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 دهیچک

مهم در  یها موضوعو  ئلامساز جمله  ،در شهرها ییرو و پراکنده یرشد ناموزون، گسترش افق

 یها نیزمو  ها باغرفتن نیو از ب بیتخر سبباست که  یامروز یو شهرها یسطح جهان

آگاهانه و کنترل گسترش  تیهدا تیاهم و شده یگرید یشهرها و تبعات منف اطراف یکشاورز

شهر  یکیزیف ةتوسع یچگونگ یبررس ،پژوهش نیا یهدف اصل کرده است. دوچندانشهرها را 

 یدر راستا هتوسع نیا ایآ شودیمشخص م ،بیترتنیبد. است ریاخ ةده نیدر چند هیاروم

 نیدر ا .انجامدیم شتریهرچه ب یداریروند به ناپا نیگسترش ا ایاست  یداریبه پا دنیرس

 مدل کمک به یعمل و یلیتحل -یفیتوص ،یخیتار کردیرو جملهمختلفی از  یهاروش از ،پژوهش

روند رشد و گسترش  دده یم نشان جیانت. است شده گرفته بهره هلدرن مدل و شانون یآنتروپ

شهر  یتیجمع یازهایها دامن زده و متناسب با نیداریناپا به گذشته ةده سه در هیشهر اروم

آن درصد  1/30و  تیجمع شیاز افزا یناش ،از رشد شهردرصد  9/69 که یطور به ؛نبوده است

 نیا. است یتیجمع یازهاینبوده است که فراتر از  یاز گسترش اسپرال و ناموزون شهر یناش

. شده استاطراف شهر  یکشاورز زیحاصلخ یها نیزمبه  یانداز دست سبب تناسب نبود

 یمناسب برا ییکردهایاتخاذ رو ،و حفظ آن یعیطب زیحاصلخ یهانیحراست از زم ب،یترتنیبد

 .رسدیم نظربه یضرور یشهر یو فشردگ یکپارچگی یسو بهو حرکت  ندیفرا نیمقابله با ا

 

 .یکم یها، مدلیفرم شهر ،یکشاورز یهانیزم، اسپرال ةتوسع ه،یاروم: هاهواژدیکل

  

                                                                                                                                                                              
 Email: abedini59@gmail.com 09141873260: مسئول سندةینو* 
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 1مقدمه
 تیجمع یو انتظارها ازهاین یپاسخگو ،موجود دهد که بافت یم رخ لیدل نیا شهرها به یاز گسترش افق یا عمدهبخش 

را در شهر  یدیجد ساخت انسان طی، محتر مناسبپاسخگوتر و  طیمح یوجو جستدر  ،و اجتماع ساکن ستیساکن در آن ن
شهروندان آن  یانتظارها و ازهاین یپاسخگوشهرها،  یمرکز ینواح یخیتار یها بافتنهند.  یم انیشهر بن ةیحاش ای دیجد

و  یاجتماع یداریاما پا است، داریپا یکیاکولوژ و یطیمح ستیزکه از لحاظ  یبافت است؛ یته یاصل تیو از جمع ستین
زنگ خطر  ةآورندهمراهبه ،یعیو طب یکشاورز یها نیزمشهرها در  ةیرو یبو  یافق ةرا از دست داده است. توسع یاقتصاد

در  دیبا ،مسئلهحل  یچون شهر فشرده برا ییها هینظر عالوه بر ،نجایا در. است یداریپا مکتب ةزانندیو برانگ
 یافق ةرشد و توسع یبرا یا زهیانگو  دهندیم موجود را ناکارآمد جلوه یها بافتو  یدرون یبود که نواح یعلل یوجو جست
 یشهرها یها مشکلاز جمله مسائل و  ،در شهرها ییروو پراکنده یرشد ناموزون، گسترش افق ،نیبنابرا ؛شوند یم شهرها
 امر، نیکه ا اند شده یگرید یشهرها و تبعات منف رامونیپ یکشاورز یها نیزم ،ها باغ بیتخر سبباست که  یامروز

 (.54 :1386 و ثابت، انیاست )نور داده شیافزا آگاهانه و کنترل گسترش شهرها را تیهدا ضرورت
 مطلب نیا یبررس و هیاروم در ریاخ ةده سه در یشهر ةو روند توسع یشکل شهر یرسبر پژوهش، نیا یهدف اصل

 یشهر فرم رایز ؛است بوده یتیجمع یازهاین برآوردن یراستا در و نهیبه ،معقول حد چه تا گسترش و توسعه نیا که است
 ر،یدناپذیتجد یمنبع عنوان بهاستفاده از سوخت  زانی. مدارد ارتباط یداریبا بحث پا ،میمستق طور به توسعه شکل و

 هستند یاطراف شهر و... مباحث یکشاورز یها نیزمرفتن نیازب ل،یاز اتومب هیرو یب ةر اثر استفادب جادشدهیا یها یآلودگ
شهر ما  ةتوسع ةویش بهو  شوند یم یفرم مناسب شهر نییتع موجب ،نیبنابرا ؛رندیگ یم قرار یکه در ارتباط با فرم شهر

 .درسان یم یاری یداریپا یسو بهدر حرکت 
 

 پژوهش ةنیشیو پ ینظر یمبان
از  یمختلف یها نشست یروند با برگزار نی. ادشآغاز  1960و  1950 یها دههاز  ،داریپا ةو توسع یداریپا موضوعتوجه به 

 ،راستا نی. در اافتی یو... صورت عمل ستیز طیمح ةتیسازمان ملل، کم ستیزطیمح یالملل نیبجمله کنفرانس 
 نیا ةوسعت و دامن لیدلبه اما است، هآن صورت گرفت یداریپا زانیو م یفرم شهر نییتب رةدربا یمتعدد یها مطالعه

 .اندداشتهو...  ونقل حمل ،ی، اجتماعیطیمح ستیزاز جمله  یا ژهیو یریگ جهتاز محققان  کیموضوع، هر
 ندپرداخت موضوع نیا یبه بررس «؟یشهر داریشهر فشرده، فرم پا»با عنوان  ی( در پژوهش1996) گرانیو د سجنک

 ،یاقتصاد یها جنبهشهر فشرده را از  یداریپا ،نیهمچن. کندیمعمل  یشهر داریفرم پا عنوان بهشهر فشرده  ایکه آ
در  یدر فرم شهر یداریکه توجه به پا نددیرس جهینت نیو به ا نددکر یبررس ونقل حمل و یزندگ تیفیک ،یاجتماع

اما است،  مؤثر یداریپا یسو بهدر حرکت  زیاست. شهر فشرده ن ریانکارناپذ یضرورت ،یامروز ةافتی توسعه یکشورها
 موضوع بود. نیا یبرا یعمل ییها حل راهبه فکر  دیبا ینظر یها بحث یجا بهاکنون 
 یمثنو محمدرضا، شهر فشرده و شهر گسترده( :یشهر ةتوسع دیجد یها میپاراداو  داریپا ة)توسع یگرید پژوهش در

 نیدر ا یاصل فرض شیپاست.  دهیسنج یبا تراکم باال را با فرم شهر ایتراکم کم ةانواع توسع نایم( ارتباط 1381)
 نکهیاوجود دارد و  یاجتماع یها ارتباطسفر و  ی، الگوهاها یدسترسو  یفرم شهر نیب یبوده است که ارتباط نیا پژوهش

 یرفتارها ،یزندگ تیفیک بارةدر زیو ن یصرف انرژ نةیزم مختلف در یها یکاربرمتفاوت و  یها تراکمبا  یشهر یها فرم
است. مترادف  یبهتر به خدمات شهر یبا دسترس ،شهر فشرده دهدیپژوهش نشان م نیا جیانتدهند.  یم نشان یمتفاوت

 چراکه ؛ندهستشهروندان  در دسترس یخدمات شهر یکانون طانق شتریمختلط، ب یکاربر قیدر شهر فشرده، از طر
 شود؛ یممنجر  یشخص لیدر استفاده از اتومب یدارامعنامر به کاهش  نیند و ااکوتاه و مناسب یرو ادهیپ یبرا ها مسافت

 .دارد دنبال به را هینقل طیوسامضر  یها ندهیآالصدور گاز و  ،یلیمصرف سوخت فس ،نیبنابرا

                                                                                                                                                                              
 شده استخراج هیاروم دانشگاه هنر دانشکدة در ینیعابد اصغر ییراهنما به(« هیاروم شهر: مطالعه مورد) یشهر داریپا فرم یبررس» عنوان با یکارشناس نامةانیپا از مقاله نیا. 1

 .است
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انواع  ،«شهر یسنجش فرم کالبد یها مدلو  یاصول، مبان»با عنوان  یپژوهش ( در1387زاده )رهنما و عباس
 نیا یبه بررس ،تیدرنها و ندکرد یرا معرف یمورد استفاده در سنجش فرم شهر یها مدلو سپس انواع  یشهر یالگوها

 ،یآنتروپ ،ینیج ةچهارگان یها بیضرکاربرد  دهدینشان م جیانت .ندتپرداخو مشهد  یدنیس یشهرها کالندر  ها مدل
توان  یم الگوها نیا قیطر ازدهد  یم نشان تجربه ،نیهمچن. رددا یمثبت آثار شهر ییفرم فضا نییدر تع ،یموران و گر

 .کرد فیتوصفرم و شکل شهر را 
 

 

 پژوهشروش 
از  ،ینظر یهادر موضوع پژوهش یبرا ،اول ةاست. در مرحل یعمل و یلیتحل -یفیتوص ،یخیتار پژوهش، نیا کردیرو
سپس  .شودیم لیو تحل هیمرتبط تجز یعلم یها افتهیو  ها هینظرو  شودیم استفاده ینترنتیو ا یا کتابخانه بعامن

 آمار و اطالعات ،بعد ةدر مرحل .شودیم یشهر بررس یکالبد لیو تحل هیتجز یبرا شده یمعرف یها مدلو  یکم یها روش
 یها منبعشهر و... از  یکالبد یها یژگیوو  ها یکاربر ،یتیمساحت شهر، تراکم جمع ،یتیاطالعات جمع از جمله از،یمورد ن

سپس  .شودیم یمعرف هیمصوب شهر اروم یها طرحو  یتیجمع یها یسرشمار اطالعات ،مختلف، مانند طرح جامع
 درمورد هلدرن و شانون یآنتروپ ،یشهر ةسران ةیرویرشد ب یها مدل جمله از ،شهر یکیزیسنجش فرم ف یکم یها مدل
 شهر ةیحاش یها نیزم از هیرویب ةو استفاد یشهر نامنسجم و پراکنده رشد انگریب جیانت .شوندیم گرفته کاربه هیاروم

 ةجینت به توجه با ،یداریناپا ای یداریپا یسوو حرکت شهر به یمختلف درمورد فرم شهر یهایریگجهی. نتاست
 ها صورت گرفته است.حاصل از کاربرد مدل یها یبررس

 

 هاافتهیو  بحث
 روند گسترش شهر یبررس

 
 هیاروم شهر یاسیس تیموقع ی. بررس1 ةنقش

 3: 1385 ش،یآما و طرح مشاور نی: مهندسمنبع

 
 به 1365، در سال 1355بافت شهر در سال  یهکتار 1400دهد وسعت  یم شهر نشان یکالبد ةتوسع یها یبررس

 روزافزون فشار به تنهانه رشد نیرسد. ا یم هکتار 7200 به 1381هکتار و در سال  5300 به 1373هکتار، در سال  3665
د به یجد یها نیزم الحاق جهت در هرکارشناسانیغ یها ماقدا و ییسودجو به بلکه شهر، تیجمع یعیطب رشد و مهاجرت

 .است مطلب نیا یایگو 1شود. جدول  یم شهر مربوط
نفر  583،255 نفر به 164،419 از ،ساله 30 باًیتقر یزمان ةباز کیدر  هیاروم تیجمع زانیم ،یآمار اطالعاتبا توجه به 

 1355 نیب مدتانیم یها فاصله درکه البته  است افتهی شیافزا درصد 5/3 باًیتقر هباز نیشهر در ا تیجمع یعنی ؛است دهیرس
 اکثر در و است شده افزوده وستهیپ طوربه زین شهر مساحت بر ،تیجمع شیافزا نیا متعاقب. است نبوده کسانی 1385تا 

 8578 از شیهکتار به ب 1400 که مساحت شهر ازیطوربه است؛ تیجمع شیافزا از شتریب شهر مساحت شیافزا ،موارد
 تیجمع رشد از شتریب مراتببه که است شهر مساحت در یدرصد 2/6 رشد انگریب ،زانیم نیا .است افتهی شیافزا هکتار
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 گسترش قطع طوربه ،رشد روند نیا با. است کرده رشد تیجمع شیافزا دوبرابر باًیتقر شهر مساحت دهدیو نشان م است
 مراکز به یتوجهکم هرحال،است. به شهر شده یها نیزم نیرفتن بهترنیاز ب سبب آن، اطراف یکشاورز یها نیزم به شهر
رغم ی، علروند نیا. دکر خواهد بیترغ را یزیو شهرگر دیخواهد انجام یشهر به افول مرکز ،توسعه لیدلجود بهمو یشهر

 یکه مدت است ییکایو آمر ییاروپا یدر کشورها یاز انقالب صنعت پس یگسترحومه ندیفرا هیشب اریبس ،یتیماه یها تفاوت
مورد  یها استیس مناسب زمان در ،روند نیا قطع یبرا است بهتر ،نیبنابرا ؛است شده آغاز هیاروم ژهیو بهاست در کشور ما و 

که با  -(2 ة)نقش مختلف انیسال طول در هیگسترش اروم ةنحوبه  ینگاهشود.  گرفته نظر در ندیفرا نیکنترل ا یبرا ازین
 :دهدیم نشان یخوببه را روند نیا -است شده هیته یماهواره ا یها و نقشه ییهوا یها استفاده از عکس

 

 
 1390 تا 1335 یهاسال در هیشهر اروم یکالبد ة. روند توسع2نقشه 

 1390 نگارندگان، ؛17 :1389 ش،یآما و طرح مشاور نی: مهندسمنبع

 

 گسترش شهر ةفرادست در مورد نحو یها طرح یهاشنهادیپ یبررس
 1400افق  ،استان ةطرح بلندمدت توسع. 1

 نفر 120 یتیجمع تراکم متوسط و( نفر هزار 4/1087) 1400 سال در هیاروم یبرا شدهینیبشیپ تیجمع اساسبر 
 دستور در دیبا آن نیزم نیتأم یبرا یزیربرنامه که باشد هکتار 9،062 دیبا سال نیا در شهر مساحت هکتار، در

 .ردیگ قرار کار

 توان با  یم شود که یم یکشاورز کی ةدرج یرفتن اراضنیازب سبب ،یصورت افقبه یکنون یگسترش شهرها
 سوق یاقمار یشهرها به را نفر 1،000،000 یباال یشهرها زیسرر تیجمع اسکان ،یشهر تیتوجه به رشد جمع

  (.33 -31 :1389 ش،یمشاور طرح و آما نی)مهندس داد

 

 هیطرح جامع شهر اروم. 2

 :دیآ یم ریز در هیطرح جامع اروم در موجود موارد نیترمهم
 توان گفت که در یم (هکتار 4914) طرح افق سال و( هکتار 3،665) مطالعات ةیپا سال در هیبا توجه به مساحت اروم

 طرح ةیدر سال پاسوم مساحت شهر کیاز  شیهکتار به مساحت شهر افزوده شده است که ب 1249حدود  ،طرح نیا
 آن مصوب ةمحدود مساحت از شتریب ،آن مطالعات ةیطرح، مساحت شهر در سال پا یها مندرجات گزارش براساس .است

 مراتببه ،آن مصوب ةمحدود مساحت به شهر مساحت شیافزا ینسب شدت رو،نیا از .است شهر نیشیپ جامع طرح در
 .ستباال در مذکور نسبت از شتریب
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 آن، جهات نییتع و شهر توسعة و یکالبد رشد امکانات یابیارز نةیزم در: شهر یکالبد توسعة یشنهادیپ یالگو
 با سمت سه از هیدهد اروم یم نشان آن اطراف ساختانسان و یعیطب طیمح تیوضع یمشاور طرح جامع، رو یها یبررس
 در توسعه مانع عنوانبه ساتیاز تأس یناش یها تیمحدود. است شده محاط هیاروم دشت با هاجهت ریسا از و عاتارتفا
 ارتفاعات دامنة در یغرب جنوب سمت از و منیا یعل ارتفاعات ةدامن در یشرقجنوب و جنوب از شهر. ندارد وجود شهر
 مناسب بنا احداث نةیهز و یمنف بیش ها،هیال جنس لحاظبه ارتفاعات نیا دامنة. است گرفته قرار دیسف سنگ گردة

 و جنوب در شهر ةتوسع ،کشور یشناسنیزم سازمان آنکه ضمن ؛ندارد توسعه امکان سمت سه نیا از شهر و ستین توسعه
 یآب یاراض با آن از یعیوس سطح که زیحاصلخ و عیوس یاراض با هیاروم دشت. کندینم هیتوص وجهچیهبه را یشرقجنوب

 نیهم بهو  است یکشاورز ،استان ةتوسع محور .است دهکر احاطه را شهر هاجهت ریسا از ،است شده دهیپوش کی ةدرج
 و کی ةدرج یاراض پوشش ریز سطوح ،نیبنابرا ؛است یضرور یمل ةیعنوان سرمابه یمرغوب کشاورز یحفظ اراض ،لیدل
در  هیاروم ةوستیپ ةد و امکان توسعشو یم یابیارز شهر یکیزیف ةتوسع یعیطب تیمحدود از یبخش عنوانبه یکشاورز دو

 یسطوح محدودر د ،یعیعنوان موانع طببه یمرغوب کشاورز یو ارتفاعات و اراض یوجود اراض لیدلبه ،اطراف آن یاراض
قابل قبول از شهر  یامکانات توسعه در فواصل افتنی ن،یبنابرا ؛است ریپذامکان یشرقغرب، شمال و شمال یها در جهت
  (.49 -44 :1389 ش،یمشاور طرح و آما نی)مهندس ابدی یم ضرورت

 
 یکشاورز یها نیزمگسترش شهر بر 

 را یحیتفر باز یفضاها به ازین زیو ن یکشاورز یها نیزم و باز یفضاها ها،تاالب ها،ستگاهیز به مربوط یطیمح یها دغدغه
 از انتیص. نیزم منفصل و یجیتدر حفاظت ای تصرف تملک، قیطر از نهو  داد قرار مدنظر یامنطقه چارچوب در دیبا

 یسازباززنده و ایاح موجب زید و نهدیمتر سوق فشرده یها جامعه یسوبه را توسعه ندیفرا منسجم یاوهیش با باز یفضاها
 بخش در یگذارهیسرما توسعه، ریمس در نیمع یمشخص و مرزها یها محدوده فیتعر بدون. دشویم یشهر راکد ینواح

 (.19 :1387 ،یمژده یریشود )دانش و بص یم جرمن جامعه ةیرویب گسترش و رشد به جامعه، ییربنایز امور و مشاغل
 نشان یمستعد کشاورز یها نیزمسبز و  یدهد. وجود فضاها یم نشان را هیاروم اطراف در یاهیوضع پوشش گ 3 ةنقش

انجامد، گرچه امروزه  یم یداریناپا جهیدرنت و موجود منابع رفتننیازب به ،اطراف یهانیشهر در زم یافق ةدهد که توسع یم
 یحت. است شده آن رامونیمرغوب پ یکشاورز یها نیزمو  از باغ ها یبخش یشهر موجب نابود ةمبرنا بدون و هیرویرشد ب

 .فتدااتفاق  انیم نیدر ا منابع تلفات نیتا کمتر دشووسعه انتخاب ت مناسب جهت دیبا زین توسعه به یفور ازین صورت در
 

 
 هیدر شهر اروم یاهیپوشش گ عی. توز3 ةنقش

 1390، نگارندگان :منبع
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 زادرون ةتوسع یسنجامکان

 موجود، به حفظ یها پهنهافزا در بستر انیم ةببرد. توسع نیاز ب ای ندشهرها را محو ککالن ةکنار دیتوسعه نبا یالگوها
 یها منطقه یایو همزمان موجب اح شودیممنجر  یو حفظ بافت اجتماع یاقتصاد یگذارهیسرما نیتضم ،یطیمنابع مح

را  ییافزاانیم ةتوسع تا رندیکار گبه را ییراهبردها دیبا یشهرکالن مختلف یها منطقهشود.  یم زین متروک و یاهیحاش
 (.35 :1387 ،یمژده یریکنند )دانش و بص قیتشو یرامونیمقدم بر گسترش پ

 افتیبازقابل یها نید. زمکراستفاده  یشهرموجود درون یها لیتوان از پتانس یم ،مقصود نیا به یابیدست یبرا
با  ی، اراضاستفادهدونرهاشده و ب یها نیزم ،یمیفرسوده و قد یها بافت ینوساز و ایحاصل از اح یها نیزم ،یشهر
 ،یشهر ةرهاشد یاست. اراض یشهر یو خودرو یاهیحاش یها بافت و...( و هازندان ها،پادگان) یناکارآمد شهر یکاربر

فرسوده و  یها حاصل از بافت یها نیزمنفر و کصدهزاریکمتر از  تیجمع ابکوچک  یشهرها و شهرها -در روستا شتریب
کشورمان  یطرح جامع شهرها یها نقشه یبررس با. دارند یجا متوسط و بزرگ یشهرها در شترینامناسب، ب یها یکاربر

 شهر، کی یها نیدرصد از زم 20 تا 15طور متوسط حدود هشود ب یم مشاهده شهرها، نیا در نیزم یها یو آمار کاربر
 حالت هعمد طور به هاآن در یشهر ةتوسع نکهیا لیدلهب اند،داشته یشتریب تیجمع رشد که ییشهرها. است یخال نیزم

 یها نیزم یدر موارد بالاستفاده و یها نیزم وجود. دارند زین یشتریب یخال یها نیزم است، داشته یرامونیپ ةتوسع
 در را یامننا و یطیمحستیز یها همخاطر ،یرانیمانند و یمنف یرهایتصوبزرگ، ممکن است  یدر شهرها یابیباز قابل
 کی یاونق اقتصاد محلهو ر یشهردرون ةتوسع یبرا یتوان فرصت یم را هانیزم نوع نیا ،درواقع اما ،کند مجسم ذهن
 (.58 :1387 گران،ی)فخراحمد و د آورد شماربه شهر

 5/66هکتار )معادل  2/5703 ،هکتار گسترده شده است. از کل سطح شهر 3/8577به مساحت  یاپهنهبر  هیاروم
 یناخالص شهر یها نیزممساحت  مانده،یباقدرصد(  5/33)معادل  هکتار 1/2874و  یخالص شهر یها نیزمدرصد( 
در  تی، متوسط تراکم ناخالص جمع1385. در سال استو...(  هامیرح ،ریبا یها نیزم، هاغو با یکشاورز یهانیزم)مانند 

 ادیسطح ز ةجیدرنت یتیپارامتر جمع نیا ةبودن اندازنییپا نگرایبنفر است که  68شهر حدود  یها نیزمهر هکتار از 
 .است شهر محدودة در یشهر رخالصیغ یها نیزم

 هازندان ها،پادگان) یناکارآمد شهر یبا کاربر ییها نیزماستفاده، دونرهاشده و ب یها نیزمپراکنش  زانیبا توجه به م
 یداریپا یسوبه شهر شتریب هرچه حرکت به هااستیس نیا تیکار برد، درنهاتوسعه از درون به یتوان برا یم که ...(و
 است هکتار 8/2251 برابر 1385 سال در ریبا یها نیزم زانیم ،4 ةه و نقشگرفتانجام یهاسبهبا توجه به محا انجامد. یم

 یبرا ییهااستیس یریکارگدرصورت به و است یتوجهانیشا رقم که رودیم شماربه درصد از کل مساحت شهر 2/26که 
 و یمرکز مناطق در ژهیوبه هالیپتانس نیا از استفاده. کرد یریشهر جلوگ یتوان از گسترش افق یم هاآن از نهیبه ةاستفاد
 گرداند. یمباز یدوباره را به بافت شهر یکند و سرزندگ یم یریجلوگ مراکز نیا یناکارآمد و زوال از شهر، یمیقد بخش

 

 
 1385 سال در شهر ریبا ینسبت اراض .1نمودار 

 1390 ،نگارندگان :منبع

%26 

%74 

 اراضی بایر

سایر کاربری ها و اراضی 
 شهری
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 هیاروم شهر ریبا یها نیپراکنش زم .4 ةنقش

 1390، نگارندگان ؛1389، شیمشاور طرح و آما نی: مهندسمنبع

 
 یشهر سرانة ةیرویبمدل رشد 

. است یشهر ةسران رشد زانیم یبررس ،یشهر نامنسجم یالگو و ختهیگسبردن به رشد از همیپ یها از شاخص یکی
 (.99 :1389 ،ی)شماع دیآ یم دستبه تیجمع به شهر کل مساحت میتقس قیطر از یشهر ةسران

متر مربع در  2/85از  ،یشهر ة، نشانگر آن است که رشد شتابان سران1385تا  1355 یها سال یآمار یها یبررس
 شیگرا برعالوه ،نیزم ةسران زانیم در رییتغ روند نیا. است افتهی شیافزا 1385متر مربع در سال  1/147به  1355سال 

. دهدینشان م هیاروم در را نیزم ةانداز از شیب و هیرویب ةعرض ر،یاخ یها دهه خالل در شهر ةپراکند گسترش به
 و ساختارها از یشهر تیجمع یریگبهره یمعنابه فقط ،یشهر نیزم ةسران شیتوان گفت افزا یم 1 جدول آمار براساس
 شدنمتروکه درحال شهر ةفرسود و میقد بافت. است شهر ةمارگونیب ساختار از متأثر بلکه ؛ستین یشهر مطلوب خدمات

 ،یشهر یخودرو یها بافت ظهور و ینینشهیحاش گسترش متخلخل، بافت و یشهر نامنسجم و پراکنده رشد و است
 ،یمرتع یها نیزم بر شهر گسترش و یکالبد بافت گسترش ،یزراع یها نیزمو  هاباغ بیو تخر رامونیپ یادغام روستاها

 .است یشهر داریناپا و تهخیگسهم از رشد لیدال
 

 1385تا  1355 یها سال یط ،هیدر اروم یشهر ةموجود در سران یهارییتغ .1جدول 

 (مربع)متر  یشهر ةسران مساحت )هکتار( )نفر( تیجمع سال

1355 164،419 1400 2/85 

1365 306،789 3665 5/119 

1370 370،646 5215 7/140 

1375 435،200 5400 124 

1380 500،480 7،136 6/142 

1385 583،255 8،578 1/147 

 1390نگارندگان،  ؛ 61: 1389 ش،یمشاور طرح و آما نیمهندس :منبع                      
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 شانون یمدل آنتروپ

 گونهنیاد. ساختار کل مدل شو یم استفاده یشهر بدشکل رشد دةیپد مقدار نییتع و لیتحل و هیتجز یبرا مدل نیاز ا
 : است

n

i

H Pi ln Pi


  
1

 

 :باال ةرابطدر 
Hشانون ی: مقدار آنتروپ 

Pi ةمنطق( یمسکون یشده )تراکم کلساخته: نسبت مساحت i  مجموع مناطق ةشدساختهبه کل مساحت 
nمجموع مناطق : 

متراکم )فشرده( شهر  اریبس یکیزیف ةتوسع انگریب ،است. مقدار صفر In(n) از صفر تا ،شانون یارزش مقدار آنتروپ
 شتریب In(n) از مقدار ،یکه ارزش آنتروپیهنگاماست.  یشهر ةپراکند یکیزیف ةتوسع انگریب In(n)که مقدار یاست. درحال

 (.129 :1385 ،یو موسو این)حکمت )اسپرال( اتفاق افتاده است یشهر ةقواریرشد ب ،باشد
 :میدار هیاروم در توسعه و رشد نوع و زانیم یبررس یحال برا

 
 هیدر شهر اروم 1385سال  یشانون برا یآنتروپ ةمحاسب .2جدول 

Pi lnPi ln Pi Pi منطقه شده )هکتار(مساحت ساخته 

3679/0- 9937/0- 3702/0 2111 1 

2973/0- 8018/1- 1650/0 941 2 

3613/0- 2023/1- 3005/0 1714 3 

2967/0- 8061/1- 1643/0 937 4 

3232/1- Pi ln Pi  Pi   کل 5703 1

 1390نگارندگان،  ؛64 -30 :1389 ش،یآما و طرح مشاور نیدسمهن :منبع
 

lnکه حداکثر ارزش یدرحال ؛بوده است 3232/1 یمقدار آنتروپ ،1385در سال دهد  یم نشان هامحاسبه /4 1 3862 
 است. یشهر یکیزیف ةتوسع ةرشد پراکندانگر یب ،به مقدار حداکثر یبودن مقدار آنتروپکیاست. نزد

 

 مدل هلدرن
 روش ،یشهر اسپرال ای فشرده گسترش ژهیوهب ،گسترش شهر یچگونگ کردنمشخص یمطرح برا یها روش از یکی

 نیا از استفاده با. برد کاربه تیجمع رشد و شهر یافق رشد نییتع یبرا را یروش 1991 سال در هلدرن جان. است هلدرن
بوده  یشهر ةقواریاز رشد ب یناش مقدار چه و تیاز رشد جمع ید چه مقدار از رشد شهر ناشکرتوان مشخص  یم روش
 .(99 :1389 ،ی)شماع است

 (:43 -40: 1389 زاده،میابراه و نیزاده آسممیابراه) است ریز شرحبه مدل نیا یامراحل معادله

  (1 رابطة
A

a
P

 

 رابطه نی(. براساس اP) تیمقدار جمع ر( بA) نیزم مساحت می( برابر است با حاصل تقسaناخالص ) ةسران 1 ةرابطدر 
( و تعداد aناخالص ) ةضرب سرانبرابر است با حاصل ،(Aد )کن یم اشغال یشهر ةمنطق کی که ینیتوان گفت کل زم یم

 :داشت میصورت خواهدر آن(. P) تیجمع
A (2 رابطة p*a  
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 a∆ نسبت به نیزم مصرف ةسران و ابدی شیافزا p∆ رشد با تیجمع ،t∆ یزمان ةدور در اگر ،براساس روش هلدرن
  د:کن یم رییتغ ریز شکل به 2 معادلة ،کند رییتغ

 A+ ∆A= (P + ∆P)(a + ∆a) ( 3 رابطة

A ةوسعت محدود ریینسبت تغ ،A بر آن میتقس و 3 و 2 ةمعادل یگذاریبا جا

A
 ةفاصل در و شودیم شهر به لیتبد 

 :دیآ یم دستبه t∆ یزمان

A (4 رابطة

A

      
    

  

P a P a
           

P a P a
 

درصد  ،سال کی ةدهد. در فاصلیارائه نم یزمان ةفاصل ایدرمورد رشد  یفرض چیاست و ه یکامالً کل 4 ةمعادلاکنون 
 میپارادا از یرویپ با ،رونیا از. کرد نظرصرف 4 ةمعادل در عبارت نیتوان از دوم یم ،نیبنابرا ؛است اندک aو  P شیافزا

 نیزم یکاربر ةسران رشد درصد و تیجمع رشد جمعحاصل ،شهر کیکند که درصد رشد وسعت  یم انیب 5 ةمعادل هلدرن،
 .است

 = درصد کل رشد وسعت شهر شهر تیناخالص + درصد کل رشد جمع ةدرصد کل رشد سران ( 5 رابطة

 نسبت ةمحاسب قیطر از ،)اسپرال( نیزم یکاربر مجموع از تیجمع رشد سهم ،هلدرن روش بقاطم و اساسنیبرا
 صورتبه که دیآ یم دستبه دوره همان در نیزم وسعت یکاربر کل درصد رییتغ به دوره کی در تیجمع کل درصد رییتغ
 شود: یم انیب ریز

 تی= سهم رشد جمع تی/ درصد کل رشد جمع یدرصد کل رشد وسعت شهر  (6 رابطة

 .است طورنیهم زین نیزم ةدرمورد مصرف سران

 یشهر نیزم یکاربر ة= سهم سران نیزم یکاربر ة/ درصد کل رشد سران شهر نیدرصد کل رشد وسعت زم (7 رابطة

 دهد. یم ارائه خود مدل لیتکم یبرا رشد یعموم مدل کی ت،یهلدرن براساس مدل رشد جمع

 (8 رابطة   p t P 1 t
gρ  

نظر است. مورد یزمان ةفاصل در تیرشد جمع زانیم gρ و هیاول تیجمع t ،∘pدر زمان  تیجمع P(t) ،معادله نیکه در ا
  :کرد استفاده ریز ةتوان از رابط یم gρحل  یبرا

ln  (9 رابطة
   

    
   

1 Pt
gρ

t P
 

)lnاز آنجاکه  )1 x برابر  باًیکم تقر ریدرمورد مقادx نوشت ریتوان به شکل ز یم را 9 ةاست، معادل: 

ln (10 رابطة
   

    
   

1 Pt
gρ    

t P
 

 زین( a) نیزم یناخالص کاربر ةسران( و A) یشهر نیوسعت زم یتوان برا یم را رشد زانیم استنتاج از یشکل نیچن
 :تنوش

ln (11 رابطة
   

    
   

1 At
gρ    

t A
 

ln (12 رابطة
   

    
   

1 at
gρ    

t a
 

 :نوشت ریهلدرن را به شکل ز ةمعادلتوان  یم رشد زانیم یبرا معادله سه نیبا توجه به ا
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 (13 رابطة gρ ga gA 

 در Aو  P ،a یرهایمتغ ةدور انیو پا هیاول ریرشد و ارتباط مقاد زانیم یبرا (12 تا 10 ة)رابط فرمول یگذاریبا جا
 :داشت میخواه 14 ةدر معادل یزمان ةفاصل

ln (14 رابطة     ln ln
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دوره، ناخالص شروع  ةسران rدوره،  انیناخالص پا ةسران eشروع دوره،  تیجمع Wدوره،  انیپا تیجمع qفرمول،  نیکه در ا
y دوره و  انیوسعت شهر در پاs است وسعت شهر در شروع دوره . 

 :میدار هیاروم یبرا تیوضع نیادر 
 

 1385و  1355 یها سال در شهر تیناخالص و جمع ة، سرانتیجمع .3جدول 

w  نفر 164،419 (1355شروع دوره )سال  تیجمع ای 

q  نفر 583،255 (1385دوره )سال  انیپا تیجمع ای 

r 2/85 (1355ناخالص شروع دوره )سال  ةسران ای 

e 1/147 (1385دوره )سال  انیناخالص پا ةسران ای 

S مترمربع 14،000،000 (1355وسعت شهر در شروع دوره )سال  ای 

Y مترمربع 85،773،095 (1385دوره )سال  انیوسعت شهر در پا ای 

 1390نگارندگان،  ؛ 6، جلد 1389 ش،یمشاور طرح و آما نیمهندس :منبع                 

 

 :میدار 14 رابطة در اعداد نیا ینیگزیجابا 
/

ln( ) ln( ) ln( )
/

 
583255 147 1 85773095
164419 85 2 14000000

 

ln( / ) ln( / ) ln( / ) 3 5474 1 7265 6 1266 

/ / / 1 2663 0 5463 1 8126 

 یشهر نیزم ناخالص ةسران درصد و تیمربوط به درصد رشد جمع یها سهم ،ریز یها معادله از استفاده با ،نیاز ا پس
 :دیآ یم دستبه 8126/1 بر معادله طرف دوهر میتقس با

/ / /

/ / /
 

1 2663 0 5463 1 8126
1 8126 1 8126 1 8126

 

/ / % % %69 9 30 1 100 

 ،1385تا  1355 یها سال ةفاصل در شهر رشد از درصد 9/69 که کرد یریگجهینتتوان  یم باال یها از مجموع معادله
 تراکم کاهش آن جةینتکه  است شهر اسپرال و یافق رشد به مربوط آن، ةماندیباقدرصد  1/30 و تیمربوط به رشد جمع

توان  یم ،درمجموع. است بوده هیاروم یافق گسترش ت،یدرنها و یشهر ناخالص نیزم سرانة شیافزا ،تیجمع ناخالص
 گسترش صورتبه ن،یزم یتقاضا به ییپاسخگو همواره شهر، در یافتیباز یها نیزم یباال تیرغم وجود ظرفیگفت عل

 روند به توجه با ن،یبنابرا ؛هیاروم ةمحدود یبافت داخل یها هیال در نیزم افتیباز نه است و بوده شهر ةمحدود یکیزیف
وجود ندارد، اما متأسفانه شاهد  یموجود شهر یها محدوده شیافزا به یازین ندهیآ سال نیچند تا شهر گسترش یفعل

 .میهست موجود یها رساختیز به توجه بدون یشهر موجود ةمحدود به یهکتار هزار نیچند یها الحاق
 

 یریگجهینت
 در داریپا ةتوسع و یداریپا به امروزه که یفراوان توجه و شهرها ةتوسع و گسترش درمورد دیجد یراهکارها ةارائ
که به گسترش  است ریاخ ةد دهچندر  هیرویب ةتوسع یها استیاز س یناش ،شود یم شهر ژهیومختلف به یها اسیمق



 421یکم هایمدل از استفاده با هیاروم شهر یکیزیف گسترش نحوة یبررس

 

 زیشهر ن یسنجش کالبد یها مدل یریکارگمختلف و به یها روش به هیاروم یبررس جیحومه منجر شده است. نتا
 ةارائ و هیاروم گسترش و توسعه ةنحو به توجه کردنمعطوف ،پژوهش نی. تمام هدف اارائه داده است یمشابه یها جهینت
 .است یداریپا یسو به حرکت و شهر یفشردگ شیافزا یبرا ییراهکارها و هااستیس

 1385هکتار در سال  8578، به 1355شهر در سال  یهکتار 1400، مساحت گرفتهانجام یها یبا توجه به بررس
 تیدوبرابر درصد رشد جمع باًیتقر ،دوره، درصد رشد مساحت شهر نیدر ا تیجمع شیشده است. با توجه به افزا لیتبد

 شیبرابر افزا ششاز  شیمساحت شهر به ب ،یزمان ةباز نیشهر در ا تیبرابرشدن جمع 5/3که با وجود یطوربه ؛بوده است
به  ،1355مترمربع در سال  2/85از  ،(1385تا  1355 یها سال نی)ب مدت نیا در زین یشهر ة. رشد سراناست افتهی
 یاز ساختارها و خدمات شهر یشهر تیجمع یریگبهره یمعنابه شیافزا نیا .است دهیرس 1385مترمربع در سال  1/147

شدن است و رشد شهر درحال متروکه ةو فرسود میشهر است. بافت قد ةمارگونیبلکه متأثر از ساختار ب ؛ستیمطلوب ن
 یروستاها ادغام ،یشهر یخودرو یها بافت ظهور و ینینشهیو بافت متخلخل، گسترش حاش یپراکنده و نامنسجم شهر

رشد از  لیدال ،مرتع یها نیو گسترش شهر بر زم یدکالب بافت یگسستگ ،یزراع یها نیزمو  هاباغ بیتخر و رامونیپ
 است. یشهر داریگسسته و ناپاهم

 ةتوسع مثالً شهر، ساختار درمورد یریگمیتصم اما ،است یشهر ةپراکند گسترش انگریب زین یآنتروپ بیضر ةمحاسب
 نیا .دهد یم شیافزا را خطا امکان ،هاشاخص نیا به استناد با فقط یچندمرکز ای یمرکزتک ساخت ةتوسع پراکنده،
 کنند. یم انیب یترقیدق طوربه را یشهر ساختار ،یگر و موران بیضرا انندم گرید یها شاخص با بیترک در هاشاخص

 ،هلدرن مدل از استفاده با( 1385 -1355) ریاخ ةده سه باًیتقر در تیگسترش شهر با جمع ةبودن اندازمتناسب یبررس
 درصد 1/30 و بوده هماهنگ تیجمع رشد با هیاروم گسترش از درصد 9/69 ،یزمان ةباز نیا در که است نکته نیا گرانیب

 )اسپرال( شهر بوده است.  ناموزون و قوارهیب رشد از یناش ،یکیزیف گسترش
 و یفشردگ شیافزا و شهر اسپرال گسترش از یریجلوگ یبرا فشرده شهر یراهکارها از استفاده ضرورت ،نجایدر ا

 1385در سال را  هیاروم یها نیزمهکتار از  8/2251 ،نمونه یبرا ؛دشو یم آشکار یشهر یداریپا شیافزا جهیدرنت
مناسب  یها استیس یریکارگ. با بهاست بوده شهر مساحت از درصد 2/26 حدود که اندداده لیتشک یشهر ریبا یها نیزم
 ةتوسع استیس و دکر یریجلوگ ندهیآ سال در چند آن یتوان از رشد افق یم شهر یکیزیف ةتوسع تیهدا و یشهر تیریمد

 .داد قرار کار دستور در را زادرون

 

 هاشنهادیپ
  یها یکاربر ریسا و یمسکون یکاربر یبرا یشهر ةمحدود در ریبا یها نیزمهکتار از  8/2281استفاده از 

 ؛هیاروم در ازیمورد ن یخدمات

 در نفر 120 یعنیفرادست،  یها طرح یهاشنهادیپ اب یحت هنوز که شهر ینواح شتریب در یشهر تراکم شیافزا 
 ؛دارد فاصله هکتار

 یو فضاها یکشاورز یها نیزمدر بستر  هیرویب یها توسعه از یریمنظور جلوگبه یرشد شهر یها محدوده نییتع 
 ؛کنند یم گاه شهر عملعنوان تنفسسبز که به

 یکاربر و یعموم ونقلحمل تراکم، موضوع سه درنظرگرفتن منظوربه یشهر تیریمد مدکارآ یها استیاتخاذ س 
 ؛رگذارندیتأث کالن اسیمق در هیاروم یشهر فرم بر که یاراض

 و شهر از خارج به... و التیا دانیم ةمحدود در ارتش لیاز قب یناکارآمد شهر یها یبا کاربر یانتقال اراض 
 ؛یمیقد بافت محرک یهایکاربر به هاآن اختصاص

 بافت  ةدر محدود یاجتماع یمسکن و انواع قشربند یها گونه انواع به توجه مانند یقیتشو یاتخاذ راهکارها
 ها.حومه یسوبه تیجمع زیگر از یریجلوگ و ینواح نیا به یسرزندگ بازگرداندن یبرا یمیقد
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