𝑗 بر اساس هاجایگزین بندیاولویت: ششم گام

 Dey, P. K) دارد را مقدار باالترین همیشه آل ایده جایگزین .است بندیاولویت در جایگزین آن باالتر رتبه دهندهنشان

et al,2011:102.) 

 مقـدار. شوندمی مشخص (𝑁jرخ )نباالترین  با اندداشته گانه 19 معیارهای لحاظ به را وضعیت بهترین که هاییجایگزین

Nj شودمحاسبه می زیر فرمول بر اساس جایگزین هر برای: 

𝑄𝑗 و است هر جایگزین اولیه امتیاز 𝑄𝑚𝑎𝑥 باشـد مـی آلایـده زینبـه جـایگ متعلـق درواقـع که است قدارم باالترین

(Antucheviciene et al,2011:322.) 

 

 مطالعه مورد محدوده

 1919 بربالغ مساحتی ابلسرب شهر. است بابلسر شهرستان توابع از مازندران استان در بابلسر شهر تحقیق، این مکانی قلمرو

 اسـتان مرکـزی قسـمت در رسـتانشه ایـن داده است.در خود جای 1395سال را در  نفر 59966 بربالغ جمعیتی هکتار و

 شهرسـتان بـه غـرب زا و جویبـار شهرستان به شرق از بابل، شهرستان به جنوب از خزر، دریای به شمال از و قرارگرفته

 در شـهر گسـترش دولتـی، هایسـاختمان و هـاخیابان ها،میدان احداث با رضاشاه دوره در. است محدودشده کنارفریدون

 بابلسـر شهر کالبدی توسعه در عمده عامل سه طورکلیبه. گرفت صورت آن سوی دو در و بابل رود رودخانه محور امتداد

 محـور و محـور کنـاره یا ایادهج ارتباطی شبکه خزر، دریای بابل رود، رودخانه: از اندعبارت که است داشته مستقیم تأثیر

 محورهـای در و مرکـزی بخـش اطـراف بـه شهر کالبدی گسترش عامل سه این برآیند و یجهنت. بابل به بابلسر ارتباطی

 شـهر، اصـلی هـایخیابان شـبکه. باشـدمی ودو محلـهبیست دارای شهر این. است شده سبب را شرقی -غربی و جنوبی

 خطـوط ایـن کـه است حالی در این و پیوندندمی هم به شهر مرکز در شهر خروجی محور سه امتداد در شعاعی صورتبه

قـدمی و همکـاران، ) نـدارد فعالیـت و جمعیـت لحاظ به شهر امروزی وضعیت با تناسبی و بود اول پهلوی دوره به مربوط

5:1392). 
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 شهر بابلسر جغرافیایی . موقعیت1شکل 

 

     هایافته و بحث

تصال، تمرکز و ای اختالط کاربری، تراکم، تعیین فرم محالت شهر بابلسر از پنج شاخص اصلی فرم یعن منظور ارزیابی وبه

شـوند کـه در ادامـه هایی تقسـیم میها بـه زیرشـاخهشده است. هرکدام از این شـاخصها استفادهدسترسی به زیرساخت

 پردازیم.تفصیل به آن میبه

 تراکم 

 تراکم جمعیت

 منـاطق یـا شـهر قلمـرو رد را شـاخص ایـن طورمعمولبـه .است هکتار در نفر معموالً و سطح واحد در جمعیت معنای به

 مـوردنظر فیـاییجغرا مسـاحت بـر جمعیت تقسیم حاصل شاخص این .گویندمی نیز مسکونی ناخالص تراکم، شهریدرون

باشـد. گانه بابلسـر در سـطح متوسـط تـا کـم می 22طورکلی میزان تراکم جمعیت در سطح محالت . بهباشدمی( )محله

تـرین محلـه شـهر محلـه ارد و کـم تراکمدنفر در هکتار جمعیت  81قائم است که تنها ترین محله شهر شهرک پرتراکم

 نفر در هر هکتار جمعیت دارد. 1پارکینگ است که کمتر از 

 تراکم کلی مسکونی

های شهرک قائم و شهدا محله باشد. محلهمی جغرافیایی مساحت بر مسکونی واحدهای تعداد تقسیم حاصل شاخص، این

ی را در بـین محـالت واحد مسکونی در هر هکتار، دارای بیشترین تراکم کلی مسـکون 7/20و  1/24رتیب با هرکدام به ت

واحـد  2/0باشـد. همچنـین محلـه پارکینـگ بـا تر این محـالت میدهنده بافت متراکمباشند این موضوع نشانشهر می

وریسـتی و تفریحـی بـودن تکه عمدتاً به خـاطر های شهر دارد حلهمترین تراکم را در سطح مسکونی در هر هکتار پایین

 محله پارکینگ و قرار داشتن تعداد زیادی از مراکز اقامتی و تفریحی در این محله است.

 تراکم ساختمانی

تراکم ساختمانی برابر است با نسبت سطح زیربنای ساختمان )در تمام طبقات( به مساحت قطعه زمین. تـراکم سـاختمانی 
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کنـد امـا نـوآوری و گذارد؛ شکل و فاصله خاصـی را تعیـین نمیها روی زمین تأثیر میله ساختماندر حجم، شکل و فاص

دهد. در این تحقیق درصد تراکم ساختمانی مسکونی موردبررسی قرارگرفتـه اسـت. ایـن درصـد در انتخاب را افزایش می

سطح باالتری قرار دارد که به ترتیب سطح محالت شهرک قائم و شهرک دانشگاه نسبت به سایر محالت شهر بابلسر در 

های مسکونی در سطح ایـن محـالت تری از ساختماندهنده تراکم بیشتر و فشردهباشد که نشاندرصد می 1/57 و 7/62

 باشد.می

 
 . توزیع تراکم در سطح محالت شهر بابلسر2جدول 

درصد تراکم 
 ساختمانی

تراکم کلی 
 مسکونی

تراکم 
 جمعیت

صد تراکم در ردیف نام محالت
 ساختمانی

تراکم کلی 
 مسکونی

تراکم 
 جمعیت

 ردیف نام محالت

 1 هاپارکینگ 63/0 2/0 7/31 12 علوم پایه 33/3 3/1 1/8

 2 کتی بن 36/39 9/12 8/35 13 شهرک آزادگان 71/16 7/5 2/36

 3 میاندشت 30/14 2/5 5/28 14 شهرک ساحلی 08/66 9/19 9/50

 4 جوادیه 25/58 3/17 3/44 15 اهشهرک دانشگ 39/47 3/15 1/57

 5 آبادهمت 71/55 17 8/56 16 یور محله باال 67/25 9/7 1/34

 6 بی سرروزهبی 61/32 4/9 4/40 17 یور محله 23/67 20 2/46

 7 بازار محله 33/44 4/15 6/40 18 شهرک قائم 36/81 1/24 7/62

 8 محلهسادات 14/56 3/18 7/37 19 آبادکاظم 67/34 7/10 1/54

 9 ولیعصر 70/22 3/7 7/24 20 جواهری 12/22 8/4 3/10

 10 وزیرینخست 62/7 6/1 5/3 21 شهدا محله 69/61 7/20 7/48

 11 آبادمیرعلی 89/3 3/5 7/9 22 قائمیه 69/20 1/4 9/28

 

 
 توزیع انواع تراکم در سطح محالت شهر بابلسر .2شکل 

 

 اتصال

 یارتباطات فضـا تعداد باشد، بیشتر اتصال مقدار هرچه که معنا بدین .باشدمی فضایی تباطار معنی به اتصال عینی مفهوم

 .کرد بیان دسترسی را کاربردی آن مفهوم توانمی. است بیشتر فضاها دیگر و موردنظر

 تراکم بلوک

پذیری باشـد اتصـال باشد. هرچه تعداد بلوک بیشـترهر هکتار می در شدهشمارش هایبلوک تعداد ،شاخص نیمنظور از ا

 061/0دارای بیشترین تراکم بلوک و محله علوم پایه با رقـم  845/0دهد. محله شهرک ساحلی با رقم باالتر را نشان می
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 باشد.دارای کمترین تراکم بلوک در بین محالت شهر می

 تراکم خیابان

اسـاس شـهرک قـائم و  نیـ. بـر اکل مساحت محله اسـتمحله به یشاخص، نسبت مساحت شبکه ارتباط نیمنظور از ا

 برخوردارند. زانیم نیمترمربع در هر هکتار از کمتر 9/620با رقم  هیسهم و محله علوم پا نیشتریاز ب یشهرک ساحل

 کل نسبت شبکه ارتباطی

 حلهورمیاساس محله  نیر اب. استشهر  هایابانیکل مساحت خهر محله به ابانیشاخص، نسبت مساحت خ نیمنظور از ا

آبـاد و های پارکینـگ، همتمحلهکل شهر را به خود اختصاص داده و  یسهم از شبکه ارتباط نیشتریب 109/0 با رقم باال

 مقدار برخوردارند. نیاز کمتر 069/0و  076/0، 091/0شهرک آزادگان به ترتیب با ارقام 

 

 بابلسر شهر محالت انواع اتصال در سطح. 3 جدول

نسبت شبکه 
 ارتباطی کل

تراکم 
 یابانخ

تراکم 
 بلوک

نسبت شبکه  ردیف نام محالت
 ارتباطی کل

تراکم 
 خیابان

تراکم 
 بلوک

 ردیف نام محالت

 1 هاپارکینگ 128/0 5/1429 091/0 12 علوم پایه 061/0 9/620 035/0

 2 کتی بن 581/0 7/2132 032/0 13 شهرک آزادگان 273/0 5/1616 069/0

 3 میاندشت 225/0 1145 043/0 14 شهرک ساحلی 845/0 7/2861 029/0

 4 جوادیه 608/0 2/2232 026/0 15 شهرک دانشگاه 532/0 6/2240 026/0

 5 آبادهمت 391/0 7/1710 076/0 16 یور محله باال 285/0 8/2070 109/0

 6 بی سرروزهبی 187/0 4/1141 046/0 17 یور محله 429/0 1/2203 042/0

 7 بازار محله 427/0 2040 044/0 18 شهرک قائم 514/0 2/2876 019/0

 8 محلهسادات 301/0 4/1849 048/0 19 آبادکاظم 240/0 1/1400 052/0

 9 ولیعصر 226/0 3/1435 037/0 20 جواهری 163/0 2/1350 036/0

 10 وزیرینخست 177/0 4/973 022/0 21 شهدا محله 441/0 5/2125 028/0

 11 آبادمیرعلی 427/0 6/1182 025/0 22 قائمیه 271/0 1462 055/0

 

 تراکم تقاطع

بسـت( های بنکوچـه انتهـای نـه ه،چهـاررا یا راهتقاطع سه یعنی واقعی های)گره هایتقاطع تعدادشاخص،  نیمنظور از ا

 .داد خواهـد نشـان را بـاالتر اتصـال تماالًاح و های بیشترتقاطع باالتر هکتار(. عدد )مانند سطح هر واحد شده درشمارش

باشند بـه شده در محالت شهدا محله، یورمحله، که جزو محالت مرکزی شهر و با تراکم باال میهای شمارشداد تقاطعتع

 .57/2، 67/2اند از: ترتیب عبارت

 های متصلنسبت گره

تعـداد  بـر تقسیم هاخیابان اد تقاطعتعد یعنی ها است،گره کل تعداد بر تقسیم واقعی هایتعداد گره ،شاخص نیمنظور از ا

ه باالترین مقدار در بین محالت شهر بابلسر نشان است ک 1این نسبت برای شهرک ساحلی  .هابستبن اضافهها بهتقاطع

 از بـاالتر سطح یک علمی، فرل ازلحاظ بست وکوچه بن کمی تعداد دهدمی نشان باشد، باالتر مقدار دهد؛ هرچه اینمی

 دهد.پذیری پایین را نشان میکمترین مقدار را دارد که اتصال 509/0نسبت  همچنین میاندشت با .دارد اتصال وجود

 نسبت ارتباطات به گره

باشـد. بست( در سـطح محـدوده موردمطالعـه میها و یا انتهای یک بنها )تقاطعبر تعداد گرهمعادل تعداد ارتباطات بخش

های سـایر محلـه با محله پارکینگ دارای بیشترین اختالف های شهر در تقریباً در سطح مشابهی قرار دارند امااکثر محله
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 .دهدمی را نشان بیشتر این محله پذیریاتصال عدد این قرار دارد. نخست جایگاه در 6/5790 رقم با باشد ومی شهر
 

 بابلسر شهر محالت انواع اتصال در سطح .4 جدول

نسبت ارتباطات 
 به گره

تراکم 
 تقاطع

نسبت شبکه 
 ارتباطی کل

نسبت ارتباطات  ردیف نام محالت
 به گره

تراکم 
 تقاطع

 شبکه نسبت
 کل ارتباطی

 ردیف نام محالت

 1 هاپارکینگ 21/0 869/0 6/5790 12 علوم پایه 31/0 566/0 8/1129

 2 کتی بن 94/1 649/0 9/711 13 شهرک آزادگان 67/0 694/0 7/1661

 3 اندشتمی 95/0 509/0 8/610 14 شهرک ساحلی 55/1 1 3/1840

 4 جوادیه 348/2 578/0 9/549 15 شهرک دانشگاه 449/1 803/0 6/1241

 5 آبادهمت 81/1 592/0 9/559 16 یور محله باال 448/1 577/0 6/825

 6 بی سرروزهبی 41/1 540/0 5/436 17 یور محله 57/2 582/0 9/498

 7 بازار محله 342/2 589/0 5/513 18 شهرک قائم 95/1 644/0 2/947

 8 محلهسادات 05/2 560/0 3/504 19 آبادکاظم 41/1 577/0 2/572

 9 ولیعصر 22/1 575/0 2/673 20 جواهری 93/0 540/0 784

 10 وزیرینخست 38/0 634/0 1603 21 شهدا محله 67/2 581/0 8/461

 11 آبادمیرعلی 91/0 542/0 6/697 22 قائمیه 33/1 550/0 5/600

 

 اختالط 

 بریاختالط کار

گشته و موجبات  اتریتر، پوایمن یشهر یهامحدوده جادیها موجب ایکاربر دیشود که تشدیشهر فشرده ادعا م هینظردر 

 اتبـه امکانـ شـتریب یو درنتیجـه دسترسـ یو تعامـل اجتمـاع شتریب یعدالت اجتماع ،یاز تجارت و خدمات محل تیحما

 مقـدار یا حجم دهندهنشانها که یا تراکم کاربری کثرتری از شاخص در این تحقیق برای ارزیابی اختالط کاربشود. یم

های تعیین کثرت یا تـراکم از روش نسـبت مسـاحت شده است. همچنین از میان روشباشد استفادهها میکاربری اختالط

 یری تغییـرات،گانـدازه بـرای آنتروپـی روشـی شـاخصشده است. ها با استفاده از شاخص آنتروپی شانون استفادهکاربری

 در نـاهمگن صـورتهـا بهکاربری که است دهنده مقدارینشان (؛ وTurner et al,2001:19) است تنوع یا پراکندگی

 در هـایکاربری تمـام کـه افتـدمی اتفاق و وقتی است همگونی دهندهنشان صفر مقدار. اندشدهپخش یا توزیع محله یک

 دارای مختلف هاکاربری توسط موردنظر منطقه یعنی کامل است؛ ناهمگونی یمعن به یک مقدار. باشند نوع از یک منطقه

 (.Song & Knaap,2004:666) است یکنواخت توزیع

گانه بابلسر میزان اختالط فقـط در سـطح محلـه پارکینـگ دارای  22شده در سطح محالت های انجامبا توجه به بررسی

نتروپـی بـرای آدیگر محالت شهر است؛ میزان اختالط با استفاده از روش ها در مقایسه با تری از کاربریتوزیع یکنواخت

 324/0، 385/0وزیری و یورمحله به ترتیـب آبادمیر، نخستهای علیباشد. این عدد برای محلهمی 827/0محله پارکینگ 

 باشد.می 433/0و 
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 ها در سطح محالت بابلسر. میزان اختالط کاربری5جدول 

 ردیف نام محالت کاربری اختالط ردیف ام محالتن کاربری اختالط

 1 هاپارکینگ 827/0 12 علوم پایه 555/0

 2 کتی بن 585/0 13 شهرک آزادگان 517/0

 3 میاندشت 538/0 14 شهرک ساحلی 512/0

 4 جوادیه 600/0 15 شهرک دانشگاه 651/0

 5 آبادهمت 615/0 16 یور محله باال 581/0

 6 بی سرروزهبی 672/0 17 یور محله 433/0

 7 بازار محله 561/0 18 شهرک قائم 548/0

 8 محلهسادات 486/0 19 آبادکاظم 614/0

 9 ولیعصر 636/0 20 جواهری 552/0

 10 وزیرینخست 324/0 21 شهدا محله 497/0

 11 آبادمیرعلی 385/0 22 قائمیه 617/0

 

 درجه تمرکز 

دهد. ن میردنظر نشاس پراکندگی متغیرهای برگزیده را در سطح جغرافیایی موشاخص تمرکز، حدود نسبی تمرکز یا برعک

تر باشد نشانه تمرکـز آمده برای هر منطقه به یک نزدیکدستباشد. هرچه عدد بهمقدار این شاخص بین صفر تا یک می

ی متغیـر در سـطح گدهنده پراکنـدتر باشـد نشـانآن متغیر در سطح موردنظر است و هرچه این عـدد بـه صـفر نزدیـک

 باشد.جغرافیایی موردمطالعه می

 تمرکز اشتغال

شـده تمرکـز شـاغلین در محـالت باشد. با توجه به محاسـبات انجامکل شاغلین شهر میمنظور نسبت شاغلین منطقه به

حـالت شـهر بیشترین مقدار را در سـطح م 077/0و  089/0، 133/0ا ارقام آباد به ترتیب بمحله و کاظمآباد، ساداتهمت

وزیری دارای کمتـرین میـزان از تمرکـز شـاغلین آبادمیر، پارکینگ و نخسـتدهد. همچنین محالت علیبابلسر نشان می

 دهد.را نشان می 008/0و  003/0، 001/0باشند. تمرکز اشتغال برای این محالت به ترتیب عدد می

 تمرکز جمعیت

آبـاد، های همتباشد. بیشترین میزان این نسبت برای محلـههر میکل جمعیت شمعادل نسبت تعداد جمعیت هر منطقه به

دهنده تمرکـز بیشـتر باشد. که نشانمی 076/0و  082/0، 139/0باال است که مقدار آن به ترتیب محله و یورمحلهسادات

وزیری کـه تآبـادمیر. پارکینـگ و نخسـهای علیباشد. همچنین این نسبت برای محلهجمعیت در سطح این محالت می

 ت.اس 010/0و  002/0، 002/0گانه شهر دارند؛ به ترتیب عدد  22کمترین مقدار را در میان محالت 

 تمرکز مسکونی

های شـده محلـههای انجامکل مسکن شهر موردنظر. طبق محاسبات و بررسیعبارت است از نسبت مسکن هر منطقه به

باشند. مقدار این شاخص برای دو محلـه مـذکور، بـه ترتیـب ی میمحله دارای بیشترین تمرکز مسکونآباد و ساداتهمت

آبادمیر و پارکینگ مانند دو شاخص تمرکز اشتغال و جمعیـت کمتـرین های علیباشد. همچنین محلهمی 087/0و  138/0

 مقدار را در بین محالت شهر بابلسر دارند.

 



 89                                                              ....                                شهر فشرده الگوی بر اساس محالت فرم سنجی ظرفیت

 تمرکز ساختمانی

سـبت بـرای ینـد. مقـدار ایـن ننای ساختمانی شهر را تمرکز ساختمانی گوکل زیربنسبت زیربنای ساختمانی هر منطقه به

 013/0و  009/0، 002/0باشـند بـه ترتیـب وزیری و علوم پایه که دارای کمترین میـزان میهای پارکینگ، نخستمحله

که مقـدار آن بـه  باشدمحله و یورمحله میآباد، ساداتهای همتباشد. همچنین باالترین میزان این نسبت برای محلهمی

 است. 074/0و  086/0، 127/0ترتیب 
 

 . توزیع تمرکز در سطح محالت شهر بابلسر6جدول 

تمرکز 
 ساختمانی

تمرکز 
 مسکونی

تمرکز 
 جمعیت

 تمرکز
 اشتغال

تمرکز  ردیف نام محالت
 ساختمانی

تمرکز 
 مسکونی

تمرکز 
 جمعیت

 تمرکز
 اشتغال

 ردیف نام محالت

013/0  008/0  013/0  008/0 وم پایهعل   12 002/0  002/0  002/0  003/0 هاپارکینگ   1 

042/0  044/0  040/0  042/0 038/0 13 شهرک آزادگان   036/0  034/0  034/0  2 کتی بن 

041/0  037/0  037/0  040/0 033/0 14 شهرک ساحلی   041/0  041/0  041/0  3 میاندشت 

039/0  032/0  031/0  031/0 032/0 15 شهرک دانشگاه   037/0  038/0  903/0  4 جوادیه 

073/0  076/0  076/0  076/0 127/0 16 یور محله باال   138/0  139/0  133/0 آبادهمت   5 

074/0  070/0  072/0  073/0 056/0 17 یور محله   069/0  073/0  069/0 بی سرروزهبی   6 

035/0  029/0  030/0  030/0 061/0 18 شهرک قائم   061/0  054/0  057/0  7 بازار محله 

073/0  073/0  207/0  077/0 آبادکاظم   19 086/0  087/0  082/0  089/0 محلهسادات   8 

022/0  024/0  034/0  025/0 035/0 20 جواهری   034/0  033/0  035/0  9 ولیعصر 

049/0  050/0  045/0  046/0 009/0 21 شهدا محله   007/0  010/0  008/0 وزیرینخست   10 

040/0  040/0  044/0  043/0 020/0 22 قائمیه   001/0  002/0  001/0 آبادمیرعلی   11 

 

 هادسترسی به زیرساخت

 ،یشهر یهاساختریو ز ساتیسأرود. تیها به شمار ممحله یمکان تیدر موقع یدیعامل کل کیها رساختیبه ز یدسترس

 یاحـدهاوپـژوهش  نیـ. در اردیـگیاند، را در برمیشده، ثابـت و سـاختمانکه اکثراً احداث یاز عناصر شهر یعیوس فیط

آب،  یاساکن دارمشاخص درصد  نیمحاسبه ا یسنجش بوده است. برا یبرخوردار از آب، برق، گاز و تلفن مبنا ینمسکو

 نیکمتـر یبن دارایساس محله کتـا نیشده است. بر امشخص یآمار یهابرق، گاز و تلفن هر محله با استفاده از بلوک

 محلـه وب و گـاز آ نیاز تعداد مشـترک یسهم برخوردار نیکمتر یدارا نگیبرق، محله پارک نیمشترک یبرخوردار زانیم

 .باشندیتلفن محله م نیاز تعداد مشترک یبرخوردار زانیم نیکمتر یدارا یریوزنخست

 
 حالت بابلسرمهای مرتبط با انرژی در سطح درصد برخورداری از زیرساخت .7جدول 

 ردیف نام محالت برق گاز آب تلفن ردیف نام محالت برق گاز آب تلفن

 1 هاپارکینگ 100 15 65 90 12 علوم پایه 100 100 100 8/94

 2 کتی بن 3/96 3/96 3/96 3/94 13 شهرک آزادگان 8/98 8/98 7/98 2/91

 3 میاندشت 100 3/99 6/98 9/93 14 شهرک ساحلی 8/99 6/99 6/99 9/97

 4 جوادیه 100 100 100 1/81 15 شهرک دانشگاه 6/98 2/98 6/98 9/94
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 5 آبادهمت 4/99 3/99 2/99 4/87 16 یور محله باال 1/99 5/99 2/98 4/93

 6 بی سرروزهبی 8/97 1/98 2/97 1/90 17 یور محله 100 100 9/99 5/93

 7 بازار محله 99 9/98 99 1/95 18 شهرک قائم 1/99 1/99 1/99 6/93

 8 محلهسادات 2/99 3/99 2/99 88 19 آبادکاظم 100 100 100 89

 9 ولیعصر 100 100 8/99 4/90 20 جواهری 4/98 4/97 4/96 4/88

 10 وزیرینخست 100 100 100 9/77 21 شهدا محله 8/97 97 8/97 89

 11 آبادمیرعلی 100 100 100 100 22 قائمیه 99 99 9/96 9/84

 

 درصد مالکیت اتومبیل

ونقل عمومی، مصرف باالی سوخت یستم حملمد بودن ستوسعه به معنای ناکارآمالکیت باالی خودرو در شهرهای درحال

ری فرم تواند گویای ناپایداصورت غیرمستقیم میسواری و... است، بنابراین بهروی و دوچرخهو مناسب نبودن فضای پیاده

 نیـا زانیـم نیکمتـرآیـد. این شاخص از تعداد خانوار مالک خودرو تقسیم بر کل خانوار به دسـت می محله قلمداد شود.

ک دانشگاه اسـت، شهرک ساحلی و شهر یهامحله مربوط بهمقدار  نیشتریباشد و بیم 5/32 نگیمحله پارک ینسبت برا

رصـد د 9/64و  5/67 بیـها بـه ترتمحلـه نیـا ینسبت بـرا نیروند. مقدار ایشهر به شمار م یهای مرکزکه جزء محله

 .باشدیم

 لک اتومبیل( = درصد مالکیت اتومبیلکل خانوار محله موردنظر/خانوارهای ما)×100 
 

 اتومبیل در سطح محالت بابلسر مالکیت نسبت. 8جدول 

 ردیف نام محالت اتومبیل مالکیت نسبت ردیف نام محالت اتومبیل مالکیت نسبت

 1 هاپارکینگ 5/32 12 علوم پایه 5/56

 2 کتی بن 1/60 13 شهرک آزادگان 3/56

 3 شتمیاند 1/33 14 شهرک ساحلی 5/67

 4 جوادیه 5/47 15 شهرک دانشگاه 9/64

 5 آبادهمت 4/47 16 یور محله باال 7/45

 6 بی سرروزهبی 6/38 17 یور محله 3/49

 7 بازار محله 2/49 18 شهرک قائم 1/58

 8 محلهسادات 7/51 19 آبادکاظم 4/54

 9 ولیعصر 6/55 20 جواهری 8/49

 10 وزیرینخست 0/63 21 شهدا محله 9/44

 11 آبادمیرعلی 6/53 22 قائمیه 7/38

 

 تعیین فرم محالت شهر از طرق مدل کوپراس

محله بابلسر  22ر برای معیا 19منظور ظرفیت سنجی فرم محالت شهر بابلسر ابتدا در گام اول ماتریس اولیه بر اساس به
 ت.ار گرفموردمحاسبه قرتشکیل شد. در گام دوم، وزن هریک از معیارها از طریق روش آنتروپی شانون 
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 پی شانونآمده از طریق آنترودستوزن معیارهای به. 9جدول 

 ردیف معیار Z وزن ردیف معیار Z وزن

 1 کاربری اختالط + 0/0073 11 اشتغال تمرکز + 0/1019

 2 جمعیت تراکم + 0/1047 12 جمعیت تمرکز + 0/0974

 3 مسکونی کلی تراکم + 0/0953 13 مسکونی تمرکز + 0/1054

 4 مسکونی ساختمانی تراکم + 0/0543 14 ساختمانی تمرکز + 0/0815

 5 شهری بلوک تراکم + 0/0575 15 برق مشترکین + 0/0001

 6 تقاطع تراکم + 0/0561 16 آب مشترکین + 0/0013

 7 خیابان تراکم + 0/0240 17 گاز مشترکین + 0/0111

 8 کل ارتباطی شبکه بتنس + 0/0473 18 تلفن مشترکین + 0/0008

 9 متصل هایگره نسبت + 0/0069 19 اتومبیل مالکیت نسبت - 0/0075

 10 هاگره به ارتباطات نسبت + 0/1395 معیار 19مجموع 

 

  گام سوم نرمالیزه کردن ماتریس وضع موجود بر اساس رابطه:

 شود.ه میرکینگ برای شاخص اختالط کاربری صورت زیر محاسبه پاآمده برای محلدستبرای مثال عدد نرمالیزه شده به

 
 ر بابلسر.گانه شه 22های برای هریک از محله -ΣSjو  +ΣSjگام چهارم محاسبه

 هایا رتبه نسبی برای هریک از محله Qjگام پنجم محاسبه 

 .است گانه 19یارهای معجایگزین بر اساس  مشخص کردن نهایی گام ششم مرحله

 و  Qjهایی که دارای بیشـترین مقـدار شده است به این صورت است که محلهانجام Qjبندی که بر اساس مقدار رتبه

طور که در جدول نهایی نتایج ارزیـابی مـدل تر و پایدارتری برخوردارند. همانباشند نسبت به محالت دیگر از فرم فشرده

 وزیری نسبت به سـایر محـالتای پارکینگ، شهرک ساحلی، شهرک آزادگان و نخستهگردد محلهکوپراس مشاهده می

را به  و  Qjسرروزه و شهدا محله کمترین مقدار بیهای بیتری برخوردار هستند. و در مقابل محلهشهر، از فرم فشرده

 هر دارند.گانه ش 22تری نسبت به سایر محالت اند و فرم پراکندهخود اختصاص داده
 

 نتایج ارزیابی مدل کوپراس .10جدول 
 رتبه Sj -Sj Qj Nj+ محالت نام

 1 100 0/1343 0/00004 0/1326 هاپارکینگ

 10 65/35 0/0878 0/0004 0/0876 کتی بن

 14 62/59 0/0841 0/0002 0/0838 میاندشت

 17 60/63 0/0814 0/0003 0/0812 جوادیه

 15 60/76 0/0816 0/0003 0/0814 آبادهمت

 22 54/93 0/0738 0/0003 0/0738 بی سرروزهبی

 19 57/90 0/0778 0/0004 0/0778 بازار محله

 18 58/13 0/0781 0/0004 0/0779 محلهسادات
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 12 63/76 0/0856 0/0004 0/0854 عصرولی

 4 82/10 0/1103 0/0002 0/1100 وزیرینخست

 11 63/97 0/0859 0/0003 0/0857 آبادمیرعلی

 6 74/99 0/1007 0/0003 0/1005 علوم پایه

 3 82/56 0/1109 0/0002 0/1105 شهرک آزادگان

 2 83/25 0/1118 0/0002 0/1115 شهرک ساحلی

 5 76/64 0/1029 0/0003 0/1027 شهرک دانشگاه

 8 69/04 0/0927 0/0003 0/0925 یور محله باال

 20 57/85 0/0777 0/0004 0/0775 یور محله

 7 71/59 0/0961 0/0003 0/0959 شهرک قائم

 16 60/24 0/0809 0/0004 0/0807 آبادکاظم

 9 68/13 0/0915 0/0003 0/0913 جواهری

 21 56/90 0/0764 0/0003 0/0762 شهدا محله

 13 62/60 0/0841 0/0003 0/0838 قائمیه

 

 :شده استر سطح تقسیممحالت شهر به چها ،اتطبق نییفرم با استفاده از فرمول فاصله تعبندی طبقه برای

 

 بندی فرم محالت شهر بابلسر. طبقه11جدول 

 نوع فرم دامنه طبقاتی محالت

محله، بازار محله، سادات ه،یادمحله، جو وری ه،یقائم اندشت،یعصر، مولی ،آبادمیربی سرروزه، شهدا محله، علیبی
 آبادآباد، همتکاظم

 دهپراکن 073/0 - 088/0

 نیمه پراکنده 088/0 – 104/0 یجواهر ه،یبن، علوم پا یباال، شهرک قائم، کت ورمحلهی

 نیمه فشرده 104/0 – 119/0 وزیری، شهرک دانشگاه، شهرک آزادگان، نخستیشهرک ساحل

 فشرده 119/0 – 134/0 پارکینگ
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 گیرینتیجه

هـا از بح  نیـا شـتریبـا توسـعه درگرفتـه اسـت کـه ب یشـهر فرم نیبر سر رابطه ب ریزانبین برنامهی ادیز یهابح 

 نیـا ، بحـ نیـا نهیاست. زم نموده تیحماه کرداستفاده  یمختلط اراض یصورت فشرده و از کاربرکه به ییهاسکونتگاه

چنین بـا هم .میده خطر توسعه شهر نجات را از یباارزش کشاورز یاراض ،آرامش و شهر یاست که با حفظ محتوا دهیعق

ار شهری و درنتیجـه بـه کـاهش انتشـدرون یهاتوان به کاهش فاصله مسافرتیم یتراکم توسعه در داخل مناطق شهر

 ییکـارا و یجتمـاعا ییکـارا شـتر،ی. بـا تـراکم بمـودن قیسفر را تشو دارتریپا یهاوهیکمک و ش یامضر گلخانه یگازها

 گیرد.صورت می یجویی در مصرف انرژصرفه یاراض دیجد یشده و با کاربر شتریب یشهر هایمحله یصاداقت

در بین محالت شهر بابلسر تنها محله پارکینگ بـه  دهدگانه شهر فشرده نشان می 19های بررسی میزان تحقق شاخص

درصد از مساحت شـهر  10ریباً ین محله تقاتری قرار دارد. های فرم فشرده در وضعیت مطلوبلحاظ برخورداری از ویژگی

شـهرک  ،احلیشـهرک سـ محـالت را به خود اختصاص داده است.شهر  تیدرصد( از جمع 1)کمتر از  درصد 23/0تنها و 

الت نیمه فشرده را مح درصد از جمعیت شهر 7/11درصد از مساحت و  5/13با  یریوزدانشگاه، شهرک آزادگان و نخست

 5/18 درصـد از مسـاحت و 4/24 ی باو جواهر علوم پایه بن،یباال، شهرک قائم، کت هیورمحل محالت و دهند،تشکیل می

آمده دسـتهب Qjسرروزه مقدار یبیب مانند ییهادر محله ای را به وجود آوردند، اماپراکنده مهینفرم  درصد از جمعیت شهر

شـد در اکثـر ر یالگـو درمجموع،باشد. یم ردارالزم برخو لیپتانس نیاز کمتر ومحالت داشته  ریاختالف را با سا نیشتریب

دهند از فـرم ناپایـداری درصد از مساحت شهر را تشکیل می 52نفر، در حدود  36289بر که با جمعیتی بالغمحالت شهر، 

 قرار دارند.ه فشرد یسازی الگوپیاده توان گفت در اولویتبرخوردار بوده و می

 داریـه و پافرم فشرد یایمندی از مزابهره یبرا یشتریب تیو ظرف لیشهر از پتانس یغرب مهین یهامحلهها بر اساس یافته

به خلق  یهرش رانیمد رشتیقسمت شهر توجه ب نیبابل رود در ا رودخانهو عبور  ایبهتر به ساحل در یبرخوردارند. دسترس

 ریزیهتـوان بـا برنامـیم مچنینه. را ضروری ساخته استبه اهداف فرم فشرده  دنیمحور در جهت رس ادهیپ یهاابانیخ

زا و توسـعه درون ،شـهر هیـرویاز گسـترش ب یریجلـوگهمچـون هایی سیاست یاصول یو اجرا کارآمد تیریمد صحیح،

 تیـفیک نمـود و جـادیمحـالت ا یرا بـرا یداریـپاوجود در بافت، فرم مطلوب و مهکتار(  311های بایر )استفاده از زمین

 داد. شیسرروزه افزایبیب نچو یدر محالتویژه بهرا  یزندگ

تواند الگویی برای شناسایی فرم پایـدار های بکار رفته در این پژوهش تنها میها و روشدر پایان باید اذعان نمود شاخص

هدات و نتـایج جواب باقیمانده است، اما بر اساس مشـابه شمار رود. گرچه هنوز رابطه بین فرم و پایداری یک موضوع بی

های فشـرده شویم که محلههایی که در این پژوهش، استفاده شد، متوجه این مسئله میآمده و با توجه به شاخصدستبه

رایش بـه گـری بـاال، ازلحاظ کالبدی، زیرساختی، اجتماعی و اقتصادی وضعیت بهتری دارند و به دلیل کیفیت زیست پذی

پراکنده نظـر  واوصاف در مجادله بین طرفداران فرم فشرده  با همه این ها بیشتر از سایر محالت است، اماسکونت در آن

های دیگری نیز مورد ارزیـابی های بیشتر و در شهرها و محلهکنیم و معتقدیم این موضوع باید با شاخصقطعی ارائه نمی

 قرار گیرد تا سرانجام بتوان در این زمینه نظر و حکم قطعی بیان نمود.
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