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  چكيده 
شناخت الگوي كالبدي شهر و تالش براي از موضوعات اساسي در راستاي نيل به توسعة شهري پايدار، 

ريزي شهري، مقولة شهر پايدار و در پردازان برنامهدستيابي به فرم شهري مطلوب است. در همين زمينه، نظريه
شهري فرم  يدارترينشهر فشرده را پا قالب آن، شهر فشرده را در دستور كار قرار دادند. امروزه اكثر محققان،

شناخت الگوي گسترش  پژوهش، اين هدف. داننديم يمتجل يشهر يرا در فشردگ يدارپاو اهداف توسعه دانسته 
 اصلي است. روش 1390تا  1335شهرهاي ايران (مشهد، شيراز، اصفهان و تبريز) در دورة زماني كالبدي كالن
رجه هاي پيشنهادي تساي (دروش فرم، از سنجش براي تحليلي و -توصيفي روش پژوهش، در مورد استفاده

  ي هندرسون، هرفيندال، آنتروپي مطلق و مدل هلدرن استفادههاشاخصهمچنين از  تجمع، تراكم و اندازه متروپل
شهرها، از ضرايب جيني و آنتروپي نسبي شده است. براي محاسبه درجة تجمع شاخص جمعيت در سطح كالن

     شهرهاي مورد مطالعه، كالنشهرهايميان كالنكه از  دهديم نشان پژوهش، اين از آمده دست به استفاده شد. نتايج
     كه بوده برخوردار نسبي فشردگي و رشد آرام از گذشته در فضايي گسترش و رشد نظر از مشهد، اصفهان و شيراز

از  اخير يهاسال در افتد؛ امايمشود و رشد پراكنده اتفاق يم سريع آن رشد مساحت سريع، شروع شهرنشيني با
شهر تبريز، كالن اما ؛گردديم مشاهده آنها در فشردگي و تمركز به گرايش شده و كاسته آنها كنشپرا ميزان

، رشد مساحت و جمعيت 1375تا دهة  كهي طوربهشهرهاي مورد مطالعه دارد؛ وضعيتي متفاوت از ساير كالن
بيشتري از جمعيت آن داشته و تقريباً متعادلي را دارد؛ ولي از اين دهه به بعد است كه مساحت آن رشد بسيار 

  گسترش افقي زيادي را يافته است.
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  مقدمه -1

روند  يدارا ،از زمان شروع تا به امروز ،رو به تكامل خود يردر س يتوسعه شهر

 ي يكدارا يعناصر شهر ةهم ،يشهر يدر اكثر فضاها كهيطوربه ؛دبو يمتعادل نسبتاً

 :1385، مقدم يمانيو سل ينياند (حسبوده يكديگرالعاده با خارق يو سازگار يهمگون

، يسممتأثر از مدرن 20و  19قرن  يو اقتصاد ياجتماع -يتحوالت فرهنگاما  ،)28-29

را در  ياديبن اتييررا موجب شده و تغ شهرهاكالن يدايششهرها و پ يعگسترش سر

)؛ لذا 151: 1382 ياري،(ز آنها به وجود آورده است يكالبد -ييساختار و سازمان فضا

 ريناپذاجتناب يرامونشهر به مناطق پ يزيكيشهرها، گسترش ف يندةدر اثر رشد فزا

توجه به  يلدل ينبه هم .خواهد داشت يدرپ شمارييو ب يمشكالت جد كه خواهد بود

از  يحاك ،يشهر ةتوسع يهادر برنامه يضرورت اساس يكعنوان به ،يدارپا ييفضافرم 

ير دل زاده ينحس( شهر دارد يو كالبد ياجتماع يهاجبهه يتموضوع در تقو ينا يتاهم

يد به اشكال بايي هستند كه هامكانترين ياصليكي از  ،). شهرها213: 1385يار هوشو 

مورد  ،يست كرهزانسان از  ت استفادةيريمديدار را به عنوان پا ، اصول توسعةمختلف

و خصوصاً زمان  1990 )؛ لذا در دهة190: 1388يزك و پاور، كرتوجه قرار دهند (

يدار مطرح شد پاي شهرموضوع شكل يا فرم  ،)1992يل (برزيو در ري كنفرانس برگزار

 يزيربرنامهي الگوها يريگجهتيد. امروزه انجامين زم يب قطعنامةتصوين و تدوو به 

ي و يا شهريي نوزاعمدتاً بر  ،ينزميدار از پاينه و به ي استفادةراستاي در شهر

يه دارد تكيرون) ب(توسعه به  ينينشحومهيني مجدد (توسعه از درون) در مقابل شهرنش

  .)11: 1387(رهنما و عباس زاده، 

 توسعه شناخت الگوي ،شهري پايدار عات اساسي در راستاي نيل به توسعةاز موضو

فرم ). 8: 1385لبدي شهر و تالش براي دستيابي به فرم شهري مطلوب است (حبيب، كا

تواند مي ،كه دارد ايشهر به علت اثرات مختلف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي

چگونگي  ).39: 2006بارين، (جي سوق دهدپايداري يا ناپايداري  يسوبهيك شهر را 

ريزي و طراحي هاي برنامهكانات و سياستهاي طبيعي، امرشد هر شهر به محدوديت

لزوم شناخت، ير اساسي شكل شهر بر پايداري آن، به تأثكه با توجه  آن بستگي دارد
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پايدار  يت آن در راستاي دستيابي به توسعةمطالعه و درك ابعاد مختلف آن و هدا

   ). 487: 2012(هريسون،  گردداحساس مي

گوي رشد شهري، الگوي شهر ماشيني و به ترين ال، عمدهپس از جنگ جهاني دوم

اي تراكم و گسترش حومهبوده است. الگويي كه به صورت كم صورت پراكنش شهري

كشاورزي و مشكالت  يهانيزمرخ داده است و پيامدهاي ناگوار زيادي را مثل نابودي 

در مناطقي  ،و زيست محيطي به دنبال داشته است. فرم شهري پراكنده يرسانخدمات

از رشد جمعيت آن منطقه باالتر  ،هاي شهريينزم دهد كه سرعت رشد و توسعةيمخ ر

بروز اين  ).357: 2008(تل،  اين فرم استت تراكم جمعيتي پايين و همين امر عّل است

ه منظور ب ،به بعد 1970 ست تا كشورهاي توسعه يافته از دهةها سبب شده انارسايي

شهر باشند. در همين  دارتريپادر جستجوي الگوي  ،پايدار انطباق با پارادايم توسعة

ن و ني شهرها، كاهش مصرف زميهاي باال، توسعة دروتيابي به تراكمدس براي ،راستا

محيطي و دسترسي كامل شهروندان به خدمات هاي زيستانرژي، كاهش آلودگي

گويي ). ال61: 1387شهري، الگوي شهر فشرده معرفي شده است (رهنما و عباس زاده، 

را در  يدارپا ةو اهداف توسعشهري دانسته فرم  يدارترينرا پا آن كه امروزه اكثر محققان

  .داننديم يمتجل يشهر يفشردگ

، ارگانيك و تعيين فضايي شهرها كه الگوي رشد و توسعة، تا زمانيدر كشور ما نيز

هاي بريشهري نيز كفايت كار ، محدودةو محلي بود زادرونرشد شهري عوامل  كنندة

از  ليكن بود؛ برقرار شهر و ستيزطيمح ميان تعادل نوع يك و دادهيمسنتي شهري را 

 ،سياسي و اقتصادي اجتماعي، تحوالتدليل به ،شهرها گسترش و توسعه مبناي كه زماني

فروش  از حاصل درآمدهاي شهرها، شدن موتوريزه به خود گرفت، با زابرونماهيتي 

آن  تاثير تحت و جهاني اقتصاد نظام در ما شهرهاي و شد ريقتز اقتصاد شهري در نفت

 و شتابان روندي ،ايران شهرهاي از بسياري توسعة الگوي ،آن دنبال به و گرفت قرار

ي كه با عنوان در طرح مطالعات ،به طور مثال )؛6: 1378گرفت (ماجدي،  خود به هيرويب

هاي ه، چنين آمده است: طي سالشهر ايران انجام شدپنج كالن بررسي تطبيقي توسعة
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درصد، متوسط رشد مساحت ناخالص  4/4، متوسط رشد جمعيت شهرها 65-1345

درصد و متوسط رشد  2/5درصد، متوسط رشد مساحت خالص شهرها  9/6شهرها 

ها درصد بوده است كه اين باالتر بودن رشد مساحت 1/5 مساحت خالص مسكوني

، عوامل ديگري نيز در اين امر عالوه بر جمعيتنسبت به جمعيت، گوياي آن است كه 

  ).48: 1390و جام كسري،  يپورمحمدثير دارند (تأ

 ليتحل و هيتجزمورد  ،شهرهاي ايراناستا الزم است توسعة كالبدي كالندر اين ر

ريزي و طراحي شهري مناسب رشد آن مشخص شود تا بتوان برنامهقرار بگيرد و نوع 

شناخت الگوي گسترش كالبدي  حاضر، پژوهش هدف داد.براي هر شهر را انجام 

كه  است 1335-90، شيراز، اصفهان و تبريز) در دورة زماني شهرهاي ايران (مشهدكالن

اي كمي استفاده گرديده است. فرضية پژوهش هم هاز روش ،براي رسيدن به اين هدف

شهد، تبريز، شهرهاي مفضايي كالن -رشد كالبدي بين الگوي كه با اين محتواست

  اصفهان و شيراز تفاوت وجود دارد.

  شناسيها و روشادهد -2

اسنادي استفاده شده است و روش كار  -ايهاي كتابخانهدر پژوهش حاضر، از داده

شهر مشهد، شيراز، كالن 4هاي جمعيت و مساحت نيز، بدين صورت بوده است كه داده

و مقاالت)  هاآمارنامهي شهري، هاطرح، هاكتاباي (اصفهان و تبريز، از منابع كتابخانه

  مستخرج و به مدل هاي مورد استفاده وارد شده و سپس نتايج، تحليل گرديده است.

با ماهيتي قياسي است كه براي تحليلي  -از نوع توصيفي روش تحقيق پژوهش،

از  ،معاصر شهرهاي ايران تا دورةفضايي كالن -كالبدي شناخت روند الگوي توسعة

به منظور نشان دادن گسترش شهر با  ،عالوه بر آن ؛شده است استفادههاي كمي لمد

، Google Earthهاي موجود و تصاوير نقشه يريكارگبهو  GISاستفاده از نرم افزار 

و به هاي مختلف زماني تهيه شهرها در دورههاي رشد و توسعة فيزيكي اين كالننقشه

  هاي مورد استفاده در پژوهش ارائه گرديده است.در ادامه نيز، مدل روز شده است.

. بديهي است كه است ترين شاخص مورد استفاده پراكندگيعمومي ،تراكم تراكم:

توان يمتواند بيانگر پراكنش شهري بيشتر باشد. تراكم را يم ،يين در يك شهرپاتراكم 
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ما را قادر  ،مزبور يريگاندازهتعريف كرد. سيستم  يريگاندازهبه عنوان يك سيستم 

تعداد افراد در سطح معيني از زمين را به عنوان  ،سازد تا به يك شكل رياضي و سادهيم

  ).21: 1388ييم (عزيزي، نماتراكم جمعيتي، محاسبه و تعريف 

يكي از  ،زميني كه براي يك ناحيه شهري پيشنهاد شده مقدار: متروپل اندازة

سبب مصرف بيشتري  ،پراكنده توسعة ن نظريه،اي ي پراكندگي است. بر پايةهاشاخص

زيرا كه مصرف  ؛باشد سازمسئلهتواند يمتنهايي مقدار زمين به گردد. اندازةيماز زمين 

مقدار زمين متروپل به  ،بنابراين حد زيادي در ارتباط با جمعيت است؛كلي زمين تا 

: 1391، مد و همكارانپراكنش يا فشردگي شهري باشد (پوراحتواند بيانگر ينمتنهايي 

57.(  

آنتروپي نسبي (يك شاخص مشتق شده از آنتروپي شانون يا شاخص  مدل آنتروپي:

Theil  به بهتر است؛ زيرا  هاشاخص) از بقيه 1و  0بين  يادامنهبراي تبديل مقادير با

تواند براي يم ،گيرد. آنتروپي نسبي شانونينمتحت تأثير قرار  ،تعداد نواحي يلةوس

نابرابري توزيع جمعيت يا اشتغال در واحدهاي فضايي درون يك متروپل  يريگازهاند

  شود:يمزير تعريف  به صورتكار رود كه هب

                                     :)1رابطه (
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  مناطق مختلف است.

نزديك باشد، بيانگر  1دارد و هرچه مقدار آن به  1و  0بين  يادامنهضريب آنتروپي 

به  است؛ ترنامتعادلتوزيع  ، بيانگر درجةتر باشديكنزد 0و هرچه به  ترعادالنهتوزيع 

كامالً نامتعادل بيانگر توزيع  ،0يع كامالً عادالنه و مقدارتوزبيانگر  ،1مقدار ،عبارت ديگر

  ).121: 1387زاده، (رهنما و عباس است

  مدل آنتروپي به صورت ديگري نيز بيان شده است:
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*)():                                                                2رابطه ( ii PLnPH ∑=  

، بيانگر راست. مقدار صف Ln(n)ارزش مقدار آنتروپي شانون از صفر تا بيشتر از 

بيانگر  ،Ln(n)كه مقدار يكي خيلي متراكم (فشرده) شهر است؛ درحاليفيز توسعة

بيشتر  Ln(n)شهري است. زماني كه ارزش آنتروپي از مقدار  توسعة فيزيكي پراكندة

: 1388و رفيعي،  زادهميابراهقواره (اسپرال) اتفاق افتاده است (رشد بي كامالً ،باشد

130.(  

ها را در كل شهر و اينكه ميزان تمركز فعاليت ،اين شاخص: فيندالشاخص تمركز هر

ي مورد هاشاخصآيا در مقاطع زماني مختلف از شدت تمركز كاسته شده و شهر در 

، عالوه كند. اين شاخصيمرود يا نه را بررسي يمبررسي به سمت تعادل نسبي پيش 

تواند شدت يمي بررسي كند، تواند يك فعاليت را در مقاطع مختلف زمانيمكه بر اين

بررسي نمايد. اين شاخص از طريق  ،تمركز چند فعاليت را در يك مقطع زماني نيز

  ):35: 1386آيد (زبردست، يمفرمول زير به دست 

 ):                                                                        3رابطه (

كل آن فعاليت مورد نظر در  ،Pر ناحيه شهر و فعاليت مورد نظر د ،Piكه در آن 

تمركز بيشتر  ، نشان دهندةهر چه مقدار عددي بيشتر باشد ،. در اين شاخصاستشهر 

به معناي توزيع  ،در آن فعاليت در سطح شهر و هر چه مقدار عددي آن كمتر باشد

  ).59: 1388(فرهودي و ديگران،  استشاخص مربوطه در سطح شهر 

 شاخص عدم تمركز هندرسون كه از طريق فرمول كز هندرسون:شاخص عدم تمر

كاهش تمركز جمعيت، اشتغال و ... در سطح شهر  زير قابل محاسبه است، نشان دهندة

  ).15: 2001، 5(ديكمان و هندرسون است

  ):                                                                     4رابطه (

كل آن فعاليت مورد نظر در  ،Pعاليت مورد نظر در ناحيه شهر و ف ،Piكه در آن 

نشان  ،هر چه مقدار عددي بيشتر باشد ،. در اين شاخصاستنواحي شهر  ،nشهر و 

                                                                 

5. Dichman& Henderson  
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به  ،كاهش تمركز آن فعاليت در سطح شهر و هر چه مقدار عددي آن كمتر باشد ةدهند

  ).59: 1388ان، (فرهودي و ديگر استمعناي تمركز شاخص مربوطه در سطح شهر 

توزيع نابرابر  يريگاندازهشاخص ديگري براي  ،ضريب جيني نيز يني:ضريب ج

 0بين  يادامنه ،جمعيت و اشتغال در نواحي مختلف يك متروپل است. اين ضريب نيز

به اين معني است كه تراكم جمعيت  ،)1هاي جيني باالتر (نزديك به يبضردارد.  1و 

نواحي كمي، باالست (توزيع نامتعادل) و ضريب جيني  و اشتغال تا حد زيادي در

اي عادالنه به صورتبه اين معني است كه جمعيت يا اشتغال در متروپل  ،0نزديك به 

  گردد:يمزير محاسبه  به صورتتوزيع شده است. ضريب جيني 
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نسبت جمعيت يا iyو  iنسبت زمين در ناحيه  ixتعداد نواحي،  N ،در اين رابطه

  ).25: 1388است (قرخلو و زنگنه شهركي،  iاشتغال در ناحيه 

 ،شهري قوارةاسي براي مشخص نمودن رشد بيي اسهاروشيكي از  مدل هلدرن:

روشي را براي تعيين نسبت  ،1991ده از روش هلدرن است. جان هلدرن در سال استفا

توان مشخص يم ،رشد افقي شهر و رشد جمعيت به كار برد. با استفاده از اين روش

، ناشي از رشد بي ناشي از رشد جمعيت و چه مقدار ،نمود چه مقدار از رشد شهر

 ناخالص زمين استفاده كرده ةسران از فرمول ،شهري بوده است. وي در اين مدل قوارة

  ):133-131: 1385كمت نيا و موسوي، (ح استاين مدل به شرح زير  كه معادلة
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هاي شهركالنكالبدي -بررسي روند و شناخت الگوي فضاييطور مجزا بهبهدر ادامه 

در نهايت به مقايسه  ،شهرهاو پس از بررسي هر كدام از اين كالن شوديمايران پرداخته 

  با يكديگر پرداخته خواهد شد. آنهاوضعيت 
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  بحث -3

  مدل تراكم تحليل -1- 3

ثابت، نزولي و صعودي : تواند به سه صورتمي ،تغييرات زماني تراكم در يك شهر

به صورت نزولي باشد، اين شهر با پراكندگي چه روند تراكم يك شهر چنان ؛باشد

اگر اين روند به صورت صعودي باشد، شهر با  ،شهري مواجه شده است و بالعكس

تراكم  ،شودمشاهده مي )1( طور كه در جدولنهما. استرو فشردگي و تمركز روبه

 به 151روند نزولي دارد و از تراكم  ،1375تا  1335شهر مشهد از سال جمعيت كالن

ها پراكنش شهري در اين سال دهندةرسيده است كه اين امر نشان نفر در هكتار 72

شهر مالحظه ره روند افزايش تراكم در اين كالندوبا ،به بعد 1375اما از سال  ؛است

 يابد و اين افزايش تا سالنفر در هكتار افزايش مي 76/84به  1375 گردد و در سالمي

طي  ،شهر شيراز نيزكالن .نفر در هكتار رسيده است 85/93 ادامه پيدا كرده و به 1390

ه بيانگر نفر در هكتار رسيده است ك 65/81به  26/138تراكم از  1335-90هاي سال

شدت  ،ميزان كاهش تراكم ،1335-55از سال  .استشهر كاهش تراكم در اين كالن

ه شده است و در از ميزان كاهش تراكم كاست ،به بعد 1355و از سال  داردبيشتري 

شهر اما تراكم جمعيت كالن ؛نفر در هكتار رسيده است 81.65به  1390در سال  ،نهايت

با افزايش  1375-85 ي در دهةول ؛روند نزولي دارد، 1375تا  1335اصفهان از سال 

دوباره تراكم جمعيت روند نزولي به  1385-90هاي ولي در سال ؛بوده است روروبه

نفر در هكتار را نشان مي  78.35تراكم جمعيت رقم  ،1390سال  و در رديگيمخود 

 1335-90هاي طي سال ،كلي مي توان بيان كرد كه تراكم جمعيت اصفهانطور دهد؛ به

 247تراكم از  ،1335-90هاي طي سال ،شهر تبريز نيزتقريباً نصف شده است. در كالن

 برابري تراكم در اين  4از  شگر كاهش بينفر در هكتار رسيده است كه بيان 59به 

تراكم داراي روند نزولي تقريباً  ،1335-85از سال  ،شهردر اين كالن .استشهر كالن

با شدت زيادي از تراكم كاسته شده است و  ،1375-90ولي طي سال  است؛يكساني 

و تراكم  است 1375از سال  ،به دليل اضافه شدن مساحت اين شهر نسبت به قبل همآن

، بايد . در نهايترسديم 1390نفر در هكتار در سال  59به  1375نفر در سال  113از 
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به  1375شهرهاي مورد مطالعه از سال شهر تبريز، ساير كالنكالن بيان داشت كه غير از

  اند.بوده روروبهبا افزايش تراكم جمعيت  ،بعد

  1335-90 شهرهاي مورد مطالعه طي دورهمساحت، جمعيت و تراكم كالن -1جدول 

 1390 1385 1375 1365 1355 1345 1335 شاخص/ سال شهر

 مشهد

 30000 30000 26000 19500 7700 3200 1600 مساحت (هكتار)

 2815541 2542841 1887414 1463508 667770 409616 241989 جمعيت (نفر)

 85/93 76/84 59/72 05/75 72/86 128 24/151 تراكم

 شيراز

 17889 17889 1346 10173 6451 2679 1234 مساحت (هكتار)

 1460665 1351181 1053025 848289 431571 269865 170659 جمعيت (نفر)

 65/81 53/75 22/78 38/83 89/66 03/100 26/138 تراكم

 اصفهان

 22934 18221 17318 13812 7419 3629 1974 مساحت (هكتار)

 1796967 1624838 1310659 1042728 696063 450572 287898 جمعيت (نفر)

 35/78 17/89 68/75 49/75 82/93 15/124 84/145 تراكم

 تبريز

 25274 17686 10500 6440 3560 2127 1170 مساحت (هكتار)

 1494998 1398060 1191043 971482 597976 403413 289996 جمعيت (نفر)

 12/59 04/79 43/113 85/150 97/167 66/189 85/247 تراكم

/ مهندسان مشاور شهر و 1383پارس،  –/ مهندسين مشاور نقش جهان 1387، مهندسين مشاور فرنهادمأخذ: (

/ شهرداري 1387-90/ شهرداري تبريز، 1385-90/ شهرداري اصفهان، 1390/ احد نژاد و حسيني، 1386خانه، 

 و محاسبات نگارندگان) 1385-90/ شهرداري مشهد، 1388-90شيراز، 

  متروپل اندازةل تحلي -2- 3

ي هاسالشهرهاي مورد مطالعه در كالن ، براي شناخت اندازةدر اين پژوهش

نسبت رشد مساحت و جمعيت فيزيكي و جدول  ي گسترش و توسعةهانقشهمختلف، 

گردد، مقدار يممالحظه  2و جدول  اشكاله در شهرها تهيه شده است؛ چنانچاين كالن

شهر مشهد در ها است. مساحت كالناير دورهز سزمين مصرفي در هر دوره متفاوت ا

برابري  75/18افزايش  1335 كه نسبت به سال هكتار است 30000 برابر با ،1390 سال

بوده  روروبهبرابري  63/11جمعيت با افزايش  ،دهد و در همين مدت همرا نشان مي
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ي هاشهر مشهد در سالفضايي كالن -كالبدي جهت شناخت روند توسعة است.

نشان داده  1390 تا 1270 فيزيكي شهر از سال هاي گسترش و توسعةمختلف، نقشه

 522 شهر ازگردد، اندازة اين كالنمالحظه مي شكله در چنانچ. )1شكلشده است (

شهر كالن. است دهيرس 1390 هكتار در سال 30000 ازبه بيش  1270 هكتار در سال

كه نسبت به مساحت  استكتاري ه 17889داراي مساحت  ،1390 شيراز در سال

كه جمعيت دهد؛ درحاليبرابري را نشان مي 49/14افزايش  ،1335هكتاري سال  1234

  ). 2شكل برابري بوده است ( 55/8طي همين مدت داراي افزايش  ،شهراين كالن

كه نسبت  استهكتار  22934برابر با  1390 در سال ،شهر اصفهان نيزمساحت كالن

جمعيت  ،دهد و در همين مدت همبرابري را نشان مي 61/11افزايش  ،1335 به سال

دو برابري مساحت  گر رشد تقريباًبوده است كه بيان روروببرابري  24/6با افزايش 

داراي مساحت  1390 در سال ،شهر تبريز نيز). كالن3شكل ( استنسبت به جمعيت 

 93/18افزايش  1335هكتاري سال  1170كه نسبت به مساحت  استهكتاري  25274

طي همين مدت با افزايش  ،شهركه جمعيت اين كالندهد؛ درحالييبرابري را نشان م

  ). 4شكل بوده است ( روروبهبرابري  15/5

  به درصد 1335-90شهرهاي مورد مطالعه طي دوره نسبت رشد مساحت و جمعيت كالن -2جدول 
 1385-90 1375-85 1365-75 1355-65 1345-55 1335-45 شاخص/ سال شهر

 مشهد
 1 15/1 33/1 53/2 4/2 2 مساحت

 1/1 34/1 28/1 19/2 63/1 69/1 جمعيت

 شيراز
 1 32/1 32/1 57/1 39/2 18/2 مساحت

 08/1 28/1 24/1 96/1 59/1 58/1 جمعيت

 اصفهان
 25/1 05/1 25/1 86/1 04/2 83/1 مساحت

 10/1 23/1 25/1 49/1 54/1 56/1 جمعيت

 تبريز
 84/1 30/1 63/1 80/1 67/1 81/1 مساحت

 06/1 17/1 22/1 62/1 48/1 39/1 جمعيت
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  مشهد هرشمراحل توسعة كالن -1شكل 

  )و محاسبات نگارندگان 1387، مهندسين مشاور فرنهادمأخذ: (

  
  شيراز هرشمراحل توسعة كالن - 2 شكل 

  و محاسبات نگارندگان) 1386مهندسان مشاور شهر و خانه، مأخذ: (

  
  اصفهان شهرمراحل توسعة كالن -3شكل 

  )و محاسبات نگارندگان 1383پارس،  –(مهندسين مشاور نقش جهان 
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  تبريز شهرمراحل توسعة كالن -4شكل 

  محاسبات نگارندگان) و 1390نژاد و حسيني، احد(

ست كه نسبت رشد شهري اهاي مورد مطالعه، مشهد تنها كالنشهردر ميان كالن

شهرهاي شيراز و ن از نصف بيشتر است. در كالنبه نسبت رشد مساحت آ ،جمعيت آن

شهري است كه اين شهر تبريز نيز، تنها كالناصفهان، آن نسبت تقريباً نصف و كالن

  كمتر از يك سوم محاسبه شده است. ،نسبت براي آن

  تحليل مدل هلدرن -3- 3

به عنوان سال پايه يا  ،1335ن، با در نظر گرفتن سال هلدر براي استفاده از معادلة

براي هر  توانيمتوضيحات زير را  ،پايان دوره سالبه عنوان  ،1390 سالآغاز دوره و 

از كل رشد فيزيكي  ،شهر مشهدشهرهاي مورد مطالعه ارائه داد. براي كالنيك از كالن

صد آن مربوط به رشد جمعيت در 7/83 ،و كالبدي يا افزايش وسعت شهر در اين دوره

 ،آن است كه نتيجة مربوط به گسترش يا پراكنش افقي ،بقيه درصد 7/16شهر بوده و 

 ،افزايش تراكم ناخالص جمعيت و افزايش شدت استفاده از زمين شهري و در نتيجه

وجه به نتايج تراكم الزم به ذكر است كه با ت. افزايش تمركز و فشردگي شهر بوده است

داراي سهم بيشتري  1375هاي قبل از شهر مشهد، سالمتروپل، كالن اندازةو شاخص 

از رشد اسپرال آن  ،هاي اخيردر بخش رشد ناشي از گسترش افقي بوده است و در سال

از كل رشد فيزيكي و كالبدي يا افزايش  ،شهر شيراز نيزكاسته شده است. براي كالن

درصد  7/19بوط به رشد جمعيت و درصد آن مر 3/80 ،وسعت شهر در همين دوره

 پرال شهر بوده است. براساس مقايسة وضعيت تراكم و اندازةمربوط به رشد اس ،بقيه
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ميزان رشد  ،1335-55هاي بيان كرد كه طي سال توانيم ،شهر شيرازمتروپل در كالن

 هايولي در طي سال ؛تر بوده است، بسيار بيشتر و تاثيرگذارافقي و اسپرال اين شهر

از  ،به بعد 1355اند و از سال داراي رشد يكساني بوده ،جمعيت و مساحت ،90-1355

  شدن آن افزوده شده است. هروند رشد اسپرال شهر كاسته شده و بر ميزان فشرد

درصد آن  7/74از كل رشد فيزيكي و كالبدي شهر در اين دوره،  ،شهر اصفهانكالن

مربوط به رشد اسپرال شهر  ،رصد بقيهد 3/25مربوط به رشد جمعيت شهر بوده و 

درصد  3/53 ،از كل رشد فيزيكي و كالبدي شهر در اين دوره ،شهر تبريز نيز. كالناست

پرال شهر بوده است. مربوط به رشد اس ،درصد بقيه 7/46آن مربوط به رشد جمعيت و 

يان كرد كه توان بمي ،شهر تبريزمتروپل در كالن براساس مقايسة وضعيت تراكم و اندازة

تر رال اين شهر بسيار بيشتر و تأثيرگذارميزان رشد افقي و اسپ ،1375-90هاي طي سال

مساحت داراي رشد يكساني جمعيت و  ،1335-75هاي ولي در طي سال ؛بوده است

شهر مشهد، شهر تبريز نسبت به سه كالنبايد بيان داشت كه كالن ،در نهايت اند؛بوده

 تقريباً كهيطوربه است؛ي درصد بيشتري از گسترش افقي شهري دارا ،شيراز و اصفهان

شهر ناشي از عواملي به غير از عامل جمعيتي بوده نصف گسترش فيزيكي اين كالن

  ).3است (جدول 

  1335-90شهرهاي مورد مطالعه طي دوره نتايج حاصل از مدل هلدرن براي كالن -3جدول 
 رشد ناشي از گسترش افقيدرصد  درصد رشد ناشي از جمعيت سال شهر

 7/16 7/83 1335-90 مشهد

 7/19 3/80 1335-90 شيراز

 3/25 7/74 1335-90 اصفهان

 7/46 3/53 1335-90 تبريز

  27  73  1335-90  ميانگين

  تحليل آنتروپي مطلق -4- 3

نشان  ،شهر مشهدتغيرهاي مورد بررسي در مناطق كالنآنتروپي مطلق م مقايسة

بوده است كه نشان  روروبهدر متغير مساحت با كمي افزايش  ،شهرندهد كه اين كاليم
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 Lnولي اين در حالي است كه حداكثر مقدار  است؛(اسپرال)  دهندة رشد بي قوارة

بوده  472/4، 1390و در سال  386/4، 1385و در سال  233/4، 1375مساحت در سال 

نشان از  ،عداد به دست آمدهو ا Lnميان حداكثر مقدار  ،است كه داشتن اختالف زياد

به سمت  ،شهرشهر مشهد كاسته شده و اين كالنآن دارد كه از ميزان رشد پراكنده كالن

قابل  ،كه اين موضوع با متغير جمعيتي آنتروپي مطلق نيز استفشردگي در حال حركت 

 كاهش داشته و با ،1390تا  1375ساله  15 ؛ چون مقدار اين متغير در دورةاثبات است

  اختالف زيادي دارد.  است، 45/4كه  90سال  Lnحداكثر 

دهد مقايسه آنتروپي مطلق متغيرهاي مورد بررسي نشان مي ،شهر شيراز نيزدر كالن

بوده است  روروبهبا كمي افزايش  ،شهر در هر دو متغير مساحت و جمعيتكه اين كالن

 چنداننهاست كه اختالف اين در حالي  است؛(اسپرال)  قوارةيب كه نشان دهندة رشد

            نشان  ،1375-90هاي بين سال Lnزياد ميان اعداد آنتروپي مطلق و حداكثر مقدار 

             ،شهرهر شيراز كمي كاسته شده و اين كالنشهد كه از ميزان رشد پراكندة كالندمي

  است. هاي اوليه براي حركت به سمت فشردگي در حال برداشتن گام

بيان  ،شهر اصفهان نيزآنتروپي مطلق متغيرهاي مورد بررسي در مناطق كالن قايسةم

بوده است كه نشان  روروبهدر متغير مساحت با كمي افزايش  ،شهركه اين كالن دارديم

 Lnولي اين در حالي است كه حداكثر مقدار  است؛(اسپرال)  قوارةبي رشد دهندة

بوده  159/3، 1390و در سال  088/4، 1385ال و در س 642/3، 1375مساحت در سال 

در سال  ،و عدد به دست آمده Lnميان حداكثر مقدار  ،است كه داشتن اختالف زياد

شهر اصفهان كاسته شده و اين ، نشان از آن دارد كه از ميزان رشد پراكنده كالن90

اين  . متغير جمعيتي آنتروپي مطلقاستبه سمت فشردگي در حال حركت  ،شهركالن

كه نتايج حاصل از آنتروپي  تقريبا ثابت مانده 1375-90زماني  ، طي دورةشهر نيزكالن

  . كنديممطلق مساحت را ثابت 

، شهر تبريز نيزنتايج متغير جمعيت و مساحت در مدل آنتروپي مطلق براي كالن

ز طرف بوده است و ا روروبهشهر در هر دو متغير با افزايش دهد كه اين كالننشان مي
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هاي Lnديگر اختالف اندك مقدار آنتروپي مطلق مساحت و جمعيت با حداكثر مقدار 

  خود نشان از آن دارد كه مقدار رشد پراكنده به ميزان اندكي كاسته شده است.

  90و  85، 75هاي نتايج مدل آنتروپي مطلق جمعيت و مساحت طي سال -4جدول 

 سال شهر
 آنتروپي مطلق

  مساحت Lnحداكثر مقدار  مساحت  جمعيت Lnدار حداكثر مق جمعيت

 مشهد

1390  407/2-  450/4-  437/2 -  386/4-  

1385  393/2-  819/4-  437/2 -  386/4-  

1375  410/2-  740/3-  319/2 -  233/4-  

 شيراز

1390 132/2-  493/3-  104/2 -  858/3-  

1385  148/2-  197/3-  104/2 - 858/3-  

1375  971/1-  162/3-  917/1 -  573/3-  

 اصفهان

1390  563/2-  295/3-  594/2 -  159/3-  

1385  568/2-  367/3-  398/2 -  088/4-  

1375  568/2-  444/3-  314/2 -  642/3-  

 تبريز

1390  356/2-  372/3-  743/2 -  205/3-  

1385  217/2-  297/3-  452/2 -  158/3-  

1375  197/2-  202/3-  212/2 -  959/3-  

  هاتحليل ساير مدل -5- 3

 آنجا است و از 968/0برابر با  ،1390شهر مشهد در سال نتروپي نسبي كالنمقدار آ

ه و مناسب پارامتر جمعيت گر توزيع عادالنيك است؛ بيانكه اين رقم به يك بسيار نزد

 .استشهر مشهد در كالن

را  148/0، رقم هم 1390شهر مشهد در سال ضريب جيني به دست آمده براي كالن

گر توزيع دن رقم به دست آمده به صفر، بيانبووجه به نزديكدهد كه با تنشان مي

هاي قبل هم مشاهده شده و در بررسي سال استشهر مناسب جمعيت در اين كالن
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به سمت صفر گرايش پيدا كرده است و در طي  ،است كه اين رقم نسبت به گذشته

ذشته حركت تر پارامترهاي جمعيت نسبت به گبه سمت توزيع متعادل ،هاي اخيرسال

  كرده است.

بر اساس ضرايب هرفيندال به دست آمده براي پارامتر جمعيت و مساحت، مشخص 

) ييتمركزگراتمايل به پخشايش (عدم  ،شده است كه در هر دو پارامتر مورد بررسي

. ضرايب استهر مشهد شها در كالنگر توزيع متعادل اين شاخصشود و بيانيمديده 

 است. محاسبةآن  ييدكنندةهرفيندال و تا ند شاخص تمركز، مانشاخص هندرسون نيز

شهر مشهد تمايل دهد كه كالنيمنشان  ،متغيرهاي مختلف با استفاده از اين شاخص نيز

  ي مساحت و جمعيت را دارد. هاشاخصبه توزيع نرمال و پخشايش در بين 

، 1375-90هاي شهر شيراز در سالمقدار آنتروپي نسبي و ضريب جيني براي كالن

. نتيجه مدل هرفيندال استشهر گر توزيع مناسب جمعيت و مساحت در اين كالنبيان

تمايل به پخشايش (عدم  ،به دست آمده براي پارامتر جمعيت و مساحت هم

ضرايب شاخص هندرسون  و كنديمتمركزگرايي) و توزيع مناسب اين پارامترها را بيان 

توزيع و پراكنش مناسب اين پارامترها در  ، هر چند با شدت كمتر، نشان دهندةهم

  . استشهر شيراز كالن

است و  987/0برابر با  ،1390شهر اصفهان در سال مقدار آنتروپي نسبي كالن

گر توزيع عادالنه و مناسب پارامتر ه اين رقم به يك بسيار نزديك است؛ بيانكازآنجا

، همچنين است؛ن امر همي گرنايبو ضريب جيني هم  استشهر جمعيت در اين كالن

داراي  ،شهر نسبت به گذشتهتوان گفت كه توزيع جمعيت و مساحت در اين كالنمي

هاي هرفيندال و هندرسون هم براي مساحت و . نتايج مدلاستوضعيت بهتري 

. مقدار آنتروپي استنتايج ضريب آنتروپي نسبي و ضريب جيني  ييدكنندة، تاجمعيت

نگر توزيع نامناسب بيا ،1375-90شهر تبريز در سال نسبي و ضريب جيني براي كالن

نسبت به  ،مدل هرفيندال و هندرسون هم است. نتيجةشهر تبريز جمعيت در كالن

گر وضعيت بهتري ، بيانو نتايج پارامتر جمعيت در هر دو مدل استيكديگر متفاوت 

مدل  گفت كه توانيمو  استشهر نسبت به توزيع و پخشايش مساحت در اين كالن
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كنند. ييد ميرا تانتايج مدل آنتروپي نسبي و ضريب جيني  ،هرفيندال و هندسون هم

عدم برخورداري مطلوب  توانديم ،هاي اخيررشد زياد و سريع مساحت شهر در دوره

هاي شهري را به دنبال داشته باشد. فضاي شهري از امكانات و خدمات و زيرساخت

شهر تبريز، ور كلي نشان مي دهد كه به غير از كالنط، بههاي اين بخش نيزنتايج مدل

جمعيت  ترمتعادلشهرهاي مورد مطالعه، با رشدي صعودي به سمت توزيع ساير كالن

  ).5روند (جدول و فشردگي بيشتر پيش مي

  90و  85، 75هاي هاي آنتروپي نسبي، جيني، هرفيندال و هندرسون طي سالب مدلميزان ضراي -5جدول 

 شهر

 هندرسون هرفيندال ضريب جيني آنتروپي نسبي هامدل

 پارامتر/ سال
جمعيت و 

 مساحت

جمعيت و 

 مساحت
 مساحت جمعيت مساحت جمعيت

 مشهد

ميزان 

ضريب 

 نهائي

1390 968/0 148/0 098/0 096/0 15/10 39/10 

1385 961/0  166/0 10/0 0962/0  91/9  39/10  

1375 831/0  281/0  095/0 109/0  50/10  13/9  

 شيراز

ميزان 

ضريب 

 نهائي

1390 978/0 141/0 123/0 128/0 12/8 78/7 

1385 971/0 146/0  120/0  128/0 295/8  780/7  

1375 987/0  078/0 149/0  161/0  698/6  189/6  

 اصفهان

ميزان 

ضريب 

 نهائي

1390 987/0 103/0 082/0 077/0 10/12 84/12 

1385 904/0  329/0  081/0  111/0  26/12  946/8  

1375 981/0  097/0  081/0  104/0  26/12  596/9  

 تبريز

ميزان 

ضريب 

 نهائي

1390 877/0 041/0 112/0 156/0 02/9 41/6 

1385 763/0  038/0  102/0  110/0  718/9  041/9  

1375 649/0  035/0  105/0  108/0  469/9  182/9  

  گيرينتيجه -4

  يا ناپايداري پايداري بر اساسي تأثير، شهر هر فيزيكيالگوي توسعة  آنكهبا توجه به 

       الگو اين هدايت منظور به بايديم شهري ريزانبرنامه و متوليان مديران، دارد، آن توسعة

 شهرها موجود كالبدي و رشد فيزيكي توسعة الگوي از شهري، پايدار براي توسعة

            فرم كالبدي و رشد يالگو بررسي براي ،مقاله اين داشته باشند. در كافي شناخت
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و  متروپلاندازة  و تراكم تجمع، درجة شامل، ؛تساي يهاروش از ،شهرهاي ايرانكالن 

   شده است. استفاده هاي هندرسون، هرفيندال، تراكم و مدل هلدرنهمچنين از شاخص

نشان از ، شهرهاي مشهد، شيراز و اصفهانآنتروپي نسبي براي كالن و جيني ضرايب

   اما در  شهرها پراكنده شده است؛ن دارد كه جمعيت به صورت متعادلي در اين كالنآ

آن اين ضرايب نشان مي دهد كه جمعيت به صورت متعادلي در  ،شهر تبريزكالن

          هايدوره در شهرهاتراكم جمعيت كالن يريگاندازه ،همچنين پراكنده نشده است؛

شهرهاي كالن تراكم ،اخير يهاسال در هرچند ؛كنديم درا تأيي موضوع اين ،نيز مختلف

شود و اين يم شهر ديده در پراكنش هم هنوز امااست؛  يافته مشهد و شيراز افزايش

روند نزولي تراكم را پشت سر  ،شهرهاي اصفهان و تبريزدرحالي است كه كالن

  . گذارنديم

شهرهاي مورد مطالعه، كالنبه صورت ميانگين در  كهدهد يمنشان  ،مدل هلدرن نيز

درصد  27، درصد و درصد ناشي از رشد افقي 73 ،درصد رشد ناشي از جمعيت شهر

           توانيم استفاده شده يهاروش مجموع از ،بنابراين ؛است 1335-90 طي دورة

س فشردگي، سپ الگوي در ابتدا شهر مشهد،فيزيكي كالنتوسعة  الگوي كه گرفت نتيجه

الگوي كالبدي اين  ،به بعد 65 رشد پراكندة شهري و از دهة 1345-1365در دورة 

شهرهاي شيراز و اصفهان كالن كهيدرحال حركت است؛شهر به سمت فشردگي در كالن

به سمت  شهر مشهد شروع نموده ورا با يك دهه تأخير نسبت به كالنهمين مسير  ،نيز

داري رشد متعادل و  تقريباً، 70ه شهر تبريز تا دهاما كالن ؛اندحركتفشردگي در 

  اين ه علت آنكه مساحت زيادي به محدودةاما از اين دهه ب ؛بوده فشردگي نسبي

   افقي نامطلوبي گشته است. گسترش دچارشهر اضافه شده، كالن

  پيشنهادها

زير را جهت جلوگيري از گسترش پراكندة شهري در  هايتوان پيشنهاددر پايان مي

  ي مورد مطالعه ارائه نمود:شهرهاسطح كالن

 شهرها.در خارج از محدودة قانوني كالن ساز و ساختجلوگيري از  -

 افزايش تراكم ساختماني و جمعيتي در مناطق مختلف شهري. -
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جهت سكونت  آنهابخشي به هاي فرسوده و اصالتبهسازي و نوسازي بافت -

 شهروندان.

  .آنهاشهر به ريم كالنو روستاهاي واقع در ح هاشهركجلوگيري از الصاق  -
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   فهرست منابع 

تحليلي بر الگوي گسترش كالبدي/ فضايي ). 1388رفيعي، قاسم. ( .زاده، عيسيابراهيم .1

شانون و هلدرن و ارائه الگوي گسترش هاي آنتروپيشهر مرودشت با استفاده از مدل

  .123-138، صفحات 69، شمارهجغرافياي انساني هايپژوهش ة. فصلناممطلوب آتي آن

بيني تغيرات و ارزيابي و پيش). 1390( احمد.. حسيني، سيداحدنژاد روشتي، محسن .2

زمانه وسيستم اطالعات استفاده از تصاوير ماهوارهاي چندپراكنش افقي شهرها با 

پژوهش و  ة. مجل)1363-89نمونه موردي: شهر تبريز در مقطع زماني (جغرافيايي 

  .1-20، صفحات 4هري ، شماره ريزي شبرنامه

). 1391خليلي، احمد. ( .منوچهري مياندوآب، ايوب .محمدپور، صابر .حمد، احمدپورا .3

هاي ارزيابي و سنجش ميزان پراكنش و فشردگي شكل شهرها با استفاده از مدل

10جغرافيا، سال  ةفصلنام شهرهاي تهران و سيدني،تطبيقي بين كالن ةي؛ مطالعكم ،

 .49-74 صفحات

، 33 ةآبادي شمار ة. مجلاصلي توسعه شهري ةلأزمين مس). 1378ماجدي، حميد. ( .4

  .23-34صفحات 

تحليلي بر الگوي توسعه ). 1390جام كسري، محمد. ( پور محمدي، محمد رضا؛ .5

  .31-54، صفحات 100 ةتحقيقات جغرافيايي، شمار ة. فصلنامناموزون تبريز

 ةهنرهاي زيبا، شمار ة. نشرياي شكل شهركاوي در معن و كند). 1385حبيب، فرح. ( .6

 .5-14، صفحات 25

ها، عوامل و عناصر مؤثر در ديدگاه). 1385( .حسن ،هوشيار .زاده دلير، كريمحسين .7

، صفحات 6 ةاي، شمارناحيه ةجغرافيايي و توسع ةمجل. فيزيكي شهرهاي ايران ةتوسع

226-213. 

شهري و تضعيف مفاهيم  ةتوسع .)1385. (هادي ،مقدمسليماني .هادي ، سيدحسيني .8

 .14-25، صفحات 113 ة، شمارمسكن و انقالب ةفصلنام .ايمحله

كاربرد مدل در جغرافيا با تاكيد بر ). 1385نجف. (. موسوي، ميرنيا، حسنحكمت .9

 . چاپ اول، يزد: انتشارات علم نوين.ايريزي شهري و ناحيهبرنامه
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هاي سنجش اصول، مباني و مدل). 1387زاده، غالمرضا. (عباس .رهنما، محمدرحيم .10

 ل، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.. چاپ اوفرم كالبدي شهر

هنرهاي  ة. نشريبررسي تحوالت نخست شهري در ايران). 1386زبردست، اسفنديار. ( .11

  .29-38، صفحات 29 ةزيبا، شمار

الب صنعتي در فرهنگي ناشي از انق-تحوالت اجتماعي ).1382. (اهللا كرامتزياري،  .12

 .151-164، صفحات 1 ةجغرافيا و توسعه، شمار ةمجل .فضايي تهران ةتوسع

ريزي و . معاونت برنامهشهر اصفهان ةنامآمار). 1390و  1385شهرداري اصفهان. ( .13

  توسعه شهرداري اصفهان.

ريزي و توسعه . معاونت برنامهشهر تبريز ةآمارنام). 1390و  1387شهرداري تبريز. ( .14

  ي تبريز.شهردار

ريزي و توسعه . معاونت برنامهشهر شيراز ةآمارنام ).1390و  1388( شهرداري شيراز. .15

  شهرداري شيراز.

ريزي و توسعه . معاونت برنامهشهر مشهد ةآمارنان). 1390و  1385شهرداري مشهد. ( .16

  شهرداري مشهد.

رش، گزا ة. خالصشهري شيراز ةطرح مجموع). 1386مهندسان مشاور شهر و خانه. ( .17

  وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان مسكن و شهرسازي استان فارس.

تراكم در شهرسازي: اصول و معيارهاي تعيين تراكم ). 1388عزيزي، محمد مهدي. ( .18

  . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.شهري

چگونگي ). 1388ساعد موچشي، رامين. ( .زنگنه شهركي، سعيد .اهللافرهودي، رحمت .19

 ة. فصلنام1385تا  1335هاي يت در نظام شهري ايران طي سالتوزيع فضايي جمع

  .55-68، صفحات 68 ةجغرافياي انساني، شمار

فضايي  -شناخت الگوي رشد كالبدي). 1388زنگنه شهركي، سعيد. ( .قرخلو، مهدي .20

            جغرافيا و  ة. مجل)موري: شهر تهران ةمطالع( يهاي كمشهر با استفاده از مدل

  .19-40، صفحات 2 ةريزي محيطي، شماربرنامه
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 ة. ترجمريزان در توسعه پايدارراهنماي برنامه). 1388پاور، جو. ( .كريزك، كوپن .21

 نژاد، مشهد: پخش كتاب گستر.سهراب اميران و حسين حاتمي

            هاينتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال). 1335-90مركز آمار ايران. ( .22

 مركز آمار ايران. . تهران:90-1335

اول  ة. مرحلبازنگري طرح تفصيلي شهر شيراز). 1386مهندسين مشاور شهر و خانه. ( .23
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