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   چكيده

ر شكل گرفته، الگوي شهر هاي پاياني قرن بيستم به منظور توسعة ظرفيتي شههايي كه در دههيكي از پارادايم
هاي پايدار براي حمل و نقل، كـاربري تركيبـي، همبسـتگي اجتمـاعي و توسـعة      در اين الگو حالت فشرده است.

رجـة  تـر و د فرهنگي كارايي خاصي پيدا نموده و سبب ايجاد فضاهايي با تعامل اجتماعي باال، مصرف انرژي كـم 
تحليل ظرفيتي فرم شهر با تاكيد بر الگوي شـهر   ،شود. هدف از پژوهش حاضرباالي دسترسي براي شهروندان مي

اسـت. در ايـن   تحليلـي و پيمـايش ميـداني اسـتفاده شـده      –باشد كه از روش توصـيفي فشرده در شهر گرگان مي
الگـوي شـهر فشـرده     اجـراي راي شهر گرگان به چهار منطقة شهري جهت سنجش پتانسيل هر منطقه ب ،پژوهش

بندي هاي باير و خالي، تراكم ساختماني و دانهاست؛ همچنين، از هشت شاخص تراكم جمعيتي، زمينتقسيم شده
هاي شهري، دسترسي به حمل و نقل شـهري  ها، دسترسي به زيرساختها، اختالط كاربريقطعات، نظام دسترسي

مكاني بـا اسـتفاده از    -دست آمده از تحليل فضاييهاي بهاست. يافتهدهرو استفاده شو دسترسي به مسيرهاي پياده
          منطقـة چهـار بـا ضـريب    ، SARو مـدل    MADMگيـري چنـد معيـاره    هاي تصـميم و روش ArcGISافزار نرم
41/6 Vat= 7/12با  1ترين پتانسيل و منطقة داراي بيش Vat= سـازي الگـوي   سيل جهت پيـاده رين پتانتداراي كم

دهد كه اين شـهر در برخـي منـاطق داراي    . بررسي كالبدي فضايي شهر گرگان نشان مياسترشد فشردة شهري 
ها، بيشترين دسترسـي  شهر گرگان با بيشترين اختالط كاربري . منطقة چهارِاستپراكندگي در فرم و ساختار خود 

ترين دسترسـي بـه حمـل و نقـل عمـومي،      هوشمند شهري و بيشـ ي خالي جهت رشد هااي، بيشترين زمينمحله
  است.ترين پتانسيل جهت رشد فشردة شهري رو داراي بيشهاي شهري و مسيرهاي پيادهزيرساخت
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  مقدمه
محيطي ناشي از شهرسازي  هاي زيستتم، به دليل نگرانيهاي پاياني قرن بيسدر دهه

هاي جديد توسعة پايدار در جستجوي فرم      ريزان شهري به دنبال پارادايممدرنيسم، برنامه
گردند؛ زيرا توسعة پراكنده و گسترش افقي شهرها سبب بروز آلي براي شهر پايدار ميايده

طي  ،بنابراين ؛استبدي در پيكرة شهرها شدهاقتصادي و كال - اختالالت مختلف اجتماعي
گيرد كه همگي ريزاني قرار ميهاي مختلف شهري در كانون توجه برنامهفرم ،هاي اخيردهه

هاي مختلف شهري، فرم در حركت به سمت توسعة پايدار اتفاق نظر دارند؛ از جمله فرم
 ل اجتماعي مناسب وكه سبب ايجاد فضاهايي با تعام است تراكم شهري يا شهر فشرده

  .)215: 1391شود (زياري، تر براي شهروندان ميمصرف انرژي كم
ي برا بايدياسي داشته باشد كه مقيد فرم و باشهر فشرده  ،يفتعردر همين راستا طبق  

يق تعامالت تشوي كه باعث تراكمي همراه با عمومي و حمل و نقل سواري، دوچرخه رويادهپ
ها با يابانخي برابر با آنچه در تراكمباشد. در عمل يعني مناسب شود، يمي اجتماع

يي اروپايسي و انگلي شهرهايشتر بي در شهري سه يا چهار طبقه در مناطق داخل هاساختمان
يد بر تاك» شهر فشرده«هاي يتئوريشتر ب ،بنابراين ؛)1991الكين و همكاران، شود (يميده د

يجاد اي باعث شهري سازاست متراكم. ادعا شدهاندداشتهي زندگيفيت كي و شهرارتباط فرم 
يت از مشاغل و حماباعث  ،يناشود و عالوه بر يم ترسرزندهتر و ي امنشهري نواح
اين فرم از شهر  .)31: 1382 ي،(مثنوشود يمي شهري اجتماعي و تعامالت محلهاي يسسرو
ين نوع شهر امرتبط هستند،  به يكديگر هابخش ،يري است كه در آنپذي ساختار انعطافدارا
ي شهر عالوه بر اتصال عموم ةمحدود ،است كه در آن يصمشخّ كامالًي عمومي فضاي دارا

مدارس و مراكز خدمات  ،ي كارهامحلي مهم شهر به يكديگر، منازل افراد را با هابخش
  ). 90: 1390يك پور، نسازد (يميحي مرتبط تفري و اجتماع
 تعيين رشد شهري، عوامل و ارگانيك شهرها رشد الگوي كه نگاميه نيز تا كشور ايران در

 شهري زمين و بوده برخوردار آرامي كالبدي از توسعة شهرها بودند، محلي و زا درون عواملي

 ماهيتي شهرها و گسترش توسعه مبناي كه هنگامي از اما داده،مي را سنتي كاربري كفايت

 كالبدي رشد شد، وارد شهري اقتصاد در نفت از حاصل درآمدهاي و گرفت خود به زابرون
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). شهر 6: 1378روند شتاباني به خود گرفت (ماجدي،  شهري وسازهاي و ساخت شهر
همواره به عنوان  ،هاي اخيركه در دههاي گرگان از اين قاعده مستثني نبوده است؛ به گونه

قه مطرح بوده است. ترين شهرهاي استان گلستان و قطب مهم شهري در منطيكي از بزرگ
هراز  28برابر با  1335جمعيت شهر گرگان بر اساس مركز آمار ايران، در نخستين سرشماري 

هزار نفر رسيد. با وقوع  88به  1355هزار نفر و در سال  51به  1345نفر بود كه در سال 
ها و هاي تشويقي جمعيت بعد از آن و همچنين تداوم مهاجرتانقالب اسالمي و سياست

افزايش  1375هزار نفر درسال  188به  1365هزار نفر در سال  140جمعيت اين شهر از 
هزار نفر و  274به  1385روند اين افزايش در دهة اخر شتاب بيشتري گرفته و در سال  .يافت

ضعف تعادل بين رشد  ،هزار نفر بالغ گرديده است؛ بنابراين 329به  1390در نهايت در سال 
ر هر دوره از رشد و توسعة شهر باعث شده تا الگوي توسعة فيزيكي و جمعيت و مساحت د

           تواند رويه باشد و اين روند ميكالبدي اين شهر بيشتر از نوع الگوي پراكنش افقي بي
            ؛اقتصادي، زيست محيطي، تغيير كاربري و غيره به همراه داشته باشد - هاي اجتماعيآسيب

دهد كه اين شهر در برخي مناطق بررسي كالبدي فضايي شهر گرگان نشان مي بر همين مبنا،
   .استدر فرم و ساختار خود  داراي پراكندگي

دروني براي رشد  ةعنوان موانع استفاده از راهكار توسع با) در پژوهشي 2001( فريس
كيفيت  متراكم شهري و حفظ ةهوشمند شهر، رشد هوشمند را به عنوان ديدگاهي كه از توسع

  اند. كند، بررسي كردههاي شهري حمايت ميزندگي در لبه
ها به بررسي ها و فرصتدروني چالش ةعنوان توسع با) در پژوهشي 2005( آندرسون

هاي پيش رو در تحقق آن پرداخته است. رفيعيان و فرصت دروني شهر و موانع و ةتوسع
فضاهاي بدون استفاده در  ةسع) در پژوهشي با عنوان سنجش ظرفيت تو1389همكاران (

 افزا در شهر قزوين به اين نتيجه دست يافتندميان ةكيد بر رويكرد توسعامركز شهر قزوين با ت
شود كه بيشترين مشكالت را از لحاظ هايي مربوط ميبه محدوده كه باالترين قابليت توسعه

  محيطي دارند. هاي كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و زيستشاخص
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د كه بافت مياني شهر در پژوهشي به اين نتيجه دست يافتن) 1391و همكاران ( زياري
هاي گاهدار قديمي و بافت بيروني برخوردار از سكونتبجنورد در مقايسه با بافت مسئله

  ها و متراكم سازي شهري برخوردار است. غيررسمي، از پتانسيل باالتري براي تركيب كاربري
شهرهاي تهران و تطبيقي بين كالن ة) در پژوهشي به مطالع1391پوراحمد و همكاران (

اما  ؛شهر سيدني تك مركزي بوده استسيدني پرداخته و نتايج حاكي از آن بود كه فرم كالن
تا  65هاي شهر تهران به صورت افقي و نزديك به الگوي تصادفي در دورهكالن ةفرم توسع

بوده است. سرور و  1385بعد تا سال  هايو گرايش به فشردگي و تمركز در دوره 75
پرداخته  1345- 1385هاي سالشهر يزد طي  فشردگي ) در پژوهشي به ميزان1393همكاران (

هاي مذكور به علت كاهش شديد تراكم ناخالص سال ةو به اين نتيجه رسيدند كه در فاصل
يزد  شهر ةدگستر و افقي ةتوسع نهايت، در و شهر حد از بيش جمعيتي منجر به گستردگي

  است. شده
 ايران هايشهركالن فشردگي و پراكنش ) در پژوهشي ميزان1393رهنما و رضائيان (

. نيستند منطبقكامل  تمركز الگوي باايران  شهرهاياند و به اين نتيجه رسيدند كه كالنپرداخته
دبيل اي به ميزان فشردگي سطح محالت شهر ار) در مقاله1393رودي و همكاران (روشن
پراكنش افقي شهر افزايش  1375- 1385هاي اند و به اين نتيجه رسيدند كه طي سالپرداخته

  . شودگسترده ميبيشتر  ،يافته و در واقع شهر
اي به بررسي استراتژي توسعة فيزيكي اصفهان با ) در مقاله1394تقوايي و همكاران (

نتايج نشان داد  .اندپرداخته SWOTرويكرد رشد هوشمند و شهر فشرده با استفاده از روش 
  .استكه استراتژي تهاجمي براي تحقق شكل پايدار توسعة شهر اصفهان مناسب 

كيد اتحليل ظرفيتي فرم كالبدي شهر با تبه دنبال در راستاي موارد مذكور، پژوهش حاضر 
تحليلي و  –كه بدين منظور از روش توصيفي استبر الگوي شهر فشرده در شهر گرگان 

  است.ايش ميداني استفاده شدهپيم
  

  شناسي ها و روشداده
اكتشافي و مطالعات ميداني و  -هاي تحليليروش تحقيق حاضر، تركيبي از روش

جمعيتي (تراكم جمعيتي از پيمايشي است كه ابتدا با استفاده از هشت شاخص تراكم 
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سطح  جمله موضوعات مهمي است كه در ارتباط مستقيم با الگوي شهر فشرده در
نواحي شهري دارد و ارتباط آن با توسعة پايدار نواحي، مربوط به ظرفيت بافت كالبدي 

. شكل استداشت جمعيت و ارائة خدمات به اين جمعيت قابل تحمل نواحي براي نگه
دهندة تراكم جمعيتي در سطح مناطق چهارگانة مورد مطالعه در شهر گرگان ) نشان5(

تر به مزاياي كه  پيش استي از ابعاد الگوي شهر فشرده . تراكم جمعيتي بيشتر يكاست
  ). 123: 2000(زهانگ،  آن اشاره گرديد

استفاده شهري، افزايش سهم  بدونهاي خالي و نتايج بسياري از جمله افزايش زمين
: 1385هاي شهري را در پي خواهد داشت (تقوايي، فضاهاي باز و گسستگي بخش

هاي باز و خالي به عنوان يكي از اركان مهم جهت ينهمين زم ،)؛ از سوي ديگر134
شوند و به عنوان پتانسيلي براي فرم كالبدي كار برده ميالگوي شهر فشرده به اجراي

تراكم  در زمينةتراكم ساختماني نيز  .شودشهر در راستاي شهر هوشمند اطالق مي
دار و رشد فشردة شهري هاي مؤثر در توسعة پاييكي ديگر از معيارها و مؤلفه ،جمعيتي

كه در اين پژوهش مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار  استاي در مقياس ناحيه
  د گرفت. اهخو

در زمينة ظرفيت كالبدي و براي الگوي شهر فشرده، تراكم ساختماني رابطة 
به اين صورت كه با افزايش تراكم ؛ مستقيمي با پتانسيل الگوي شهر فشرده دارد

 ،هانظام دسترسي .خواهد يافتتحقق  بيشتر ،حالت، الگوي شهر فشردهساختماني در م
           ي به شهري به عنوان يكي از اصول رشد هوشمند كاربراختالط و ها كاربري

هاي مختلف در كنار يكديگر اطالق يتفعالها و يكاربري سازي و يكپارچهآورهمگرد
ها يدسترسهاي مختلف و بهبود يكاربر ي دارد با مجاورتسعين نوع توسعه اشود. يم

ها را در يكاربريستي همزيبي تركي كاربريد. نمايت جوامع كمك جذابي و سرزندگبه 
ي و چه به صورت افقمجاورت هم و در ارتباط همساز با يكديگر چه به صورت 

ش جو وي پر جنب محلها مراكز يكاربري از ايجاد دامنهاكند تا با يميشنهاد پي عمود
  .)150: 1387زاده، يجاد شود (رهنما و عباسايدار پاو 
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از جملة عوامل مرتبط ديگر با رشد هوشمند  هاي شهريدسترسي به زيرساخت
دسترسي به حمل و نقل شهري  هاي شهري وشهري، دسترسي شهروندان به زيرساخت

حمل و يكي از عوامل مهم در زمينة رشد هوشمند شهري از ديد شهروندان دسترسي به 
؛ در واقع دسترسي به حمل و نقل عمومي از جنبة ظرفيت بافت استنقل عمومي 

  كالبدي با الگوي رشد فشردة شهري حائز اهميت فراوان است). 
از ديد بسياري از كارشناسان شهرسازي، يكي از ، رودسترسي به مسيرهاي پياده

به مسيرهاي  هاي مورد بررسي در الگوي شهر فشرده، دسترسي شهروندانشاخص
دسترسي به  ،شهر فشرده اجرايدر واقع يكي از اصول  است؛رو رو و دوچرخهپياده

   .رو استرو و دوچرخهمسيرهاي پياده
ق شهر فشرده با استفاده از اين معيارها در سطح به بررسي ميزان تحقّدر اين تحقيق، 

 هيري چندشاخصگهاي تصميمسپس با استفاده از روش ؛نواحي شهر گرگان پرداخته
)MADMبندي نواحي با استفاده از ميزان برخورداري هريك از از اين نواحي ) به رتبه
مورد مطالعه در اين پژوهش، شهر  ةاست. محدودهاي مذكور پرداخته شدهشاخص از

هاي شهر ق شاخصكه اين شهر به چهار منطقه تقسيم شده و ميزان تحقّ است گرگان 
ميزان برخورداري هركدام از مناطق از  و ايسه قرار گرفتهفشرده مورد بررسي و مق

 ArcGISافزار رشد فشرده به صورت فضايي با استفاده از نرم ةگانهاي هشتشاخص
  به نمايش در آمده است.

  

  بحث
  هاي شهرياختالط كاربري

                       ها در سطح مناطق و نواحي شهر گرگان دهندة اختالط كاربرينشان )1(شكل 
داراي بيشترين اختالط و تركيب  ،منطقة چهار ؛شودطور كه مشاهده مي. هماناست

             در واقع در زمينة ظرفيت بافت كالبدي جهت ؛استها در سطح محالت كاربري
داراي پتانسيل بيشتري منطقة چهار نسبت به ساير مناطق  ،الگوي شهر فشرده اجراي
  ).1(شكل  است
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  ساختمانيتراكم 
. استتراكم ساختماني در سطح مناطق شهر گرگان  ةدهندنشان )2( شكل

اراي تراكم ديگر  ةشود مناطق دو و سه د نسبت به دو منطقهمانطور كه مشاهده مي
 اجراياين مناطق از نظر تراكم ساختماني براي  ،بنابراين ؛هستندساختماني بيشتري 

  ).2(شكل ند دارظرفيت باالتري شهر فشرده 
  

 

  تراكم ساختماني در سطح مناطق شهر گرگان-2شكل ها در سطح مناطق شهر گرگانتركيب كاربري -1شكل 

  دسترسي به راه
           الگوي شهر فشرده و ةترين عوامل تأمين كنندتوان گفت يكي از مهمشايد ب

زيرا  ؛استي هاي بين شهرراه ةسازي آن در سطح مناطق شهري، دسترسي به شبكپياده
هاي راه ةمندي و استفاده از ساير خدمات در سطح شهر بستگي زيادي به شبكبهره

 دستيابي به رسالت شهر فشرده كه همانا دسترسي به سطح تمام ،در واقع ؛ارتباطي دارد
ز از طريق دسترسي تمام ، جاستاجتماعي  –محالت به منظور تعامالت اقتصادي

هاي دسترسي به راه ةنحو )3(پذير نخواهد شد. شكل كانهاي محله امن به راهساكنا
شود در طور كه مشاهده ميدهد. همانگانه را نشان مياي در سطح مناطق چهارمحله

چهار داراي دسترسي مناسب محلي در سطح  ةشهر گرگان، منطق ةبين مناطق چهارگان
فشرده در اين  سازي جهت تحقق شهرباعث ظرفيت ،كه همين عامل استتمام منطقه 

 ،كه همين عامل استاي سه داراي كمترين راه محله ةهمچنين منطق ؛است شدهمنطقه 
  ).3است (شكل باعث كاهش تعامالت اجتماعي بين شهروندان شده
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  هاي خالي زمين

                 هاي باز و رها شده در مناطق شهري گرگان ميزان زمين ةدهندنشان) 4(شكل 
هاي باز چهار داراي بيشترين ميزان زمين ةشود منطقر كه مشاهده مي. همانطواست
 الگوي شهر فشرده فراهم نموده اجرايالزم را براي  توانزمينه و  ،همين امر و است
  ).4(شكل  است

  

  
  
  
  

  
  هاي باز در سطح مناطق شهر گرگانميزان زمين -4شكل   دسترسي به راه در سطح مناطق شهر گرگان -3شكل

  كم جمعيتيترا
چهار  ةداراي بيشترين تراكم جمعيتي و منطق 1 ةشود منطقطور كه مشاهده ميهمان
 .)5(شكل  استترين تراكم جمعيتي داراي كم

  
  
  
  
  
  
  
  

  م جمعيتي در سطح مناطق شهر گرگانتراك - 5شكل 

  دسترسي به حمل و نقل عمومي
مندي رضايت ةدهندنشان ،رضايت شهروندان مناطق چهارگانه ،در اين پژوهش
و كمترين رضايت  استچهار از دسترسي به حمل و نقل عمومي  ةبيشتر ساكنان منطق

 اي كه ميزانبه گونه ؛استسه  ةاز دسترسي به حمل و نقل عمومي مربوط به ناحي
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زياد و چهار، خيلي ةرضايت از دسترسي به حمل و نقل عمومي در بين شهروندان منطق
  است.زياد اعالم شده

  هاي شهريسي به زيرساختدستر
مندي بيشتر ساكنان رضايت ةدهندنشان ،دست آمده از مطالعات ميدانيهاي بهيافته

  .استهاي شهري يك و چهار از دسترسي به زيرساخت ةمنطق

  ها و حمل و نقل عموميمندي از دسترسي به زيرساختميزان رضايت - 1جدول 

 مناطق شهري  مؤلفه
زيادخيلي
)%( 

 زياد
)%( 

  متوسط
)%( 

  كم
)%( 

  كمخيلي
)%( 

خت
رسا

زي
  ها

 1 30 32 28 5 5ةمنطق
 2 14 19 31 26 10ةمنطق

 3 12 18 26 31 13ةمنطق

 4 46 25 15 10 4ةمنطق

مي
مو
ل ع

و نق
ل 
حم

 
 1 13 19 29 30 9ةمنطق
 2 22 17 37 11 13ةمنطق

 3 12 16 20 41 11ةمنطق

 4 40 29 9 10 12ةمنطق

  رورو و دوچرخهدسترسي به مسيرهاي پياده
دسترسي بيشتر شهروندان  ةدهنددست آمده از پژوهش حاضر نشانهاي بهيافته

اصول  ةدهندنشان مورداين كه  استرو دوچرخه رو وچهار به مسيرهاي پياده ةمنطق
  .استچهار  ةشهرسازي مناسب در منطق

  روو دوچرخه روميزان دسترسي به مسيرهاي پياده - 2جدول 

 مناطق شهري  مؤلفه
زيادخيلي
)%( 

 زياد
)%( 

  متوسط
)%( 

  كم
)%( 

  كمخيلي
)%( 

خت
رسا

زي
  ها

 1 30 32 28 5 5ةمنطق
 2 14 19 31 26 10ةمنطق

 3 12 18 26 31 13ةمنطق

 4 46 25 15 10 4ةمنطق
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سايي ) به شناMADM( همعيارگيري چندهاي تصميمدر نهايت با استفاده از مدل
الگوي  اجرايمناطق مستعد و داراي پتانسيل جهت تحليل ظرفيتي فرم كالبدي شهر و 

با استفاده از هشت معيار تراكم  ،در واقع؛ استشهر فشرده در شهر گرگان پرداخته شده
ها، بندي قطعات، نظام دسترسيهاي باير و خالي، تراكم ساختماني و دانهجمعيتي، زمين
هاي شهري، دسترسي به حمل و نقل شهري دسترسي به زيرساختها، اختالط كاربري

ترين و بهترين منطقه در شهر رو مناسبرو و دوچرخهو دسترسي به مسيرهاي پياده
 زمينةت. در اسشده مشخّصشهري  ةالگوي فشرد اجرايگرگان با پتانسيل باال جهت 

هاي مختلط نسبت اربريكدام از مناطق از درصد ك فضايي ميزان هر –پنج معيار كالبدي
هاي شهر، درصد تراكم ساختماني و جمعيتي هر منطقه نسبت به كل به كل كاربري

هاي باز هر منطقه نسبت به كل مساحت شهر و درصد دسترسي به شهر، درصد زمين
درصد  ةسه مؤلف مورداست. در هاي شهر استفاده شدهراه هر منطقه نسبت به كل راه

اي شهري، درصد دسترسي به حمل و نقل عمومي و درصد هدسترسي به زيرساخت
است. رو از ديدگاه شهروندان استفاده شدهرو و دوچرخهدسترسي به مسيرهاي پياده

  دهد.ها در مناطق چهارگانه را نشان ميميزان هركدام از شاخص) 3( دولج

  هاي هر منطقه نسبت به كل شهردرصد شاخص - 3جدول 
 معيارها
  مناطق

 (%) هاي دسترسيمؤلفه (%) اي مربوط به فرم كالبديهمؤلفه

  مناطق شهر گرگان

ري
كارب

ط 
تال
اخ

ها
 

وني
سك

م م
راك

ت
 

سي
ستر

م د
نظا

ها
 

تي
معي

م ج
راك

ت
 

ين
زم

اده
ستف

بالا
 و 

الي
ي خ

ها
مي 
مو

ل ع
و نق

ل 
حم

 به 
سي

ستر
د

 

ت
ساخ

زير
 به 

سي
ستر

د
ها

 

اده
ي پي

رها
مسي

 به 
سي

ستر
د

رو 
 

 1 17 15 16 38 20 25 30 17منطقة

 2 28 28 22 22 25 27 18 28منطقة

 3 20 32 17 25 15 15 15 25منطقة

 4 35 25 45 15 40 33 37 30منطقة
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  گام اول
  آوريم:دست ميمقدار اطمينان را به )1رابطة (با استفاده از  ،در گام اول

                                          :                            )1(رابطة 
=k  مقدار ثابت  

  براي مثال:

  
            ها محاسبه براي شاخص )2( رابطةمقادير عدم اطمينان از طريق  ،در گام دوم

  شود:مي

                                                                                   : )2رابطة (

  ) اقدام خواهد شد:3از رابطة ( در گام سوم، به محاسبة اوزان با استفاده

                                                                                  : )3رابطة (

  :آمد دست خواهداوزان زير به ،هاي مطرح شده در اين پژوهشبنابراين براي شاخص
  هاي مورد بررسي در الگوي شهر فشردهدهي شاخصوزن - 4جدول 

 رهامعيا
  مناطق

 (%) هاي دسترسيمؤلفه (%) هاي مربوط به فرم كالبديمؤلفه

گان
 گر

شهر
ق 
ناط

م
  

ري
كارب

ط 
تال
اخ

ها
 

وني
سك

م م
راك

ت
 

سي
ستر

م د
نظا

ها
 

تي
معي

م ج
راك

ت
 

ين
زم

اده
ستف

بالا
 و 

الي
ي خ

ها
مي 
مو
ل ع

و نق
ل 
حم

 به 
سي

ستر
د

 

خت
رسا

 زي
ي به

رس
دست

ها
 رو 
اده

ي پي
رها

مسي
 به 

سي
ستر

د
 

 146 144 102 109 129 154 102 114 وزن 
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  در نهايت بايد خاطر نشان شود كه:

 
  شهري ةتعيين ميزان اولويت مناطق جهت رشد فشرد

كه  است بندي تجمعي سادهمعياره، روش رتبهگيري چندهاي تصميميكي از روش
در اين پژوهش جهت تعيين ميزان اولويت مناطق جهت رشد فشردة شهري از آن 

هاي ها با توجه به شاخصبندي گزينهمبتني بر رتبه SARاست. روش فاده شدهاست
ها نيازي نيست، تأثيرگذار بر هريك از آنهاست. در اين روش به استاندارد كردن داده

هاست. ارزش هاي تخصيص داده به هريك از گزينهزيرا مبناي كار بر اساس رتبه
، اولويت هر را داردترين ميزان از بيشها، به هر گزينه كه شاخص حاصل ازمجموع

 كند. محاسبة مجموع ارزش عددي هر گزينه با توجه به وزن هرگزينه را مشخص مي
شود (گلدرمان و رنتز، ها از طريق رابطة چهار محاسبه و برآورد مييك از شاخص

2000 :9.(  

                                                                        :  )4رابطة (

kW= و      وزن هر شاخصT =  و      هاتعداد كل گزينهkR= ترتيبي اسمي        
كه  شودها محسوب ميبندي گزينهوسيع در رتبه ةروشي كارآمد با استفاد SARروش 

  شود:در اين روش به مراحل زير توجه مي
  .بنديولويتها بر حسب موضوع و اها و گزينهتعيين شاخص - 
  .ها بر حسب درصدتعيين وزن هريك از شاخص - 
  .هاها در تعامل با شاخصهاي هريك از گزينهتعيين رتبه - 
 .هاها در تعامل با شاخصهاي وزني هريك از گزينهمحاسبة رتبه - 

يك به شرايط مطلوب داده شده باشد، در آن  ةدار شده، اگر رتبهاي وزندر خصوص رتبه
هاي مورد نظر از اولويت تري را نشان دهد، گزينهقدر ارقام كم هر atV)( صورت ميزان

  عكس برقرار خواهد بود. ةرابط ،باالتري برخوردار است؛ در غير اين صورت
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  SARبندي ترتيبي با استفاده از روش رتبه - 5جدول 

  معيارها شاخص
 بندي ترتيبيرتبه

 (%) وزن 4 ةمنطق 3 ةمنطق 2منطقة 1ةمنطق

م ك
فر

دي
الب

 

 4 2 3 1 146 هااختالط كاربري

 4 2 1 3 144 تراكم مسكوني

 4 2 3 1 102 هانظام دسترسي

 1 3 2 4 109 تراكم جمعيتي

 3 2 4 1 129 هاي خاليزمين

سي
ستر

د
 

حمل و نقل
 عمومي

3 2 4 1 154 

 2 3 4 1 102 هازيرساخت

 4 2 3 1 114 رومسيرهاي پياده

  SARوزن دار شده بر اساس مدل هاي رتبه - 6جدول 

  معيارها شاخص
 بندي ترتيبيرتبه

 (%) وزن 4 ةمنطق 3 ةمنطق 2ةمنطق 1ةمنطق
دي

كالب
رم 

ف
 

 33/2 16/1 75/1 58/0 146 هااختالط كاربري

 30/2 15/1 57/0 72/1 144 تراكم مسكوني

 63/1 81/0 22/1 40/0 102 هانظام دسترسي

 43/0 30/1 87/0 74/1 109 تراكم جمعيتي

 54/1 03/1 06/2 51/0 129 هاي خاليزمين

سي
ستر

د
 

حمل و نقل
 عمومي

84/1 23/1 46/2 61/0 154 

 81/0 22/1 63/1 40/0 102 هازيرساخت

 82/1 91/0 36/1 45/0 114 رومسيرهاي پياده

    41/6  92/11 81/8 7/12 مجموع

بيشتري جهت رشد  اولويت ،شددست آمده كمتر باهرچه مجموع به SARدر مدل 
چهار با  ةمنطق ،. در اين پژوهشداردشهر از نظر هشت شاخص مورد مطالعه  ةفشرد

ترين اولويت كم atV=7/12يك با ضريب  ةباالترين اولويت و منطق atV=41/6ضريب 
ا بيشترين شهر گرگان ب چهارِ ة. منطقرا داردشهري  ةو پتانسيل جهت رشد فشرد
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هاي خالي جهت رشد اي، بيشترين زمينها، بيشترين دسترسي محلهاختالط كاربري
هاي شهري و بيشترين دسترسي به حمل و نقل عمومي، زيرساخت ،هوشمند شهري
 ،در واقع ؛استشهري  ةترين پتانسيل جهت رشد فشردرو داراي بيشمسيرهاي پياده

بيشترين استفاده جهت باالترين تراكم  اي خاليهها از زمينريزيچنانچه در برنامه
زمينه جهت رشد فشرده و هوشمند شهري در اين منطقه فراهم  ،شودمسكوني استفاده 

  خواهد شد.
  

  گيرينتيجه
 يطانسـان در محـ   ياساسـ  يهـا نقـش  يفـاي ا ييو تبلور فضا يافتهتجسم  ةمجموع ،شهر
و  گيـرد شكل مي يفرد هاييقهو سل ياست كه به تناسب امكانات، بضاعت فرهنگ ياييجغراف

كه  يطور هب ه؛بود يمتعادل نسبتاًروند  يتكامل خود دارا يردر س يشهر ةتوسع .ديابيتوسعه م
بـا   ايالعـاده خـارق  يو سـازگار  يهمگون يدارا يعناصر شهر ةهم ،يشهر يدر اكثر فضاها

، يسـم متأثر از مدرن 20و  19قرن  يو اقتصاد ياجتماع - يتحوالت فرهنگاما  ؛اندبوده يكديگر
ـ شـده و تغ  شـهرها كالن يدايششهرها و پ يعگسترش سرموجب  در سـاختار و   يـادي بن يييرات

شـهرها، گسـترش    ةينـد لذا در اثر رشد فزا ؛آنها به وجود آورده است يكالبد - ييسازمان فضا
جتنـاب  در درون شـهرها ا  يتراكم و انباشتگ يشافزا ينهمچن، يرامونشهر به مناطق پ يزيكيف

   .خواهد بود يرناپذ
 ،يـل دل ينبه هم ؛خواهد داشت يپ در شمارييو ب يمشكالت جد ،يرشد شهر ين نوعا

از  يحـاك  ،يشـهر  ةتوسع يهادر برنامه ياساس يضرورت به عنوانيدار پا ييفضافرم توجه به 
هـاي  . يكـي از فـرم  اسـت شـهر   يو كالبد ياجتماع يهاجبهه يتموضوع در تقو ينا يتاهم
مورد توجه فراوان مديران  ،اخير ةكه در ده استشهري  ةضايي پايدار در شهرها، رشد فشردف

  شهري قرار گرفته است.
دهد كه اين شهر در برخي مناطق داراي بررسي كالبدي فضايي شهر گرگان نشان مي

تحليل ظرفيتي فرم  ،هدف از پژوهش حاضر ،بنابراين ؛استپراكندگي در فرم و ساختار 
كه به اين منظور از روش  استكيد بر الگوي شهر فشرده در شهر گرگان اشهر با ت كالبدي
است. اين شهر به چهار منطقه تقسيم شده و تحليلي و پيمايش ميداني استفاده شده –توصيفي
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كه ميزان است  هاي شهر فشرده مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتهميزان تحقق شاخص
رشد فشرده به صورت فضايي با  ةگانهاي هشتاز شاخصكدام از مناطق  برخورداري هر

 بررسي شد. )MADMمعياره (گيري چندهاي تصميمو روش ArcGISافزار نرم استفاده از
 atV=7/12 ضريب يك با ةداراي بيشترين پتانسيل و منطق atV=41/6چهار با ضريب  ةمنطق
شهر  چهارِ ة. منطقاستالگوي رشد فشرده شهري  اياجرترين پتانسيل جهت كم داراي

هاي خالي اي، بيشترين زمينها، بيشترين دسترسي محلهگرگان با بيشترين اختالط كاربري
هاي بيشترين دسترسي به حمل و نقل عمومي، زيرساخت ،جهت رشد هوشمند شهري

  .استري شه ةرو داراي بيشترين پتانسيل جهت رشد فشردشهري و مسيرهاي پياده
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