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 چکیده

ترین نیازهای بشر در آن اند و عالیها را به همراه نیازها و احتیاجات مختلف شان در خود پذیرفتههایی هستند که انسانشهرها کانون

های دسترسی دارند. در شهر  ات کمی و کیفی مهمی بر فضاهای شهری و سیستمهای بلند مرتبه تأثیر تبلور عینی یافته است. ساختمان

ترین مراکز سیاسی و تجاری را نیز  ایالم مانند بیشتر شهرهای ایران هسته اصلی و مرکزی شهر در بافت قدیمی این شهر که عمده

دهند. از این  ید و جذب نموده و نیز جهت میشود قرار دارد.  از جمله، آنها حجم بزرگی از سفرهای درون شهری را تول شامل می

ها با توجه به حجم تقاضای سفر توسط ساکنین آنها، همیشه تحت تأثیر فشار ترافیکی قرار  رو شبکه دسترسی پیرامون بلند مرتبه

ریزی شهری و  دارند. لذا هماهنگی، برنامه ریزی و مکانیابی ساختمانهای مرتفع با شبکه حمل و نقل شهری از ضروریات برنامه

های کاربردی و ترکیبی از روش–ایپژوهش حاضر با رویکرد توسعه ،شهرسازی می باشد. در نتیجه بر اساس ضرورت موضوع

تحقیق )توصیفی/تحلیلی و میدانی( به بررسی موضوع در بافت مرکزی شهر ایالم پرداخته است. الزم به ذکر است جهت تجزیه و 

و دیگر برنامه های مورد نیاز و تکنیک  Visio2016 ،Grafer19 ،ArcGIS10.4 ،SPSS23های افزارها از نرمتحلیل یافته

نتایج تحقیق در انتخاب روش رگرسیون چند بر اساس ( استفاده گردیده است. HMRو رگرسیون سلسله مراتی ) TOPSISهای 

حاصل از اعمال این روش با درصد اطمینان  ( انتخاب شد که نتایج(Stepwise( روش گام به گام )HMRمتغیره سلسله مراتبی )

در  صرفاً جهت بررسی همبستگی متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است.  HMRو ضرایب  .درصد تعیین گردید ۵۹بیش از 

ها و تراکم  ضعف دسترسی و ساختار نامناسب شبکه حمل و نقل شهری، همچنین موقعیت فضایی کاربری ،هامجموع نتایج یافته

تمانی بیش از حد در بافت قدیم)مرکزی( شهر، نارسایی در سامانه حمل و نقل عمومی، نامنسجم بودن تردد عابر پیاده و وسایل ساخ

 نقلیه را در ساختار شهری ایالم بیان نموده است.
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  دمهمق

 و محیطی زیست فرهنگی، -اجتماعی اقتصادی، مختلف ابعاد در عمیقی اثرات جمعیتی تراکم همچون ساختمانی تراکم

  (.99: 0989 دارد)عزیزی، کالبدی

 وتحلیل است.  تجزیه قابل ساختمان و مسکن اقتصاد موضوعات قالب در ساختمانی تراکم اثرات اقتصادی، بعد در

شود.  شامل می را ناخالص تولید از توجهی قابل سهم که است جامعه اقتصادی مهم های بخش جمله از مسکن بخش

 جمله از کالن اقتصاد در ساختمانی مصالح تولید سهم و مسکن بخش در اشتغال تولید و ملی گذاری سرمایه میزان

 دهد.  نشان می را کشور اقتصاد در مسکن جایگاه اهمیت که هستند موضوعاتی

گیری است که به بیان ساده ریاضی تعداد افراد و یا تعداد واحدهای مسکونی )یا  ک نظام و ابزار اندازهتراکم شهری ی

کند این محدوده شامل یک شهر،  شده بیان می مقدار معینی زیربنای ساختمان( را در یک محدود مشخص و تعریف

اما تراکم ساختمانی مفهوم کیفی بوده  .(91-92: همانشود) منطقه، ناحیه، محله و یا یک واحد همسایگی را شامل می

توان آن را همچون یک طیف تصور کرد)کریمی نیا،  ای می گونه باشد به های متعددی می و دارای درجات و میزان

مساحت قطعه زمین.  ه(. تراکم ساختمانی برابر است با نسبت سطح زیربنای ساختمان )در تمام طبقات( ب012: 0980

 4«ضریب سطح زیربنا»، 9«سطح زیربنا»، 9«سطح اشتغال ساختمان»، 0«سطح زمین»ا مفاهیمی از قبیل تراکم ساختمانی ب

 (.95: 0989مرتبط است)عزیزی،  5«ضریب فضای باز»و 

ترین مراکز  در شهر ایالم مانند بیشتر شهرهای ایران هسته اصلی و مرکزی شهر در بافت قدیمی این شهر که عمده

توان ادعا نمود بافت قدیمی شهر ایالم دربرگیرنده  شود قرار دارد. تا حدودی می شامل می سیاسی و تجاری را نیز

هویت، تاریخ و معماری و همچنین شهرسازی گذشته شهر است. درواقع بخش مرکزی شهر ایالم به علت ساختار 

هایی سطح  جابجایی شده، حجم زیادی از های جاذب سفر که در این قسمت از شهر واقع  شهری و پراکنش کاربری

ایم با تحلیلی علمی و مبتنی بر دانش، اثرات  شهر را به خود اختصاص داده است. در این پژوهش سعی کرده

 وتحلیل قرار دهیم. ونقل در بافت قدیم شهر ایالم را مورد تجزیه  کارکردی تراکم ساختمانی بر شبکه حمل

 اهداف و سواالت 

و اهداف  "نحوه توزیع تراکم ساختمانی بافت مرکزی شهر ایالمبررسی  " هدف اصلی این پژوهش عبارت است از

ی حمل و نقل شهری بر شکل  خرد و راهبردی تحقیق شامل شناخت عوامل موثر و خصوصا عوامل مرتبط با شبکه

 شود:گیری و توزیع تراکم ساختمانی در بافت مرکزی شهر می باشد. در این راستا سواالت تحقیق بیان می

و حمل و نقل بافت  یتراکم ساختمان یمطلوب و نامطلوب در ارتباط با پراکندگ آل دهیا بندی و پهنه بندی السک -

 ؟باشد یم یچگونه قابل بررس المیشهر ا یمرکز
                                                                                                                                                               

 .(Land Areaآن ) یطیمحیابان خ یااز سطح معبر  نیمی عالوه به ی،مسکون کاربری با ینمجموع سطح زم -0
 (.Building Areaهای مسکونی پوشیده شده است) سطح کل زمینی که توسط ساختمان -9
 (.Floor Areaمجموع سطح زیربنای مسکونی واقع در کلیه طبقات یک یا چند ساختمان) -9
 (.Floor Area Ratio)زمین یربنا به سطحزنسبت سطح  -4
 (.Open Space Ratioنسبت سطح فضای باز به سطح زمین) -5
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 جایگاه متغیر تراکم در الگو و شبکه حمل و نقل شهری چیست؟ -

در نمونه  )تأکید بر عوامل حمل و نقل شهری با(نحوه توزیع تراکم ساختمانی تحت تأثیر عوامل مؤثر بر آن  -

 موردی چگونه خواهد بود؟

  اتیفرض

 نیا اتیفرض دیگرد حیکه در صفحات قبل تشر قیمسئله و سئواالت تحق انیو ضرورت ب تیاهم حیتوجه به تشر با

 است: ریپژوهش به صورت ز

ونقل بافت   و حمل یم ساختمانتراک یدر بررس یموثر ییکارا Vikorو  TOPSISروش  ی رسد( به نظر مالف

 دارد. المیشهر ا یمرکز

 وجود دارد. یونقل رابطه معنادار  و شبکه حمل یدر نمونه مورد یتراکم ساختمان نیب ی رسد( به نظر مب

 روش 

ی ارتباط بین این  های مؤثر بر توزیع تراکم ساختمانی، نحوه این تحقیق بر آن است که عالوه بر پیگیری شاخص

ی توزیع تراکم ساختمانی و اثرات آن بر سیستم حمل ونقل شهری را دنبال کند. لذا این  و در نهایت نحوه ها شاخص

تحقیق پس از شناسایی متغیرهای مؤثر بر توزیع تراکم ساختمانی مبتنی بر مبنای نظری و شرایط منطقه مورد مطالعه 

افزارهایی که قابلیت تلفیق  های کاربردی و نرم ها و مدل گیری از روش و اطالعات در دسترس می کوشد با بهره

متغیرهای تأثیرگذار بر روند توزیع تراکم ساختمانی را دارا باشند، پراکنش تراکم ساختمانی در سطح منطقه مورد 

جهت تعیین وزن معیارها و  VIKORمطالعه )بافت مرکزی شهر ایالم( را به انجام برساند. از این رو از روش 

 .است گردیدهاستفاده  هاجهت بررسی روابط در تولید نقشه GISو   زیرمعیارها

 مورد مطالعه حدودهشناخت م

 درصد از99/0هکتار(  9101510کیلومتر مربع) 10/91015 استان ایالم در غرب ایران قرار گرفته که با مساحت

خاطر زیبایی طبیعتش به عروس های جنگلی ایران است و به  گیرد. این استان از استان مساحت کل کشور را در برمی

به استان  0959استان کرمانشاه بوده که طبق تقسیمات کشوری در سال  ءزاگرس نامور گشته است. این استان جز

های لرستان و خوزستان به ایالم ملحق شدند. از نظر جغرافیایی از  هایی از استان تبدیل شد. طی این تقسیمات بخش

استان لرستان، از شمال به استان کرمانشاه و از جنوب به استان خوزستان محدود  غرب به کشور عراق، از شرق به

 شود.   می

شهر، بدره و مهران بوده،  این استان دارای ده شهرستان: ایالم، ایوان، ملکشاهی، دهلران، آبدانان، سیروان، چرداول، دره

 45خط استوا و  دقیقه عرض شمالی از 05ودرجه  94دقیقه تا  58 درجه و 90موقعیت جغرافیایی بین  و از نظر

 النهار گرینویچ قرار دارد.  دقیقه طول شرقی از نصف 01درجه و 48دقیقه تا  94درجه و

درصد از جمعیت کل کشور را دارا  19/1نفر بوده که  581058( 0925جمعیت استان برابر آخرین سرشماری )سال 

 باشد. ربع میهر کیلومترم نفر در 82/98بوده و دارای تراکم 
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افشار سیستانی،  عنوان مرکز استان معرفی گردید)ه مقارن با تبدیل ایالم از فرمانداری به استان، شهر مذکور نیز رسماً ب

درجه طول شرقی و  41دقیقه و  45ای کوهستانی واقع شده و از لحاظ جغرافیایی بین  (. این شهر در دره988: 0919

قرار دارد. جمعیت این شهر بر اساس گزارش دفتر آمار و اطالعات سازمان درجه عرض شمالی  94دقیقه و  05

به  0925خانوار( بوده که برابر سرشماری سال  49409نفر ) 019909برابر  0921برنامه و بودجه استان در سال 

 خانوار(  افزایش پیدا کرده است.  59092) نفر 024191

 
 شور و همچنین موقعیت شهرستانها بر روی نقشه استان( موقعیت استان ايالم نسبت به کل ک1شکل)

درصد معادل  50( نفر را زنان و میزان 25154درصد معادل ) 42، میزان 0925از جمعیت ذکر شده شهر ایالم در سال 

هکتار و وسعت شهر برابر محدوده  2049( نفر را مردان تشکیل داده است. حریم شهر ایالم به مساحت 28912)

 باشد.  متر می 0441باشد. ارتفاع متوسط آن از سطح دریا  هکتار می 0819در طرح جامع تعریف شده 

 ایالمتوسط شهرداری ی خدمات  های جامع و تفصیلی تعیین و مالک ارائه شهر ، که توسط طرح محدوده خدماتی

شده، که بافت مرکزی  ی شهری تقسیم محله 98و هکتار است که به چهار منطقه، چهارده ناحیه  9/0819 برابر بوده

)شکل ( قرار گرفته است9-9(، و نوروزآباد)0-9(، شادآباد)9-0(، ژیان)0-0نواحی مرکزی) :شهر ایالم درمحدوده

 (. 9شماره 

 
 تعیین محدوده مورد مطالعه )بافت مرکزی شهر ايالم( (2)شکل

 تعاريف و مبانی نظری

 گونه شناختی فضای شهری -

 نماید: می ، فضاها را به سه نوع زیر تفکیکپیتر هال در یک تحلیل نظری
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فضاهایی که ترکیب ثابت دارند: فضاهایی که طرح وترکیب آن ها به وسیله ی داده های فیزیکی مانند دیواره یا  الف(

 نرده مشخص می شود و ثابت است.

های معماری جغرافیایی فضاهایی که ترکیب نیمه ثابت دارند: او در تشریح این دسته از فضاها بر برخی ویژگی  ب(

 بخشند. مانند گردهم آورنده و پراکنده کننده نیز استناد می کند. این ویژگی ها سازمان و ترکیبی نیمه ثابت به فضا می

فضاهایی که از نظر ترکیب متغیر هستند: مهم ترین ویژگی این نوع فضاها در این است که به وسیله ی الگوهای  ج(

وند. طرح و ترکیب آن ها ثابت نسیت، زیرا با تغییر رفتار دگرگون می شوند)مرتضوی، رفتاری سازمان داده می ش

0921 :54.) 

بر تقسیم بندی دیگر فضاهای شهری را از لحاظ کارکردی می توان به چهار حوزه تقسیم کرد که طبعاً با یکدیگر  بنا

 فضاهای حملی و نقلی. -4  ت فراغتفضاهای اوقا-9  فضاهای کاری -9  فضاهای شهری -0روابطی پویا دارند: 

 فضاهای کاری شهر عمدتاً به سه فضا تقسیم می شوند:

 مرکز فعالیت های مبادالتی -0

 مراکز فعالیت های تولیدی -9

 مراکز فعالیت های خدماتی و کاالهای مصرفی روزمره. -9

مرکز فعالیت های مبادالتی، عموماً در  مراکز تجاری در زمره ی گروه اول یعنی فضاهای مبادالتی قرار می گیرند. این

حوزه ی جغرافیایی درون و مرکز شهری قرار می گیرند و رفت وآمدها و سفرهای متعدد و متراکمی را در تمام 

 (. 25-22: 0989روزهای کاری ایجاد می کنند)فکوهی،

 
 09: 0920: جمالی و همکاران، منبع   دهی اجزای عملکرد سیستم شهریفرآيند سیستمی فضا و سلسله مراتب شکل( 3)شکل

ونقل بر الگوی توسعه   ریزی حمل گذارند. تصمیمات برنامه ریزی کاربری متقابالً بر هم اثر می ونقل و برنامه  حمل

ریزی  ونقل اثرگذار است؛ بنابراین بررسی ارتباطات و تصمیمات برنامه های حمل کاربری و نیز کاربری بر فعالیت

های اثرگذاری  ونقل بر کاربری به توصیف شیوه مفید باشد. گزارشی مربوط به ارزیابی تأثیر حملو  اتواند کار می

پردازد. این پژوهش چگونگی تأثیر عوامل زیر را بر رفتارهای ترافیکی بررسی  ونقل بر کاربری می ریزی حمل برنامه

 طراحی سایت. و ونقل دسترسی به حمل ای، ارتباطات، ها، دسترسی منطقه ها، اختالط آن کند. تراکم کاربری می

های  گذارد، دسترسی )توانایی معمولی مردم برای رسیدن به خدمات و فعالیت الگوهای کاربری بر دسترسی اثر می

دهد، مؤثر  هایی که در منطقه رخ می گذارد و درنتیجه در مقدار و نوع فعالیت شده( نیز بر تحرک اثر می بینی پیش

طورمعمول مناطق بیشتر شهری  (. انواع مختلف کاربری خصوصیات دسترسی متفاوتی دارند. به9119باشد)لیتمن،  می
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ونقلی متنوعی دارند که از میزان استفاده از وسایل نقلیه  های حمل دسترس بیشتر و سیستم های قابل کاربری ،شده

های  تری دارند و به دلیل گزینههای روستایی دسترسی کم ها و محیط های حومه که کاربری کاهد. درحالی شخصی می

 .گیرد ونقلی، بسیاری از سفرها با خودرو شخصی صورت می اندک حمل
 تفاوت ترافیکی مرکز شهر، حومه و روستا -1جدول 

 روستا حومه مرکز شهر خصوصیات

 خیلی کم کم خیلی زیاد نزدیکی به خدمات عمومی 

 خیلی کم کم خیلی زیاد نزدیکی به محل کار

 دور متوسط  نزدیک ا مرکز فعالیت اصلیفاصله ت

 فراوان فراوان محدود پارکینگ

 متوسط/ ضعیف متوسط بسیار خوب دهی حمل ونقل محلی  کیفیت سرویس

 ندرت به گاهی اوقات معموال دارد پیاده رو

گی مردم به باشد. وابست ونقل شهری نکته مهم، حذف فاکتورهای نامعلوم می در ارزیابی تأثیرات کاربری بر حمل

توانند  باشد. برای مثال مردمی که نمی ها بر پایه توانایی سفر و میزان آن و اولویت آنها می ها و محل انتخاب موقعیت

های  هایی با دسترسی باال و درجایی که گزینه رانندگی کنند تمایل دارند که محل سکونت خود را در مکان

 .کند های خاصی را دنبال می ریزی کاربری، اهداف و استراتژی ونقلی زیادی دارد انتخاب کنند. برنامه حمل
 ريزی اهداف برنامه -2جدول 

 نقل و های مديريت حمل تاثیر استراتژی هدف برنامه ريزی

 افزایش تراکم، افزایش ترافیک را به دنبال دارد کاهش ترافیک

 ها، کاهش مقدار آن افزایش هزینه ذخیره راه و پارکینگ

 ها های حمل ونقل خانواده کاهش هزینه تن مصرف کنندهدر نظر گرف

 سواری و نظم عمومی بهبود پیاده روی، دوچرخه نقل و های حمل افزايش گزينه

 ها کاهش میزان آسیب دیدگی در طول راه ايمنی راه

 ها، استفاده از زمین کاهش مصرف انرژی، آلودگی حفاظت محیطی

 بایی جامعه، یکپارچگی جامعهمربوط به افزایش زی سرزندگی جامعه

 دیدگاه نظری در مورد تراکم شهری -

ریزی شهری است و تمامی مکاتب مربوط ناگزیر از پرداختن به آن هستند. از  تراکم از مفاهیم کلیدی در برنامه

در مورد ها  ریزی شهری، موضوع تراکم شهری نیز مطرح بوده است در زیر به برخی از دیدگاه ابتدای پیدایش برنامه

 شود: طور مختصر اشاره می  تراکم به

 مکتب شیکاگو

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، افزایش استفاده از آهن و فوالد، اختراع آسانسور و افزایش و استفاده از 

در های بلند  آبی ازجمله عواملی بودند که زمینه توسعه عمودی بخش مرکزی شهر شیکاگو و احداث ساختمان برق

هایی است که به تشویق  آن را فراهم آورده، ظهور مکتب شیکاگو را موجب شدند این مکتب از اولین دیدگاه

های مسکونی پرداخت و در روند تکاملی خود، تشکیل  های بلند برای استفاده سازی و استفاده از ساختمان بلندمرتبه

 (.82: 0989مکتب جهانی مدرنیسم را رقم زد)پورمحمدی و قربانی، 

                                                                                                  مکتب مدرنیسم يا کارکردگرايی

گیری و  های فکری در شکل این مکتب در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم شکل گرفت و بیش از سایر جنبش
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توان به این موارد  های پیروان این مکتب می ا کرده است. از اصول خواستهرشد عمودی شهرهای قرن بیستم نقش ایف

اشاره کرد: کلیت گرایی در طراحی شهری، تفکیک فضایی عملکردهای شهری، تأکید بر توسعه عمومی شهرها 

، هوای سالم منظور دستیابی به نور آفتاب سازی به منظور آزاد کردن سطح زمین برای فضای سبز، تأکید بر بلندمرتبه به

کارگیری مدوالسیون و تولید انبوه جهت صرفه  ونقل شهری و به و فضای سبز، اهمیت دادن به اتومبیل در حمل

توان گفت که در مدرنیسم، تراکم باال و جدایی عملکردها محور اصلی ساماندهی شهری  اقتصادی. در کل می

 (. 02 :0915قیان زاده، صدواست)

 گرایی( نمکتب آمایش انسانی )انسا 

مامفورد از پیشروان این مکتب، بر محدود کردن اندازه شهر و تراکم جمعیت جهت بهبود روابط اجتماعی تأکید کرده 

صورت اجتماعی متعادل و   های پراکنده را به دهی حومه (. همچنین او سازمان81:0989 ،است)پورمحمدی و قربانی

به کاربری خدماتی، دو حرکت ها جمعیت و اختصاص آن مکان  شهر را از طریق تخلیه بخشی از کاهش تراکم کالن

توان گفت تراکم مطلوب در  در کل می .(929 :0915 ،داند)شوای شهر امروزی می ضروری در نظم بخشیدن به کالن

سان ازحد مراکز شهری است تا بتواند نیازهای ان  گرایی پراکنده و تمرکز بیش گراها حالت بینابینی حومه دیدگاه انسان

 متعادل و ارگانیک را پاسخ دهد.

 ها  -تجزيه و تحلیل يافته

 بررسی تحوالت کالبدی و زمانی تراکم در شهر ايالم -

های بسیار دور، مصالح سیاسی دولت مرکزی و لزوم  گذشته تنها شهر منطقه بوده است، در 0949شهر ایالم تا سال 

طور عمده و چند نقطه شهری دیگر، مسئله  نقطه اصلی به ایجاد نظم در منطقه و نیزجذب و تمرکز جمعیت در یک

شدن منطقه و استقرار مرکزیت استان در شهر ایالم باعث رشد سریع این شهر شد. در مرحله اول استقرار  استانی

پذیری شهر در رابطه با ایجاد نسبی  های مختلف دولتی باعث توسعه ظرفیت جمعیت ها و دستگاه نهادها، ارگان

اداری گردید و درنتیجه شهر ایالم براثر مهاجرت درون استانی رونق نسبی یافته و گرایش  -در زمینه خدماتیاشتغال 

رسانی به سایر نقاط استان بوده است)مهندسین  اصلی رشد شهر، مرکزیت اداری سیاسی و نیز عملکرد خدمات

امون سکنه شهر ایالم در دسترس است، طور رسمی پیر نخستین آمار موجود که به  (.0: 0984مشاور بعد تکنیک، 

خانوار شامل  0922است. در آن سال در شهر ایالم تعداد  0995نتایج اولین سرشماری عمومی کشور در آبان سال 

نفر بالغ گردیده است. طی دهه مذکور رشد  05429خانوار شامل  9549به  0945اند که تا سال  نفر ساکن بوده 8942

باشد، زیرا  درصد بوده است؛ که نمایشگر مهاجرپذیری فراوان این شهر می 2398هر برابر ساالنه جمعیت در این ش

همراه با رشد جمعیت، مهاجرت و اسکان عشایر منطقه در شهر ایالم نیز وجود داشته است. در سرشماری عمومی 

 0955-0945ساله  شده است. طی دوره و ده خانوار گزارش 5141نفر در قالب  99412جمعیت شهر ایالم  0955

بر دوسوم از این جمعیت مربوط به پدیده   درصد رسیده است. بالغ 1328یافته و به  رشد ساالنه جمعیت افزایش

 0925های مذکور است. بعد از انقالب اسالمی نخستین سرشماری عمومی در سال  مهاجرپذیری شهر ایالم در سال

خانوار  05882نفر در قالب  82195شمار جمعیت در شهر ایالم دهد که  انجام شد. نتایج سرشماری مذکور نشان می
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سازد. این افزایش عالوه بر  درصد نمایان می 01320بوده است که افزایش روند رشد جمعیت این شهر را تا میزان 

های جنگ تحمیلی است، زیرا روستائیان و اهالی شهرهای مرزی که در زمان جنگ در  رشد طبیعی درنتیجه مهاجرت

های حمله و هجوم دشمن بودند ناگزیر به شهرهای دیگر پناه آورده بودند. بعد از پایان  رض آتش جنگ و آسیبمع

، اقداماتی برای بازسازی و بازگشت مهاجران جنگ تحمیلی آغاز گردید. گزارش نتایج  0921جنگ در سال 

خانوار  02912نفر در قالب  012498دهد که شمار جمعیت ایالم در آن سال معادل  نشان می 0911آمارگیری سال 

های قبل وجود داشته است کاسته شده و  دهد روند فزاینده رشد ساالنه جمعیت که در دوره بوده است؛ که نشان می

درصد رسیده است. بر اساس آخرین سرشماری عمومی کشور در سال  92/5به  0911تا  0925های  طی دوره سال

خانوار بوده است. همچنین در این شهر به دلیل  99199نفر در قالب  092942، شمار جمعیت در شهر ایالم 0915

های سرشماری قبل  فرهنگ سنتی و عشایری، بعد خانوار باالست. هرچند بعد خانوار در شهر ایالم نسبت به دوره

که  0995-25سرشماری عمومی نفوس و مسکن در فواصل زمانی سال  9شماره  کند. جدول روند نزولی را طی می

 دهد.  شامل: تعداد خانوار، جمعیت، بعد خانوار و درصد رشد جمعیت بوده را نشان می
 (1339 -59) های تحوالت جمعیت و خانوار شهر ايالم طی سال -3جدول 

 بعد خانوار تعداد جمعیت تعداد خانوار سال
 افزایش جمعیت

 درصد رشد تعداد

0995 0922 8942 2300 - - 

0945 9549 05429 2312 1041 2398 

0955 5141 99412 5325 02289 1328 

0925 05882 82195 532 52552 01320 

0915 99199 092942 5352 91900 9352 

0985 95102 021955 4342 94112 9340 

0921 49409 019909 21/9 00858 0344 

0925 59915 024191 24/9 90801 9340 

 (0925) عمومی نفوس و مسکن آمار ایران، سرشماری مرکز :منبع

 

 
 (مطالعات نگارنده: منبع) تاکنون 1339ايالم از سال  ( طرح توسعه شهر4شکل)

 مراحل رشد و توسعه فضایی شهر ایالم
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به شکل ارگانیک بوده و یا  11توسعه شهر ایالم که سابقه شکل گیری آن به کمتر از یک قرن می رسد تا آغاز دهه

. اما همزمان با پایان جنگ و بحرانهای ناشی از بواسطه تفکیک اراضی توسط افراد فاقد صالحیت شکل گرفته است

ن و از پیش اندیشیده ای برای توسعه آتی در نظر گرفته شد. هرچند درکم و کیف این و، برنامه های مدآنادامه 

 .(21: 0981برنامه ها می توان نقدهایی را نیزعنوان کرد)رحیمی مقدم، 

 ر ايالمهای شه رابطه همبستگی بین شبکه ارتباطی و کاربری

های شهری بسیار حایز اهمیت است.  دسترسی به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار و شهر فشرده در رابطه با تراکم

ترین متغیر تولید سفر است، به عبارت دیگر هر چه  تراکم جمعیت، بیانگر چگالی جمعیت ساکن و جمعیت اصلی

در  ،ر نیز زیاد خواهد بود. به لحاظ اهمیت شبکه ارتباطیتراکم جمعیت یک مکان افزایش یابد تولید و تقاضای سف

های شهری مبنای ساماندهی تراکم  اکثر مدلهای توسعه پایدار نظیر توسعه حمل و نقل مبنا، محالت نوسنتی و دهکده

باطی های ارت توان رابطه بین معابر و شبکه می 4های جدول  است. با استفاده از داده استوار های ارتباطی بر شبکه

شوند را محاسبه نمود. بررسی  های شهری که جز سرانه خالص محسوب می موجود در شهر ایالم و تمام کاربری

های دیگر براساس رابطه همبستگی پیرسون بیانگر وجود رابطه بسیار  روابط همبستگی بین شبکه ارتباطی و کاربری

 Stepwise های چند متغیره نظیر روش  اده از رگرسیوندار بین آنهاست. در حالی که بررسی این روابط با استف معنی

دهد.  های مسکونی، صنعتی و فضای باز را نشان می دار بین شبکه ارتباطی با کاربری فقط وجود رابطه معنی Enterو 

های مسکونی و صنعتی با شبکه ارتباطی به علت تأمین دسترسی و وجود این رابطه  دار بین کاربری وجود رابطه معنی

ای جهت دسترسی به  منطقه -بین شبکه ارتباطی، اراضی کشاورزی و فضای باز، به علت عبور شبکه اصلی شهری 

 روستاهای پیرامون و در نتیجه کشیده شدن این فضا به درون محدوده است. شهرهای اطراف و
 های ديگر نتیجه آزمون پیرسون بررسی رابطه بین شبکه ارتباطی و کاربری -4جدول 

 ضریب

 همبستگی
 مقدار

 سطح

 داریمعنی
 نتیجه آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل سطح خطا

 H1پذیرش  بین شبکه ارتباطی ها کاربری %15 /.101 /.412** پیرسون

 های پژوهش یافته: منبع

 
 (Google Earth)منبع:  بافت مرکزی)رنگ آمیزی شده( نقشه شهر ايالم و موقعیت معابر اصلی محدوده ( 9شکل)
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های متراکم سازی بایستی عنوان شود این است که افزایش تراکم به عنوان  ای که با توجه به شرایط و سیاست نکته

یکی از ابزارهای تشویق استفاده از حمل ونقل پیاده و دوچرخه در سفرهای شهری است تا از این طریق به کاهش 

ساس تحقیقات انجام شده این حد تراکم معادل مصرف انرژی و حفظ تعادل اکولوژیکی شهرها کمک شود و بر ا

شهرهای سنتی قبل از صنعت است، نکته دیگر رابطه افزایش تراکم و افزایش سطوح شبکه ارتباطی است و عدم 

بسیاری از شهرهای پر  در هماهنگی بین این دو مشکالت موجود را تشدید خواهد کرد به طوری که در حال حاضر

 (.99: 9111های زیادی روبرو هستند)بارتون،  زی حمل و نقل با چالشری تراکم آسیا در برنامه

 ی تراکم ساختمانی و شبکه معابر هاتحلیل شاخص

  حمل و نقل شهریشبکه  اثرات تراکم ساختمانی بر سطح  بررسی -

دسترسی  های بلند مرتبه تأثیرات کمی و کیفی مهمی بر فضاهای شهری و سیستم تراکم ساختمانی و ایجاد ساختمان

دهند. از این رو  دارند. از جمله آنها، حجم بزرگی از سفرهای درون شهری را تولید و جذب نموده و نیز جهت می

ها با توجه به حجم تقاضای سفر توسط ساکنین آنها، همیشه تحت تأثیر فشار  شبکه دسترسی پیرامون بلند مرتبه

های مرتفع با شبکه حمل و نقل شهری هماهنگ نگردد،  بی ساختمانریزی و مکانیا ترافیکی قرار دارند؛ لذا اگر برنامه

نامه  براساس آیین .(11:0981 ،فرهودی و محمدی)توان انتظار داشت که مشکالت حمل و نقل شهری افزایش یابد می

 های شهری، اگر بخواهند هر نوع بنایی را به خیابانی که عملکرد آن شریانی است متصل کنند، باید طراحی راه

تأثیرات ترافیکی آن را بسنجند. سنجش تأثیرات ترافیکی روشی است مؤثر برای ایجاد هماهنگی بین رشد جمعیت و 

های جدید شبکه حمل و نقل متناسب با آن از سوی دیگر، با کمک  مندی از سیستم توسعه شهر از یک سو و بهره

فیکی فعلی و آینده را محاسبه کرد و با کمک توان قبل از ایجاد تراکم ساختمانی، سطح خدمان ترا این روش می

های علمی، تغییرات حاصله و پیامدهای سوء در سیستم شبکه حمل و نقل را بعد از ایجاد تراکم ساختمانی یا  روش

های پیشنهادی، عوارض  هر بنای دیگر براساس تعداد سفرهای تولید و جذب شده ارزیابی نمود و با کمک طرح

های صورت گرفته در این خصوص نشان  (.  بررسی51 :0914ناها را از بین برد)زریونی ناشی از احداث این ب

های ساخته شده در این بخش از شهر بدون مطالعه بوده و  ها و کاربری دهد که محل احداث بسیاری از ساختمان می

 موجب مشکالت ترافیکی زیاد در این منطقه شده است. 

ر است،  برای جابجایی این جمعیت دو سیستم شبکه حمل و نقل عمومی نف 024191جمعیت کنونی شهر ایالم 

رانی و یک سیستم شبکه حمل و نقل خصوصی وجود دارد. سرانه خودرو در شهر ایالم  رانی و تاکسی شامل اتوبوس

ی نفر یک خودرو است. این سرانه خودرو برای شهر ایالم بسیار باالست و حتی از شهرهای بزرگ 939به ازای هر 

توان به  همچون کالنشهر تهران نیز بیشتر است. از مهمترین دالیل مؤثر در تراکم باالی وسایط نقلیه در شهر ایالم می

پارکینگ در سطح غالب واحدهای   مواردی از قبیل توان پایین شهری به اصول و قوانین شهرسازی، فقدان کاربری

مصوب، و تفصیلی جامع های بندی و پیشنهادات طرح  عدم اجرای نظام منطقه ،های تجاری مجتمعو  مسکونی

توجهی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان وسایط نقلیه و حتی مردم و عابران پیاده اشاره  بی

 کرد. 
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 شهر ايالمدر بافت مرکزی  و مسکونی ساختمان پراکندگی تراکم ساختمانی  (6)شکل

 
 TOPSISبافت مرکزی با استفاده از مدل  نواحی ساختمانی ب تراکمروند جذ ( محاسبه7)شکل

 باشد. های بافت مرکزی می توضیح اینکه منظور از تراکم ساختمانی ساختمان، میانگین تراکم ساختمانی کلیه کاربری

 TOPSISده از مدل با استفا ايالم شهر شبکه حمل و نقل شهری در بافت مرکزی ی موثر برهاعامل و شاخص رتبه بندی -9جدول

 های نظام دسترسیشاخص
 نواحی

 9-9ناحیه  9-0ناحیه  0-9ناحیه  0-0ناحیه 

 0921سطح شبکه معابر)هکتار( 

رم
چها

ه 
رتب

 

وم
 س

تبه
ر

 

وم
ه د

رتب
ول 

ه ا
رتب

 0921سرانه شبکه معابر)مترمربع(  

 تعداد ساختمان مسکونی) واحد مسکونی(

 یر زمینمیانگین  طبقه مسکونی بدون ز

 میانگین سطح اشغال ساختمان بدون احتساب زیر زمین

 میانگین سطح اشغال ساختمان مسکونی بدون احتساب زیر زمین

 میانگین تراکم ساختمانی ساختمان بدون احتساب زیر زمین

 میانگین تراکم ساختمان مسکونی بدون احتساب زیر زمین

 تعداد خانوار

 (85نسبت به  21خ رشد جمعیت)سال نر

 بعد خانوار

 0921نسبت خانوار به واحد مسکونی 

 911-011مساحت واحد مسکونی 

 911-911واحد مسکونی 

 مترمربع 011واحدهای مسکونی زیر

 مساحت)هکتار(

 0921تراکم جمعیتی 

 0921جمعیت مرد 

 0921جمعیت زن 

 های پژوهش یافته: منبع
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  TOPSISبندی نواحی بافت مرکزی شهر ايالم بر اساس مدل کالس (8) شکل

 ( HMRمراتبی ) سلسلهه متغیر چند رگرسیونی تحلیل -

( (Stepwiseگام ) به گام روش (HMRمتغیره سلسله مراتبی ) چند رگرسیون روش الزم به ذکر است در انتخاب

بندی البته جهت رتبه .گردید تعیین درصد 25 از بیش اطمینان درصد با این روش اعمال از اصلح نتایج که شد انتخاب

صرفاً جهت بررسی همبستگی متغیرها  HMRهای مذکور استفاده گردید. و ضرایب نهایی نواحی از ضرایب مدل

 باشد:بدست آمده به صورت زیر می HMRمورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت مدل 

 
 مقیاس شده نورم استفاده گردیده است.های بیاز داده HMRجهت بررسی روش 

که اشاره دارد به همبستگی بین متغیرها و به عبارتی شدت همبستگی بین  1328برابر است با  Rدر این مدل مقدار 

نماید. چراکه بر میهمبستگی در حد خیلی قوی بین ضرایب متغیرها را تائید  ،Rدهد. لذا مقدار آنها را نشان می

-اند. که باعث میاین متغیرهای تاثیر زیادی در بررسی موضوع در شهر ایالم ایفا نموده TOPSISاساس نتایج مدل 

 گردد رتبه نواحی افزایش یا کاهش یابد.

 22ش تواند توسط متغیر مستقل، تبیین شود. در این پژوهدهد که چه مقدار از متغیر وابسته مینشان می R2مقدار 

کند، لذا نقش عناصر تراکم ساختمانی در شبکه حمل و نقل در مجموعه می درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین 

 باشند.متغیرهای بررسی شده نقش بسزایی را دارا می
 نتايج رگرسیون چند متغیر -6جدول 

Regression Statistics 

Multiple R 1 

R Square 0.99 

Adjusted R Square 0.98 

Standard Error 0 

Observations 4 

 های پژوهش یافته: منبع

 ANOVA نتايج محاسبات -7جدول 

 df SS MS F Significance F 

Regression 15 22.251 1.4834 7.851235 0.007856 

Residual 0 0 65535   

Total 15 22.251+    

 های پژوهش یافته: منبع
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و مناسبی تغییرات متغیر وابسته را  به طور معنادار ANOVA  ورگرسیون  های که آیا مدلد ندهول نشان میااین جد

که بیانگر این بوده  1315د میزان معناداری در پژوهش حاضر کمتر از ندهکه محاسبات نشان می. دنکنمی بینی پیش

-و شبکه حمل و نقل شهری می تراکم ساختمانی های بینی کننده خوبی برای متغیربه کار رفته، پیش هایاست مدل

 د.نباش

 آزمون فرضیات و پاسخ به سؤاالت تحقیق 

 فرضیه اول:

ونقل بافت مرکزی  کارایی موثری در بررسی تراکم ساختمانی و حمل Vikorو  TOPSISرسد روش ( به نظر می0

 شهر ایالم دارد.

کارایی مؤثری در  ،دل سازی با آمار فضاییسازی و مالزم است آزمون کنیم که آیا رویکرد شبیه مذکوربرای فرضیه 

 ترسیم رابطه تراکم ساختمانی و حمل و نقل بافت مرکزی داشته است؟ 

 که در راستای این فرضیه سواالت زیر نیز قرار گرفته است:

آل مطلوب و نامطلوب در ارتباط با پراکندگی تراکم ساختمانی و حمل و نقل بافت بندی ایدهبندی و پهنهکالس

 باشد؟رکزی شهر ایالم چگونه قابل بررسی میم

است و اگر برعکس این قضیه  پس اگر روش موردنظر نقش خود در بررسی موضوع داشته باشد موفق واقع شده

)فرضیه     دهنده عدم موفقیت بوده است؛ بنابراین به منظور بررسی وجود یا عدم وجود تأثیر، فرضیه باشد نشان

 )فرضیه تحقیقی( به صورت زیر تدوین شده است.    آماری( و فرضیه 

   سازی با آمار فضایی تأثیرات مثبتی در ترسیم موضوع نداشته است.رسد رویکرد شبیه: به نظر می  فرضیه 

=P=0 

 P≠0=  .  تسازی با آمار فضایی تأثیرات مثبتی در ترسیم موضوع داشته اسرسد رویکرد شبیه: به نظر می  فرضیه 

 های مورد نظر لذا فرض مورد نظر به شرح زیر مورد تایید قرار گرفته است. براساس روش

 0مرکز متوسط -

آوری در توان به عنوان معیاری تقریبی برای مقایسه توزیع فضایی انواع گوناگون تابنقطه مرکز متوسط را می

های زمانی مختلف به بررسی یک موضوع خاص در دوره های اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و غیره یا برای شاخص

 (.08: 0981گیری جابجایی فضایی یک نوع خاص از این جمله است)قزلباش، کار گرفت. اندازه

 9فاصله از انحراف معیار -

کند و بهتر است این آمار به عنوان ها کمک میشاخص فاصله از انحراف معیار به تشریح سطح و توزیع داده

های زمانی متفاوت فراهم شود. هر چه نسبی مورد استفاده قرار گیرد، تا بدین وسیله امکان مقایسه در دورهشاخصی 

 (.08 همان:ها بیشتر است)اندازه فاصله از انحراف معیار بیشتر باشد، پراکندگی داده

 
                                                                                                                                                               
1
 - Mean Center 

2
 - Standard Deviation Distance 
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 0بیضی انحراف معیار -

داد. اندازه و شکل بیضی، میزان پراکندگی را معین توان به وسیله بیضی انجراف معیار نشان سطوح پراکندگی را می

 ،دهد. بیضی انحراف معیار با استفاده از انحراف معیارکند و امتداد آن جهت حرکت رفتارهای موضوع را نشان میمی

-ها بیانگر تفاوتکند. تفاوت میان بیضیفاصله مکان تا مرکز میانگین، پراکندگی، جهت و موقعیت آن را مشخص می

 (.08 همان:های مختلف است)ی نسبی در الگوهای پراکندگی و جهت آن در دادهها

  
 TOPSISبندی نواحی بافت مرکزی شهر ايالم بر اساس مدل کالس ايالمشهر بافت مرکزی توزيع و جهت فضايی تراکم و حمل و نقل در 

 فرضیه دوم:

نمونه موردی و شبکه حمل و نقل رابطه معناداری رسد بین تراکم ساختمانی در به نظر می"برای آزمون فرضیه 

داشته  وجود الزم است آزمون کنیم که آیا رابطه ای بین تراکم ساختمانی و حمل و نقل بافت مرکزی "وجود دارد

 است؟ که در راستای این فرضیه سواالت زیر نیز قرار گرفته است:

 ل و نقل شهری چیست؟جایگاه متغیر تراکم در الگوهای تحلیل کاربری اراضی و حم

در نمونه  )حمل و نقل شهریشبکه با تأکید بر عوامل (نحوه توزیع تراکم ساختمانی تحت تأثیر عوامل مؤثر بر آن 

 موردی چگونه خواهد بود؟

است و اگر برعکس این قضیه  پس اگر روش موردنظر نقش خود در بررسی موضوع داشته باشد موفق واقع شده

)فرضیه     موفقیت بوده است؛ بنابراین به منظور بررسی وجود یا عدم وجود تأثیر، فرضیه  دهنده عدمباشد نشان

 )فرضیه تحقیقی( به صورت زیر تدوین شده است.    آماری( و فرضیه 

 P=0=    ای بین تراکم ساختمانی و شبکه حمل و نقل وجود نداشته است. رسد رابطه: به نظر می  فرضیه 

 P≠0=  .           رسد رابطه ای بین تراکم ساختمانی و شبکه حمل و نقل وجود دارد: به نظر می  ضیه فر

 های مورد نظر لذا فرض مورد نظر به شرح زیر مورد تایید قرار گرفته است. براساس روش
                                                                                                                                                               
1
-  Standard Deviation Elipse 
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با استفاده از مدل  Si(( S.Devبندی میزان)استاندارد انحراف معیار)سطح

VIKOR 

 رابطه تراکم و حمل و نقل در مدل توزيع نرمال

دهد به طور میانگین  است که نشان می های پراکندگی شاخص براساس نمودار فوق: انحراف معیار به عنوان یکی از

ها نزدیک به صفر باشد، نشانه  ای از داده فاصله دارند. اگر انحراف معیار مجموعه مقدار متوسط ها چه اندازه از داده

ها نزدیک به میانگین هستند و پراکندگی اندکی دارند؛ در حالی که انحراف معیار بزرگ بیانگر  آن است که داده

 باشد.  ها می پراکندگی قابل توجه داده

 گیری  نتیجهبندی و جمع

چنین ( پژوهش صورت گرفته ,Hmr, Anova, … Topsis, Vikor)های شهرسازی های خروجی مدل از تحلیل

مل مرتبط با امل مختلف خصوصا عواشهرها تحت تأثیر عودر کم ساختمانیاتری گیر که شکلد وـمی شبرداشت 

و شبکه حمل ت هیالـظرفیت تسان که به هر میزای می باشد به گونه ی نقل شهرو شبکه حمل ت ظرفیت تسهیال

شبکه معابر ور مجا های کاربریو بنیه استرسی به دقابلیت از ندن اهماد به ـبیشتر باشل شهر و بافت مرکزی آن نق

با ، بالعکسو مد آهد اخود جووبه ی کم ساختمانی باالتراترامکان سنجی و طراحی نتیجه د و در هد بوابیشتر خو

 یکم ساختمانی کمترانتیجه ترو در ترسی کمتر ـسدقابلیت ی، هرـنقل شوبکه حمل ـشت هیالـظرفیت پایین تس

 هد گرفت. اشکل خو

ای بر شبکه حمل و  آید این است که تغییرات تراکمی، تأثیرات عمده ای که از این تحقیق به دست می ترین نتیجه مهم

نقل)ترافیک( و الگوی تولید و جذب سفرها داشته که همبستگی مثبت و محسوسی بین سهم جمعیتی، تراکم 

 هر ایالم وجود ندارد. ساختمانی و سطوح شبکه معابر در بافت مرکزی ش

ارتباط نوسانات درصدی تراکم ساختمانی و ترافیک بافت مرکزی  با متغیرهای یکی دیگر از نتایج مهم این پژوهش، 

کاربری، تراکم ساختمانی، تراکم جمعیتی، چگالی مسکونی، درآمد، بعد خانوار و ... می باشد. بدین معنا که از جمله: 

 ا بر تراکم ساختمانی و حمل و نقل شهر و بافت مرکزی تاثیر گذار خواهد بود.هرگونه تغییر دراین متغیره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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ریزی حمل و نقل شهری تأثیر مهمی ایفا  ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی در برنامه  نوع و میزان تراکم

باشد، لذا با یکسری  میریزان شهری  ها از کارهای عمده مدیران و برنامه نماید. با توجه به اینکه تعیین نوع تراکم می

توان تراکم متناسب با سیستم حمل و نقل شهری را تعیین و از مشکالت آتی جلوگیری  اقدامات علمی و عملی می

 کرد. 

و استقرار بسیاری از عملکردها و فعالیت های  به دلیل افزایش تراکم ساختمانی و به دنبال آن افزایش تراکم جمعیتی

موجود پاسخگوی این  د مطالعه، تقاضای سفر در آن بسیار باالست و سیستم حمل و نقلدر محدوده موفرامنطقه ای 

نبود مسیرهای ویژه پیاده روی و دوچرخه سواری، به تداخل ترافیک پیاده و سواره  .حجم از ترافیک نمی باشد

 .کاهش سرعت سواره و ایمنی پیاده گشته استانجامیده و منجر به 
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