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تراكم كلي جمعيت در سطح شهر و تغييرات آن در مناطق مختلف  رراسفا   -3-3-3

 اي در محل اطالعات آماري موجود و در مواقع لزوم از طريق آمارگيري نمونه

باشد. امروزه استفاده حداكثر تراكم جمعيتي به مفهوم تعداد نفر در سطح براساس واحد هكتار مي 

هاي مديريت شهري، مباحث امنيتي و نظاير آنها بحث ترراكم بهينره را بره و بهينه از زمين، كاهش هزينه

هراي محلري نرور ررر  جرامف و تف ريلي يكي از مباحث اصلي مطالعات آمايش سرزمين و نيرز ررر 

، شرراي  آ  وهروايي، حاصرلييزي زمرين . ميزار تراكم جمعيت برا توجره برهاستشهري تبديل كرده 

تروار م يت و مواردي نظير آنها در سطح جهار متفاوت است. بنابراين، اقت اد شهر يا كشور، تعداد جمع

باشد ولي در محدوده شهرها اين امر بطور جدي گفت كه تراكم جمعيت در مفهوم يك بحث نسبي مي

باشند. در برخي از كشورها ماننرد مطر  بوده و شهرسازار در پي رسيدر به تراكم بهينه براي شهرها مي

هرا و ورواب  سراختماني متفراوت و بره تبرف آر با شراي  ربيعي منارق و شرهرها تراكممريكا متناسب آ

ه برا رررررطقنفرر در هكترار در م 26يرزار آر از هراي جمعيتري متفراوتي تعريره شرده اسرت كره متراكم

مسكوني در نوسرار اسرت. هاي هكتار در آپارتمار نفر در 528هاي تك واحدي جدا از هم تا ساختمار

 نفر در هكتار ممنوع است.  041تراكم ناخالص بيش از در ايرار 

اين وابطه جهت رسيدر به شراي  مطلو  سكونتگاهي مطر  گرديده است. عليرغم تعيين كردر 

سقه مذكور وواب  تراكمي دقيق با مفهوم رايج در برخي كشورهاي پيشرفته، در ايرار تعريه نشرده 

ميانگين ترراكم ناخرالص در شرهرهاي  0448-56هايسالدر فاصله  ،است. براساس مطالعات انجام شده

نفر در هكترار محاسربه گرديرده اسرت. برديهي  04/668نفر در هكتار و ميانگين تراكم خالص  56ايرار 

هاي شمالي كشور تا شهرهاي كونك و است كه اين ميزار از شهرهاي پرجمعيتي نور تهرار و بيش

شد. برخي از پژوهشگرار مسائل شهري در ايررار، ترراكم باهاي شرقي ايرار به شدت متفاوت ميبيش
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نفر در هكتار پيشرنهاد  641 و 012مطلو  ناخالص و خالص جمعيتي براي شهرهاي كونك را بترتيب 

 .0اندنموده

هراي جمعيتري دو كه در مباحث پيشين بطور تلويحي اشاره شده است، در بحرث ترراكم همانگونه

باشد. تراكم خالص نسبت جمعيت به سرطح تراكم خالص مطر  مي نوع تراكم شامل تراكم ناخالص و

ا هرر سركونتگاه مرورد مطالعره يرمسكوني و تراكم خالص حاصل نسبت جمعيت به كل محردوده شرهر 

 باشد: مي

 مساحت كل/ جمعيت= تراكم ناخالص جمعيتي

 مساحت مسكوني/ جمعيت= تراكم خالص جمعيتي

سرطح  دوهراي جمعيتري خرالص و ناخرالص در ترراكماز نظرر  قروه درجزينبررسي ووعيت شهر 

 گيرد:اي صورت ميشهري و محله

 هاي جمعيتي شهر تراكم -1-3-3-3

نفر جمعيرت  8245(،0452) در ووف موجود سال قروه درجزينشهر  ،براساس مطالعات انجام شده

راكم ناخرالص ، تر( دارد. برا توجره بره مقرادير مرذكورقانونيهكتار مساحت )در داخل محدوده  644و 

هكتار است  4/84باشد. از ررف ديگر، كل مساحت مسكوني شهر مينفر در هكتار  8/48جمعيتي شهر 

 نفر در هكتار خواهد بود. 4/051كه با توجه به جمعيت موجود شهر، تراكم خالص جمعيتي آر 

هاي محاسبه شده قروه درجزين با ميانگين تراكم هاي ناخالص و خالص جمعيتي شهرمقايسه تراكم

باشد. از ررف ديگر، مقايسه مقادير ميانگين كشوري ميكمتر از هاي دهد كه تراكمدر كشور نشار مي

                                                           
 ؛ دانشگاه يزد.0450 ، ي، كرامت اهلل؛ برنامه ريزي كاربري اراوي شهريزيار -1
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دهد كره هاي مطلو  پيشنهاد شده از ررف پژوهشگرار امور شهري نشار ميتراكمي اين شهر با تراكم

  .كمتر از تراكم مطلو  پيشنهادي است شهر همچنارتراكم ناخالص 

 

 هاي جمعيتي محالتتراكم -2-3-3-3

 يک:محله شماره  (ال 

هكترار مسراحت دارد. مسراحت  2/25نفرر جمعيرت و  4282قروه درجرزين محله شماره يك شهر 

هاي ناخالص و خالص جمعيتري هكتار است. با توجه به ارقام مذكور تراكم 5/08مسكوني اين محله نيز 

هراي تراكم متوس  بيش از اين ارقامهكتار است كه هر دو نفر در  058و  4/84اين محله بترتيب معادل 

 شهر است.

 :محله شماره دو (ب

 778) هكتار است. با توجه به جمعيت محله 2/8و  8/41مساحت كل و مسكوني اين محله بترتيب 

هاي نفر در هكتار است. تراكم 8/51و 6/08ناخالص و خالص محله بترتيب معادل هاي نفر( تراكم

 است.تر از ميانگين تراكم شهر مذكور كم

 :محله شماره سه (پ

 هكتار و ترراكم ناخرالص آر 5/45مساحت كل اين محله  نفر جمعيت دارد. 4187محله شماره سه 

  ترراكم خرالص آر ،هكتار است 6/06نفر در هكتار است. از آنجا كه مساحت مسكوني اين محله  2/26

باشرند. بره عبرارتي ميهاي شرهر ير مذكور بيش از ميانگيننفر در هكتار خواهد بود. مقاد 4/681معادل 

 باشد.باالترين تراكم جمعيتي شهر نيز در همين محله مي

 :محله شماره چهار (ت



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 2/22نفر جمعيت دارد. مساحت كل و سطح مسكوني اين محله بترتيرب  0654محله شماره نهار، 

و  4/08بترتيرب معرادل  ،اخالص و خالص محلرههاي نهكتار است. با توجه به ارقام مذكور تراكم 4/2و 

برا توجره بره خرالي دهرد كره م مذكور با ميانگين شهري نشار مينفر در هكتار است. مقايسه ارقا 2/088

هاي زيادي از بافت اين محله، ميزار تراكم ناخرالص آر از ميرانگين ترراكم ناخرالص شرهر بودر قسمت

 وس  رقم مذكور براي شهر است.كمتر است اما تراكم خالص آر باالتر از مت

 :محله شماره پنج (ج

هكتار سطح مسركوني دارد. بردين ترتيرب  4/8هكتار مساحت و  8/08نفر جميعت،  524اين محله 

 نفر در هكتار خواهد بود. 026و  4/44تراكم ناخالص و خالص محله بترتيب معادل 

ولي تراكم خالص آر بيش از ميرانگين  استتراكم ناخالص محله كمتر از ميانگين تراكم ناخالص شهر 

 باشد.شهر مي

توار گفرت كره بيشرترين مي هاي جمعيتي محالت ميتله شهرگيري كلي از تراكمدر يك نتيجه

تراكم ناخالص و خالص شهر مربوط به محله سه است و كمترين تراكم آنها مربروط بره محلره دو شرهر 

ش از ميانگين شهري است. همچنين تراكم خرالص بي و نهار سه ،باشد. تراكم ناخالص محالت يكمي

هاي جمعيتي تراكم  440-0بيش از آر است. جدول شماره  محالت دو و نهارهمه محالت به استثناي 

 دهد.شهر و محالت را نشار مي

 قروه درجزين: تراكم هاي جمعيتي محالت ميتله شهر 444-0جدول شماره
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جمف كلمحله 5محله 4محله 3محله 2محله 1محالت

68.640.548.866.619.5244.0مساحت كل )هكتار(

19.89.612.26.45.353.4مساحت مسكوني )هكتار(

3656779305712838639638جمعيت )نفر(

53.319.262.619.344.339.5تراكم ناخالص)نفر در هكتار(

185.080.9250.3199.6162.0180.6تراكم خالص )نفر در هكتار(
 

 

 

 

 


