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درصد در نقاط شهري  09،شوند که از این میزان  می نواحی شهري اضافه جمعیّتمیلیارد نفر به  3بیش از  0939تا  1009

شهرنشین در کشورها مسائل مختلفـی را   جمعیّت(. افزایش Flood, 1997: 1635) خواهد بود کشورهاي رو به پیشرفت

ي فضایی، نوسان شدید در قیمـت زمـین و مسـکن، خـزش     ها تعادلعدم به  توان میازجمله آن  که کردگیر شهرها  دامن

 ي محیطی، مصرف بیشتر انرژي، توسـعه  ي زیستها (، آلودگیet al., Williams 229 :2000شهري، قطبش اجتماعی )

، زاده )رهنما و عباسوساز رفتن اراضی مرغوب کشاورزي  ساخت ، به زیرِها ي زیرساختها ریزي، افزایش هزینه بدون برنامه

ي هـا  ي شـهر و دشـواري  هـا  تراکم در حاشـیه  کم يها گیري بافت ي شهري، شکلها (، چند برابرشدن محدوده03 :1317

 يهـا  بحـران  اندیشی براي چارهو در راستاي  شهرها در محیطی زیست گرفتن مشکالت تشدّ با .اشاره کردرسانی  خدمات

. در ایـن  شهري پایدار معطوف شده است ق فرمشهري و تحقّ ي به شناخت الگوهاي رشد و توسعه ها تالش آمده، وجود هب

ـ گروه اوّمقابلِ بوده و گروه دیگر در  تر شهرها تر و پراکنده طرفدار پخش وسیع ،ریزان میان گروهی از برنامه ع و ل، به تجمّ

بردن تراکم در مناطق راه باال شهري را بایستی از مشکالتو  مسائلکه  کنند بیان میتمرکز بیشتر شهرها اعتقاد داشته و 

، "پـراکنش  ي هنظریّ"میان الگوهاي مختلف،  در. از بین بردکنار یکدیگر ي شهري در ها کاربري کردنشهري و متمرکز 

 هـاي  انجمـن پردازي و داشتن طرفدار در برخـی   فرضیه با وجودرود. اما این ایده،  می شمار ترین الگوي رشد شهري به رایج

منفـی و همننـین   هـاي   ویژگـی از  اي هدلیل داشتن مجموع ویژه در میان صاحبان قدرت، صنعت و حکومت، به هعلمی و ب

در  مقابـل . در سـت ین توجّـه اجتماعی، اقتصادي و محیطی در گفتمان شهري معاصر مـورد   مسائلاز  اي هعدم رعایت پار

فشرده،  شهر ي معطوف شده است، فرضیه 1شهر آینده ي سمت طرح ایده به ها که تالش ریزي شهري رویکرد جدید برنامه

مربـوط   هاي گفتمان جایگاه اوّل در اکنون هم و خود اختصاص دهد هب بیشتري طرفداران توانسته نی،اداشتن منتقد با وجود

ي هـا  امکانـات و سیاسـت  ي طبیعـی،  هـا  بـه محـدودیت   توجّه. اما از آنجا که هر شهري با دارد قرار شهري پایدار به فرم

(، بنابراین هر الگویی، نسبت بـه  01 :1317زاده،  )رهنما و عباس خود، الگوهاي مختلفی از رشد را شاهد است ریزي برنامه

همراه دارد، در این میان شناخت کامل و دقیق الگوهاي موجـود شـهري،    نوع گسترش خود، پیامدها و نتایج متفاوتی را به

. در کشور کندتواند مسیر رسیدن به فرم پایدار شهري را هموار  می ،ت و ضعف آنهاشناسایی نقاط قوّت وجودي و علّ بیان

ـ  آن، عـواملی درون  ي کننـده  که الگوي رشد شهرها ارگانیک و عوامـل تعیـین   هنگامیما تا  شـهرها از   ی بودنـد، زا و محلّ

که مبنـاي توسـعه و    هنگامیاز  ، اماداده می تی راآرامی برخوردار بوده و زمین شهري کفایت کاربري سنّ کالبدي ي توسعه

، رشد کالبدي شهر و وارد شدزا به خود گرفت و درآمدهاي حاصل از نفت در اقتصاد شهري  گسترش شهرها ماهیتی برون

و  (6: 1371 )ماجـدي،  انجام گرفـت ي و سوداگري زمین باز بورس ي وسازهاي شهري نه برمبناي نیاز، بلکه بر پایه ساخت

شـهر و   ي استفاده ماندن بخش وسیعی از اراضی داخـل محـدوده   یب ویژه بهنابسامانی بازار زمین شهري و موجب این امر 

 يبـا اتکـا   پیشي ها ویژه در سال . از سوي دیگر و به(36: 1376، )اطهاري منفی گسترش افقی شهرها شده است پیشامد

بـازار زمـین و مسـکن،     ي سـوداگري افسارگسـیخته   ي تراکم مـازاد و در سـایه   مانند يبه درآمدهاي ناپایدار ها شهرداري

در شـهر   کالبدياز رشد  اي هگیري فرم تاز آن شکل ي رشتابی را در پیش گرفته که نتیجهروند پُ ،وسازهاي عمودي ساخت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Urban future  
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کـه ایـن رشـد هـم از      اي گونـه  متمادي، رشد شتابانی را شاهد بوده، بـه ي ها شهر آمل در دههفرم فشرده است.  چارچوب

مقابـل  در ،کـاهش یافتـه   گذشـته  ي ت این رشد در دهه، اما شدّسابقه بوده است وسعت بیدیدگاه  و هم از جمعیّت دیدگاه

ي  رابطـه  و شـهري  يهـا  فرم انواع مروري بر با تا برآنست تمایل به فشردگی در آن افزایش یافته است. پژوهش پیش رو

، همننـین  بیان کند شهري پایدار ي توسعه گفتمان در را شهر فشردهي  دهای هب توجّه ضرورت بتواند ،پایداري مفاهیم با آنها

فضایی شـهر در   ـ  دنبال شناخت الگوي رشد کالبدي هاي تأثیرگذار، بهمتغیّربا هدف سنجش پراکنش و فشردگی برخی از 

 ي زیر است: ها پاسخ به پرسش در پی. بر همین اساس است ي پیش دهه

 با پایداري دارند؟ اي هي فرم شهر کدام است و چه رابطها نظریه 

 شهري پایدار چه جایگاهی دارد؟ ي شهر فشرده در بحث توسعه 

 شود؟ می ي سرشماري چگونه تبیینها سال طیّ ،ساختار شهر آمل ي الگوي رشد و توسعه 

  شود؟ می چگونه سنجیده 1315و  1375ي ها سال آمل طیّفشردگی/ پراکنش شهر 

 مدانينظري

آن آمده،  کلّیشود. در تعریف  می همین دلیل همیشه متناسب با نوع کاربردش تعریف نبوده و به گاه آسان فرم هیچ تعریف

 ،به نـام هنـدي   پژوهشگري .(Anderson, 1996: 8) ی از زمانخاصّ ي دورهدر  ،ي انسانها فعّالیّتالگوي توزیع فضایی 

ـ  مـی  شـهري  طرّاحـی ي مربوط به الگوي کاربري اراضی، سیستم حمـل و نقـل و   ها فرم شهري را ترکیبی از ویژگی  ددان

(Handy, 1996: 152-3)ی یی عناصر کالبدي بزرگ، سـاکن و دائمـ  نیز، فرم شهري را الگوي فضا (1011) . کوین لینچ

دي از سـاختار  آمدن مفاهیم و عناصر متعـدّ  گردهم ي ان گفت، فرم شهري نتیجهتو می . در مجموعکند می در شهر تعریف

بندي  طرّاحی خیابان، شکلالگوي خیابان، اندازه و شکل بلوک،  مانند:شهر است، عناصر این مفاهیم ممکن است مواردي 

 ،محیطـی  ، اجتمـاعی و زیسـت  مختلف اقتصادي دلیل آثار بهاین باشد. فرم شهر  مانندو فضاهاي عمومی و  ها قطعه، پارک

 (. Jabareen, 2006: 39)براند تواند یک شهر را به سوي پایداري یا ناپایداري  می

انوا فرمشهر

 اند از: ي مختلف عبارتها ، فرممعاصرشهري  ي ات توسعهدر ادبیّ

 فرمپرااندهیاالگويپراانش 

ي ارزان، سـاخت  ها و در کشورهایی که در آنها وفور زمیني مطرح طور جدّ در گفتمان شهري به 1069 ي این الگو از دهه

در  تنهـا هـا   ترود. این پدیده تا مـدّ  می شمار رایج به اي هوجود دارد، پدید خودرو ي و تولید بیش از اندازه ها هجادّ ي رویه بی

ویـژه   هاي جهان و بـه جهانی تبدیل شده که بیشتر شهرهاي کشور اي هشد، اما امروز به پدید می کشورهاي پیشرفته دیده

معناي پخشـایش کنتـرل    (. پراکنش شهري بهHutchison, 2010: 766رو هستند ) هکشورهاي در حال توسعه با آن روب

آمـدن   کـه بـا گـردهم    (230: 1317 ینی،الـدّ  سـیف ) توسعه روي زمین روسـتایی یـا زمـین توسـعه نیافتـه اسـت       ي نشده
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شـود. ایـن فـرم     می ي انسانی ایجادها تجاري در سکونتگاه ي شکل و پراکنده ي نواريها تراکم و توسعه کم هاي ساختمان

تـراکم و   کـم  اي هچنـین الگـوي رشـدي را توسـع     پژوهشـگران . (Eving, 1997: 107) است خودرومعلول کاربرد وسیع 

 :Wassmer, 2002) یابد می شهري گسترش ي خارج از محدوده و نواحی حومه هاي پهنهدانند که به طرف  می ناپیوسته

 انجـام  شـهري  تجهیـزات  و سیسـات تأ و نقـل  و حمل يها زیرساخت بخش در زیادي يها گذاري فرم، سرمایه در این .(3

: 1313 )برانـدفري،  بگیرنـد  فاصـله  هم از زندگی و کار شود مراکز می موجب ،نقل که گسترش حمل واي  گونه بهشود،  می

سـفر، تغییـر    ي ي روزانـه هـا  ، هزینـه جمعیّـت رشد  ماننداجتماعی ـ   ي اقتصاديها (. پراکنش شهري برمبناي شاخص21

 نیسـت و  شده مند و کنترل ، بنابراین الگویی نظام(Lucy & Philips, 2001شود ) می اشتغال و تغییر مالیات شهر تعریف

ت ابیّزیسـتی، کـاهش جـذّ    تنـوّع  نبودي اراضی، ها کاربري جداسازي، خودرواز ویژگی آن تراکم پایین، وابستگی شدید به 

 افـزایش  ،چنین رشدي ي . نتیجهاستت غیرمتمرکز زمین اندازها، گسترش بیش از حد شهر به سمت بیرون و مالکیّ چشم

چنـین   .(Hess, 2002: 2) اجتمـاعی اسـت   گزینـی  و جدایی جمعیّت شهري، کاهش تراکم فضاهاي باز و گسستگی سهم

آن منطقه باالتر اسـت و   جمعیّتي شهري از رشد ها زمین ي رشد و توسعه دهد که سرعت می فرم شهري در مناطقی رخ

بـار معنـایی منفـی دارد و بـراي      بیشـتر ی بسیار پایین است. گرچه الگوي پـراکنش شـهري   جمعیّتت تراکم همین امر علّ

ایـن فـرم    امـا  .اسـت ق به اجتمـاع  احساس تعلّ نبودو تخریب محیطی، شکاف اجتماعی و  ي نابودي بسیاري بازگو کننده

که بیشتر از کشورهاي، آمریکا، اسـترالیا و کانـادا هسـتند،     پراکنش پردازان نظریهکنند.  می نیز دارد که از آن دفاع حامیانی

ب مخـرّ  آثـار ي فسـیلی و  هـا  ترین شـهرها از نظـر سـوخت    داللت بر پرمصرف ،پراکنده ي اگرچه توسعه کنند که ادّعا می

در مقابـل   وسعت سرزمینی ایـن کشـورها   دلیل بهدارد؛ اما  ها حاصل از این سوخت اي هو گازهاي گلخان ها محیطی آالینده

مشـاهده  متمرکـز   شـکل خریب محیطی در این شـهرها کمتـر بـه   و ت ها آالینده آثارمحدودیت وسعت کشورهاي اروپایی، 

سازي و صنایع وابسـته و کاالهـاي   خودرو بزرگ هاي هصاحبان کارخان داران، از سرمایه بیشتر . حامیان این نظریه،شود می

ي هـا  شخصـی و آزادي عمـل در مصـرف سـوخت     ي نقلیه ي استفاده از وسیله ي پایهدیگر هستند و منافعشان بر مصرفی

کـردن شـرایر رفـاه و راحتـی زنـدگی       فسیلی و مصرف هرچه بیشتر منابع و ذخایر طبیعت است، بنابراین با شعار فـراهم 

الگـوي   در اصلاما از آنجا که  (.171-110 :1310 ،)مشکینی و همکاران کنند می کشورها از آن طرفداريشهروندان این 

 ي اسـتفاده  ،ازجملـه  و نتـایج نـاگواري   دهـد  روي مـی  شـهرها  ي نشده آمادهدر اراضی  پراکنش در کشورهاي جهان سوم

(، بنـابراین از آن  Zhang, 2000: 123) نـایی دارد ي زیربها آور بر زیرساخت ي سرسامها ناکارآمد از زمین و تحمیل هزینه

 و مشـکالت فراوانـی را در شـهرهاي    مسـائل شـود. ایـن الگـوي توسـعه،      می و ناپایدار یاد ناهماهنگ اي هعنوان توسع به

)اسـررال( در ابعـاد    گسـترش افقـی   ي زیانبـار پدیـده   آثاروجود آورده است که  هویژه کشور ما ب هکشورهاي جهان سوم و ب

 شهري ایران تبدیل شده است ریزي برنامهمهم در  مسائلبه یکی از  محیطی مختلف اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و زیست

ـ یب خـوش  ،"مـا  مشـترک  ي ندهیآ" عنوان با 1017 در لند برانت گزارش دنبال هباما (. 12: 1310، )عزیزي  در ديیـ جد ین

 مورد سرعت ه، بموجود داريیناپا در کالبدي آن ارساخت و شهر نقشسهم  ي درباره بحث زمان، آن از .شد دیده زيیر برنامه

 شهري چه نوع فرم که بود نیا زیبرانگ چالش و يجدّ الؤس قرار گرفت. یحکومت ارانذگ استیس و یعلم هاي انجمن توجّه

ـ پا شـهري  فرم ای رد؟یگ می برعهده را شتريیب یطیمح حفاظت کارآمدتري طور هب  ،همکـاران  وی لطفـ ) اسـت؟  کـدام  داری
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مطـرح شـد    کارشناسـان  ي شهري دیگري نیز از سويها طرح مباحث مربوط به فرم شهري پایدار، فرم در پی (.3: 1371

   .شود می کدام اشاره هر يها که در ادامه به ویژگی

 1گرایيجدیدسنّتيتوسعه

یابی بـه  دسـت  اسـت کـه بـر اسـاس آن     ی سـنّت  ي هاي ساخته شـده  محیر ،احانان و طرّریز برنامهمنبع الهام  ،در این فرم

 گرایـی  سـنّت ترین رویکرد  شده شناخته ،. شهرسازي نوین(Naser, 2003: 58) استهاي فیزیکی مطلوب، مد نظر  کیفیت

مرکـز   ناپایـداري نشـینی و   یی هستند تا از گسترش حومهها راهبرددنبال  است. حامیان این رویکرد به ریزي برنامهجدید در 

ي انسـانی در  هـا  د. افزایش تراکم، تمـاس کننشهر جلوگیري و به ساختن و بازسازي واحدهاي همسایگی و شهرها کمک 

ي چنـین فـرم   هـا  از ویژگـی  هـا  روي و ترکیب کـاربري  ، پیادهکاهش خودرو ایگی، تقویت محیر انسانی باواحدهاي همس

 .(Audirac and Shermyen, 1994) استشهري 

 2امهارشهريشهرمحدودی

داخلی شهرها متمرکـز بـود، امـا     هاي لّهدر مح جمعیّتفشرده و  ،در آمریکا،  بیشتر نواحی شهري 1099 ي در ابتداي دهه

 05بـیش از   1019و  1079 ي . در طـول دهـه  (Epa, 2001: 4-19) بـود این الگو شروع ي آغاز تغییر  دوره 1069 ي دهه

ي هـا  . درک هزینـه (Gillham, 2002) وقـوع پیوسـت  خـارج از شـهر    اي هآمریکا در نواحی حومـ  جمعیّتدرصد از رشد 

، بـه  رو به پیشـرفت و تعدادي از کشورهاي  پیشرفتهحده و دیگر کشورهاي گذاران را در ایاالت متّ ، سیاستگسترش افقی

. در واقـع شـهر محـدود از    کننـد مال عي جغرافیایی اِها ي شهر محدود، محدودیتها تکاپو واداشت تا براي تدوین سیاست

 ي بـه توسـعه  بیشتر کند تا بتواند  می ي شهري و فشارهاي ناشی از گسترش بازار جلوگیريها به بیرون زمین گسترش رو

شـهري،   ي ي شهر محدود عبارت است از؛ تعیین و تصـویب مرزهـاي رشـد و توسـعه    ها داشته باشد. سیاست توجّهدرونی 

مسکونی جدید  ي عمال محدودیت توسعهرسانی به نواحی دور از مرکز، تعیین و اجراي کمربند سبز، اِ محدودیت در خدمات

ي جدیـد، محـدودیت در   هـا  ساختي زیر ي جدید براي انطباق با توسعهها در نواحی کشاورزي، سرعت بخشیدن به توسعه

 ;Terpro, 1997) ي مالیاتیها و تشویقي حفاظت و نگهداري از زمین ها مجوزهاي جدید مسکونی، تدوین برنامه صدور

Razin, 1998; Tjallingii, 2000, Nelson et al, 2004.) 

 3بومشهر

 Moughtin) ی وجود نداردمشخّصآن مرز  ي طبیعت است به قلب شهر. در این فرم بین شهر و حومه ي بوم شهر، گستره

and Shirley, 2007, 186ان نت شهرنشـی شهر براي لـذّ  بنابراین معنا دارد.بدون تخریب طبیعت زندگی  ،(. در بوم شهر

ایـن ایـده    .شـود  مـی  جغرافیایی تنها براساس مرزهاي طبیعی تعیین ي در این شهر منطقه گیرد. برداري قرار می مورد بهره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Neotraditional Development 

2. Urban Containment 

3. Eco city 
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گیـرد. ایـن رویکـرد     مـی مانند چتر سبزي است که تمام نواحی سکونتگاهی را با هدف دستیابی به پایداري شهري دربر به

گیرد تا بتواند به مدیریت پایدار فضاهاي شـهري   ي محیطی، اجتماعی و سازمانی را دربرمیها از سیاست اي هطیف گسترد

 .(Jabareen, 2006: 47) جهت دهد

 9شهرفشرده

که رویکرد آنهـا   ند( شهر فشرده را پیشنهاد کرد1073تی )ي لوکوربوزیه از شهر درخشان، دانتزینگ و ساعها دنبال ایده به

نسل آینده بود. هدف اصلی این ایده خلق شهرهایی با فشردگی و تراکم باال امـا   ي اما نه با هزینه ،کیفیت زندگی يارتقا

پایدار به ترویج ایده شـهر فشـرده کمـک زیـادي      ي محبوبیت توسعه به دور از مشکالت موجود در شهر مدرنیستی است.

ي ترکیبی پرداختند. برخی از ها فعّالیّتبه پشتیبانی از شهرهاي فشرده و داراي  بیشتر ها پژوهش 1009کرده است، از دهه 

چرا که کـار   ؛کنند می را را براي کاهش مصرف سوخت ارائه اي هي تازها معتقدند که شهرهاي فشرده فرصت پژوهشگران

(. شهرهاي ECOTEC, 1993; Newman and Kenworthy, 1989; Hilman, 1996) و فراغت در کنار هم هستند

ي هـا  شـود و هـم زمـین    می ي روستایی آن سوي لبه شهر حفاظتها که هم زمین هستند توجّهفشرده از این جهت مورد 

تواند به خـوبی   می ، کیفیت زندگیجمعیّتد قرار بگیرد. ضمن اینکه با تمرکز باالي تواند مورد استفاده مجدّ می داخل شهر

هاي کـامال    درونی شهر تا ایجاد سکونتگاه ي کار رود؛ از توسعه هي مختلفی بها تواند در مقیاس می . فرم فشردهشودتقویت 

(. Urban Villagee Goup,1992; Breheny,Gentand lock, 1993ي شـهري در انگلسـتان )  ها جدید نظیر دهکده

د. ایـن فـرم داراي یـک فضـاي     به یکدیگر مـرتبر هسـتن   ها که در آن بخش داردپذیر  فرم شهر فشرده ساختاري انعطاف

ي مهم شهر به یکـدیگر، منـازل   ها بر اتصال بخش عمومی شهر عالوه ي است که در آن محدوده مشخّصعمومی کامال  

قـرار   توجّـه ترین دالیـل مـورد    د. مهمکن می ي کار، مدارس و مراکز خدمات اجتماعی و تفریحی مرتبرها افراد را با محل

 ي ل و نقل پایدار ، کاهش گستردگی و استفاده پایدار از زمین، همبستگی اجتماعی و توسـعه گرفتن فرم فشرده؛ ایجاد حم

 ,Williams) اسـت و حمایت از خـدمات کسـب و کـار و محلـی      ها زیرساخت ي جویی اقتصادي در ارائه فرهنگی، صرفه

Burton and Jenks, 2000.) 

يشهريهاارزیابيپایداريفرم

مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته تا بـا هـدف کمـک بـه      ریزي برنامهو  طرّاحیي مختلف شهري بر اساس مفاهیم ها فرم

ي شـهري ، معیارهـاي مـاتریس    هـا  فرم طرّاحیان و مدیران شهري ماتریس فرم شهر پایدار ارائه شود. مفاهیم ریز برنامه

سـط  پـایین پایـداري،     (1) ي نظر گرفتـه شـد؛ شـماره   پیشنهادي هستند و براي هر فرم شهري مقیاس سه سطحی در 

معنـی   دهد. براي مثال تراکم بـاال بـه   می ( سط  باالي پایداري را نشان3) ي ر پایداري و شماره( سط  متوس0ّ) ي شماره

ـ   ر فـرم شـهري اسـت.   فرم شهري پایدارتر )سط  باالي پایداري(، و تراکم پایین )مثل بوم شهر( به معنی پایداري متوسّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Compact city 
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منطبق بـر   طرّاحیتر، فشردگی بیشتر، فرم مبتنی بر حمل و نقل پایدار، سبزینگی و  بیشتر، کاربري ترکیبی تنوّعهمننین 

 بـاالتري نسـبت بـه بقیـه     . سرانجام آن فرم شهري که امتیازهـاي کنند می بیشتري را کسب زهايانرژي خورشیدي امتیا

ي شهري مختلـف  ها فرم شهري پایدار هم به تشخیص پایداري فرم کند. ماتریس می کمک بیشتري به پایداري ،گیرد می

از پایداري. همننین  طرّاحیمندي مفاهیم  ي شهري براساس میزان بهرهها کند و هم به انتخاب ما از میان فرم می کمک

اینکه، ارزیابی  مالحظهقابل  ي سازد. نکته می ري شهري مختلف را میسّها ماتریس فرم شهري پایدار ارزیابی پایداري فرم

تواند ارزیـابی   می ي تجربی و کار میدانی. بدیهی است که هر کسیها نه یافته ،مبتنی است ها پیش رو، بر مرور ادبیات فرم

 :(Jabareen, 2006, 43) آورد تغییر دهد می را با شواهد بیشتري که به دست

 

ماتریسفرمشهريپایدار:ارزیابيپایداريفرمشهريپایدار.9جدول

بومشهر
شهرمحدود

)مهارشهري(
شهرفشرده

گرایيسنّتتوسعه

جدید

وطرّاحيمعيارهاي

ریزيبرنامه

.زیاد3 .متوسر*0 .کم1  تراکم .زیاد3 .متوسر*0 .کم1 .زیاد*3 .متوسر0 .کم1 .زیاد3 .متوسر*0 .کم1

.زیاد3 .متوسر*0 .کم1  تنوّع .زیاد*3 .متوسر0 .کم1 .زیاد*3 .متوسر0 .کم1 .زیاد3 .متوسر*0 .کم1

.زیاد3 .متوسر*0 .کم1  کاربري ترکیبی .زیاد*3 .متوسر0 .کم1 .زیاد*3 .متوسر0 .کم1 .زیاد3 .متوسر*0 .کم1

.زیاد3 .متوسر0 .کم*1  فشردگی .زیاد3 .متوسر*0 .کم1 .زیاد*3 .متوسر0 .کم1 .زیاد3 .متوسر*0 .کم1

.زیاد*3 .متوسر0 .کم1  حمل و نقل پایدار .زیاد3 .متوسر*0 .کم1 .زیاد*3 .متوسر0 .کم1 .زیاد3 .متوسر*0 .کم1

.زیاد*3 .متوسر0 .کم1  خورشیدي طرّاحی .زیاد3 .متوسر0 .کم*1 .زیاد3 .متوسر0 .کم*1 .زیاد3 .متوسر0 .کم*1

.زیاد*3 .متوسر0 .کم1  سبزمحور ـ اکولوژیکی طرّاحی .زیاد3 .متوسر*0 .کم1 .زیاد3 .متوسر0 .کم*1 .زیاد3 .متوسر0 .کم*1

16  جمع امتیاز 15 17 10

 

، 1ي هـا  ي شهري در هر سلولی از ماتریس با شمارهها فرم جدول نشان داده شده است. امتیازهايگونه که در  همان

ست کـه در زیـر هـر سـتون آمـده اسـت.       جمع این امتیازها ،نهایی براي هر فرم هايپررنگ شده است و امتیاز 3و یا  0

 ي و بعد از آن الگوهاي بوم شهر، توسـعه  کردهدهد که شهر فشرده باالترین امتیاز را کسب  می این ارزیابی نشان ي نتیجه

 اند.  دست آورده ترین امتیاز را به جدید و شهر محدود )مهار شهري( پایین گرایی سنّت

تحقيق روش

شـهر تـا    ي تحلیلی است. براي بررسی شناخت روند الگـوي توسـعه   ـ توصیفی پژوهش، این در استفاده مورد اصلی روش

و اسنادي استفاده شد. براي سنجش میزان پراکنش و فشردگی شهر آمل و شناخت  اي همعاصر از مطالعات کتابخان ي دوره

آنتروپی شانون، هلدرن، شاخص تمرکـز هرفینـدال،    ی مانند ضریبي کمّها و از مدل ها الگوي رشد کالبدي شهر از روش

ي مختلف استفاده شد. براي تحلیل الگوي فضایی پارامترهاي رشد ها ( و تحلیل تراکم شهر در دورهV.Cضریب اختالف )
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ي مختلف تکنیک اتوکرولیشن فضایی از آمـاره مـوران   ها شهري از تکنیک اتوکرولیشن فضایی استفاده شد. از میان مدل

ي قـوي و ضـعیف   هـا  . ایـن آمـاره اتوکورولیشـن   رود شمار می بهگیري  ده شد که یکی از بهترین معیارها براي اندازهاستفا

را مورد اندازه گیـري قـرار داد. سـرانجام بـراي مشـاهده و       1375 – 1315ي ها سال پارامترهاي گسترش شهر آمل طیّ

 ي اتوکورولیشن فضایی محسـوب ها که یکی دیگر از روش G شناسایی بیشتر الگوهاي فضایی، با استفاده از آماره عمومی

  شد.ه تهیّ Arc Gis( در محیر Cold spot)و ( Hot spot) يها شود، نقشه می

هابحثویافته

و هم از لحاظ  جمعیّتکه این رشد هم از لحاظ  اي گونه به ي اخیر رشد سریع و شتابانی را شاهد بوده،ها شهر آمل در دهه

نفـر در   100732بـه   1335نفر در سـال   00051این شهر از  جمعیّت ،دهد می نشان ها سابقه بوده است. بررسی وسعت بی

سرشماري نفوس و مسکن  ؛11: 1315هکتار رسیده است )نیک پور،  0102هکتار به  377و وسعت آن نیز از  1315سال 

سـال اخیـر    59دیگـر طـی    ي گفتـه برابر شده است. بـه   5/7برابر و وسعت  0 جمعیّتزمانی  ي ه(، یعنی در این باز1315

 جمعیّـت شهر آمل اضافه شده است، گرچه در طول این دوره، میزان  جمعیّتنفر به  3559هکتار به مساحت و  20سالیانه 

 ي دوره طـیّ  بـوده اسـت.   جمعیّـت از میزان وسعت افزایش بیشتري داشته، اما شتاب نرخ رشد مساحت بیشتر از نرخ رشد 

(. پیشـی  0ي  شماره )جدول درصد بوده است 1/2 جمعیّتدرصد و نرخ رشد  51/5، نرخ رشد مساحت شهر  1315-1325

 .استي فرم پراکنده ها همشخّصترین  ، یکی از مهمجمعیّتگرفتن نرخ رشد مساحت از نرخ رشد 

 

9331-9301هايتحوالتمربوطبهنرخرشدشهرآملطيسال.2جدول

 سال 11-31 11-11 71-11 01-71 01-31

 نرخ رشد جمعیّت 51/5 52/5 1/3 3/0 19/2

30/1-  نرخ رشد تراکم ناخالص 61/1 -00/9 -1/2 -7/1 

 نرخ رشد مساحت 0/3 1/5 3/1 2 51/5

 نرخ رشد سرانه -55/1 12/9 15/5 7/1 33/1

 1315تا  1325منبع: محاسبات انجام شده براساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

 

ـ     می و مساحت شهر آمل نشان جمعیّتروند نرخ رشد  کالبـدي شـهر در فراینـد رشـد و      دهد کـه سـاختار فضـایی 

، ( و روسـتایی 1370ح جـامع دوم ) طـر  (؛1360ل )خود مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است )طرح جـامع اوّ  ي توسعه

 آمده است: 3ي  شمارهي گسترش شهر در جدول ها بندي دوره (. تقسیم 07-10: 1315
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(9210-9301معاصر)يگسترششهرآملوپيامدهايآندردوره.3جدول

يگسترشهاسال
مساحتشهردر

پایاندوره)هكتار(
يمهمهارویداد

1309 - 1001 63 

ي عمود برهم، شکل گیري بافـت  ها ي اطراف شهر، احداث خیابانها خشک کردن خندق
دولتـی ماننـد    ـي اداري  ها خیابان، احداث ساختمان شطرنجی، حفظ ساختار بازار، احداث

 .(1315) (، اداره دارایی1317) (، دبیرستان پهلوي1390) شهرداري

1329 - 1309 302 

 ي هراز، دسترسی بهتر به تهران و بهبود جریـان روابـر کـاالیی، توسـعه     ي هتعریض جادّ
گیري عناصر  تلفن، شکلکشی،  برق، آب لوله ي تجهیزات و تأسیسات شهري مانند شبکه

گیري بورس بازي و معامالت مسکن و زمین  جدید شهري مانند سینما و ورزشگاه و ریشه
 .از این دوره

1369 - 1329 199 

و تخریـب اراضـی    هـا  شرقی و انهدام باغ ي غرب و شمالها رشد کالبدي شهر در قسمت
گزینی طبقات بر اسـاس   گزینی اکولوژیکی و سکونت مزروعی در ابتداي این دوره، جدایی

غربی و جنـوبی   ي الت اقتصادي و اجتماعی و گسترش بافت شهري در نیمهتغییر و تحوّ
 .شهر در اواخر این دوره

 
1315-1365 

هاي وسـاز  سـاخت ي قبـل،  هـا  نسـبت بـه دوره   جمعیّـت افزایش چندین برابري وسعت و  1399 1362
ت شرایر علّ به شهرهاي اطراف به ویژه در مسیرهاي منتهی هاصولی و بدون ضابطه بغیر

اسـتحاله روسـتاهاي    ي واسـطه  ي نـاهمگون بـه  ها گیري بافت اوایل انقالب، شکل خاصّ
 شــرق(، رحمــت آبــاد )جنــوب در بافــت شــهري ماننــد: پلــک علیــا و ســفلی اي هحاشــی
 ي گیري پدیده )جنوب(، شکل شرق(، بازیارکال )شمال )شمال(، قرق غرب(، کالکسر )شمال

( و 1360) لین طرح جامعغرب( ، تصویب اوّ ي دباغنال در شمال )ناحیه یررسمیاسکان غ
( و 1370) ها، تصـویب طـرح جـامع دوم   وسـاز  سـاخت ( و کنتـرل نسـبی   1362) تفصیلی

هاي حریم، ضرورت رعایت اصول و قـوانین  وساز ساخت(، نظارت بر 1315) تفصیلی دوم
 .شهر ي رویه بی ت گسترشها، جلوگیري از شدّوساز ساختشهرسازي در 

1375 1099 

1315 0102 

 تنظیم : نگارندگان

شـهر بـا رشـد و     ي دهد کـه توسـعه   می نشان 1315تا  1325هاي  سال درمیانکالبدي شهر  ي بررسی روند توسعه 

بافت کـم تراکمـی را    بنابراینشهر پیشی گرفته،  جمعیّتکالبدي شهر بر رشد  ي هماهنگ نبوده و توسعه جمعیّتافزایش 

 1355تراکم ناخالص شهر کـه در سـال    ،نشان داده شده است 0ي  شمارهکه در جدول  يا گونه . همانوجود آورده است به

 ،رسید. از سوي دیگر نیـز  1315نفر در  71ي توسعه به ها نفر در هکتار بوده با کاهش مقدار آن در طول دوره 120 برابر با

ل و هـم در طـرح جـامع دوم،    که هم در طرح جامع اوّ افزایش یافت، در حالی مربّعمتر 121به  71ناخالص آن از  ي سرانه

هـاي   هاي با ارزش داخل شـهر و جلـوگیري از تخریـب زمـین     برداري بهینه از زمین ، بهرهرویه ري از رشد بیبراي جلوگی

شهر بـر   يتوسعه کالبد نفر براي شهر در نظر گرفته شده است. چناننه 125حدود  اي هکشاورزي اطراف شهر تراکم بهین

اکنـون   هـم آمـل   شـهر گرفت، وسـعت   می انجام بود، مربّعمتر  71که معادل  1355سال  يناخالص شهر ي اساس سرانه

هکتـار   1296هکتار است کـه   0102وسعت شهر در وضع موجود حدود  که یدر حال بود، می هکتار 1211حدود  ستیبا می

الگـوي   ي بینی شـده، نتیجـه   نشدن تراکم پیش قدیگر محقّ بیان به .داشته است شیافزا 1355سال  بینی پیشنسبت به 

 پراکنشی است که ناپایداري را در فرم شهري رقم زده است.
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.مراحلگسترشتاریخيشهرآمل9شكل



.مقایسهمساحتمیيوبوموجود2شكل

آملشهر





9331-01هايسالبامساحتشهرآملطيّجمعيّترشديمقایسه.3جدول

 جمعيّت سال
موجودمساحت

 )هكتار(

تراام

 ناخالص
 سرانهناخالص

مساحتمیيوببر

اساسسرانهاولين

 (11)طرحجامع

وضعموجودباتفاوت

 وضعمیيوب)هكتار(

1325 29961 331 101 13 010 20 

 ـ 217 71 120 217 61063 1355

1365 111020 156 131 70 129 16 

1375 150900 1099 12 110 1139 779 

1315 100732 0102 71 121 1211 1296 

 شهر آمل و محاسبات انجام شده 1325 -1315 منبع؛ سرشماري نفوس و مسکن
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 سال اخیـر مطـابق بـا الگـوي پـراکنش      29شد رشد شهر آمل در طول  مشخّصشده، ي انجام ها بر اساس بررسی

 13/0ت آن کم شده است، به طـوري کـه نـرخ رشـد آن از     سال اخیر از شدّ 19)اسررال( بوده است، اما در این میان طی 

ان، تـو  مـی  این امر را ت اصلیرسیده است. علّ 1375-1315 ي درصد در دهه 92/2به  1325-1375ي ها سال درصد طیّ

 ي گسـترده عمـودي، چهـره    وسـاز  ساختي اخیر دانست، که با تشویق ها ي اتخاذ شده مدیریت شهري در سالها سیاست

ي اخیر رونـد  ها سال در شهر آمل طیّ 1(R.A.Fدهد که ضریب سط  زیر بنا ) می نشان ها شهر را تغییر داده است. بررسی

 65-75ي هـا  سـال  ، مقـدار فـار طـیّ   3ي  شـماره و شکل  5ي  براساس جدول شمارهرشدي را در پیش گرفته است،  روبه

ی را در پیش گرفته است، به طوري کـه مقـدار آن از   توجّهبه بعد رشد قابل  75 یکدست و برابر بوده، اما از سالکمابیش 

معنـاي افـزایش نسـبت     رسیده است. این امـر بـه   1311در سال  71/0به باالترین میزان خود یعنی  1365در سال  60/9

  یابد. می سازي افزایش و هرچه این نسبت باالتر رود، تراکم و انبوه بنا به مساحت زمین زیر ساخت استسط  زیر 

 

 
(9311-9300.ضریبسیحزیربنا)فار(درشهرآمل)3شكل

 

 
(9311-9300.همدستگيبينمساحتزمينزیرساختومساحتزیربنايساختمانشهرآمل)3شكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Floor Area Ratio ( ضریب سط  زیربنا  
سط  زیر بنا 

سط  زمین
) 
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9311-9300هايسال.ضریبسیحزیربنا)فار(درشهرآملطي1ّجدول

 سال
مساحت

 زمين

مساحتزیر

 بنا
 سال فار

مساحت

 زمين

مساحت

 بنازیر
 فار

1365 115007 101600 60/9 1376 199019 111002 11/1 

1367 121559 110523 12/9 1311 127026 112022 06/1 

1361 131500 195762 1/9 1310 319013 222561 23/1 

1360 017171 152133 71/9 1313 103920 002222 53/1 

1379 103271 193037 12/9 1312 123766 010171 21/1 

1371 192722 00566 05/9 1315 127051 021015 62/1 

1370 60055 61977 91/1 1316 313719 591537 60/1 

1373 02990 10179 06/9 1317 012022 362360 01/1 

1372 121999 127999 00/9 1311 163600 223711 71/0 

 
 1311تا  1365هاي  هاي واحد صدور پایان کار و صدور پروانه ساختمانی شهرداري آمل از سال منبع: استخراج و محاسبه براساس گزارش

 

 

دهد، بین مسـاحت   می نشان "سط  زیربناي ساختمان"و  "زمین زیرساخت" متغیّرمیزان همبستگی رابطه میان دو 

دیگـر هرچـه مسـاحت     ، به عبـارت است         و زیربنا همبستگی مثبتی وجود دارد. طبق معادله خر رگرسیون، 

 مشـخّص وجود ضوابر  با دهد. گرچه می رود بزرگتر باشد، زیربناي بیشتري را در خود جاي می زیرساخت قطعه زمینی که

 119ي مسـکونی کـم و   هـا  درصد بـراي تـراکم   135 ي ضابطهمانند تفکیک و احداث بنا در طرح جامع شهري  ي درباره

ي موجـود در  هـا  به ازدیـاد پرونـده   توجّه(، اما با 53-11: 1370 ر )طرح جامع آمل،ي مسکونی متوسّها درصد براي تراکم

ـ    هاي افزایش گسترده تخلّف ه صد شهرداري که ناشی ازکمیسیون مادّ  ،1اسـت  وسـاز  سـاخت االن سـاختمانی از سـوي فعّ

 تـر  بافـت فشـرده   که با افزایش مساحت زیرساخت، سط  زیربناي مسـکونی افـزایش یافتـه، درنتیجـه    کرد توان ادعا  می

داشت، یعنی با افزایش مساحت قطعـه   می که اگر بین مساحت قطعه زمین و زیربنا ارتباط معکوسی وجود شود. در حالی می

بر ضریب همبستگی  رو بودیم. عالوه هروب اي هشد، در آن صورت با بافت کم تراکم و پراکند می مساحت زیربنا کمترزمین، 

 هاي مختلف دیگري نیز، افزایش فشردگی و تمرکـز در شـهر آمـل را طـیّ    متغیّرو  ها بین مساحت زمین و زیربنا، شاخص

 کنند.   می تأیید 1375 – 1315هاي  سال

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شود، اما بر اساس گزارش سایت شهرداري آمل در شش ماهه  واحد مسکونی در شهر آمل ساخته می 0131نه در حدود گین ساالمیان طور به.  1

 ارجاع داده شد. 199ه پرونده به کمیسیون مادّ 1503در حدود  1310ل سال اوّ
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9371گانهشهرآملدرسالهايمناطقدهویژگي .1جدول

يشماره

 منیقه
 جمعيّتتراام تعدادواحدمسكوني تعدادخانوار جمعيّتتعداد مساحت

تراامناخالص

 مسكوني

1 160 13233 0003 0652 13 16 

0 050 02713 5155 5991 06 10 

3 001 11965 0532 0120 31 7 

2 031 01113 2151 3123 00 17 

5 09 11296 0691 0979 107 03 

6 022 13617 3902 0120 56 10 

7 150 13925 3116 0202 16 16 

1 310 06706 6011 5171 12 16 

0 129 01090 2123 2902 156 00 

C.B.D 13 1160 210 372 123 00 

 16 12 39623 36502 150900 1099 شهر آمل

 انجام شده هاي محاسبهشهر آمل و  1375فوس و مسکن سرشماري ن :منبع

 

9301شهرآملدرساليهدهگانهايمناطق.ویژگي7 جدول

يشماره

 منیقه
 تعدادخانوار جمعيّت مساحت

تعدادواحد

 مسكوني
جمعيّتتراام  

ناخالصتراام

 مسكوني

1 015 09727 5631 5969 73 11 

0 207 01550 1995 7397 67 17 

3 362 09991 5536 2105 55 13 

2 390 09071 5601 5350 61 17 

5 106 11151 3977 0191 11 00 

6 352 10169 5162 2196 52 12 

7 023 11577 5336 5027 76 00 

1 219 35176 19131 0513 75 09 

0 011 02506 6603 5795 113 06 

C.B.D 10 10 01 06 5 1 

 11 71 59656 55000 100732 0102 شهر آمل

 شهر آمل و محاسبات انجام شده 1315سرشماري نفوس و مسکن  :منبع
 

هايشناختالگويرشداالدديشهرروش

 شـده  ضـروري  شـهري  الگوهاي رشد سیستماتیک تحلیل و تجزیه و بندي براي طبقه اي وسیله عنوان به یکمّ يها روش

 ها روش کارگیري این به. است شده ارائه رشتهاین  پژوهشگران رتوسّ مختلفی يها مدل و ها منظور، روش همین به. است
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توسعه، به دلیل کمبود و ضـعف آمـار    حال در کشورهاي است، چرا که در شده محدود یافته توسعه کشورهاي به شهرهاي

ي هـا  گیري گسترش کالبدي شهر، مـدل  منظور تحلیل فرم و اندازه به شود. می استفاده کمی هاي مدل از ندرت هب مورد نیاز

 زاده و رفیعی، دلیل تفسیر پینیده آنها )ابراهیم مختلفی همنون ضریب گري، گري تعدیلی، موران وغیره وجود دارد، اما به

که تفسیر  شود می ي جایگزین نظیر مدل آنتروپی شانون، هلدرن و هرفیندال استفادهها از مدل در این مقاله .(139: 1311

 شود:  می دست آمده نیز اشاره هفی مختصر هر مدل، به نتایج برّدر ادامه ضمن معدهند.  می بهتري ارائه

شانونمدلآنتروپي

ی مدل بـه شـرح زیـر    کلّ شود. ساختار می شهري استفاده ي قواره رشد بی ي از این مدل براي تجزیه و تحلیل مقدار پدیده

 است:

   ∑          
)آنتروپی مطلق(      

  
 

    
 )آنتروپی نسبی( 

است. مقدار صفر بیانگر توسعه فیزیکی خیلی متـراکم )فشـرده(    Ln (n)از صفر تا  (H) آنتروپی شانونارزش مقدار 

شهري است. به عبارت دیگر افزایش آنتروپـی بـه معنـاي     ي فیزیکی پراکنده ي بیانگر توسعه Ln (n) شهر است و مقدار

 1و  9نیز بین  (G) ارزش مقدار ضریب آنتروپی(، 100 :1315گسیختگی و رشد نامتناسب است )حکمت نیا، موسوي  ازهم

هـاي  متغیّرآنتروپـی   ي (. مقایسـه 61: 1317، )سرایی، پورمحمد یعنی پخشایش G =1باشد یعنی تمرکز و G =9، اگراست

مسـاحت، شـاهد    متغیّرفقر در  1315این شهر در سال  دهد که می نشان 1315و  1375 ي دو دوره رشد شهري آمل طیّ

، تعداد خانوار، تعداد واحد مسکونی، سـط   جمعیّتي ها متغیّر، ولی در (G=  0295/9)ي پراکنش( بوده است اسررال )الگو

عدم تعادل در توزیـع آنهـا و    ي دهنده به سمت صفر بوده است که نشان G زیربنا و شاخص تراکم خالص مسکونی تمایل

  است. در برخی از مناطق شهر افزایش فشردگی و تراکم ،عبارت دیگر به

  9301و9371يدودورههايرشدشهريآملطيّمتغيّرآنتروپيي.مقایسه0جدول

9301 9371  

 شاخص و متغیر (H)آنتروپيمیيق (G)آنتروپينسدي  (H)آنتروپيمیيق (G)آنتروپينسدي

 مساحت 1695/0 0313/9 1656/0 0295/9

 جمعیت 1117/0 0275/9 1571/0 0361/9

 خانوار تعداد 1101/0 0277/9 1551/0 0350/9

 مسکونی واحد تعداد 1105/0 0270/9 1536/0 0353/9

 زیربنا سط  1712/0 0239/9 1351/0 0076/9

 زیربنا سط  ضریب 0905/0 0565/9 0905/0 0565/9

 مسکونی خالص تراکم 0106/0 0022/9 0110/0 0031/9
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مدلهيدرن

نمود چه مقدار از  مشخّصتوان  می نمودن میزان رشد شهري است. با استفاده از این روش مشخّصاین مدل براي 

 .(133-131 :1315)حکمت نیا، موسوي  و چه مقدار ناشی از گسترش افقی شهر است جمعیّترشد شهر ناشی از رشد 

  (
جمعیّت پایان دوره

جمعیّت آغاز دوره
)    (

سرانه ناخالص پایان دوره

الصناخ آغاز دوره سرانه 
)    (

وسعت شهر در پایان دوره

 وسعت شهر در آغاز دوره
) 

شد شهر آمل دو الگوي متفـاوتی از رشـد را    مشخّص( 75-15) ( و65-75دو دهه ) رشد شهر آمل طیّ ي با مقایسه

درصد از رشد آمل ناشی از گسترش کالبدي بـوده   63(،  1365-1375ي )ها سال شاهد بوده است، براساس این مدل طیّ

 ؛جمعیّتدرصد آن ناشی از رشد  37و 
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 57درصد از رشد شهر ناشی از گسترش کالبـدي و   23(، 1375 -1315ي )ها در حالی که در ده سال بعد یعنی سال

  بوده است؛ جمعیّتدرصد آن ناشی از رشد 
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درصد از میزان اسررال یا گسترش کالبـدي شـهر    09به عبارت دیگر، درفرایند رشد شهري آمل در دهه اخیر، حدود 

اسررال وزن بیشـتري در الگـوي رشـد داشـته و در      ،لاوّ ي ی افزوده شد، به عبارت دیگر در دههجمعیّتکاسته و بر عامل 

 و افزایش تراکم.  جمعیّتدوم عامل رشد  ي دهه

رانآمارهمو

توانـد تمرکـز را از پراکنـدگی متمـایز      می رود. ضریب مورن می کار ع از پراکندگی بهاین ضریب براي سنجش میزان تجمّ

، اسـت + الگوي کامال  متمرکز یا الگـوي تـک قطبـی    1شود. مقدار  می + محاسبه1تا  -1سازد. ضریب موران بین مقادیر 

ه سمت چند قطبی بودن پیش خواهد رفت. هنگامی که مقـدار آن بـه   هرچه مقدار آن کاهش یابد، الگوي رشد شهر نیز ب

مـوران بـه ایـن صـورت      دهـد.  می نیز الگوي شطرنجی شهر را نشان -1و مقدار  استصفر برسد بیانگر الگوي تصادفی 

 ( :109 :1311شود )لی و وانگ  محاسبه می
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و نقشـه    در قالـب جـدول، گرافیـک    ،آمل شهرنتایج محاسبات ضرایب موران براي پارامترهاي مختلف الگوي رشد 

دهد که در پارامترهایی مثل مساحت،  می انجام شده است نشان Arc Gisارائه شده است. این محاسبات که در نرم افزار 
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ند، اما الگوي توزیـع همننـان   ا کردهبه سمت مثبت حرکت منفی  ي نمرهکه ضرایب از  با وجودي، زیربنا جمعیّتمسکن، 

دهد که اگرچه الگوي رشد این پارامتر بـا حرکـت از    می . براي مثال ضریب موران مربوط به مساحت نشاناستتصادفی 

دلیـل   روند مثبتی را پشت سر گذاشته است و گام در مسیر فشردگی و تمرکز گذاشته است، امـا بـه   1/9به  -90/9 ضریب

ناچیز بودن مقدار آن همننان از الگوي تصادفی برخوردار است. اما در ضرایب موران مربوط به پارامترهاي تراکم و سرانه 

داشته است. براي مثـال ضـریب    اي هسمت خوش از الگوهاي تصادفی به مشخّصالگوي توزیع و پراکندگی، حرکتی کامال  

رسـید کـه    95/9بـه   1315شد در سـال   می است که الگویی تصادفی محسوب بوده -1/9 برابر 1375پارامتر فار در سال 

 در شهر آمل است.  وساز ساختتمرکز رو به گسترش  ي دهنده شود و نشان می و فشرده محسوب اي هالگویی خوش

 

 9371-9301هايرشدشهريآملطيّمتغيّرآمارهمورانيمقایسه.1جدول

 
فار مساحت شاغل زیربنا جمعيت مسكن خانوار

1375 09/9-  10/9- 11/9-  17/9-  01/9-  90/9- 1/9-  

1315 01/9  09/9  01/9  09/9  01/9  19/9  95/9-  

 منبع: محاسبات نگارندگان      
 

هاي مربـوط بـه تمرکـز     نقشه ي با مشاهده

سـط  زیربناهـاي مختلـف شـهر     فضایی ضریب 

)لی  آمل، که براساس روش اتوکورولیشن فضایی

تهیــه شــده اســت،  (116-100: 1311 و وانــگ،

 مربّـع متر 19شود که زیربناهاي زیر  می مشخّص

هـاي   که در شهري مثل آمـل بیشـتر سـاختمان   

هـاي فرسـوده    گیـرد، در بافـت   میقدیمی را دربر

هاي  محلّههراز )در  ي رودخانه ي شمالی و حاشیه

میـانی   ي هاي فرسوده مصیبتان و قرق(، در بافت

غربـی   ي هـاي فرسـوده   سیکاپل(، بافت ي محلّه)

هاي  آباد( و در بافت هاي دباغنال و رحمت محلّه)

ــوبی )در   ــوده جن ــهفرس ــارکال و   محلّ ــاي بازی ه

 ( بیشـتر از هرجـاي دیگـر شـهر دیـده     محلّهخاور

هـاي   خر، 2و  3 ي شماره هاي شود. )در شکل می

بیشتر از میـانگین   ي دهنده نشان رنگ ضخیم تیره

کمتر  خاکستريبودن ضریب سط  زیربنا و رنگ 

 دهد(. می از میانگین بودن این ضریب را نشان
(R.A.F.ضریبمورانمساحتوضریبسیحزیربنا)1شكل

9371شهرآملدرسال
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 9301((شهرآملدرسالR.A.Fضریبمورانمساحتوضریبسیحزیربنا)).1شكل



 
 (9301نقشهپایهآمل:مرازآمار،)مندع:9301،شهرآملمربّعمتر19-08تمرازفضایيضریبسیحزیربناهاي.7شكل
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هاي جدیـد اسـت، بیشـتر در    وسـاز   سـاخت که مربوط به  مربّعمتر 19از سوي دیگر تمرکز فضایی زیربناهاي باالي 

کال و خیابان هراز که ارزش اقتصادي باالتري نسبت به  رضوانیه، اسره مانندیی ها محلّه، شود می نواحی مرکزي شهر دیده

.باالتري برخوردار است سودزمین و مسکن از  فروش و ي دیگر دارند و خریدها محلّه

 

 
9301شهرآمل،مربّعمتر919-188تمرازفضایيضریبسیحزیربناهاي.0شكل

 1315نقشه پایه آمل: مرکز آمار،  منبع:

گيرينتيجه

ق پایداري شهر و تبیین الگوي رشد آن، گامی مهم در تحقّ فرم دارد، و شناخت وجود معناداريي  رابطه پایداري و فرم بین

گیـري   باشند کـه بـه شـکل    اي هگون باید به طرّاحیو  يریز برنامه راهبردهاي و ها سیاست ،. بر همین اساسرود شمار می به

احان ارائه شده است که ان و طرّریز برنامهر ي مختلفی توسّها شهرنشینی، فرمي مختلف ها فرم مطلوب بیانجامد. در دوره

پایـدار، الگـوي    ي اند. قبل از مباحث مربـوط بـه توسـعه    بوده و مشکالت شهرنشینی مسائلبرخی از  هر کدام مدعی حلّ

شده در برخی از کشورهاي پیشـرفته   ریزي برنامهپراکنش، الگویی رایج و بدون برنامه در کشورهاي جهان سوم و الگویی 

از  اي هشـد کـه الگـوي پـراکنش شـهري مجموعـ       مشـخّص شد. با طرح مباحـث مربـوط بـه شـهر پایـدار       می محسوب

. رود شمار می بهق شهر پایدار ایران، مانع جدي در تحقّ ویژه در کشورهایی مانند همنفی را در پی داشته و ب هاي تخصوصی
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میـان  بر الگوهاي پایدار تأکید کننـد. از   آثار منفی الگوي پراکنشان در راستاي کاهش ریز هبرنامهمین موضوع باعث شد 

دارد،  بر فـرم فشـرده وجـود   بیشتري  اجماعسیاستمداران  و نظران صاحب میان درالگوهاي پایداري که مطرح شده است، 

 شـهري  پایـدار  صدر مباحث مربوط به فرم در و دهد خود اختصاصه ب را بیشتري طرفداران توانسته طوري که این ایده به

زیست محیطی، انرژي و منـافع اجتمـاعی زیـادي     هايحامیان این ایده بر این باورند که شهر فشرده از امتیازبگیرد.  قرار

ي ها شمارند عبارتست از: گسترش هرچه بیشتر کاربري مییی که براي شهر فشرده برها ترین ویژگی عمده. استبرخوردار 

، هـا و جلـوگیري از افتـراق آن   و عملکردهـاي شـهري   هـا  فعّالیّـت ، تمرکز اختالطی، ایجاد فضاهاي دوستدار محیر زیست

ي فسیلی براي جلوگیري از آلوده شـدن شـهرها،   ها ، کاهش استفاده از سوختها سمت حومه از گسترش شهر به جلوگیري

افزا با در نظر گـرفتن تسـهیالت    میان ي ، تأکید بر توسعه، گسترش فضاهاي عمومی و مدنیمحلّهمفهوم اجتماع و ي احیا

مشـکینی و  مومی، رونق بخشیدن به واحدهاي همسایگی نـامطلوب از طریـق ایجـاد فضـاهاي اجتمـاعی و ارتبـاطی )      ع

، گسـترش حمـل و نقـل عمـومی و کـم شـدن       خـودرو (، کاهش فواصل سفر و وابستگی کمتر بـه  13: 1310همکاران، 

د از ، ترافیک و مرگ و میر، جلوگیري از اتـالف زمـین و اسـتفاده مجـدّ    ها قل خصوصی نظیر آلودگیي حمل و نها هزینه

ها  مین زیرساختأیه اقتصادي در تتوج(، 21: 1313 قبلی و فضاهاي موجود )براند فري، ي یافته ، اراضی توسعهها زیرساخت

 ،)عزیـزي  و کسـب درآمـد بـراي شـهرداري     ، افز ایش تولید مسـکن و باغات و تجهیزات شهري، حفظ اراضی کشاورزي

ي متـوالی تحـت تـأثیر    هـا  در دهه شد، شهر آمل مشخّصي انجام شده در این پژوهش ها (. طبق بررسی53-20 :1313

گونه کـه در   الگوي پراکنش قرار داشته است. الگویی که گسترش افقی و رشد ناپایدار شهري را موجب شده است و همان

ي اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطـی بـه بـار    ها ن اشاره شد، پیامدهاي منفی زیادي در بخشدي بدامتعدّ هاي پژوهش

ي جدید از سوي نهـاد  ها ي اخیر با اعمال سیاستها (. در سال1315 ،روستایی ؛1312 ،پور ؛ نیک1379 ،آورده است )لطفی

افقی، فرم شهري آمـل بـا تغییـر     ي توسعه ها و ممانعت ازوساز ساختشهر، به منظور کنترل بیشتر  ریزي برنامهمدیریت و 

هاي درون شهري، گسـترش عمـودي و   وساز ساختجهت توسعه، الگوي جدیدي را در پیش گرفت که نتیجه آن افزایش 

ي فشرده است. تغییر رویکرد فرم شهري پراکنده به متـراکم در شـهر آمـل، ضـرورت درک اصـول و      ها گیري بافت شکل

مبناي چنـین رویکـرد نـوین و بـا     ت بخشیده است، تا بر گیر را قوّ ساز و تصمیم هاي تصمیمر نهادقواعد شهر فشرده توسّ

شـود کـه    مـی  ت این موضوع زمانی دو چنـدان یّیابد. اهمّ و تداوم قتر، زایش و بالندگی شهري، تحقّ ی مناسبیکارهاسازو

ي مرغوب کشاورزي در اطراف شـهرها،  ها مینبرداري از شرایر طبیعی مناسب، وجود ز دلیل بهره بدانیم استان مازندران به

کم نقاط شهري و روستایی از یکدیگر و تجانس باالي بافت اجتمـاعی و فرهنگـی، شـرایر مناسـبی را فـراهم       ي فاصله

در این میان  شود.فی شهري این استان معرّ ریزي برنامهعنوان تئوري هدایتگر در نظام مدیریت و  نموده تا شهر فشرده به

نفر در هکتار( از ظرفیـت بـاالتر و    17 نفر در هکتار بعد از ساري )با 71رتراکم استان، با عنوان دومین شهر پُ شهر آمل به

 ي رویـه  سـاز بـی   و ر ساختمندي از چنین پتانسیلی، روند پرشتابی که توسّ تري برخوردار است. با وجود بهره شرایر بهینه

یی از هـا  یی نیز دامن زده شد، و موجب شد نشانهها ون تراکم مازاد در پیش گرفته شد، بر نگرانیعمودي و تقاضاي روزافز

افزایش تقاضا در بازار مسکن از یکسـو و ضـرورت تـأمین نیازهـاي مـالی      انحراف در ماهیت اصلی فرم جدید دیده شود. 

از آنجـا کـه افـزایش    ی برخـوردار شـود.   ي اخیر از رونـق کـاف  ها در سال وساز ساختشهرداري از سوي دیگر، موجب شد 
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با کارکردي دوگانه و تا حـدودي   199 ي هکمیسیون مادّبنابراین ساختمانی همراه است،  هاي ، با افزایش تخلّفوساز ساخت

شهرداري برسر دو راهی کارآمدي و رفاه  ي مجموعهعنوان پردرآمدترین زیر و هم به عنوان مرجع رسیدگی متناقض، هم به

ابتدا بـه   ها توان گفت که نظارت می ،ستیپذیر ن بدون درآمدزایی امکان ریزي برنامهاز آنجا که مدیریت و  مانده است.باقی 

کند و سرس در خدمت کارآمدي، که  می سمت رفاه بیشتر شهرداري که همان تأمین درآمد کاذب و ناپایدار است سنگینی

ي ها گیري این بافت رسد در شکل می به نظر ،گیرد. به عبارت دیگر می است قرار محلّهشهر و  ساکنانهمان رضایتمندي 

در  وسـاز  سـاخت در حال حاضر با ممنوعیت  شبه فشرده، نیاز سوداگران و شهرداري بر نیاز شهروندان اولویت داشته باشد.

شـهر اسـت. در    سـط   ي متراکم مسکونی با سرعت زیادي در حال گسترش درها گونه بافت خارج از مرزهاي قانونی، این

بـا پـذیرش تقاضـاي رو بـه رشـد      ه، شـناخته بودنـد   مرفّ ي مطلوب وها محلّهعنوان  یی که از دیرباز بهها محلّهاین میان، 

در آنهـا کـاهش    اي محلّهي شلوغ و پرازدحامی تبدیل شدند که کیفیت مطلوب محیطی و پایداري ها محلّهسازي، به  انبوه

غفلت نهاد  ي و در سایه طوالنی، به طور ناخواسته هاي سال گونه که سوداگري زمین طیّ همان توان گفت؛ می یافته است.

رسد همین سوداگري باز هم ناخواسـته و   می و مدیریت شهري باعث ایجاد فرم پراکنده ناپایدار گردید، به نظر ریزي برنامه

ی مـدیریت و  عنـوان متـولّ   اسـت، شـهرداري بـه    . بنـابراین الزم غفلت، در حال ایجاد فرم فشرده ناپایدار باشد ي در سایه

ي در حال انجام را بـه سـمت ایجـاد    ها شهري با درک اصول، قواعد و سازوکارهاي فرم فشرده، تراکم سازي ریزي برنامه

 ریـزي  برنامـه "نـه   کنـد بنـا   "ساکنانمنطبق بر رضایتمندي  ریزي برنامه" ي پایدار هدایت کند و فرم پایدار را برها محلّه

 . "طلبی سودجویان منطبق بر منفعت
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