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چکیده
رشد ناموزون ،گسترش افقی و پراکندهرویی در شهرها ،از جمله مسائل و موضوعهای مهم در
سطح جهانی و شهرهای امروزی است که سبب تخریب و از بینرفتن باغها و زمینهای
کشاورزی اطراف شهرها و تبعات منفی دیگری شده و اهمیت هدایت آگاهانه و کنترل گسترش
شهرها را دوچندان کرده است .هدف اصلی این پژوهش ،بررسی چگونگی توسعة فیزیکی شهر
ارومیه در چندین دهة اخیر است .بدینترتیب ،مشخص میشود آیا این توسعه در راستای
رسیدن به پایداری است یا گسترش این روند به ناپایداری هرچه بیشتر میانجامد .در این
پژوهش ،از روشهای مختلفی از جمله رویکرد تاریخی ،توصیفی -تحلیلی و عملی به کمک مدل
آنتروپی شانون و مدل هلدرن بهره گرفته شده است .نتایج نشان میدهد روند رشد و گسترش
شهر ارومیه در سه دهة گذشته به ناپایداریها دامن زده و متناسب با نیازهای جمعیتی شهر
نبوده است؛ بهطوریکه  69/9درصد از رشد شهر ،ناشی از افزایش جمعیت و  30/1درصد آن
ناشی از گسترش اسپرال و ناموزون شهری بوده است که فراتر از نیازهای جمعیتی است .این
نبود تناسب سبب دستاندازی به زمینهای حاصلخیز کشاورزی اطراف شهر شده است.
بدینترتیب ،حراست از زمینهای حاصلخیز طبیعی و حفظ آن ،اتخاذ رویکردهایی مناسب برای
مقابله با این فرایند و حرکت بهسوی یکپارچگی و فشردگی شهری ضروری بهنظر میرسد.
کلیدواژهها :ارومیه ،توسعة اسپرال ،زمینهای کشاورزی ،فرم شهری ،مدلهای کمی.
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بخش عمدهای از گسترش افقی شهرها به این دلیل رخ میدهد که بافت موجود ،پاسخگوی نیازها و انتظارهای جمعیت
ساکن در آن نیست و اجتماع ساکن ،در جستوجوی محیط پاسخگوتر و مناسبتر ،محیط انسانساخت جدیدی را در شهر
جدید یا حاشیة شهر بنیان مینهند .بافتهای تاریخی نواحی مرکزی شهرها ،پاسخگوی نیازها و انتظارهای شهروندان آن
نیست و از جمعیت اصلی تهی است؛ بافتی که از لحاظ زیستمحیطی و اکولوژیکی پایدار است ،اما پایداری اجتماعی و
اقتصادی را از دست داده است .توسعة افقی و بیرویة شهرها در زمینهای کشاورزی و طبیعی ،بههمراهآورندة زنگ خطر
و برانگیزانندة مکتب پایداری است .در اینجا ،عالوه بر نظریههایی چون شهر فشرده برای حل مسئله ،باید در
جستوجوی عللی بود که نواحی درونی و بافتهای موجود را ناکارآمد جلوه میدهند و انگیزهای برای رشد و توسعة افقی
شهرها میشوند؛ بنابراین ،رشد ناموزون ،گسترش افقی و پراکندهرویی در شهرها ،از جمله مسائل و مشکلهای شهرهای
امروزی است که سبب تخریب باغها ،زمینهای کشاورزی پیرامون شهرها و تبعات منفی دیگری شدهاند که این امر،
ضرورت هدایت آگاهانه و کنترل گسترش شهرها را افزایش داده است (نوریان و ثابت.)54 :1386 ،
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی شکل شهری و روند توسعة شهری در سه دهة اخیر در ارومیه و بررسی این مطلب
است که این توسعه و گسترش تا چه حد معقول ،بهینه و در راستای برآوردن نیازهای جمعیتی بوده است؛ زیرا فرم شهری
و شکل توسعه بهطور مستقیم ،با بحث پایداری ارتباط دارد .میزان استفاده از سوخت بهعنوان منبعی تجدیدناپذیر،
آلودگیهای ایجادشده بر اثر استفادة بیرویه از اتومبیل ،ازبینرفتن زمینهای کشاورزی اطراف شهر و ...مباحثی هستند
که در ارتباط با فرم شهری قرار میگیرند؛ بنابراین ،موجب تعیین فرم مناسب شهری میشوند و به شیوة توسعة شهر ما
در حرکت بهسوی پایداری یاری میرساند.

مبانی نظری و پیشینة پژوهش
توجه به موضوع پایداری و توسعة پایدار ،از دهههای  1950و  1960آغاز شد .این روند با برگزاری نشستهای مختلفی از
جمله کنفرانس بینالمللی محیطزیست سازمان ملل ،کمیتة محیطزیست و ...صورت عملی یافت .در این راستا،
مطالعههای متعددی دربارة تبیین فرم شهری و میزان پایداری آن صورت گرفته است ،اما بهدلیل وسعت و دامنة این
موضوع ،هریک از محققان جهتگیری ویژهای از جمله زیستمحیطی ،اجتماعی ،حملونقل و ...داشتهاند.
جنکس و دیگران ( )1996در پژوهشی با عنوان «شهر فشرده ،فرم پایدار شهری؟» به بررسی این موضوع پرداختند
که آیا شهر فشرده بهعنوان فرم پایدار شهری عمل میکند .همچنین ،پایداری شهر فشرده را از جنبههای اقتصادی،
اجتماعی ،کیفیت زندگی و حملونقل بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که توجه به پایداری در فرم شهری در
کشورهای توسعهیافتة امروزی ،ضرورتی انکارناپذیر است .شهر فشرده نیز در حرکت بهسوی پایداری مؤثر است ،اما
اکنون بهجای بحثهای نظری باید به فکر راهحلهایی عملی برای این موضوع بود.
در پژوهش دیگری (توسعة پایدار و پارادایمهای جدید توسعة شهری :شهر فشرده و شهر گسترده) ،محمدرضا مثنوی
( )1381ارتباط میان انواع توسعة کمتراکم یا با تراکم باال را با فرم شهری سنجیده است .پیشفرض اصلی در این
پژوهش این بوده است که ارتباطی بین فرم شهری و دسترسیها ،الگوهای سفر و ارتباطهای اجتماعی وجود دارد و اینکه
فرمهای شهری با تراکمهای متفاوت و کاربریهای مختلف در زمینة صرف انرژی و نیز دربارة کیفیت زندگی ،رفتارهای
متفاوتی نشان میدهند .نتایج این پژوهش نشان میدهد شهر فشرده ،با دسترسی بهتر به خدمات شهری مترادف است.
در شهر فشرده ،از طریق کاربری مختلط ،بیشتر نقاط کانونی خدمات شهری در دسترس شهروندان هستند؛ چراکه
مسافتها برای پیادهروی کوتاه و مناسباند و این امر به کاهش معناداری در استفاده از اتومبیل شخصی منجر میشود؛
بنابراین ،مصرف سوخت فسیلی ،صدور گاز و آالیندههای مضر وسایط نقلیه را بهدنبال دارد.
 .1این مقاله از پایاننامة کارشناسی با عنوان «بررسی فرم پایدار شهری (مورد مطالعه :شهر ارومیه)» به راهنمایی اصغر عابدینی در دانشکدة هنر دانشگاه ارومیه استخراج شده
است.
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رهنما و عباسزاده ( )1387در پژوهشی با عنوان «اصول ،مبانی و مدلهای سنجش فرم کالبدی شهر» ،انواع
الگوهای شهری و سپس انواع مدلهای مورد استفاده در سنجش فرم شهری را معرفی کردند و درنهایت ،به بررسی این
مدلها در کالنشهرهای سیدنی و مشهد پرداختند .نتایج نشان میدهد کاربرد ضریبهای چهارگانة جینی ،آنتروپی،
موران و گری ،در تعیین فرم فضایی شهر آثار مثبتی دارد .همچنین ،تجربه نشان میدهد از طریق این الگوها میتوان
فرم و شکل شهر را توصیف کرد.

روش پژوهش
رویکرد این پژوهش ،تاریخی ،توصیفی -تحلیلی و عملی است .در مرحلة اول ،برای پژوهش در موضوعهای نظری ،از
منابع کتابخانهای و اینترنتی استفاده میشود و نظریهها و یافتههای علمی مرتبط تجزیه و تحلیل میشود .سپس
روشهای کمی و مدلهای معرفیشده برای تجزیه و تحلیل کالبدی شهر بررسی میشود .در مرحلة بعد ،آمار و اطالعات
مورد نیاز ،از جمله اطالعات جمعیتی ،مساحت شهر ،تراکم جمعیتی ،کاربریها و ویژگیهای کالبدی شهر و ...از منبعهای
مختلف ،مانند طرح جامع ،اطالعات سرشماریهای جمعیتی و طرحهای مصوب شهر ارومیه معرفی میشود .سپس
مدلهای کمی سنجش فرم فیزیکی شهر ،از جمله مدلهای رشد بیرویة سرانة شهری ،آنتروپی شانون و هلدرن درمورد
ارومیه بهکار گرفته میشوند .نتایج بیانگر رشد پراکنده و نامنسجم شهری و استفادة بیرویه از زمینهای حاشیة شهر
است .نتیجهگیریهای مختلف درمورد فرم شهری و حرکت شهر بهسوی پایداری یا ناپایداری ،با توجه به نتیجة
بررسیهای حاصل از کاربرد مدلها صورت گرفته است.

بحث و یافتهها
بررسی روند گسترش شهر

نقشة  .1بررسی موقعیت سیاسی شهر ارومیه

منبع :مهندسین مشاور طرح و آمایش3 :1385 ،

بررسیهای توسعة کالبدی شهر نشان میدهد وسعت  1400هکتاری بافت شهر در سال  ،1355در سال  1365به
 3665هکتار ،در سال  1373به  5300هکتار و در سال  1381به  7200هکتار میرسد .این رشد نهتنها به فشار روزافزون
مهاجرت و رشد طبیعی جمعیت شهر ،بلکه به سودجویی و اقدامهای غیرکارشناسانه در جهت الحاق زمینهای جدید به
شهر مربوط میشود .جدول  1گویای این مطلب است.
با توجه به اطالعات آماری ،میزان جمعیت ارومیه در یک بازة زمانی تقریباً  30ساله ،از  164،419نفر به  583،255نفر
رسیده است؛ یعنی جمعیت شهر در این بازه تقریباً  3/5درصد افزایش یافته است که البته در فاصلههای میانمدت بین 1355
تا  1385یکسان نبوده است .متعاقب این افزایش جمعیت ،بر مساحت شهر نیز بهطور پیوسته افزوده شده است و در اکثر
موارد ،افزایش مساحت شهر بیشتر از افزایش جمعیت است؛ بهطوریکه مساحت شهر از  1400هکتار به بیش از 8578
هکتار افزایش یافته است .این میزان ،بیانگر رشد  6/2درصدی در مساحت شهر است که بهمراتب بیشتر از رشد جمعیت
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است و نشان میدهد مساحت شهر تقریباً دوبرابر افزایش جمعیت رشد کرده است .با این روند رشد ،بهطور قطع گسترش
شهر به زمینهای کشاورزی اطراف آن ،سبب از بینرفتن بهترین زمینهای شهر شده است .بههرحال ،کمتوجهی به مراکز
شهری موجود بهدلیل توسعه ،به افول مرکز شهری خواهد انجامید و شهرگریزی را ترغیب خواهد کرد .این روند ،علیرغم
تفاوتهای ماهیتی ،بسیار شبیه فرایند حومهگستری پس از انقالب صنعتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی است که مدتی
است در کشور ما و بهویژه ارومیه آغاز شده است؛ بنابراین ،بهتر است برای قطع این روند ،در زمان مناسب سیاستهای مورد
نیاز برای کنترل این فرایند در نظر گرفته شود .نگاهی به نحوة گسترش ارومیه در طول سالیان مختلف (نقشة  -)2که با
استفاده از عکسهای هوایی و نقشههای ماهواره ای تهیه شده است -این روند را بهخوبی نشان میدهد:

نقشه  .2روند توسعة کالبدی شهر ارومیه در سالهای  1335تا 1390

منبع :مهندسین مشاور طرح و آمایش17 :1389 ،؛ نگارندگان1390 ،

بررسی پیشنهادهای طرحهای فرادست در مورد نحوة گسترش شهر
 .1طرح بلندمدت توسعة استان ،افق 1400

 براساس جمعیت پیشبینیشده برای ارومیه در سال  1087/4( 1400هزار نفر) و متوسط تراکم جمعیتی  120نفر
در هکتار ،مساحت شهر در این سال باید  9،062هکتار باشد که برنامهریزی برای تأمین زمین آن باید در دستور
کار قرار گیرد.
 گسترش شهرهای کنونی بهصورت افقی ،سبب ازبینرفتن اراضی درجة یک کشاورزی میشود که میتوان با
توجه به رشد جمعیت شهری ،اسکان جمعیت سرریز شهرهای باالی  1،000،000نفر را به شهرهای اقماری سوق
داد (مهندسین مشاور طرح و آمایش.)33 -31 :1389 ،
 .2طرح جامع شهر ارومیه

مهمترین موارد موجود در طرح جامع ارومیه در زیر میآید:
با توجه به مساحت ارومیه در سال پایة مطالعات ( 3،665هکتار) و سال افق طرح ( 4914هکتار) میتوان گفت که در
این طرح ،حدود  1249هکتار به مساحت شهر افزوده شده است که بیش از یکسوم مساحت شهر در سال پایة طرح
است .براساس مندرجات گزارشهای طرح ،مساحت شهر در سال پایة مطالعات آن ،بیشتر از مساحت محدودة مصوب آن
در طرح جامع پیشین شهر است .از اینرو ،شدت نسبی افزایش مساحت شهر به مساحت محدودة مصوب آن ،بهمراتب
بیشتر از نسبت مذکور در باالست.

مدلهای کمی
بررسی نحوة گسترش فیزیکی شهر ارومیه با استفاده از 

415

الگوی پیشنهادی توسعة کالبدی شهر :در زمینة ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعة شهر و تعیین جهات آن،
بررسیهای مشاور طرح جامع ،روی وضعیت محیط طبیعی و انسانساخت اطراف آن نشان میدهد ارومیه از سه سمت با
ارتفاعات و از سایر جهتها با دشت ارومیه محاط شده است .محدودیتهای ناشی از تأسیسات بهعنوان مانع توسعه در
شهر وجود ندارد .شهر از جنوب و جنوبشرقی در دامنة ارتفاعات علی ایمن و از سمت جنوب غربی در دامنة ارتفاعات
گردة سنگ سفید قرار گرفته است .دامنة این ارتفاعات بهلحاظ جنس الیهها ،شیب منفی و هزینة احداث بنا مناسب
توسعه نیست و شهر از این سه سمت امکان توسعه ندارد؛ ضمن آنکه سازمان زمینشناسی کشور ،توسعة شهر در جنوب و
جنوبشرقی را بههیچوجه توصیه نمیکند .دشت ارومیه با اراضی وسیع و حاصلخیز که سطح وسیعی از آن با اراضی آبی
درجة یک پوشیده شده است ،از سایر جهتها شهر را احاطه کرده است .محور توسعة استان ،کشاورزی است و بههمین
دلیل ،حفظ اراضی مرغوب کشاورزی بهعنوان سرمایة ملی ضروری است؛ بنابراین ،سطوح زیر پوشش اراضی درجة یک و
دو کشاورزی بهعنوان بخشی از محدودیت طبیعی توسعة فیزیکی شهر ارزیابی میشود و امکان توسعة پیوستة ارومیه در
اراضی اطراف آن ،بهدلیل وجود اراضی و ارتفاعات و اراضی مرغوب کشاورزی بهعنوان موانع طبیعی ،در سطوح محدودی
در جهتهای غرب ،شمال و شمالشرقی امکانپذیر است؛ بنابراین ،یافتن امکانات توسعه در فواصلی قابل قبول از شهر
ضرورت مییابد (مهندسین مشاور طرح و آمایش.)49 -44 :1389 ،
گسترش شهر بر زمینهای کشاورزی

دغدغههای محیطی مربوط به زیستگاهها ،تاالبها ،فضاهای باز و زمینهای کشاورزی و نیز نیاز به فضاهای باز تفریحی را
باید در چارچوب منطقهای مدنظر قرار داد و نه از طریق تملک ،تصرف یا حفاظت تدریجی و منفصل زمین .صیانت از
فضاهای باز با شیوهای منسجم فرایند توسعه را بهسوی جامعههای فشردهتر سوق میدهد و نیز موجب احیا و باززندهسازی
نواحی راکد شهری میشود .بدون تعریف محدودههای مشخص و مرزهای معین در مسیر توسعه ،سرمایهگذاری در بخش
مشاغل و امور زیربنایی جامعه ،به رشد و گسترش بیرویة جامعه منجر میشود (دانش و بصیری مژدهی.)19 :1387 ،
نقشة  3وضع پوشش گیاهی در اطراف ارومیه را نشان میدهد .وجود فضاهای سبز و زمینهای مستعد کشاورزی نشان
میدهد که توسعة افقی شهر در زمینهای اطراف ،به ازبینرفتن منابع موجود و درنتیجه ناپایداری میانجامد ،گرچه امروزه
رشد بیرویه و بدون برنامة شهر موجب نابودی بخشی از باغ ها و زمینهای کشاورزی مرغوب پیرامون آن شده است .حتی
در صورت نیاز فوری به توسعه نیز باید جهت مناسب توسعه انتخاب شود تا کمترین تلفات منابع در این میان اتفاق افتد.

نقشة  .3توزیع پوشش گیاهی در شهر ارومیه

منبع :نگارندگان1390 ،
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امکانسنجی توسعة درونزا

الگوهای توسعه نباید کنارة کالنشهرها را محو کند یا از بین ببرد .توسعة میانافزا در بستر پهنههای موجود ،به حفظ
منابع محیطی ،تضمین سرمایهگذاری اقتصادی و حفظ بافت اجتماعی منجر میشود و همزمان موجب احیای منطقههای
حاشیهای و متروک نیز میشود .منطقههای مختلف کالنشهری باید راهبردهایی را بهکار گیرند تا توسعة میانافزایی را
مقدم بر گسترش پیرامونی تشویق کنند (دانش و بصیری مژدهی.)35 :1387 ،
برای دستیابی به این مقصود ،میتوان از پتانسیلهای موجود درونشهری استفاده کرد .زمینهای قابلبازیافت
شهری ،زمینهای حاصل از احیا و نوسازی بافتهای فرسوده و قدیمی ،زمینهای رهاشده و بدوناستفاده ،اراضی با
کاربری ناکارآمد شهری (پادگانها ،زندانها و )...و بافتهای حاشیهای و خودروی شهری است .اراضی رهاشدة شهری،
بیشتر در روستا -شهرها و شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از یکصدهزارنفر و زمینهای حاصل از بافتهای فرسوده و
کاربریهای نامناسب ،بیشتر در شهرهای بزرگ و متوسط جای دارند .با بررسی نقشههای طرح جامع شهرهای کشورمان
و آمار کاربریهای زمین در این شهرها ،مشاهده میشود بهطور متوسط حدود  15تا  20درصد از زمینهای یک شهر،
زمین خالی است .شهرهایی که رشد جمعیت بیشتری داشتهاند ،بهدلیل اینکه توسعة شهری در آنها بهطور عمده حالت
توسعة پیرامونی داشته است ،زمینهای خالی بیشتری نیز دارند .وجود زمینهای بالاستفاده و در مواردی زمینهای
قابلبازیابی در شهرهای بزرگ ،ممکن است تصویرهای منفی مانند ویرانی ،مخاطرههای زیستمحیطی و ناامنی را در
ذهن مجسم کند ،اما درواقع ،این نوع زمینها را میتوان فرصتی برای توسعة درونشهری و رونق اقتصاد محلهای یک
شهر بهشمار آورد (فخراحمد و دیگران.)58 :1387 ،
ارومیه بر پهنهای به مساحت  8577/3هکتار گسترده شده است .از کل سطح شهر 5703/2 ،هکتار (معادل 66/5
درصد) زمینهای خالص شهری و  2874/1هکتار (معادل  33/5درصد) باقیمانده ،مساحت زمینهای ناخالص شهری
(مانند زمینهای کشاورزی و باغها ،زمینهای بایر ،حریمها و )...است .در سال  ،1385متوسط تراکم ناخالص جمعیت در
هر هکتار از زمینهای شهر حدود  68نفر است که بیانگر پایینبودن اندازة این پارامتر جمعیتی درنتیجة سطح زیاد
زمینهای غیرخالص شهری در محدودة شهر است.
با توجه به میزان پراکنش زمینهای رهاشده و بدوناستفاده ،زمینهایی با کاربری ناکارآمد شهری (پادگانها ،زندانها
و )...که میتوان برای توسعه از درون بهکار برد ،درنهایت این سیاستها به حرکت هرچه بیشتر شهر بهسوی پایداری
میانجامد .با توجه به محاسبههای انجامگرفته و نقشة  ،4میزان زمینهای بایر در سال  1385برابر  2251/8هکتار است
که  26/2درصد از کل مساحت شهر بهشمار میرود که رقم شایانتوجهی است و درصورت بهکارگیری سیاستهایی برای
استفادة بهینه از آنها میتوان از گسترش افقی شهر جلوگیری کرد .استفاده از این پتانسیلها بهویژه در مناطق مرکزی و
بخش قدیمی شهر ،از زوال و ناکارآمدی این مراکز جلوگیری میکند و سرزندگی دوباره را به بافت شهری بازمیگرداند.

اراضی بایر

26%
74%

سایر کاربریها و اراضی
شهری

نمودار  .1نسبت اراضی بایر شهر در سال 1385

منبع :نگارندگان1390 ،
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مدلهای کمی
بررسی نحوة گسترش فیزیکی شهر ارومیه با استفاده از 

نقشة  .4پراکنش زمینهای بایر شهر ارومیه

منبع :مهندسین مشاور طرح و آمایش1389 ،؛ نگارندگان1390 ،

مدل رشد بیرویة سرانة شهری

یکی از شاخصهای پیبردن به رشد از همگسیخته و الگوی نامنسجم شهری ،بررسی میزان رشد سرانة شهری است.
سرانة شهری از طریق تقسیم مساحت کل شهر به جمعیت بهدست میآید (شماعی.)99 :1389 ،
بررسیهای آماری سالهای  1355تا  ،1385نشانگر آن است که رشد شتابان سرانة شهری ،از  85/2متر مربع در
سال  1355به  147/1متر مربع در سال  1385افزایش یافته است .این روند تغییر در میزان سرانة زمین ،عالوهبر گرایش
به گسترش پراکندة شهر در خالل دهههای اخیر ،عرضة بیرویه و بیش از اندازة زمین را در ارومیه نشان میدهد.
براساس آمار جدول  1میتوان گفت افزایش سرانة زمین شهری ،فقط بهمعنای بهرهگیری جمعیت شهری از ساختارها و
خدمات مطلوب شهری نیست؛ بلکه متأثر از ساختار بیمارگونة شهر است .بافت قدیم و فرسودة شهر درحال متروکهشدن
است و رشد پراکنده و نامنسجم شهری و بافت متخلخل ،گسترش حاشیهنشینی و ظهور بافتهای خودروی شهری،
ادغام روستاهای پیرامون و تخریب باغها و زمینهای زراعی ،گسترش بافت کالبدی و گسترش شهر بر زمینهای مرتعی،
دالیل رشد از همگسیخته و ناپایدار شهری است.
جدول  .1تغییرهای موجود در سرانة شهری در ارومیه ،طی سالهای  1355تا 1385
سال

جمعیت (نفر)

مساحت (هکتار)

سرانة شهری (متر مربع)

1355

164،419

1400

85/2

1365

306،789

3665

119/5

1370

370،646

5215

140/7

1375

435،200

5400

124

1380

500،480

7،136

142/6

1385

583،255

8،578

147/1

منبع :مهندسین مشاور طرح و آمایش 61 :1389 ،؛ نگارندگان1390 ،
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مدل آنتروپی شانون

از این مدل برای تجزیه و تحلیل و تعیین مقدار پدیدة رشد بدشکل شهری استفاده میشود .ساختار کل مدل اینگونه
است:
n

H   Pi  ln Pi
i 1

در رابطة باال:
 :Hمقدار آنتروپی شانون
 : Piنسبت مساحت ساختهشده (تراکم کلی مسکونی) منطقة  iبه کل مساحت ساختهشدة مجموع مناطق
 :nمجموع مناطق
ارزش مقدار آنتروپی شانون ،از صفر تا ( In)nاست .مقدار صفر ،بیانگر توسعة فیزیکی بسیار متراکم (فشرده) شهر
است .درحالیکه مقدار ( In)nبیانگر توسعة فیزیکی پراکندة شهری است .هنگامیکه ارزش آنتروپی ،از مقدار ( In)nبیشتر
باشد ،رشد بیقوارة شهری (اسپرال) اتفاق افتاده است (حکمتنیا و موسوی.)129 :1385 ،
حال برای بررسی میزان و نوع رشد و توسعه در ارومیه داریم:
جدول  .2محاسبة آنتروپی شانون برای سال  1385در شهر ارومیه
Pi  ln Pi

ln Pi

Pi

مساحت ساختهشده (هکتار)

منطقه

-0/3679

-0/9937

0/3702

2111

1

-0/2973

-1/8018

0/1650

941

2

-0/3613

-1/2023

0/3005

1714

3

-0/2967

-1/8061

0/1643

937

4

-1/3232

 Pi  ln Pi 

 Pi  1

5703

کل

منبع :مهندسین مشاور طرح و آمایش64 -30 :1389 ،؛ نگارندگان1390 ،

محاسبهها نشان میدهد در سال  ،1385مقدار آنتروپی  1/3232بوده است؛ درحالیکه حداکثر ارزش
است .نزدیکبودن مقدار آنتروپی به مقدار حداکثر ،بیانگر رشد پراکندة توسعة فیزیکی شهری است.

ln 4  1 / 3862

مدل هلدرن
یکی از روشهای مطرح برای مشخصکردن چگونگی گسترش شهر ،بهویژه گسترش فشرده یا اسپرال شهری ،روش
هلدرن است .جان هلدرن در سال  1991روشی را برای تعیین رشد افقی شهر و رشد جمعیت بهکار برد .با استفاده از این
روش میتوان مشخص کرد چه مقدار از رشد شهر ناشی از رشد جمعیت و چه مقدار ناشی از رشد بیقوارة شهری بوده
است (شماعی.)99 :1389 ،
مراحل معادلهای این مدل بهشرح زیر است (ابراهیمزاده آسمین و ابراهیمزاده:)43 -40 :1389 ،
رابطة )1

A
P

a

در رابطة  1سرانة ناخالص ( )aبرابر است با حاصل تقسیم مساحت زمین ( )Aبر مقدار جمعیت ( .)Pبراساس این رابطه
میتوان گفت کل زمینی که یک منطقة شهری اشغال میکند ( ،)Aبرابر است با حاصلضرب سرانة ناخالص ( )aو تعداد
جمعیت ( .)Pدر آنصورت خواهیم داشت:
A  p *a
رابطة )2
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بررسی نحوة گسترش فیزیکی شهر ارومیه با استفاده از مدلهای کمی

براساس روش هلدرن ،اگر در دورة زمانی  ،∆tجمعیت با رشد  ∆pافزایش یابد و سرانة مصرف زمین به نسبت ∆a

تغییر کند ،معادلة  2به شکل زیر تغییر میکند:
)A+ ∆A= (P + ∆P)(a + ∆a

رابطة )3
A
با جایگذاری معادلة  2و  3و تقسیم آن بر  ،Aنسبت تغییر وسعت محدودة
A
زمانی  ∆tبهدست میآید:

تبدیل به شهر میشود و در فاصلة

 P  a 



 P  a 

رابطة )4

A P a


A
P
a

اکنون معادلة  4کامالً کلی است و هیچ فرضی درمورد رشد یا فاصلة زمانی ارائه نمیدهد .در فاصلة یک سال ،درصد
افزایش  Pو  aاندک است؛ بنابراین ،میتوان از دومین عبارت در معادلة  4صرفنظر کرد .از اینرو ،با پیروی از پارادایم
هلدرن ،معادلة  5بیان میکند که درصد رشد وسعت یک شهر ،حاصلجمع رشد جمعیت و درصد رشد سرانة کاربری زمین
است.
رابطة )5

درصد کل رشد سرانة ناخالص  +درصد کل رشد جمعیت شهر = درصد کل رشد وسعت شهر

برایناساس و مطابق روش هلدرن ،سهم رشد جمعیت از مجموع کاربری زمین (اسپرال) ،از طریق محاسبة نسبت
تغییر درصد کل جمعیت در یک دوره به تغییر درصد کل کاربری وسعت زمین در همان دوره بهدست میآید که بهصورت
زیر بیان میشود:
رابطة )6

درصد کل رشد وسعت شهری  /درصد کل رشد جمعیت = سهم رشد جمعیت

درمورد مصرف سرانة زمین نیز همینطور است.
رابطة )7

درصد کل رشد وسعت زمین شهر  /درصد کل رشد سرانة کاربری زمین = سهم سرانة کاربری زمین شهری

هلدرن براساس مدل رشد جمعیت ،یک مدل عمومی رشد برای تکمیل مدل خود ارائه میدهد.
رابطة )8

p  t   P 1  gρ 

t

که در این معادله P(t) ،جمعیت در زمان  p∘ ،tجمعیت اولیه و  gρمیزان رشد جمعیت در فاصلة زمانی موردنظر است.
برای حل  gρمیتوان از رابطة زیر استفاده کرد:
رابطة )9

 1   Pt 
gρ    ln 

t   P 

از آنجاکه )  ln(1  xدرمورد مقادیر کم تقریباً برابر  xاست ،معادلة  9را میتوان به شکل زیر نوشت:
رابطة )10

 1   Pt 
gρ    ln 

t   P 

چنین شکلی از استنتاج میزان رشد را میتوان برای وسعت زمین شهری ( )Aو سرانة ناخالص کاربری زمین ( )aنیز
نوشت:
رابطة )11

 1   At 
gρ    ln 

t   A 

رابطة )12

 1   at 
gρ    ln 

t   a 

با توجه به این سه معادله برای میزان رشد میتوان معادلة هلدرن را به شکل زیر نوشت:
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gρ  ga  gA

رابطة )13

با جایگذاری فرمول (رابطة  10تا  )12برای میزان رشد و ارتباط مقادیر اولیه و پایان دورة متغیرهای  a ،Pو  Aدر
فاصلة زمانی در معادلة  14خواهیم داشت:
 q 
e 
y 
ln 
  ln    ln  
w 
r
 s 

رابطة )14

که در این فرمول q ،جمعیت پایان دوره W ،جمعیت شروع دوره e ،سرانة ناخالص پایان دوره r ،سرانة ناخالص شروع دوره،
 yوسعت شهر در پایان دوره و  sوسعت شهر در شروع دوره است.
در این وضعیت برای ارومیه داریم:
جدول  .3جمعیت ،سرانة ناخالص و جمعیت شهر در سالهای  1355و 1385
 wیا جمعیت شروع دوره (سال )1355

 164،419نفر

 qیا جمعیت پایان دوره (سال )1385

 583،255نفر

 rیا سرانة ناخالص شروع دوره (سال )1355

85/2

 eیا سرانة ناخالص پایان دوره (سال )1385

147/1

 Sیا وسعت شهر در شروع دوره (سال )1355

 14،000،000مترمربع

 Yیا وسعت شهر در پایان دوره (سال )1385

 85،773،095مترمربع

منبع :مهندسین مشاور طرح و آمایش ،1389 ،جلد  6؛ نگارندگان1390 ،

با جایگزینی این اعداد در رابطة  14داریم:
583255
147 / 1
85773095
()  ln
()  ln
)
164419
85 / 2
14000000

(ln

)ln(3 / 5474)  ln(1 / 7265)  ln(6 / 1266
1 / 2663 0 / 5463  1 / 8126

پس از این ،با استفاده از معادلههای زیر ،سهمهای مربوط به درصد رشد جمعیت و درصد سرانة ناخالص زمین شهری
با تقسیم هردو طرف معادله بر  1/8126بهدست میآید:
1 / 2663 0 / 5463 1 / 8126


1 / 8126 1 / 8126 1 / 8126
%69 / 9  %30 / 1  %100

از مجموع معادلههای باال میتوان نتیجهگیری کرد که  69/9درصد از رشد شهر در فاصلة سالهای  1355تا ،1385
مربوط به رشد جمعیت و  30/1درصد باقیماندة آن ،مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر است که نتیجة آن کاهش تراکم
ناخالص جمعیت ،افزایش سرانة زمین ناخالص شهری و درنهایت ،گسترش افقی ارومیه بوده است .درمجموع ،میتوان
گفت علیرغم وجود ظرفیت باالی زمینهای بازیافتی در شهر ،همواره پاسخگویی به تقاضای زمین ،بهصورت گسترش
فیزیکی محدودة شهر بوده است و نه بازیافت زمین در الیههای بافت داخلی محدودة ارومیه؛ بنابراین ،با توجه به روند
فعلی گسترش شهر تا چندین سال آینده نیازی به افزایش محدودههای موجود شهری وجود ندارد ،اما متأسفانه شاهد
الحاقهای چندین هزار هکتاری به محدودة موجود شهری بدون توجه به زیرساختهای موجود هستیم.

نتیجهگیری
ارائة راهکارهای جدید درمورد گسترش و توسعة شهرها و توجه فراوانی که امروزه به پایداری و توسعة پایدار در
مقیاسهای مختلف بهویژه شهر میشود ،ناشی از سیاستهای توسعة بیرویه در چند دهة اخیر است که به گسترش

مدلهای کمی
بررسی نحوة گسترش فیزیکی شهر ارومیه با استفاده از 
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حومه منجر شده است .نتایج بررسی ارومیه به روشهای مختلف و بهکارگیری مدلهای سنجش کالبدی شهر نیز
نتیجههای مشابهی ارائه داده است .تمام هدف این پژوهش ،معطوفکردن توجه به نحوة توسعه و گسترش ارومیه و ارائة
سیاستها و راهکارهایی برای افزایش فشردگی شهر و حرکت به سوی پایداری است.
با توجه به بررسیهای انجامگرفته ،مساحت  1400هکتاری شهر در سال  ،1355به  8578هکتار در سال 1385
تبدیل شده است .با توجه به افزایش جمعیت در این دوره ،درصد رشد مساحت شهر ،تقریباً دوبرابر درصد رشد جمعیت
بوده است؛ بهطوریکه با وجود  3/5برابرشدن جمعیت شهر در این بازة زمانی ،مساحت شهر به بیش از شش برابر افزایش
یافته است .رشد سرانة شهری نیز در این مدت (بین سالهای  1355تا  ،)1385از  85/2مترمربع در سال  ،1355به
 147/1مترمربع در سال  1385رسیده است .این افزایش بهمعنای بهرهگیری جمعیت شهری از ساختارها و خدمات شهری
مطلوب نیست؛ بلکه متأثر از ساختار بیمارگونة شهر است .بافت قدیم و فرسودة شهر درحال متروکهشدن است و رشد
پراکنده و نامنسجم شهری و بافت متخلخل ،گسترش حاشیهنشینی و ظهور بافتهای خودروی شهری ،ادغام روستاهای
پیرامون و تخریب باغها و زمینهای زراعی ،گسستگی بافت کالبدی و گسترش شهر بر زمینهای مرتع ،دالیل رشد از
همگسسته و ناپایدار شهری است.
محاسبة ضریب آنتروپی نیز بیانگر گسترش پراکندة شهری است ،اما تصمیمگیری درمورد ساختار شهر ،مثالً توسعة
پراکنده ،توسعة ساخت تکمرکزی یا چندمرکزی فقط با استناد به این شاخصها ،امکان خطا را افزایش میدهد .این
شاخصها در ترکیب با شاخصهای دیگر مانند ضرایب موران و گری ،ساختار شهری را بهطور دقیقتری بیان میکنند.
بررسی متناسببودن اندازة گسترش شهر با جمعیت در تقریباً سه دهة اخیر ( )1385 -1355با استفاده از مدل هلدرن،
بیانگر این نکته است که در این بازة زمانی 69/9 ،درصد از گسترش ارومیه با رشد جمعیت هماهنگ بوده و  30/1درصد
گسترش فیزیکی ،ناشی از رشد بیقواره و ناموزون (اسپرال) شهر بوده است.
در اینجا ،ضرورت استفاده از راهکارهای شهر فشرده برای جلوگیری از گسترش اسپرال شهر و افزایش فشردگی و
درنتیجه افزایش پایداری شهری آشکار میشود؛ برای نمونه 2251/8 ،هکتار از زمینهای ارومیه را در سال 1385
زمینهای بایر شهری تشکیل دادهاند که حدود  26/2درصد از مساحت شهر بوده است .با بهکارگیری سیاستهای مناسب
مدیریت شهری و هدایت توسعة فیزیکی شهر میتوان از رشد افقی آن در چند سال آینده جلوگیری کرد و سیاست توسعة
درونزا را در دستور کار قرار داد.
پیشنهادها
 استفاده از  2281/8هکتار از زمینهای بایر در محدودة شهری برای کاربری مسکونی و سایر کاربریهای
خدماتی مورد نیاز در ارومیه؛
 افزایش تراکم شهری در بیشتر نواحی شهر که هنوز حتی با پیشنهادهای طرحهای فرادست ،یعنی  120نفر در
هکتار فاصله دارد؛
 تعیین محدودههای رشد شهری بهمنظور جلوگیری از توسعههای بیرویه در بستر زمینهای کشاورزی و فضاهای
سبز که بهعنوان تنفسگاه شهر عمل میکنند؛
 اتخاذ سیاستهای کارآمد مدیریت شهری بهمنظور درنظرگرفتن سه موضوع تراکم ،حملونقل عمومی و کاربری
اراضی که بر فرم شهری ارومیه در مقیاس کالن تأثیرگذارند؛
 انتقال اراضی با کاربریهای ناکارآمد شهری از قبیل ارتش در محدودة میدان ایالت و ...به خارج از شهر و
اختصاص آنها به کاربریهای محرک بافت قدیمی؛
 اتخاذ راهکارهای تشویقی مانند توجه به انواع گونههای مسکن و انواع قشربندی اجتماعی در محدودة بافت
قدیمی برای بازگرداندن سرزندگی به این نواحی و جلوگیری از گریز جمعیت بهسوی حومهها.

1394  پاییز،3  شمارة،47  دورة،پژوهشهای جغرافیای انسانی
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