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  چکیده

ابع و لزوم بهره وري عقالیی از امکانات موجود، اهمیت توجه افزایش روزافزون جمعیت شهري، محدودیت من
تـرین ابزارهـاي   به مقوله تراکم در شهرها را دوچندان می نماید. زیرا تعیین تراکم جمعیتی و ساختمانی از مهـم 

 نگرشـی  لـزوم  اسـاس،  ایـن  شهرسازي در راستاي تعادل بخشی و ایجاد نظم در سیستم پیچیده شهري است. بر
گـردد.  می احساس پیش از بیش شهري يهاپدیده سایر بر آن تاثیرات و شهري تراکم مبحث به عمیق و ايریشه
جهـت  اطالعـات   يمنظور گـردآور . بهباشدتوصیفی می-شناسی تحقیق حاضر مبتنی بر رویکردهاي تحلیلیروش

همچنـین بـراي    اسـت.  اسـتفاده شـده   رانیـ مرکز آمار ا 1395 سال يآمار يهااز بلوكبررسی تراکم ساختمانی 
ي مورد هاپرسش نامه جهت گردآوري داده 384ارزیابی سطح پایداري محالت شهر، با انجام یک تحقیق میدانی 

اي له کروسکال والـیس و آزمـون دوجملـه   ي مختلفی آماري از جمهانیاز تکمیل گردید. در این پژوهش از روش
و  دارد معناداري ساختمانی، تفاوت تراکم يهاگروه بین در استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که اختالف

توان اینطور بیان نمود یمحله اي در نقاط متلف شهر بابلسر از لحاظ تراکم برابر نیست. در واقع م پایداري میزان
اري با تراکم ساختمانی متفاوت از نظر پایداري کالبدي و زیست محیطی و اقتصادي تفاوت معناد هاکه بین محله

ي داراي ترکم متوسط ساختمانی از نظـر پایـداري کالبـدي، زیسـت محیطـی و اقتصـادي از       هاوجود دارد. محله
ي هـا فرهنگـی بـین محلـه   -محالت کم و پرتراکم (ساختمانی) وضعیت بهتري دارند. اما از نظر پایداري اجتماعی

این بعد از پایداري با تراکم ساختمانی در داراي تراکم ساختمانی متفاوت، تفاوت معناداري وجود ندارد و وضعیت 
  ندارد. قرار مناسبی وضعیت در پایداري نظر از بابلسر کلی طور ارتباطی ندارد. به هامحله

  
  بابلسر شهري، يهاپایداري، محله ساختمانی، تراکم: هاي کلیديواژه

  
  12مسئله مقدمه و بیان

ــابقه ــئله پیشــینه و س ــهري تــراکم مس  بــه  ش
ـــشهره ــتان دوران ايـ ــردد باس ــادوره در. برمیگ  يه

 يهــامحــدودیت بــا کــه شــهرهایی تــاریخی، مختلــف
 شـهر،  محصـوریت  زمـین،  محـدودیت  قبیل از توسعه،
 بوده روبرو غیره، و انعطاف غیرقابل دفاعی يهاسیستم

 يهادهه در. اند شده می متراکم عمودي صورتبه اند،

                                                             
این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول 1

  است. 
  f.allahgholitabar@stu.umz.ac.irنویسنده مسئول: *

 افقــی  رشــــــــگست و ســریع رشــد  نیــز، اخیــر
 توسـعه  از اعـم  جهـان،  ايــکشوره اغلب ايـــرهشه

 مواجـه  جـدي  مشـکالت  بـا  را توسـعه  حال در و یافته
ــزي و معینــی،( اســت ســاخته از  یکــی .)4:1382 عزی

اهداف اصلی برنامه ریزي شهري رسیدن بـه وضـعیتی   
است که انواع امکانات و فضاهاي شهري به اندازه کافی 

گیـرد.   و به نحـو مطلـوب در دسـترس جمعیـت قـرار     
حصول این امر، با ایجـاد تعـادل منطقـی بـین تـراکم      
ساختمانی، جمعیت و امکانات صورت میگیرد. با توجـه  

ي نامناسـب شـهرها تـا بـه امـروز،      هـا به اینکه، تـرکم 
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ي زندگی شهري گـذارده  هاتاثیرات بسیاري را بر بخش
اسـت و بـه ظهـور و تشـدید آلـودگی محـیط زیسـت،        

ــزایش ه  ــی، اف ــهمشــکالت ترافیک ــازین ــدي ه ، ناکارآم
اجتمـاعی،  توزیــع نامتعــادل خــدمات شــهري و عــدم  
مطلوبیت محیط منتهی گردیده است؛ لذا این پیامـدها  
بر ضرورت بررسی و تجزیه و تحلیل تراکم سـاختمانی،  

فرهنگـی، زیسـت   -از ابعاد مختلف اقتصادي، اجتمـاعی 
و شـرایط   هـا محیطی و کالبدي و متناسـب بـا ویژگـی   

ي توســعه پایــدار صــحه هـا س شــاخصبـومی و براســا 
 ).  3:1392 و پژمانفر، (پژوهی گذاردمی

 تجملـی،  صورت به غالبا سازي مرتبه بلند ایران، در
 اسـت. بـه   گرفتـه  شـکل  سـازي  بـومی  بدون و نمادین
 ایجـاد  آمـده، نشـانگر   عمل به يهابررسی دلیل همین
اسـت؛   شهروندان براى توجهی قابل منفى آثار و تبعات

 تضـعیف  بـراي  مناسـبی  بسـتر  و زمینـه  ترتیب این به
 فـراهم  شـهري  زنـدگی  کیفیت نزول و شهرها پایداري

    ).74:1390جهانی، و  (شماعی است گشته
ي اخیــر شــاهد ســاخت هــاشــهر بابلســر در ســال

ي هـا ي زیـادي بخصـوص در زمینـه سـاختمان    هاوساز
بـه   تـا مرتفع بوده است. در این پژوهش بـر آن شـدیم   

ي هـا تراکم ساختمانی بـر پایـداري محلـه   بررسی تاثیر 
ــی      ــاس در پ ــین اس ــر هم ــردازیم. ب ــر بپ ــهر بابلس ش

آیـا  پاسخگویی به این سوال در این پژوهش می باشیم: 
ــروه   ــین گ ــاداري ب ــه معن ــارابط ــراکم  ه ــف ت ي مختل

ساختمانی و سطح پایداري محالت شهر بابلسـر وجـود   
در زمینه موضوع مورد بحث تحقیقاتی بـه شـرح    دارد؟

  ر صورت گرفته است:زی
 رـتأثی بررسی اي مقاله در) 1392( همکاران و نجفی -

 مـوردي  مطالعـه  بلندمرتبـه  يهـا ساختمان احداث
 رسـیده  نتیجه این به و داده انجام را شهر قائمشهر

 فضاي سرانه کاهش موجب سازي که بلندمرتبه اند
 افـزایش  همچنـین  و آسـایش  تـأمین  سبز، کاهش
  .شد خواهد حجم ترافیک

ــام 1392( ســروش و همکــاران -  ــه ن ) در پژوهشــی ب
بررسی تاثیرات بلندمرتبه سازي بر بافت پیرامون با 
توجه به اهداف توسعه پایدار شهري بیـان داشـتند   

 تاثیر و داشته تاثیر پایداري بر ساختمانی که تراکم

 يهـا مولفـه  بـر  کـه طـوري به است متفاوت نیز آن
 کنـار  در منفی و مثبت تاثیرات اقتصادي و کالبدي

ــا دارد هــم ــه در ام ــامولف  و محیطــی زیســت يه
 اسـت  داشته منفی تاثیرات تنها فرهنگی-اجتماعی

  ).239-235: 1392عقلی مقدم، (
ــور و  - ــه پ ــاران جمع ــه  1392( همک ــی ب ) در پژوهش

(نمونـه   بررسی امکان سنجی محالت پایدار شهري
موردي: محله نازي آباد تهران) پرداخته اند. نتـایج  

بـاال،   تـراکم  بـا  دهد که منـاطقی نشان میژوهش پ
برخوردار  تريپایین نسبتا اجتماعی پایداري شرایط

 واسـطه  بـه  کـه  نمایـد مـی  تاییـد  هسـتند. نتـایج  
 نقـض  بـا  ظـاهرا  پـژوهش  این يهاپراکندگی یافته

 در زیـرا  همـراه گردیـد.   متـراکم  ي شـهر هادیدگاه
 تشـدید  بـا  تـراکم  اثبـات گردیـد، افـزایش    مجموع

  همراه بوده است. اجتماعی يهااپایدارين
عنـوان   بـا  مقالـه اي  در )1387 نوریان و همکـاران (  -

 هــــمحل در پایداري يهامعیارها و شاخص تبیین
  اجتماعی اقتصادي، يهاجنبه بر تأکید مسکونی به

 يهـا عنـوان مؤلفـه  به محیطی، - زیست و فرهنگی - 
 و بـه  شـهري  تـا  جهانی مقیاس در پایداري اساسی

 يهامؤلفه این هریک از يهاشاخص و معیارها ارائه
 مســکونی محلــه مقیــاس در پایــداري اساســی

  .پردازندمی
 تـرجیح  میـدانی،  پژوهشـی  در )،1991(1اسـتمپس  -

 بنـاي مرتفـع   سـه  سبک خصوص در را شهروندان
 اسـت.  داده قـرار  ارزیـابی  مـورد  آمریکـا  در شهري

 را درن تـر مـ  بناهاي مردم، او، بینی پیش برخالف
 ي تاریخیهاسبک به شده ساخته به بناهاي نسبت
 يهـا گـروه  تمام در توافقی چنین و دانسته مرجح

 افـرادي  جز به(قوم  و به نژاد توجه بدون اجتماعی
  است.  بوده بودند)، معتبر سیاسی مناصب داراي که

) در پژوهشی بـا  2012در سال ( 2دمپسی و همکاران -
پایـدار در شـهرهاي   موضوع کلید توسـعه شـهري   

بریتانیا، تاثیر تراکم بر پایداري اجتماعی نتیجه می 
ي متـراکم احتمـال بـیش تـري     هاگیرند که محله

                                                             
1. Stamps   
2. Dempsey, Brown, Bramley 
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براي دسترسی خوب به امکانات و خـدمات دارنـد،   
تري براي دسترسـی  کم احتمال بیشي متراهامحله

کم بـه فضـاي سـبز دارنـد همچنـین در سـاکنان       
بـیش تـر اسـت و     محالت متراکم احتمال نا امنـی 

ــالت متــراکم تعــامالت      ــرانجام اینکــه در مح س
 دهد.اجتماعی کمتري رخ می

 توسـعه  عنـوان  بـا  خـود  مقاله )، در2008( 1چوگویل -
 دربـارة  ییهـا تئـوري  پایدار، ضمن  بیان يهامحله
 شـهر  يهـا محلـه  پایـداري  بـه  آن، تعریـف  و محله
 ایـن  رشـد  بـه  وي عربستان می پـردازد.   در ریاض
 و مـدارس  همچـون  عمومی، تسهیالت کمبود شهر،

 نقشـه  بـا  انطبـاق  عـدم  و هادر محله سبز فضاهاي
. پـردازد انـد، مـی  کـرده  درست شهر براي که اصلی

 پایداري در را پایدار محله یک همچنین، معیارهاي
 زیسـت  محـیط  و فنـاوري  اقتصـادي، اجتمـاعی،   

    .داندمی
ــتر (  - ــین گالس ــه2001همچن ــاه يا) در مقال  ،میمف

کنـد و در  را بیـان مـی   "محله"هاي عناصر و مؤلفه
تالش کرد تـا مفهـومی جدیـد بـه نـام       1986سال

فضاي بیرونی محلـه بـر پایـه سـه عنصـر اساسـی       
  تجانس، کلیت و تطابق، ارائه دهد.

 
  تحقیق نظري مبانی
یکی از موضـوعات مهـم   به عنوان تراکم ساختمانی 

 توانـد ، میتوسعه شهرهااهداف  تحقق پذیريو موثر بر 
 راـچـ  باشـد  شـهرها  پایـداري  در کننـده  تعیـین  عامل

 شـهري،  يهـا زمین از شدت استفاده و ه چگونگیـــک
کیفیـت   ،قش اساسی در تـامین نیازهـاي شـهروندان   ن

وضعیت فضاي شهري و زیبـایی محـیط    ،محیط زیست
برقـراري   .و در نهایت دستیابی بـه توسـعه پایـدار دارد   

توسـعه پایـدار   و م ساختمانی ارتباط منطقی میان تراک
پایـدار گـامی    سـاختمانی تـراکم  دستیابی به به منظور 

آیند توسعه شهري پایدار محسوب مهم و ضروري در فر
  شود.می

                                                             
1. Choguill 
 

امروزه بحث مربوط به شهر پرتراکم و یا کـم تـراکم بـا    
و  هـا نگرش نوین توسعه پایـدار کـه پراکنـدگی انسـان    

تخریـب محـیط    ي وسیع عامـل هارا در پهنه هافعالیت
زیست می داند به مقوله اساسی برنامـه ریـزي شـهري    

). براسـاس اصـول   54:1380 (رفیعی، استتبدیل شده 
توسعه پایدار، هدایت توسعه در نواحی شهري موجـود،  
بهتر از توسعه در نواحی پیرامونی و اراضـی کشـاورزي   
است و با افزایش تراکم و کاربري مختلط و نیز کـاهش  

تومبیل در حمـل و نقـل شـهري، پایـداري     استفاده از ا
). بنـابراین  15:1379 (بـارتون،  امکان پذیر خواهد بـود 

ي مربـوط بـه   هـا در پی نظریـه )) شهر پرتراکم((امروزه 
بـه عنـوان پایـدارترین     21دستور کـار   توسعه پایدار و

) و 105:1382 (عزیـزي،  شـود شکل شعري تجویز می 
مطرح شده  تضادهاي موجود در بین نظریات رغم علی

در رابطه با میزان تراکم و پایداري شـهري، همگـی در   
پی استفاده منطقی و مناسب از زمـین، ایجـاد محـیط    
مطلوب زنـدگی در کنـار مالحظـات شـرایط محیطـی      

  اند.بوده
در واقع افزایش یا کـاهش تـراکم سـاختمانی فـی     
نفسه عاملی موثر در تحقق پایداري شهري نیست، چرا 

ي بومی هر شهر در ابعاد مختلف هایکه شرایط و ویژگ
اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدي متفـاوت  
است و برنامه ریزي براي تراکم ساختمانی باید بـا مـد   
نظر قرار دادن آن شرایط و ظرفیت خدمات زیربنایی و 
ــراکم      ــتگی ت ــرد. وابس ــورت گی ــی ص ــت محیط زیس

ه ساختمانی و پایداري به زمینه محلی به حدي است ک
گاه عواملی که در یـک زمینـه محلـی بـه پایـداري راه      

 رسـد بـه ناپایـداري مـی   برد در زمینه محلی دیگـر  می
)Richardson, 2000: 21.(  

 سـریع  رشـد : شـهري  پایداري و سازيبلند مرتبه
 تـراکم،  نتیجه افزایش در و امروز شهرهاي در جمعیت

 از یکـی  بـه  را ایـن موضـوع   کالنشهرها، در خصوص به
 تبـدیل  شـهري  برنامه ریزان ي هادغدغه ترین یاساس
 محیطـی  مخـرب زیسـت   اثـرات  طرفـی  از. است کرده

 بیشـتر  توجـه  شهري باعث پراکنده و تراکم کم توسعه
 شهر ي متراکم سازيهاایده به محققان، و برنامه ریزان

  ).94:1382 قربانی، و پورمحمدي( شد
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 آن تبـع  به و محیط پایداري همواره که خطراتی از
 در مـنامنظـ  توسـعه  کنـد، مـی  تهدید را بناها پایداري

 شـهر  یک در که جمعیتی نازل تراکم .است شهر سطح
 در معمـوالً  اسـت،  پایـدار  شـهر  الزامـات  مغـایر  عمومـاً 

 مـی  صـورت  ي شـهر هاحومه در ساز ساخت و البــق
 محیطـی،  زیسـت  و اجتمـاعی  پایداري ابعاد از و پذیرد
 اسـت  گرفتـه  قـرار  رانصاحب نظ انتقاد و چالش مورد

 توانـد مـی  سـازي ). بلندمرتبه148-147: 1392(گلکار،
 بـه  مشـکل  نـــ ای از جلوگیري براي راهکاري عنوانبه

 توسـط  شـهر،  الگوي دیگر بیان به. ه شودــرفتــگ کار
 پیـدا  سـوق  کـارکردگرایی  سـوي  بـه  سازي، بلندمرتبه

 میسـر  زمـین  کـاربرد بهینـه   دیـدگاه  ایـن  از و کندمی
 شــهر الگــوي اجتمــاعی، امتیــازات از فراتــر. دشــومــی

به  نیز را مهمی زیست محیطی منافع می تواند متراکم
 بـه  مـی تواننـد   متـراکم  شـهرهاي . باشـد  داشته همراه

ــه یکپارچــه، و منســجم ریــزي برنامــه یــک واســطه  ب
 و انـرژي  بهینـه  مصـرف  در شوند که طراحی ايونهــگ

ــابع مصــرف کــاهش ــودگی کــاهش همچنــین و من  آل
 بـه  خـود را  گسـترش  دامنـه  و باشـند  رــمؤث محیطی
 ,Rogers( نکشـند  شـهرها  پیرامـون  روسـتایی  مناطق

 عمـودي  توسعۀ گفت توان می کلی طور به). 2013:50
 ماننـد  شـهري  مسـائل  از بسـیاري  بـه  تواندمی شهري
 کـاهش   نقـل،  و حمـل  کـاهش  مسکن، زمین، کمبود
 افقــی رشــد از جلــوگیري شــهري، تأسیســات هزینــۀ

... و زیسـت  طـــ محی بـر  وارده آسـیب  شهرها، کـاهش 
). 78:1380محمــدي،  و وديـــــفره( دهــد اسخـــــپ

 از دنیـا  مختلـف  کشورهاي از بسیاري در که طورهمان
 جمعیت زایشــاف با مقابله براي راهکاري عنوان به آن

 شـود مـی  یـاد  آن از هـــگرفت نشأت معضالت و شهري
 مصـرف  در یـــ ــجوی صـرفه  هـدف  بـا  هـم  ایـران  در
 مـورد  مرتبـه  بلنـد  يهاساختمان قیمت، گران نــزمی

: 1388 همکـاران،  و دانشـپور ( اسـت  گرفتـه  قرار توجه
31.(  

  

  
  پژوهش يهاافتهیبرگرفته از  قیتحق ی: مدل مفهوم1شکل 
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  روش تحقیق
 تـدوین  در و می باشـد  کاربردي حاضر تحقیق نوع

 اسـنادي  و تحلیلی – توصیفی يهاروش از تحقیق این
 و اســنادي روش از. اســت شــده اســتفاده پیمایشــی –

 نظریات ،هادیدگاه جمع آوري براي ايکتابخانهمطالعه 
 گــردآوري روش. گردیــد اســتفاده موجــود تجربیــات و

ــات ــن در اطالع ــژوهش ای ــه پ ــه صــورت ب  اي،کتابخان
. بـه منظـور   اسـت  تحلیلی و توصیفی اسنادي، میدانی،
از  یتـراکم سـاختمان   یررسـ اطالعات جهت ب يگردآور

اسـتفاده   رانیمرکز آمار ا 1395 سال يآمار يهابلوك
محـالت   يداریـ سطح پا یابیارز يبرا نیهمچن .گردید
 384 تعداد لهـــمح هر جمعیت نسبت اساس بر شهر،

ــنامه ــع پرسش ــده توزی ــت ش ــراي. اس ـــتج ب  و زیهــ
 و SPSSافـزار   نـرم  از پـژوهش  این اطالعات لیلـــتح

GIS ، ــونآز ــام ــاري يه ــکال آم ــیس و کروس  دو وال
به منظور بررسـی موضـوع    .است شده اي استفادهجمله

فاده مورد نظر از چهار مولفه و بیست و دو شاخص است
 شد. 

  
  ي مورد مطالعه در پژوهشهاشاخص :1 جدول

  شاخص  مولفه  سیستم

  پایداري

  کالبدي

  تغییر کاربري زمین
  میزان دسترسی به فضاي سبز

  اي مورد نیاز براي پارکینگفض
  شبکه ارتباطی
  کیفیت مصالح

  تاثیر بلند مرتبه سازي
  ي ساختمانهااستاندارد

  ي حمل و نقلهادسترسی به ایستگاه

  فرهنگی- اجتماعی

  میزان مشارکت
  واکنش به افراد غریبه
  تعامل با همسایگان

  احساس امنیت

  زیست محیطی

  از سیستم دفع فاضالب میزان رضایت
  رضایت از دفع زباله
  وجود فضاي سبز

  ي صوتیهاآلودگی
  کیفیت هوا

  اقتصادي

  میزان ساخت و سازهاي جدید
  نوسان قیمت زمین

  رضایت شاغلین از شغلشان
  ي اقتصاديهاتوزیع مکانی فعالیترضایت از 

 صاديي اقتهاسرمایه گذاري در زمینهتمایل به 
  در سطح محله

     نگارندگانماخذ: 
 

  محدوده مورد مطالعه
 اسـتان  در بابلسـر  شـهر  تحقیـق،  این مکانی قلمرو
 بابلسـر  شـهر . اسـت  بابلسر شهرستان توابع از مازندران

 بر بالغ جمعیتی و هکتار 1919 بر بالغ مساحتی داراي
 مراتـب  سلسـله  در بابلسـر  شـهر . باشدمی نفر 59966

 بابلسـر،  شهرستان مرکزي بخش در ريکشو تقسیمات
 و. اسـت  گرفته قرار مازندران استان میانی قسمت در و
 از بابل، شهرستان به جنوب از خزر، دریاي به شمال از

 شهرسـتان  بـه  غـرب  از و جویبـار  شهرسـتان  بـه  شرق
  .است شده محدود فریدونکنار
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  1335- 95ي هاجمعیت و مساحت شهر بابلسر در طی دوره :2جدول 
  رشد مساحت(درصد)  رشد جمعیت (درصد)  مساحت(هکتار)  جمعیت  سال
1335  7237  30/60  *  *  
1345  11781  06/244  99/4  58/13  
1355  18810  44/767  79/4  14/12  
1365  28589  1173  3/4  33/4  
1375  38644  1354  1/3  44/1  
1385  50032  13/1650  6/2  99/1  
1390  52609  03/1887  2/0  72/2  
1395  59966  1919  6/2  34/0  

ي مرکز آمار ایرانهاماخذ: استخراج نگارندگان از آمارنامه
    

  
  بابلسرشهر یت عموق :2شکل 

  
  هاو یافته بحث

منظور طبقه بندي محالت شهر به لحـاظ سـطح   به
هـاي آمـاري   تراکم، از اطالعات طبقه بندي شده بلوك

ین مرکز آمار ایران استفاده شده است. در ا 1395سال 
قسمت پژوهش، به بررسی وضـعیت تراکمـی محـالت    

 .پرداخته شده استگانه شهر بابلسر،  22
 یتراکم ساختمان تیوضع لیتحل: تراکم ساختمانی -

دهد که غالب  یدر سطح شهر بابلسر نشان م یمسکون

 ینیینسـبتاً پـا   یگانه شهر، از سطح تراکمـ  22محالت 
در سـه   ینتراکم ساختما نیانگیباشند، م یبرخوردار م

 ،یمحـالت شـهرك سـاحل    یعنـ ینخست شـهر،   ،محله
و  07/52، 52/59 بیـ ترتشهرك قائم بـه  همت آباد و 

بـودن   نییباشد که نشان دهنـده پـا   یدرصد م 22/51
 یدر محالت مذکور م یمسکون یسطح تراکم ساختمان

در محـالت   یتراکم سـاختمان  نیانگیم نیباشد. همچن
 64/19و  48/2 بیـ رتتبـه  يرینخست وز ر،یآبادم یعل
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داشتن بافت کـم   لیمحالت به دل نیباشد. ا یدرصد م
بـه   کینزد ییالیو یمسکون يتراکم و پراکنده (واحدها

 یحـ یو تفر یسـت یتور يها)، و قرار داشتن مجتمعایدر
دوم  يهـا مناطق، که عمدتاً نقش خانـه  نیپرتعداد در ا

 یکند؛ از سـطح تراکمـ  یم فایگردشگران شهر ا يرا برا
  باشند.یبرخوردار م ینییپا اریبس
  

  
  1395در سطح محالت شهر بابلسر ساختمانی مسکونی : توزیع تراکم 3جدول 

ی درصد تراکم ساختمان
 درصد تراکم  ردیف نام محالت مسکونی

یساختمانی مسکون  ردیف نام محالت 

66/27 30/27 12 علوم پایه  هاپارکینگ   1 
41/44 63/32 13 شهرك آزادگان  بن کتی   2 
52/59 87/25 14 شهرك ساحلی   3 میاندشت 
98/45 10/41 15 شهرك دانشگاه   4 جوادیه 
61/33 07/52 16 یور محله باال   5 همت آباد 
16/35 27/42 17 یور محله   6 بی بی سرروزه 
22/51 72/40 18 شهرك قائم   7 بازار محله 
61/43 96/30 19 کاظم آباد   8 سادات محله 
68/20 13/28 20 جواهري   9 ولیعصر 
49/47 64/19 21 شهدا محله   10 نخست وزیري 
58/20 48/2 22 قائمیه   11 علی آباد میر 

  ماخذ: نگارندگان
  

 22براي طبقـه بنـدي تـراکم سـاختمانی محـالت      
گانه شهر بابلسر، با اسـتفاده از فرمـول فاصـله تعیـین     
طبقات، محالت شهر را به سه سـطح تراکمـی تقسـیم    

ساس این فرمول، ابتدا بزرگترین عـدد هـر   نمودیم. بر ا
طبقه ي تراکم را منهاي کوچکترین عدد همـان طبقـه   

ــیم      ــات تقس ــداد طبق ــر تع ــپس آن را ب ــوده و س نم
  نماییم.می

  
  : طبقه بندي محالت براساس تراکم ساختمانی4جدول 

  ي واقع شده در هر طبقههامحله  طبقات
  قائمیه یري، جواهري، علی آبادمیر، نخست وز  طبقه اول، تراکم کم

  پارکینگ، کتی بن، شهرك آزادگان، یورمحله باال، میاندشت، ولی عصر،   طبقه دوم، تراکم متوسط
  ، بی بی سرروزهعلوم پایهسادات محله، بازارمحله، 

  جوادیه، شهدامحله، همت آباد، کاظم آباد، شهرك دانشگاه،   طبقه سوم، تراکم زیاد
  ساحلییورمحله، شهرك قائم، شهرك 

  ماخذ:نگارندگان
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  حالت شهر بابلسردر سطح م یدرصد تراکم ساختمان عی: توز3شکل 
  

 يبرا: یمسکون یتراکم ساختمان يخوشه ا لیتحل
ــتحل ــم لی ــه زانی ــاختمان  ياخوش ــراکم س ــودن، ت  یب

  Hot Spot در سـطح شـهر بابلسـر از ابـزار     یمسـکون 
Analysis   هـا نشـان   افتـه ی جیاستفاده شده اسـت. نتـا

شـهر   یداغ در دو محـدوده اصـل   يهـا دهد خوشـه یم
محاسـبه   z مقـدار  گر،ید یشده است. به عبارت لیتشک

 یگیدر همسـا  هکـ  یها و عوارضمحدوده نیا يشده برا
دو  نیـ باشد. ا یقرار دارد باال و مثبت م هامحدوده نیا

شـهرك قـائم،    ،یمحدوده شامل محالت شهرك ساحل
ر شرق شهر و محالت باال و شهرك دانشگاه د ورمحلهی

محلـه در محـدوده   محلـه، بـازار محلـه و سـادات    شهدا
 لیباشـند، کـه نشـان دهنـده تشـک      یشهر مـ  يمرکز

بــاال در  یمســکون یســاختمان مبــا تــراک ،ییهــاخوشــه
   .باشد یمورد نظر م يهامحدوده

ــه ــه در نقشــه  همانگون ــ 4ک ــه م ــردد  یمالحظ گ

ـ    يهاخوشه  شـهر، شـامل   یسـرد، در دو محـدوده غرب
 یو محدوده شمال شـرق  هیو قائم ریآباد م یمحالت عل

 یمـ  دهیـ د نـگ یاز محلـه پارک  ییهاشهر، شامل بخش
بدسـت آمـده    Zمـذکور، مقـدار    يهاشود. در محدوده

، هـا دودهمحـ  نیـ در ا گـر یبه عبـارت د  باشد؛یم یمنف
وجـود دارد کـه    نییپـا  یبا تراکم ساختمان ییهاخوشه
 يهـا یگیطق و همسـا منا نیبدست آمده در ا Zمقدار 

باشـد. در   یمـ  نییو پـا  یمنـاطق، منفـ   نیـ ا یرامونیپ
تـوان   یبدسـت آمـده، مـ    يهاافتهیمجموع با توجه به 

در  یمسـکون  یتـراکم سـاختمان   عیـ نمود کـه توز  انیب
باشـد.   یمـ  يخوشـه ا  رتسطح شـهر بابلسـر بـه صـو    

شهر و  يمرکز یبا تراکم باال عمدتاً در نواح يهاخوشه
شهر قرار  یرامونیپ یدر نواح نییراکم پابا ت يهاخوشه
  دارند.
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  : نقشه خوشه بندي تراکم ساختمانی مسکونی شهر بابلسر4شکل 

  
ر بررسی وضعیت پایداري و ابعاد آن در سطح شه

 و وقابلیـت  محالت وضعیت شناخت و بررسی: بابلسر
پایدار  توسعه و پایداري لحاظ به آنها توسعه تنگناهاي

فرهنـگ   در اخیـراً  کـه  اسـت  سـایلی م از شـهرها،  در
کشـور   در هنوز و ،تاس شده مطرح شهري ریزيبرنامه

 آگاهی امروزه، است. نشده طرح خوبی به آن جایگاه ما
 توسـعه پایـدار   و شـهري  محالت ضعف و قوت نقاط از

ـ بـراي ارا  ضرورت نوعی شهر،  هـا و برنامـه  هـا طـرح  هئ
 يهـا از شـاخص  استفاده کهطوريبه شود؛می محسوب

 توانـد می غیره کالبدي و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي،
هـم   و محـالت  تعیین جایگـاه  براي هم مناسبی معیار
 نیـل  براي ییهاو نارسایی مشکالت رفع درجهت عاملی

 بـه  رسیدن جهت سالمتی اجتماعی و اقتصادي رفاه به
 ریــزي برنامـه  راسـتا،  در همـین  باشـد.  پایـدار  توسـعه 
 شـهرها  پایدار توسعه ریزي برنامهو  عام طور به شهري

 شـهري  فضاهاي به بخشیدن پی نظم در خاص طور به
 و شـهري  خـدمات  و بـه امکانـات   دسترسـی  لحـاظ  به

 بـه .  اسـت  شـهري  مختلـف  يهامناسب کاربري توزیع

 شـرایط  بهتـرین  سـاختن  فـراهم  پـی  در دیگر، عبارت
 شهري مختلف يهاکاربري بین روابط مناسب و زیست

  ).  132:1388 (حکمت نیا، است نساکنا براي
 بیسـت و  محـالت  پایـداري  سطوح تعیین منظوربه
 هاصـــشاخ تـــاهمی به توجه با بابلسر، شهر دوگانه

ر متغیـر د  22، آنهـا  به دسترسی محدودیت و همچنین
 و اقتصــادي، زیســتی اجتمــاعی، هــايشــاخص قالــب

  گردید.  انتخاب کالبدي
نامگـذاري گردیـد   که مولفه کالبدي  اول در مولفه

 زمـین، میـزان   کـاربري  هشت شاخص، شـامل: تغییـر  
 بــراي نیــاز مــورد ســبز، فضــاي فضــاي بــه دسترســی

 بلنـد  مصـالح، تـاثیر   ارتباطی، کیفیت پارکینگ، شبکه
ساختمان بارگذاري گردید.  هايسازي، استاندارد مرتبه

خروجی تحلیل نشان می دهد که بـه غیـر از محـالت    
سـرروزه،  بـی بی قائمیه، عصر، ولی میاندشت، پایه، علوم

بـه   سایر محالت از نظـر پایـداري در جایگـاه مناسـبی    
 جـزو  پایـه  علـوم  محلهقرار دارند.  لحاظ پایدار کالبدي

 و باشـد  مـی  بابلسر شهر اي حاشیه و پیرامونی محالت
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. باشـد مـی  کالبدي لحاظ به روستاي بافت داراي عمدتاً
 اکثـر  .باشـد می یپیرامون محالتی جزو هم قائمیه محله
 جــزو و باشـد  مـی  فرسـوده  بافــت جـزو  قائمیـه  بافـت 

 شـهري  توسـعه  کـه  شود می محسوب شهر از مناطقی
ــر ــایر از کمت ــاطق س ــورت آن در من ــی ص ــذیردم . پ

ــه ولیعصــر هــــلـــمح  در کــه اســت محالتــی از جمل
 از ناشـی  تحـول  و تغییر حال در همواره اخیر يهاسال

. دـــاشــبمی شهري هفرسود بافت بهسازي و بازسازي
 بـوده  مسـتقل  روسـتاي  عنوان به ابتدا میاندشت محله
 هـــــب بابلســر شــهر جــامع طــرح خــرینآ در و اســت

ـــشه محــدوده ــافه رـ ــده اض ــافتی داراي و اســت ش  ب
 سروزوضـه  بی بی محله. باشدمی اـــروست با هـــمشاب

 در مخصوصـا  فرسـوده  و نامناسـب  بسـیار  بافتی داراي
  .باشدمی شهر ونیبیر يهاحاشیه

ــاعی    ــه اجتم ــه مولف ــه دوم ک ــی -در مولف فرهنگ
مشارکت،  نامگذاري گشت چهار شاخص، شامل: میزان

 همسـایگان، احسـاس   بـا  غریبه، تعامل افراد به واکنش
آباد،  امنیت بارگذاري شده است. محالت جوادیه، همت

قائم  دانشگاه، شهرك محله، شهرك محله، سادات بازار
 يهااند. شاخصمناسب برخوردار بودهاز سطح پایداري 

یست محیطی مولفه سوم که مولفه ز در شده بارگذاري
 دفـع  سیستم از رضایت میزان نامگذاري گردید، شامل:

ســبز،  فضـاي  زبالــه، وجـود  دفـع  از فاضـالب، رضـایت  
هوا است. در مولفه چهـارم   صوتی، کیفیت يهاآلودگی

 پــنج شــاخص بارگــذاري گردیــد کــه بیــانگر وضــعیت
، تنهـا  5اقتصادي محالت شهر است. مطابق بـا جـدول   

 عصـر، علـی   سـرروزه، ولـی   بـی  محالت میاندشت، بی
پایه از نظر پایداري در وضعیت مناسـبی   آبادمیر، علوم

قرار ندارند و هفده محله باقیمانده در شرایط مناسـبی  
ـ ، 5براسـاس جـدول   قرار دارنـد.   ترکیـب هـر چهـار     اب

، اي سـنجش پایـداري  شاخص در نظر گرفته شـده بـر  
ــه ــائم، شــهرك شــهركترتیــب محــالت ب ســاحلی،  ق

و  وزریـري  و نخست بهترین دانشگاه پارکینگ، شهرك
عصر  ولیپایه، میاندشت،  سرروزه، علوم بی بیمحالت 

  باشند.  بدترین وضعیت پایداري را دارا می ،قائمیهو 

  

 
  : وضعیت پایداري در سطح محالت شهر بابلسر4شکل 
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  بلسر به تفکیک ابعاد پایداريباضعیت پایداري محالت شهر : و5جدول 

ه رتبه بندي محالت ب
 لحاظ سطح پایداري

همه ابعاد 
يداریپا  

زیست 
- اجتماعی اقتصادي محیطی

 ابعاد پایداري کالبدي فرهنگی

Mean Mean Mean Mean Mean نام محله 
3 393/2  83/1  40/1  00/3  82/2  پارکینگ 
12 717/2  94/1  80/2  50/3  92/2  کتی بن 
20 103/3  08/3  11/3  04/3  14/3  میاندشت 
17 910/2  29/2  35/2  89/2  52/3  جوادیه 
9 633/2  72/1  43/2  83/2  12/3  همت آباد 
22 313/3  98/2  37/3  24/3  51/3  بی بی سرروزه 
7 611/2  10/2  03/2  73/2  09/3  بازار محله 
15 787/2  20/2  39/2  91/2  22/3  سادات محله 
19 970/2  25/2  03/3  08/3  27/3  ولی عصر 
5 491/2  08/2  00/2  17/3  57/2  نخست وزریري 
16 857/2  50/2  10/3  00/3  86/2  علی آبادمیر 
21 152/3  42/2  35/3  54/3  25/3  علوم پایه 
10 640/2  19/2  72/2  03/3  64/2  شهرك آزادگان 
2 291/2  89/1  31/2  08/3  06/2  شهرك ساحلی 
4 452/2  79/1  02/2  97/2  64/2  شهرك دانشگاه 
6 608/2  02/2  94/2  04/3  54/2  یورمحله باال 

14 751/2  14/2  21/2  19/3  09/3  یورمحله 
1 196/2  76/1  67/1  89/2  30/2  شهرك قائم 
13 731/2  10/2  51/2  16/3  94/2  کاظم آباد 
8 632/2  21/3  49/2  26/3  59/2  جواهري 
11 645/2  83/1  56/2  00/3  93/2 محله شهدا   
18 947/2  63/2  96/2  12/3  03/3  قائمیه 

  ماخذ: نگارندگان
  

  : طبقه بندي محالت براساس وضعیت پایداري6جدول 
  ي واقع شده در هر طبقههامحله  طبقات

  سرروزه یب یب ه،یقائم، عصر یول اندشت،یم، هیعلوم پا  طبقه اول، سطح پایداري پایین

شهدامحله،  ه،یجواد، محله، بازارمحله سادات، باال، ورمحلهیبن، شهرك آزادگان،  یکتي، جواهر، ریدمآبا یعل  طبقه دوم، سطح پایداري متوسط
  ورمحلهی ،همت آباد، کاظم آباد

  یقائم، شهرك ساحل شهرك دانشگاه، شهرك، نگیپارکي، رینخست وز  طبقه سوم، سطح پایداري باال
  ماخذ: نگارندگان

  
هـاي  محلـه  اريتاثیر تراکم ساختمانی بـر پایـد  

براي بررسی تاثیر تراکم بر پایداري محلـه اي  : شهري
از آزمون ناپـارامتري کروسـکال والـیس اسـتفاده شـد،      
جدول زیر نتایج آزمون کروسکال والیس را در بین سه 
گروه تراکمی از محالت شهر بابلسـر نشـان مـی دهـد:     
میانگین پایداري محله اي در گروه کم تـراکم برابـر بـا    

ــا ( )، ا71/2( ــر ب ــار براب )، در گــروه 29/0نحــراف از معی
)، انحراف از معیار برابـر بـا   81/2برابر با ( تراکم متوسط

) بـا انحـراف   54/2) و در گروه پر تراکم برابر با (38/0(

سـطح معنـی داري   ) است که با توجه بـه  31/0معیار (
است نشان می دهد کـه اخـتالف در    05/0که کمتر از 

تفاوت معناداري دارد و در واقـع  ي تراکمی هابین گروه
پایداري در نقاط مختلف شهر بابلسـر از لحـاظ تـراکم    
متفاوت است، می توان اینطور بیـان نمـود کـه تـراکم     

ي شـهر تـاثیر   هـا ساختمانی توانسته بر پایداري محلـه 
به عبـارتی دیگـر بـا افـزایش و کـاهش در       گذار باشد.

 ت شــهر، ســطح پایــداريتــراکم ســاختمانی در محــال
  کند.میمحالت تغییر 
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  اي: نتایج آزمون کروسکال والیس براي بررسی تاثیر تراکم روي پایداري محله7جدول 

- آماره کروسکال  میانگین رتبه  انحراف از معیار  میانگین  تعداد  تراکم
 .Sig  والیس

  70/203  29/0  71/2  23  کم تراکم
  97/229  38/0  81/2  182  تراکم متوسط  000/0  69/43

  96/152  31/0  54/2  179  راکمپر ت
 ماخذ: نگارندگان

  

تحلیل رابطه میـان تـراکم سـاختمانی و سـطح     
 بـر  تـراکم  تـاثیر  بررسی براي: پایداري محالت شهر

 آزمـون  از مختلف پایدار در محالت شـهر  پایداري ابعاد
ــارامتري ــیس کروســکال ناپ شــده اســت.  اســتفاده وال

دد میـانگین  گر) مالحظه می8(همانطور که در جدول 
ــادي در     ــی و اقتص ــت محیط ــدي، زیس ــداري کالب پای

 سـطح معنـاداري  ي مختلف تراکمی با توجه به هاگروه
) است، نشان دهنده وجـود اخـتالف   05/0( که کمتر از

فرهنگی بـا توجـه بـه     -معنادار است، اما بعد اجتماعی
) اسـت  05/0تر از () کـه بیشـ  101/0( سطح معناداري

این بعد از پایداري در بـین   گویاي این مطلب است که
  ي مختلف تراکمی اختالف معناداري ندارد.هاگروه

محالت واقـع در منطقـه   ي جدول، هابراساس داده
 پایــدارياز دو بعــد  ،تراکمــی پــر تــراکم (ســاختمانی)

اقتصادي از بـاالترین میـزان    محیطی و پایداري زیست

 و در رتبه بعدي محالت واقعد پایداري برخوردار هستن
در منطقه تراکمی کم تـراکم (سـاختمانی) جـاي مـی     

در رتبه آخر محالت واقع در منطقـه   گیرد و در نهایت
امـا   قرار می گیرند.تراکم (ساختمانی)  متوسطتراکمی 

ــع در   ــدي محــالت واق ــداري کالب ــد پای ــهدر بع  منطق
، از بهتـرین وضـعیت   )سـاختمانی ( کـم تـراکم   تراکمی

 در منطقـه پرتـراکم   سپس محالت واقع ،بودهبرخوردار 
کـه داراي وضـعیت مناسـبی     قرار دارنـد  (ساختمانی) 

هستند و سـرانجام محـالت واقـع در منطقـه متوسـط      
(ساختمانی) که از نظر پایداري زیسـت محیطـی    تراکم

ي هـا بنـابر بـر تحلیـل    گیرنـد. جایگاه آخر قرار مـی  در
ــداري   ــه میــزان پای  یتراکمــ در منــاطقصــورت گرفت

ــف ــاوت  ،(ســاختمانی) مختل ــوده متف ــداري ب ــر پای و ب
  است.  محالت تاثیر داشته 

  
  : نتایج آزمون کروسکال والیس براي بررسی تاثیر تراکم ساختمانی بر ابعاد پایداري محله اي8 جدول

آماره کروسکال   میانگین رتبه  انحراف از معیار  میانگین  تعداد  تراکم  ابعاد
  .Sig  والیس

  پایداري کالبدي
  04/122  37430/0  7233/2  23  تراکم کم

  97/207  41934/0  0490/3  182  تراکم متوسط  001/0  522/13
  82/185  46797/0  9330/2  179  تراکم زیاد

پایداري 
-اجتماعی
  فرهنگی

  72/237  54988/0  2681/3  23  تراکم کم
  68/193  55156/0  0238/3  182  تراکم متوسط  101/0  590/4

  49/185  56081/0  9916/2  179  تراکم زیاد

پایداري زیست 
  محیطی

  30/222  40784/0  2464/2  23  تراکم کم
  82/235  72889/0  3782/2  182  تراکم متوسط  000/0  384/63

  62/144  42260/0  9236/1  179  تراکم زیاد

پایداري 
  اقتصادي

  41/200  60446/0  6087/2  23  تراکم کم
  27/230  63870/0  7956/2  182  تراکم متوسط  000/0  143/44

  08/153  63141/0  3385/2  179  تراکم زیاد
 ماخذ: نگارندگان
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  و پیشنهادهانتیجه گیري 
رشد و گسترش فضایی شهرها مساله اي است کـه  
نباید در توسعه روز افزون جامعه شهري نادیده گرفتـه  
ــی از      ــا یک ــه ب ــا ک ــهر از آنج ــد ش ــوي رش ــود، الگ ش

عنی زمین سـرو  محدودترین منابع در دسترس انسان ی
ي مهم در برنامـه ریـزي شـهري    هاکار دارد، از موضوع

اي  توسعۀ پایدار و به تبع آن توسعۀ پایدار محلهاست. 
مفهومی است که در سالهاي اخیـر در مجـامع علمــی    

 يکالبد شـهر  یمحله از ارکان اصل .است مطـرح شـده
بـه   یدر شـهرها بسـتگ   یاجتمـاع  یبوده و تعادل زندگ

و  یتـ یدارد. با توجه به آنکه تـراکم جمع  اهحفظ محله
ــاختمان ــر  یس ــره مهمت ــهر در زم ــاخص نیش ــاش  يه

تـراکم   نیـی بر کالبد و روح شهر هسـتند، تع  رگذاریتأث
 سـت یو ز يضمن آنکـه در ارتبـاط بـا مسـائل اقتصـاد     

 یاز نظر اجتمـاع  رد،یگیشهر قرار م يو کالبد یطیمح
ــن ــاهم يدارا زی ــوجه انیشــا تی ــ اســت. یت ه دو مقول

 ونـد یو پ ي و تـراکم سـاختمانی  شـهر  محالت يداریپا
مقالـه   نیـ ا یموضوع بحث اصـل  کیدادن آنها در قالب 

 يهـا شدن مؤلفه راستا به منظور مشخص نیدر ا است.
صـــاحبنظران و  يهـــاشـــهی، از آراء و اندپایـــداري

 تیـ شده و درنها استفادهی خارجداخلی و  شمندانیاند
ــه چهــار ــدي، اقتصــادي، ز مؤلف ــی و کالب یســت محیل

 جــادیو اســاس ا هیــبــه عنــوان پا فرهنگــی_اجتمــاعی
مرتبط بـا هـر    تیاند. در نها شده یمعرف داریپا محالت

 داریـ پا يشهر محالتساختار  یعمومي ارهایمؤلفه مع
سـپس بـا اسـتفاده سـطح تراکمـی       شکل گرفته است.

محالت شهر، تاثیر پذیري عامل تـراکم سـاختمانی بـر    
  د بررسی و تحلیل قرار دادیم.  پایداري محالت را مور

 یــــ حلراه عنـوان  به مانیــــساخت تراکم افزایش
ــراي ــکان ب ــت اس ــه رو جمعی ــزایش ب ــین و اف  همچن
ــه شــهر، افقــی توســعه و گســترش از ريـــــجلوگی  ب

 بـا  ییهـا زمـین  بـا  بابلسـر  ماننـد  ريــشه در خصوص
ــیل ــاال پتانس ــراي ب ــاورزي، ب ــی کش ــ واقعیت  نابـاجت

 بررســی منظـور  بــه حاضـر  مقالــه در .اسـت  رــــ ناپذی
ـــتاثی ــراکم رـ ــر ســاختمانی ت ــداري، ب ــدا پای  شــهر ابت
 تـراکم،  کـم (گـروه  سـه  به ساختمانی تراکم اســبراس

 پایداري سپس شد، مـــتقسی) پرتراکم متوسط، تراکم

 زیسـت  فرهنگـی، -اجتمـاعی  کالبدي،( مولفه چهار در
 شـاخص  سـه  و بیست از استفاده با) اقتصادي محیطی،

 بـدین  نتـایج  کـه  شـد  سنجیده تراکمی مناطق این در
 بعـد  نشـاد داد در  هـا نتایج حاصل از یافتـه : است شرح

 ،هــامحلــه پایــداري بــر آن و تــاثیر ســاختمانی تــراکم
 پایــداري میـانگین  بـین  اخـتالف  کـه  گفـت  تـوان مـی 

ــداري( ــدي، پای ــت کالب ــی، زیس ــادي محیط  در) اقتص
ـــپرتراک( محــالت ــراکم، متوســط م،ــ ــم ت ــراکم ک ) ت

 ایـن  فرهنگـی  -اجتمـاعی  بعـد  در امـا  اسـت  دارمعنی
 یـک  عنوان به بابلسر که چرا نیست دار معنی میانگین

ــهر ــانی، ش ــت می ــاعی باف ــا اجتم ــانس تقریب  و متج
 درآمـدي  يهـا گـروه  داشتن رغم به و دارد گنیـــهم

 اي مالحظه قابل فرهنگی-اجتماعی يهاتفاوت متنوع،
 حتی که طوريبه. ودـــشنمی دیده آن مناطق بین در

 مسـاکن  گیري شکل و گرفته صورت يهاسازي تراکم
 مالکیـت  انـواع  در تفـاوت  و) ویالیـی  آپارتمانی،(متنوع

 در بعـد  ایـن  داريــــ پای خوردن بهم موجب نتوانسته
 ایجـاد  معنـاداري  تفاوت و شود شهر تراکمی رینگ سه

 يپایـدار  ابعـاد  از برخی بر ساختمانی تراکم ولی. نماید
علـی   نظیـر  ییهـا محلـه  وجـود . اسـت  بوده گذار تاثیر

 یورمحلـه  آزادگـان،  شهرك بن، کتی جواهري، آبادمیر،
 سـوم  و دوم طبقـات  در پارکینگ، وزیري، نخست، باال

 میـزان  بـاالترین  اند توانسته) ساختمانی ترکم(تراکمی
 کـه  چـرا  دــــنباش داشته همراه به را کالبدي پایداري

 حرکت و مناسب ریزي برنامه شاهد ما محدوده این در
 و ونقـل  حمـل  مسکن، يهازمینه در پایداري سمت به

 یـــــ حال در. هسـتیم  خدمات به دسترسی ارتباطات،
 از گرفتنـد  قـرار  تـراکم کم  طبقه در که ییهامحله که

 از  .گیـرد مـی  قرار بعدي رتبه در کالبدي پایداري نظر
 تمـام محـالت در وضـعیت    نیـز  محیطـی  زیسـت  نظـر 

مطلوبی از پایداري قرار دارند جز محـالت میاندشـت و   
جواهري که در طبقـات تراکمـی کـم و متوسـط قـرار      

 جملـه  از ییهـا ویژگـی وجـود   در سایر محـالت  ،دارند
ــودگی ــوتی آل ــواي و ص ــم، ه ــاي ک ــبز فض ــافی، س  ک

 پایـداري  حـد متناسـبی از   مناسب فاضالب مـــسیست
ــود آن از را محیطــی زیســت ــد خ ــر از. کردن ــد نظ  بع

 تــراکم پــر طبقــه در واقــع يهــامحلــه نیــز اقتصــادي
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ــد توانســته ســاختمانی ــا ان ــودن دارا ب  ییهــاویژگــی ب
 خــود، درآمــد از محلــی کســبه رضــایت همچــون

ـــایــتم ــاکنان لــ ــه س ــرمایه ب ــذاريس ــه در گ  محل
ـــخوی ــ ش،ـــ ــداد شـافزای ــاغل تع ــه در مش ... و محل

ـــپ زانـــــمی نـــــباالتری ـــاقتص ایداريــــ  ار اديـــ
 ییهـا محله پاسخوگویان نظر به توجه با. کند بـــکس

 قــرار ســاختمانی راکمــــت کــم قهــــــطب در کــه
 در برشـمرده  يهاویژگی بودن دارا ظرــن از اندرفتهــگ

 طبقـه  در واقع يهامحله و گرفته قرار دوم رتبه در باال
 و گیرند می قرار آخر رتبه در ساختمانی تراکممتوسط 

 بـه  را میـزان  تـرین  کـم  اديـــــاقتص يپایدار نظر از
  .  دهند می اختصاص خود

 محـالت واقـع در منطقـه تراکمـی پرتـراکم     در نهایت 

 میـان  داراي بهترین وضـعیت پایـداري در   (ساختمانی)
تراکمی دیگـر و محـالت کـم تـراکم داراي      سه منطقه

پــایین تــرین ســطح پایــداري در میــان ســایر منــاطق 
    تراکمی هستند. 
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