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شاهر   فارم  ناوع  شاهر،  پایاداری  باا  ارتباب در شهری دانشمندان برای ویک  بیست قرن حیاتی موضوعات از یکی

 میازان  در مها   نقشای  شاهر  شاکل  و فضایی فرم از آگاهی است. درنتیجه، نشینی حومه و( پراکنش یا فشردگی)

 باا  آنجاکه از شهر رشد الگوی کند. می شایانی کمک شهری های محیا بهبود به و دارد شهری ریزان برنامه موفقیت

 و شهری ریزی برنامه در مه  های موضوع از دارد، سروکار زمین یعنی انسان دسترس در مناب  محدودترین از یکی

دادن پژوهش حاضر، بررسی وضعیت تراک   انجام است. هدف از شهری پایدار توسعة در اساسی معیارهای از یکی

و فشردگی شهری در ارومیه و روند رشد و توسعة فیزیکی شهر است تا با استفاده از نتایج آن بتاوان باه راهبارد و    

های هلدرن، آنتروپی شانون و درجة تجما    منظور از مدل الگویی مناسب برای توسعة آیندة شهر دست یافت. بدین

صورت افقای و پراکناده توساعه     ند توسعة شهر استفاده شده است. نتایج نشان داد شهر ارومیه بهبرای بررسی رو

شود.  سازی شهری پیشنهاد می های فشرده عنوان یکی از راه ها به پیدا کرده است؛ بنابراین، سیاست اختالب کاربری

نسون استفاده شده است که با توجاه باه   ها نیز از مدل تعیین تنوع اتکی برای بررسی وضعیت تنوع و اختالب کاربری

 است. در بدترین وضعیت قرار گرفته  3در بهترین و منطقة  4این شاخص منطقة 

 سازی شهری. ها، تراک ، شهر ارومیه، گسترش فیزیکی، متراک  اختالب کاربری ها: کلیدواژه
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   مقدمه

ا با مشکالت متعددی مواجه سـاخته اسـت،   افزایش جمعیت شهرنشین و گسترش سریط شهرها بیشتر کشورهای جهان ر

محیطـی بسـیاری از منـایق شـهری      اجتماعی و زیست-های شهرسازی بلکه مسالل اقتصادی تنها سیاست که نه یوری به

هـای   توان به رشد پراکندة شهری، عـدم تعـادل   ( که از جملة آن می163: 1387تحت تأثیر این پدیده بوده است )قربانی، 

محیطی، مصرف بیشتر انـرهی، توسـعة    های زیست د در قیمت زمین و مسکن، خزش شهری، آلودگیفضایی، نوسان شدی

وساز رفـتن اراضـی مرغـوب کشـاورزی، چندبرابرشـدن       ها، به زیر ساخت های زیرساخت ریزی، افزایش هزینه بدون برنامه

رسانی اشاره کرد )رهنمـا   خدماتهای  های شهر و دشواری تراکم در حاشیه های کم گیری بافت های شهری، شکل محدوده

هـا و   هـا، نظریـه   حـل  ساختن آثار منفی گسترش پراکندة شهرها، پیشنهادها، راه منظور بریرف (. به93: 1387زاده،  و عباس

عنـوان نظریـة هـزارة سـوم و جـایگزینی بـرای مکاتـب و         نظریات گوناگونی مطرد شده است. نظریة توسـعة پایـدار بـه   

-رش هماهنگ درون و بیرون شهرها را در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، مـدیریتی و کالبـدی  های قبلی، گست اندیشه

تـرین الگـوی فـرم     (. پس از جنگ جهانی دوم، عمده5: 1390ویسی،  داند )اهلل فضایی، شرط الزم برای توسعة متوازن می

شـده و   هـای محیطـی پخـش     عرصهای در  صورت تراکم کم و گسترش حومه شهری، فرم شهر ماشینی بوده است که به

(. این نوع توسعة منفی 22: 1381پور،  ونقل شهری شود )مدنی ترین وسیلة حمل موجب شده است خودروی شخصی عمده

وجوی الگوی شهر پایـدارتر باشـند و بـا گـرایش بـه فـرم        در جست 1970سبب شده است تا کشورهای پیشرفته از دهة 

های مؤثری بردارند )پوراحمـد   ها و کاهش فواصل بین محل کار و زندگی گام ربریسازی شهر، از یریق ترکیب کا فشرده

های فضای شهری است که همـواره یکـی از اصـول مبنـایی در      ترین ویژگی (. تراکم یکی از مهم51: 1391و همکاران، 

اکم جمعیتـی شـهرها و   های بیشتر اندیشمندان مسالل اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهری بوده است. افزایش تـر  دیدگاه

گسـیختة   ویژه شهرسـازی مدرنیسـم و گسـترش لجـام     دنبال آزمون الگوهای مختلف شهرسازی، به گرایش به این امر، به

زیسـت در دهـة آخـر قـرن      المللـی محـی    های بین نشینی در کشورهای پیشرفته ظهور یافته و با برگزاری کنفرانس حومه

است. ایدة افزایش تراکم بر این استوار اسـت کـه تـراکم بـاال بسـیاری از مسـالل       بیستم به پارادایمی جهانی تبدیل شده 

عنوان عامل اصلی  کند و در این راستا از اتالف زمین به ها را حل می ویژه زمین و هزینه ها به موجود در ارتباط با محدودیت

شود و این امر بـه نوبـة    ای شهری منجر میه ها به افزایش زیرساخت کند. تراکم یبیعی و حیاتی توسعة شهرها جلوگیری می

عبارت دیگـر، میـزان    ها نیز دلیل دیگری بر این تمهیدات است؛ به دهد. توان بالقوة موجود در بافت خود خدمات را افزایش می

از شـود.   شـکل مطلـوب اسـتفاده نمـی     هاست و به های شهری فراتر از نیاز ساکنان محدوده زیادی از امکانات موجود در بافت

(. یکـی از  17: 1382خواه،  های موجود استفاده کرد )ادب رو، نیازی به توسعة حواشی نیست و باید از امکانات اضافی بافت این

 اسـت. در  1هـا  ها، استفاده از شیوة اخـتالط کـاربری   برداری حداکثر از امکانات درون بافت منظور بهره های مورد استفاده به راه

 و اسـت  شـده  پیشـرفته تبـدیل   کشورهای در مهم ریزی برنامه الگوی یک به کاربری ة اختالطتوسع گذشته، دهة چند یول

 هـر  معنـای  بـه  ( و69 :1392است )جوادی و همکـاران،   شده محسوب نوین و شهرسازی هوشمند توسعة در کلیدی جزلی
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1. Mixed land use 
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 هـای  فروشـگاه  بـاالی  مسـکونی  واحـدهای  مثـال  بـرای ) صـورت عمـودی   بـه  است ممکن که هاست کاربری از ترکیبی

 مشترک ،(فروشی کاربری خرده با دیگر قطعة مجاورت در مسکونی با کاربری زمین قطعه مثال برای) افقی ،(فروشی خرده

مشخص در هـر   زمین یک) زمانی( و دهند میانجام  دورکاری یا خوداشتغالی خانه در که مثال کسانی برای) مکان یک در

 (.Hoppenbrouwer et al., 2005: 970-971شوند ) بترکیباشد(  کاربری یکزمان متعلق به 

 و هویـت سیاسـی   اعطـای  خـدمات،  گسـترش  مهاجرپذیری، یبیعی جمعیت، رشد با داشتن ارومیه اخیر، های سال در

 عمرانـی  هـای  برنامـه  در شـهر،  دولتـی  مختلف های ارگان توس  زمین استان، واگذاری مرکز عنوان به شهر این به اداری

 کالبـدی  و جمعیتـی  تحـوالت  یبیعی مساعد دچار محی  درنهایت و کشور سیاسی و اقتصادی -اجتماعی تتغییرا کشور،

 5939 ( از1385-1365) سـال  بیسـت  فاصلة در مهندسان مشاور محاسبات مبنای بر هم شهر مساحت. شده است زیادی

 و ایـن  اسـت  شـده  افـزوده  شـهر  اولیة مساحت به درصد 95حدود  مدت یی این که رسیده است هکتار 8577 به هکتار

 ازدحـام  سـیمای شـهر،   نابسـامانی  پراکنـده،  شـهری  رشـد  شهری، گسستگی بافت مسکن، و زمین کمبود موجب عوامل

 و مسـکونی  بـه فضـاهای   مطلـوب  کشـاورزی  هـای  زمین تبدیل ،(شهر مرکز ویژه در به ترافیک تراکم) شهری وآمد رفت

 مخـایره  بـه  را شـهری  زیست محی  یبیعی، های قابلیت و امکانات ابودین و نااندیشیدة شهری وسازهای ساخت صنعتی،

توجـه   شهری ریزی برنامه در کارکردهای اساسی از یکی به اینکه توجه با .است داشته دنبال را به شهر ناپایداری و انداخته

 های توسعة درون شـهر  کارگیری روش شهری و به یراحی مناسب ریزی، برنامه است، لزوم شهر فیزیکی به رشد و توسعة

درنتیجـه،   .شود می احساس شدت به شهری پایداری و کشاورزی های زمین رفتن و ساز زیرساخت به از جلوگیری منظور به

شود و یـک   های مختلف محاسبه می های کمی در دوره در این پژوهش درجة پراکنش و فشردگی ارومیه براساس شاخص

 شود. شهری انتخاب و پیشنهاد میسازی  سیاست بهینه در راستای متراکم

 

 مبانی نظری

تدریج واقعیاتی همچون فزونی  شود. شهرها به های مهم عصر نوین زندگی اجتماعی تلقی می توسعة شهری از جمله پدیده

کننـد. درنتیجـه، رویکردهـای مختلـف      عنوان بخشی از حیات کنونی خود تجربه مـی  جمعیت و تراکم کاال و فعالیت را به

یافتن با اشکال نوین مناسبات اقتصادی و اجتمـاعی را   شهری، حذف تدریجی شبکة سنتی زندگی شهری و انطباقتوسعة 

 گسـترش  دوگانـه  فرایند یک صورت به شهر هر (. رشد52: 1382کنند )موسوی،  حل ممکن درمان تجویز می عنوان راه به

 از جداگانـه  و متفـاوت  کالبـدی  روش دو ایـن  از داماست. هرکـ  مجدد سازماندهی و درونی رشد یا فیزیکی رشد و بیرونی

 رشـد  و شـود  مـی  ظاهر افقی گسترش اصطالد به یا محدودة شهر افزایش شکل به بیرونی کند. گسترش می ایجاد دیگری

 .Hess, 2001: 4)شود ) می نمایان شهری فشرده رشد الگوی و شهری جمعیت ریزی درون صورت به درونی

وارد ادبیـات   1«اسـورال » شـکل   قـرن اخیـر بـه    اصطالحی اسـت کـه در نـیم   « فقی شهرگسترش ا»رشد افقی شهر: 

کـه در اثـر اسـتفادة     گـردد؛ زمـانی   های شهری شده است. سابقة کاربرد این اصطالد به اواس  قرن بیستم بازمی پژوهش
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1. Sprawl 
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)پوراحمد و همکـاران،   ها، بس  فضاهای شهری در آمریکا رونق گرفت رویه از خودرو شخصی و توسعة سیستم بزرگراه بی

یـور عمـده    شهرها، تحت شرای  بـازار و بـه   1تراکم معنی الگوی گسترش کالبدی کم رویی شهری به (. پراکنده51: 1391

و الگوهای کاربری  3رویة بیرون شهر یا گسترش بی 2آمیز عبارت دیگر، رشد شتاب درون اراضی کشاورزی ایراف است؛ به

رویة انرهی و زمین است و همچنین نیازمند سهم زیادی از جاده برای  اتومبیل و مصرف بی که وابسته به 4تراکم زمین کم

 (.118: 1392توسعة خدمات است، گسترش افقی تعریف شده است )مشکینی، 

( شهر فشرده را پیشنهاد کردند 1973های لوکوربوزیه از شهر درخشان، دانتزینگ و ساعتی ) دنبال ایده : به5شهر فشرده

ها ارتقای کیفیت زندگی، اما نه با هزینة نسل آینده بود. هدف اصلی این ایده خلق شهرهایی با فشـردگی و   یکرد آنکه رو

(. شـهر فشـرده،   160: 1390الـدینی و همکـاران،    تراکم باال اما به دور از مشکالت موجود در شهر مدرنیستی است )سیف

ونقل عمـومی همـراه بـا تراکمـی کـه سـبب تشـویق         ری و حملسوا روی، دوچرخه شهری است با فرم مناسب برای پیاده

درصـد یـول    70شود. ویژگی اصلی آن، تراکم و ترکیب کاربری اراضی اسـت و اسـتفاده از آن تـا     تعامالت اجتماعی می

تـوان بـه    (. از جملـه مزایـای شـهر فشـرده مـی     92: 1382دهد )مثنـوی،   شدة داخل شهری را کاهش می های یی فاصله

جویی در مصرف سوخت و استفادة  های کار و اوقات فراغت به همدیگر و درنهایت صرفه ردن امکانات و فرصتترک نزدیک

 :Zagorskas et al., 2006هـای شـهری )   های شهری و محافظت از اراضی کشاورزی و روستایی حاشیه بهینه از زمین

ونقـل عمـومی و    پویایی در اثـر افـزایش حمـل   های فرسوده و اراضی متروکه، افزایش تحرک و  (، نوسازی ساختمان187

 (.TURSKIS et al., 2006: 187ها اشاره کرد ) ایجاد نشاط اجتماعی با اختالط کاربری

: در تمام شهرهای جهان گسترش و توسعة شهر در جهات عمودی و افقی یکی از عوامل مـورد توجـه   6رشد هوشمند

یور دقیق، کـاربرد ایـن    دبیات علمی قدمتی کمتر از صد سال دارد. بهریزان شهری است. این مبح  در ا مدیران و برنامه

رویه از خودرو متداول شد و بخش اعظم اعتبارات شهری به  که استفادة بی اصالد از اواس  قرن بیستم متداول شد؛ زمانی

ریـزان   نامـه ، بر1970(. در اوایـل دهـة   Hess, 2001: 4ها و بس  فضاهای شهری سـوق یافـت )   سوی گسترش بزرگراه

ریزان اجتماعی ایدة شهرها و اجتماعات فشرده را گسترش دادند. بعد از آن پیتر کالتورا که یک معمار  ونقل و برنامه حمل

ونقـل عمـومی،    بود، این موضوع را در میان عامة مردم بس  داد و ایدة روستا شهری را مطرد کرد که تأکیدش بـر حمـل  

 .(Anderson, 2006: 1استفاده از خودرو بود ) سواری به جای روی و دوچرخه پیاده

 ای پایـه  و اصـلی  هـای  کـاربری  به اتکا با شهری های کاربری ترکیب بر مبتنی شهری توسعة : رویکرد7مختل  توسعة

 در شـهری  هـای  کـاربری  پـذیری  رقابت ارتقای پایدار، توسعة نوشهرگرایی، شهری نظیر توسعة جدید مفاهیم بین از شهر،

 شهری ساکنان سالمت و اجتماعی رفاه بهبود شهری، ترکیبی های یرد کلی هدف. است شده تولید شهری دهوشمن رشد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Low-density expansion 

2. Premature Growth 

3. Outward expansion 

4. Low-density 

5. Compact City 
6. Smart Growth 

7. Mixed land use 
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 فروشـی،  خـرده  مثـال  برای) تجاری های کاربری از ترکیبی هر معنای به مختل  . توسعة(1392 همکاران، فرجام و. )است

 مثـال  بـرای ) عمـودی  صـورت  بـه  اسـت  نممکـ  کـه  اسـت  مسکونی همانند غیرتجاری های کاربری و( تفریحی و اداری

 شـوند  ترکیـب ( فروشی خرده مجاورت در مسکونی کاربری) افقی یا( فروشی خرده های فروشگاه باالی مسکونی واحدهای

 یک در مختلف های کاربری تمرکز بر مبتنی شهری توسعة از شکل یک از اساس ها کاربری اختالط .(21: 1390وحیدی، )

 درواقـط  مکـانی  ریـزان  برنامـه  نظر از و هاست کاربری مکانی ارتباط و چیدمان در جدیدی ردرویک و است مشخص منطقة

 نحـوة  کـاربری  اخـتالط  کلـی،  یـور  . بـه (1392 همکـاران،  جـوادی و )اسـت   پایدار توسعة به رسیدن برای مهمی وسیلة

 :شود می تقسیم هگون دو به که است شهری گوناگون کارکردهای از ترکیبی صورت به زمین از برداری بهره

 شهری؛ مختل  کاربری .1

 بافتی. درون مختل  کاربری .2

شهری و تغییر و  شهری و برون های متعددی در زمینة نحوة رشد و توسعة شهرها و فضاهای درون مطالعات و پژوهش

 شود. ها اشاره می ها صورت گرفته است که در ادامه به تعدادی از آن تحوالت آن

 از: انـد  عبـارت  کـه  انـد  برشـمرده  شکل شـهری  یا رشد چگونگی برای مختلف بعد هشت (2001) همکاران و گالستر

 کـه ایـن   زمـانی  معتقدند ها مجاورت. آن و ترکیبی بودن، کاربری ای هسته بندی، خوشه مرکزیت، پیوستگی، تمرکز، تراکم،

 بـاال  شـهر  یـک  در این ابعـاد  هک زمانی برعکس و شود می افقی و رشد گسترده دچار شهر باشند، پایین در سطحی الگوها

 از اسـتفاده  با ( شاخصی2002افقی ) پراکنش همکاران برای و اوینگ دارد. کالبدی فشردگی آرام و رشدی شهر این باشد،

 و هوانـگ  انـد. همچنـین،   آورده وجـود  دسترسی به میزان و فعالیت توان ها، همسایگی مسکونی، شدت تراکم فاکتور چهار

 فضـای  تخلخل )نر  تمرکز، پیچیدگی، از: فشردگی، اند عبارت که اند برشمرده شهر شکل برای بعد ( پنج2007همکاران )

 فشردگی از پراکنش درجة محاسبة برای (2005تسای ) اند. داده اراله کمی های مدل ابعاد این از برای هریک تراکم. باز( و

( 2000کیتی ویلیـامز )  .استفاده کرده است تجمط درجة و متعادل توزیط تراکم، درجة متروپل، کمی یعنی اندازة متغیر چهار

تـأثیرات افـزایش تـراکم سـاختمانی بـر      « سـازد   هـا را پایـدارتر مـی    سـازی شـهرها آن   آیا فشرده» در پژوهشی با عنوان

زیست، اقتصاد و کیفیت زندگی مردم در شهرهای انگلستان را بررسی کرده است. در ایـن پـژوهش مشـخص شـد      محی 

( در 2013استفادة پایدار از زمین، افزایش تحرک و پویایی و برخی مزایای اقتصادی است. بوردولویی و همکاران )مزایای 

هـای   یکاربرفاکتورهای مهم « کمیت پذیرکردن تنوع کاربری اراضی در زمینة کاربری مختل  زمین»پژوهشی با عنوان 

بـر سـفرهای    مـؤثر . کاربری مخـتل  یکـی از عوامـل مهـم و     اند عمومی بررسی کرده ونقل حملیر آن را بر تأثمختل  و 

گذشته در زمینة روابـ  بـین    مطالعات ویژه برای اهداف کاری است و این از عمومی و غیرموتوری، به ونقل حملبر  مبتنی

الگوی مقیاس، توزیط و »( در پژوهشی با عنوان 2014بکزیانگ و همکاران ) .است سفر آشکار های مختل  و رفتار یکاربر

اند. کاربری مختل  زمـین تنـوع و سـرزندگی     کاربری مختل  در چین را بررسی کرده« کاربری مختل  در منایق مرکزی

یژه در منایق مرکزی شهرها که تمایل به توزیط مختل  و متمرکز و بهدهد و همچنین تراکم جمعیت را  یمشهری را ارتقا 

سـازگار  زیسـت   ی بـا محـ   فشردهشهر یا آ» ی با عنوانپژوهش( در 2011)یگن و همکاران گادهد. کارل  دارند افزایش می

کـه تـراکم    یزمـان اند.  را بررسی کرده ونقل حملیستم سمحیطی  یستزی عملکردهایرات شهر فشرده بر بهبود تأث«  است

یشـتری از  بی ارسـازگ یابد،  یوآمد کاهش م یول رفت یانگینم چونشود،  یمیط توزمتوازن درون شهرها  یور بهها  یتفعال
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گذارد.  یم یرتأثین زم اجارة و دستمزدها یمتق یرو تراکم یشافزا یاستس آید. همچنین، یموجود  محیطی به یستزلحاظ 

 اقتصـاد  های چالش: چینی فشرده شهرهای برای پایدار شهری فرم» عنوان با پژوهشی در (2008همکاران ) و چن هایان

 شهرنشینی روند به توجه با چین بلندمدت پایداری برای زمین ذخیرة اند که کردهرا بررسی  موضوع این «سریط شهرنشینی

 محـور -پیـاده  عـابر  زنـدگی  مخـتل  و  هـای  کاربری باال، نسبی چگالی از یریق فشرده شهرهای. است حیاتی آن، سریط

( در 2006یـل وارد ) هیـوگ م . اسـت  شـده  پیشـنهاد  شـهری  پایدار ریزی برنامه برای حل راه یک عنوان به و شده شناخته

راهبردی ارزیـابی   های برنامه بررسی یریق از کانادا را و انگلستان و کشور هاپن در سه شهری مهار های پژوهشی سیاست

 درکـل بـر   و انـد  شـده  محدود یا تشویق منظور توسعه که به منایقی مکانی های بر ویژگی شهری کرده است. نظریة مهار

 ( نیـز 2013لوکـا سـالواتی )  . کنـد  مـی  تأکیـد  متـراکم  توسـعة  بـه  وابسـته  های سیاست و گسترش قابل های زمینه عرضة

 یـک  کنـد و در آن  یمـ ی بررسـ اروپا را  جنوب پراکندة فشرده و در منایق یشهر درونتوسعة  مدت ییوالنهای  سازوکار

 بـه  یفشـردگ  راتـی از ییتغاگـر   کند که ید میتأکوی بر این موضوع  دهد. یم نشان را یدرون و کامل یشهر رشد شاخص

 .داشـت  یمخـواه  یـک مورفولوه و یاجتمـاع -یاقتصـاد  مختلـف  هـای  یژگـی و بـا  ییشهرهایجاد شود، ای پراکندگسمت 

تـراکم و پراکنـدة منـایق شـهری آثـار متعـدد و مخربـی بـر          ( با توجه به اینکه توسـعة کـم  1382پورمحمدی و قربانی )

عنوان یکـی از عوامـل مهـم     به« شهر فشرده»یا « فضاهای شهری سازی متراکم»زیست و نواحی شهری دارند، بر  محی 

های شهری، تأکید بر دسترسـی   اند. در شهر فشرده، استفادة مطلوب و مختل  از زمین دستیابی به توسعة پایدار تأکید کرده

( معتقدنـد  1383پیاده و دوچرخه و کاهش استفاده از خودرو اولویت اساسی در توسعة شهری دارنـد. بحرینـی و تقدسـی )   

هـای   بندی رایج باید جای خود را به توسعة فضاهای مختل  و چندمنظوره و متراکم بدهد و توسـعه  مقررات سخت منطقه

ای برای رسـیدن بـه    یا متراکم وسیله« شهر فشرده»حل  بعدی باید داخل مرزهای موجود شهر صورت گیرد؛ بنابراین، راه

بـرای   ،«شـهری  مطلـوب  تـراکم  تعیـین  مـدل » عنـوان  پژوهشـی بـا   ( در1388کریمی و همکاران ) توسعة پایدار است.

الـدینی و همکـاران    سـیف  انـد.  کـرده  تأکیـد  شهری تراکم مؤثر بر اقتصادی و اجتماعی کالبدی، اصلی عوامل کردن کمی

 در را فشـرده  شهر ةاید به توجه ضرورت اند تا کرده پایداری مرور مفاهیم را با ها آن رابطة و های شهری فرم ( انواع1390)

 سنجیده شده و آمل فرم شهری توسعه، الگوی ساماندهی هدف با همچنین،. کنند تبیین پایدار شهری توسعة های گفتمان

 تـراکم،  شـانون،  آنتروپی های تکنیک از گیری ( با بهره1393قدمی و همکاران ). است شده مشخص شهر گسترش الگوی

 شانون آنتروپی مدل نتایج. اند را تحلیل کرده تهران فضایی شهر-کالبدی رشگست چگونگی Hot Spot مدل و تی آزمون

هـای کمـی    ( نیز مدل1392جوادی و همکاران ). است پراکنده رشد الگوی دارای تهران شهر دهد می نشان Hot Spot و

 برای مفهومی چارچوب یک ارالة ضمن تحقیق، این تهران بررسی کردند. در 7ها را در منطقة  گیری اختالط کاربری اندازه

 است. شده اراله مکانی های تحلیل و ها شاخص پایة بر ارزیابی یک مدل شهری، های کاربری اختالط آثار ارزیابی

 

 روش پژوهش

. اسـت  آن چهارگانـة  منـایق  و ارومیه شهر آماری جامعة. است تحلیلی-توصیفی آن بررسی روش و کاربردی تحقیق نوع

هـای   تفصیلی ارومیه و نقشه و جامط یرد مسکن، و نفوس عمومی سرشماری تفصیلی نتایج ریقی از نیاز مورد ایالعات
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میـزان پراکنـدگی و    3و شـاخص تجمـط   2، آنتروپی شانون1های هلدرن دست آمده است. با استفاده از مدل  وضط موجود به

شـهری سیاسـت اخـتالط    رویـی   گسترش افقی شهر محاسبه شده است. در راستای حـل مشـکالت مربـوط بـه پراکنـده     

هـا در منـایق    شود. برای بررسی و سنجش تنوع و وضعیت اختالط کاربری سازی شهر پیشنهاد می ها برای فشرده کاربری

 استفاده شده است. 4چهارگانة شهر نیز از شاخص اتکینسون

 

 محدودة مورد مطالعه

 در تقریبـاً  کیلومترمربـط  60 حدود مساحتی که با است غربی آذربایجان استان مرکز و ارومیه شهرستان مرکز ارومیه شهر

 (.122: 1388 هموانژاد،) است داشته جمعیت نفر 667499 بال  1390 سال است و در شده واقط استان میانة

 

 . موقعیت شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی1 شکل
 1394 غربی، منبط: سالنامة آماری استان آذربایجان

 

 1390تا  1355جمعیتی شهر ارومیه از سال -ی کالبدیها یژگیو. 1 جدول

 سال جمعیت مساحت شهر

1444 164419 1355 

3665 306789 1365 

5215 370646 1370 

7136 
435200 1373 

 هکتار مصوبة شورای عالی 1200الحاق 

7650 583255 1385 

8367 667499 1390 

 1386منبط: یرد جامط شهر ارومیه،                         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Heldern 
2. Shannon’s Entropy Model 
3. Accumulation Index 
4. Atkinson 
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منظور بررسـی وضـعیت پراکنـدگی و فشـردگی شـهری در ارومیـه معرفـی         شده به کاربرده های به در این بخش، مدل

 شود. می

 .دشـو  یاسـتفاده مـ   یشـهر  ةقـوار  یرشد ب ةدیمقدار پد نییتع و لیتحل و هیتجز یمدل برا نیا : از1ضریب شانون

 است: 1اختار آن به شرد رابطة س

  آنتروپی مطلق (1)

بـه کـل مسـاحت     i ة( منطقیمسکون یشده )تراکم کل نسبت مساحت ساخته Pi ،شانون یمقدار آنتروپ H ،1رابطة  در

 . مقدار صفراست Ln(n)تا  صفر ( ازH) شانون آنتروپی مقدار منایق است. ارزش مجموع n و مجموع منایق ةشد ساخته

 شـهری  پراکنـدة  فیزیکـی  توسعة بیانگر Ln(n) مقدار که درحالی است، شهر (فشرده)متراکم  خیلی فیزیکی توسعةبیانگر 

 است.

 .اسـتفاده از روش هلـدرن اسـت    یشـهر  ةقوار یب ن رشدکرد مشخص یبرا یاساس یها از روش یکی هلدرن: مدل

ـ با اسـتفاده از ا  .کار برد به تید جمعشهر و رش یافق نسبت رشد نییتع یرا برا یروش 1991هلدرن در سال  جان روش  نی

. بـوده اسـت   یشـهر  ةقوار یاز رشد ب یناش و چه مقدار تیاز رشد جمع یمقدار از رشد شهر ناش چه کردمشخص  توان یم

 (.129: 1385 )سرایی، استفاده کرده است نیناخالص زم ةروش از فرمول سران نیدر ا یو

 

 ییو پـراکنش را براسـاس سـاخت فضـا     ینسـبت فشـردگ   ایو اشتغال  تیتجمط جمع ةبعد، درج نیا :تجم  ةدرج

 .شود یاستفاده م 3یو گر 2موران بیشهر از ضر کیتجمط  ةدرج یریگ اندازه ی. براکند یمشخص م

ی اتوکرولیشن فضـایی اسـت. ایـن آمـاره     ریگ اندازه: آمارة موران یکی از بهترین معیارها برای ضریب موران -

 :شود یمسبه محا 2رابطة  صورت به

(2)  

 
های  شود. ارزش است و شبیه ضرایب رگرسیونی تعریف می jو  iمحاسبة مجاورت فضایی بین ناحیة  Wijمنایق و  nکه 

دهندة اتوکرولیش مکـانی قـوی منفـی     نشان -1های نزدیک به  دهندة الگوهای فضایی قوی و ارزش + نشان1نزدیک به 

های نزدیک به صفر، نبود الگـوی   های منفی است و ارزش گزینی در نزدیکی ارزش است و باالترین عدد متمایل به مکان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Shannon’s Entropy Model 

2. Moran 

3. Geary 
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قطبی است و هرچه مقدار آن کاهش یابـد، الگـوی    + الگوی کامالً متمرکز یا الگوی تک1دهد. مقدار  فضایی را نشان می

الگـوی تصـادفی اسـت و     که مقدار آن به صفر برسد بیـانگر  رود. هنگامی بودن پیش می رشد شهر نیز به سمت چندقطبی

 (.Tsai, 2005دهد ) نیز الگوی گستردة )پخش( شهر را نشان می -1مقدار 

ـ گ انـدازه درست همانند ضریب موران، نسبت گـری نیـز بـرای     (:Geary Ratioضریب گری ) ی اتوکرولیشـن  ری

کـار  کـه در ضـریب مـوران بـه    بر انحراف از میـانگین   دیتأک(، اما به جای 232: 1381)لی و وانگ،  رود یمکار فضایی به

 3صـورت رابطـة   . فرمول این ضـریب بـه  شود یم، در این ضریب اختالف هر ناحیه نسبت به ناحیة دیگر سنجیده رود یم

 :شود یممحاسبه 

(3)  

متوسـ  جمعیـت یـا     j، Xجمعیت یا اشتغال ناحیـة   i ،Xjجمعیت یا اشتغال ناحیة  Xiتعداد نواحی،  Nدر این رابطه، 

تـر بیـانگر    شود که مقدار پـایین  تنظیم می 2و  0کند. این ضریب بین  را مشخص می jو  iوزن بین ناحیة  Wij اشتغال و

 (.124: 1387زاده،  تجمط بیشتر و مقدار باالتر بیانگر پراکنش بیشتر است )رهنما و عباس

کـرد   بندی دسته ختلفم مفاهیم براساس توان می را ها کاربری اختالط ارزیابی های شاخص: 1شاخص اتکینسون

(Urban land Institute, 1987; Song & Knaap, 2004; Hoppenbrouwer et al., 2005 چـارچوب .)  مـدل 

. 1دهنـد:   مـی  قـرار  نظـر  مـد  را مکـانی  شـاخص  یور عمده سه تنوع به مختلف های شاخص و ها کاربری اختالط ارزیابی

یافته  های اختالط ی واحدهای مسکونی در دسترسی به سایر فعالیتدهندة مقدار راحت بودن(: نشان پذیری )نزدیک دسترسی

(: توزیـط  نحوة) پخش . الگوی3است؛  کاربری اختالط مقدار یا حجم دهندة نشان(: تراکم) . کثرت2هاست؛  و مورد نیاز آن

ارتباط بین ابعاد ، 2در جدول  .است تحلیل محدودة مورد در مختلف های کاربری قرارگیری و آرایش چگونگی دهندة نشان

 شود. های ارزیابی اختالط کاربری اراله می چهارگانه با مقیاس مکانی و شاخص
 

 ی ارزیابی اختالب کاربریها مؤلفهارتباب  .2 جدول

 مقیاس جغرافیایی های ارزیابی شاخص 

 منطقه/شهر ناحیه محله ساختمان تنوع تراکم پذیری دسترسی بعد

    *  *  اک مکانیاشتر

 * * *  * * * افقی

   * * * *  قالم

   * *  *  زمان

 Hoppenbrouwer et al. (2005): منبط 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Atkinson 
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 جز به ها کاربری همة شامل) غیرمسکونی و مسکونی های کاربری مثالً کاربری دسته دو برای ممکن است هم ارزیابی

 و سبز فضای تجاری، مسکونی، های کاربری مثالً کاربری نوع ود از بیش هم برای و پذیرد صورت( مسکونی های کاربری

 ناحیه، زمین، قطعه سطود در ممکن است ارزیابی، هدف و روش به بسته نیز ارزیابی مکانی مقیاس. پذیرد انجام فرهنگی

شـود   مـی  تفادهاسـ  زمـانی  و مکـانی  اشـتراک  قالم، افق، از ابعاد نیز تحلیل مکانی بعد لحاظ از شود. تعریف شهر و منطقه

 شوند. های ارزیابی در سطح منطقة شهری بررسی می (. در این پژوهش شاخص31: 1392)جوادی و همکاران، 

 

 . مدل مفهومی اختالب کاربری برای چهار بعد2 شکل

 Hoppenbrower et al. (2005)منبط: 

 کنـد.  مـی  هـا را ارزیـابی   نـاهمگن کـاربری   توزیط که است ینابرابر گیری های اندازه روش از شاخص اتکینسون یکی

 همگـن  توزیط از باالیی سطح دهندة نشان یک مقدار که است یک و صفر شاخص اتکینسون بین مقادیر تغییرات محدودة

 یکی روش، دو شاخص این سازی پیاده منظور به. است تحلیل مورد منطقة در( ها کاربری انواع جدایی بیشترین) ها کاربری

 .است شده اراله کاربری، نوع چند مقایسة برای دیگری و کاربری نوع دو مقایسة برای

 ,Atkinsonشـود )  می کار گرفته به( غیرمسکونی و مسکونی) کاربری نوع دو اختالط ارزیابی برای 4 رابطة: 1 روش

1970:) 

(4) 𝐴𝜀 = 1 − (
𝑃

1−𝑃
) | ∑ [

(1−𝑝𝑖)1−𝜀𝑝𝑖
𝜀𝑡𝑖

𝑌
]𝑛

𝑖=1 |
1

1−𝜀 

P مطالعه، مورد منطقة در غیرمسکونی های کاربری نسبت Pi مسـاحتی  واحد در غیرمسکونی های کاربری نسبت i، ti 

. اسـت  1نابرابری از بیزاری معیار ԑ مطالعه مورد منطقة در غیرمسکونی های کاربری کل مساحت i، Y واحد مساحت برابر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Inequality aversion parameter 
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 کمتری غیرمسکونی کاربری نسبت که مساحتی واحدهای باشد، کمتر 5/0 از اما بیشتر صفر از ԑ مقدار اگر رابطه، این در

 از بیشـتر  مقـادیر  بـرای  و شوند می داده شرکت شاخص محاسبة در بیشتر باشند داشته مطالعه مورد منطقة کل متوس  از

 مسـاوی  یـور  بـه  مساحتی واحدهای تمام است، 5/0 برابر ԑ که موقعی. است صادق مطلب این عکس ،ԑبرای  1 تا 5/0

 .شوند می داده شرکت

 (: Atkinson, 1970شود ) می گرفته کار به کاربری نوع دو بیش از در تنوع دادن نشان برای 5رابطة : 2 روش

 (5) A(m)ε = 1 − [
1

𝑛
∑ (

𝑦𝑖

𝑦�̅�
)1−𝜀

𝑛 ]
1 (1−𝜀)⁄

 

 مـورد  شـهر  کل در کاربری نوع این درصد متوس  ȳi منطقه، در i نوع کاربری درصد yi ها، کاربری کل تعداد برابر n که

 ԑ کـه  مـوقعی . کنـد  مـی  اختیار را نهایت بی تا صفر بین مقادیر ԑ رابطه این در. است نابرابری از بیزاری معیار ԑ و مطالعه

 داده هسـتند  توزیـط  از کمتری قدارم دارای که کاربری خاص نوع یک با واحدها زیر به باالتری های وزن یابد، می افزایش

 مختلف های وزن دهی نسبت برای مناسب و عملی فرصت اتکینسون یک شاخص یادشده، توضیحات به توجه با. شود می

 .گذارد می اختیار در مختلف های کاربری توزیط به

 

 تحلیل و تجزیه بحث و

 بررسی الگوهای رشد کالبدی شهر

بندی و تجزیه و تحلیل سیستماتیک الگوهای رشد شـهری ضـروری شـده     رای یبقهای ب عنوان وسیله های کمی به روش

هـا براسـاس پارامترهـای رشـد در      اند. این مـدل  های مختلفی اراله داده ها و مدل است. به همین منظور، دانشمندان روش

آیـد. درادامـه،    مـی  9 تـا  3های  ها در جدول های مختلف سنجیده شده است که این ویژگی منایق چهارگانة شهر در سال

 شود. های مزبور نیز اشاره می ضمن معرفی هر روش، به نتایج روش

 

 1385تا  1345ی ها سال. مقایسة رشد جمعیت با مساحت شهر ارومیه طی 3 جدول

 سرانة ناخالص تراکم ناخالص مساحت موجود )هکتار( جمعیت سال

1345 110749 1256 88 113 

1355 164419 2685 61 163 

1365 300746 5214 57 173 

1375 435200 8577 51 197 

1385 583255 8577 68 100 

 های تحقیق  منبط: یافته     
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 1388تا  1365های  . متغیرهای رشد شهری ارومیه طی سال4 جدول

 مساحت زمین سال
 مساحت

 زیربنا
 زمین مساحت سال تراکم یا فار ضریب 

 مساحت

 زیربنا
 فار یا تراکم ضریب 

1365 185227 128692 69/0 1376 100980 111924 11/1 

1367 141550 119543 84/0 1381 147246 184944 26/1 

1368 131592 105764 8/0 1382 310983 444568 43/1 

1369 217171 154833 71/0 1383 193049 294444 53/1 

1370 123471 103937 84/0 1384 143766 212871 48/1 

1371 104744 99566 95/0 1385 147958 241915 64/1 

1372 62955 68077 08/1 1386 313710 508537 62/1 

1373 94009 89870 96/0 1387 284244 364362 28/1 

1375 148000 147000 99/0 1388 163629 443781 71/2 

 های تحقیقمنبط: یافته

 

بـه بعـد رونـد     1375روند نزولی و کاهش داشـته اسـت، امـا از سـال      1375، تراکم ارومیه تا سال 3ول براساس جد

، مقـدار ضـریب فـار در    4دهندة حرکت به سمت فشردگی است. یبـق جـدول    صعودی را در پیش گرفته است که نشان

تـوجهی داشـته اسـت،     د رشـد شـایان  به بعـ  1375تقریباً یکدست و برابر بوده است، اما از سال  1375تا  1365های  سال

این ضـریب  رسیده است.  1388در سال  71/2به باالترین میزان خود یعنی  1365در سال  69/0که مقدار آن از  یوری به

ضـریب   ،تـراکم یـک سـاختمان   از ها در کنترل تراکم جمعیتی در ایران است. همیشه منظور  شاخص نیتر یکی از معمول

این افزایش میزان فـار بـه معنـای افـزایش نسـبت      . شود یبراساس درصد بیان م ص معموالًسطح زیربناست که این شاخ

 معنی پرسازی و افزایش تراکم است. سطح زیربنا به مساحت زمین زیرساخت است که هرچه این نسبت باالتر رود، به

 

 

 1388تا  1365ومیه، . مساحت زمین زیرساخت و زیربنای ساختمانی ار1نمودار 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1365 1368 1370 1372 1374 1381 1383 1385 1387 

 نمودار مساحت زمین زیرساخت و زیربنای ساختمانی 

 مساحت زمین

 مساحت زیر بنا
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 1385تا  1375ی ها سالطی  هیاروم. متغیرهای رشد شهری در مناطق چهارگانة 5 جدول

  نام
 مساحت

 )هکتار(

 

 جمعیت

تعداد 

 خانوار

متوس  

تعداد 

 اعضای هر

 خانوار

تراکم 

ناخالص 

 مسکونی

تراکم 

ناخالص 

 جمعیت

مساحت 

زیربنای 

 مسکونی

تراکم 

خالص 

 سکونیم

FAR 

شهر 

 ارومیه
 

 

1375 

0/8577 427319 98471 3/4 50 7/50 2550 57/167 99/0 

 28/0 85/100 2/961 6/29 30 3/4 22703 96926 6/3276 1منطقة 

 31/0 7/272 97/413 0/82 85 5/4 25197 112629 6/1326 2منطقة 

 24/0 80/140 39/771 1/36 36 0/5 21628 108562 7/3004 3منطقة 

 41/0 97/270 87/403 6/112 113 8/3 28943 109202 1/969 4منطقة 

شهر 

 ارومیه
 

 

1385 

0/8577 583255 153570 76/3 68 0/68 6047 63/228 64/1 

 89/0 44/180 2933 9/52 53 70/3 46635 173411 6/3276 1منطقة 

 3/1 59/343 3114 0/107 107 81/3 37157 141905 6/1326 2منطقة 

 85/0 61/218 2566 1/56 56 11/4 40661 168550 7/3004 3منطقة 

 2/2 62/246 4158 6/102 103 30/3 29117 99389 1/969 4منطقة 

 1386؛ مرکز آمار ایران، یرد جامط شهر ارومیه، 1375منبط: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 

دهد در هر دو مقطط زمانی مـورد   نشان می 1385و  1375 های مقایسة ضریب فار در منایق چهارگانة ارومیه در سال

دهد نسبت سطح زیربنای مسکونی به مسـاحت   کمترین میزان فار را دارد که نشان می 3باالترین و منطقة  4نظر، منطقة 

ست، وسازها در این بخش شهر که مرکز ارومیه هم ا عبارت دیگر، ساخت کمتر از منایق دیگر است؛ به 4زمین در منطقة 

 وساز در ارتفاع است. شکل توسعة عمودی و ساخت به

هـای   های رشـد شـهر در منـایق چهارگانـة ارومیـه یـی دوره       مقایسة آنتروپی متغیرها و شاخص ضریب شانون:

دهندة رشد  رو بوده است که نشان دهد این شهر فق  در متغیر مساحت، با مقدار کمی افزایش روبه نشان می 1370-1385

نـوعی   -انـد  رو بـوده  که با کـاهش ضـریب روبـه    -ا اسورال است. این افزایش گرچه در مقایسه با سایر متغیرهاقواره ی بی

کـه   گونه های قبل کاهش زیادی داشته است. درواقط، همان شود، اما رشد مساحت در مقایسه با دهه پراکنش محسوب می

از سرعت  1385تا  1375های  جود داشته است، اما یی سالتاکنون و 1335قبالً نیز اشاره شد روند پراکنش در ارومیه از 

شـود.   نوعی حرکت به سـمت فشـردگی تلقـی مـی     1375های قبل از  آن کاسته شد. کاهش این سرعت در قیاس با سال

های دیگر یا کاهش داشته یا ثابت مانده است که در هر دو حالـت   همچنین، ضرایب آنتروپی مطلق در متغیرها و شاخص

 ماندن ضریب شاخص خود فشردگی را به همراه دارد. ندة فشردگی است، زیرا با افزایش ضریب مساحت، ثابتده نشان
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 1385تا  1375ی ها سالی رشد شهری ارومیه در ها شاخص. ضرایب آنتروپی مطلق متغیرها و 6 جدول

 

 متغیر و شاخص

 (Hآنتروپی مطلق )

1375 1385 

 1656/2 1605/2 مساحت

 1571/2 1817/2 جمعیت

 1551/2 1821/2 تعداد خانوار

 1536/2 1825/2 تعداد واحد مسکونی

 1358/2 1714/2 سطح زیربنا

 2025/2 2025/2 ضریب سطح زیربنا

 2882/2 2896/2 تراکم خالص مسکونی

 های تحقیق منبط: یافته                 

کـه   استفاده از روش هلدرن است یشهر ةقوار یب رشد کردن مشخص یابر یاساس یها از روش یکی هلدرن: مدل

 :دشو یممحاسبه  6از یریق رابطة 

(6)  

 
 رشـد  درصـد  41و  بوده جمعیت رشد از ناشی درصد 59 فق  1385 تا 1370 سال از ارومیه در فیزیکی رشد بنابراین،

 ناخـالص  سرانة افزایش و ناخالص جمعیت تراکم هشکا آن نتیجة که است بوده اسورال شهر و افقی رشد به مربوط شهر

 است. بوده شهری زمین

 ییو پـراکنش را براسـاس سـاخت فضـا     ینسـبت فشـردگ   ایو اشتغال  تیتجمط جمع ةبعد، درج نیا :تجم  ةدرج

 .شود یاستفاده م 2یو گر 1موران بیشهر از ضر کیتجمط  ةدرج یریگ اندازه ی. براکند یمشخص م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Moran 

2. Geary 
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دهد در پارامترهایی مثل مساحت، مسکن، جمعیت و زیربنا، ضرایب از منفـی بـه سـمت     نشان مینتایج ضریب موران 

دهد الگوی رشد ایـن پـارامتر بـا حرکـت از      اند؛ برای مثال، ضریب موران مربوط به مساحت نشان می مثبت حرکت کرده

دلیـل   گذاشـته اسـت، امـا بـه     روندی مثبت را پشت سر گذاشته و گام در مسیر فشـردگی و تمرکـز   1/0به  02/0ضریب 

ناچیزبودن مقدار آن همچنان از الگوی تصادفی برخوردار است. نتایج محاسبات ضرایب موران برای پارامترهـای مختلـف   

 شود. اراله می 7الگوی رشد و توزیط شهری ارومیه در جدول 

اما ضرایب موران برای پارامترهای تراکم و سرانة الگوی توزیـط و پراکنـدگی، حرکتـی کـامالً مشـخص از الگوهـای       

 -1/0برابـر بـا    1375ای داشته است؛ برای مثال، ضریب پارامتر تراکم ساختمانی )فـار( در سـال    ادفی به سمت خوشهتص

ای و  رسـید کـه الگـویی خوشـه     05/0بـه   1385شود و در سـال   ( محسوب میRandomبوده است که الگوی تصادفی )

 وساز در ارومیه است. ش ساختدهندة تمرکز رو به گستر شود و نشان ( محسوب میClusteredفشرده )

 

 1385تا  1375ر سال . ضریب موران برای متغیرهای رشد شهری ارومیه د7 جدول

  خانوار مسکن جمعیت زیربنا مشاغل مساحت

02/0- 21/0- 17/0- 18/0- 19/0- 20/0- 75 

10/0 21/0 20/0 21/0 20/0 21/0 85 

 های تحقیق منبط: یافته

 

 1385و  1375ی رشد شهری ارومیه، سال ها شاخص. ضریب موران مربوب به 8جدول 

تراکم ناخالص 

 مسکونی

تراکم خالص 

 مسکونی

سرانة ناخالص 

 مسکونی

سرانة خالص 

 مسکونی

تراکم ساختمانی 

 )فار(
 

1/0- 06/0- 05/0- 04/0- 1/0- 75 

09/0 04/0 01/0 38/0 05/0 85 

 های تحقیق منبط: یافته

 

از میان پارامترهای مختلف، سرانة خالص مسکونی باالترین میزان جهش به سمت فشردگی را داشت. این پارامتر بـا  

رسیده است که الگـویی   38/0به  1385از الگوی تصادفی برخوردار بوده است، اما در سال  1375در سال  -04/0ضریب 

ویـژه سـکونت    وسـازها و بـه   ایی و فشرده است. علت اصلی آن افزایش زیربنای مسکونی در فرایند گسترش ساخت خوشه

شـدن   ای یور عمده جوان در این واحدهای مسکونی نوساز است که موجب فشـردگی و خوشـه   جمعیت و به خانوارهای کم

توان بیشتر در نواحی مرکزی شهر مشـاهده   ا میالگوی توزیط سرانة خالص مسکونی در ارومیه شده است. چنین الگویی ر

 کرد.
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بیانگر شـدت و ضـعف رونـد     1385و  1375محاسبة ضریب گری پارامترهای رشد شهری ارومیه در دو مقطط زمانی 

فشردگی در پارامترهای مزبور است. با محاسبة این ضریب مشخص شد در ارومیه شدت فشردگی در برخی از پارامترهای 

بـوده اسـت، امـا در سـال      8502/1معادل  1375بقیه است؛ برای مثال، ضریب گری برای جمعیت در سال رشد بیشتر از 

دهد بین مقادیر همسایگی مشـابه ایـن پـارامتر، اتوکرولیشـن      رسیده است. این کاهش مقدار نشان می 5791/0به  1385

رامتر شده است. درمورد زیربنا نیز ضریب فضایی مثبتی وجود داشته است که موجب تمرکزگرایی و فشردگی بیشتر این پا

وسـازهای   دهندة تمایل ساخت رسیده است که این کاهش نشان 4630/0 به 281/1گری یی ده سال کاهش داشته و از 

 6857/0بـه   8195/0جدید به تمرکزگرایی و انباشتگی بیشتر است. از میان پارامترهای مختلف، مساحت با تغییر مقدار از 

که در ضریب موران اشاره  گونه دهندة تمایل اندک آن به تمرکزگرایی است. همان را داشته است که نشانکمترین کاهش 

دلیل ناچیزبودن مقدار، مساحت شهر همچنان از فرم پراکنش  رغم حرکت پارامتر مساحت به سمت فشردگی، اما به شد، به

 پذیرد. شهری تأثیر می

 1385و  1375ری متغیرهای رشد شهری ارومیه . ضریب گ9 جدول

 زیربنا واحد مسکونی خانوار محصالن شاغالن جمعیت مساحت سال

75 8195/0 8502/1 8231/0 5670/1 7070/1 7763/1 2810/1 

85 6857/0 5791/0 5823/0 6025/0 5979/0 6154/0 6430/0 

 های تحقیق منبط: یافته

 

دهـد رشـد    نشـان مـی   1385تا  1345های  کم ناخالص و سرانة ارومیه یی سالتحلیل نر  رشد جمعیت، وسعت، ترا

ها، رشد کالبدی با رشد جمعیت هماهنگ نبوده و نر  رشد بیشتری  کالبدی شهر روندی نامتعادل داشته است. در این سال

در این پژوهش بر  گرفته ها و محاسبات صورت اساس، الگوی پراکنش شهری شکل گرفته است. بررسی داشته است. براین

ها بتوان فرم شهری ارومیه را سنجید. در همین راستا و برای قطعیت بیشتر نتایج، از  هایی مبتنی بود که براساس آن روش

 شـدت  بـه رشـد شـهر    1370دهد که تا دهة  یماین واقعیت را نشان  شده محاسبههای متعددی استفاده شد. ضرایب  روش

گرفتن از الگوی پراکنش  فرم شهری ارومیه تا حدی درحال فاصله 1385تا  1375ا در دهة پراکنده و اسورال بوده است، ام

و حرکت به سمت فرم فشرده بوده است. تغییر رویکرد فرم شهری موجب شده است از میـان منـایق چهارگانـه، برخـی     

 منایق از فشردگی و تراکم بیشتری برخوردار شوند.

ی مشـارکتی، راهبـردی و سـاختاری بیشـتر کـاربرد دارنـد. در ایـن        ها یرد، ی تیپها یردهمچنین، امروزه به جای 

در کنـار همـدیگر جـزء     هـا  پهنهشود. اختالط این  یمها )پهنة کار، سکونت و فراغت( توجه  یتفعال، بیشتر به پهنة ها یرد

 هـا  آندر عـین تفکیـک   دارای مقیاس جـدا و مشخصـی هسـتند،     ها پهنهاز این  هرکدامکه  یدرحالنیازهای اولیه است و 

برای ادامة زندگی الزم و ضروری است. اختالط کاربری ممکن اسـت جوانـب مثبـت اقتصـادی و      ها آناختالط و ترکیب 

شـود   تحقق بخشد. نزدیکی کاربری تجاری به منایق مسکونی اغلب موجب جذب جمعیت بیشتر می اجتماعی بسیاری را

هـای شـهری، رویکـردی جدیـد در      شود. توسعة مختل  کاربری ی منجر میهای اقتصاد و این موضوع به افزایش فعالیت
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 و است شهری توسعة شکل به توجه با ها از کاربری پایدار شکل هاست و به مفهوم ترویج چیدمان و ارتباط مکانی کاربری

 است. پایدار توسعة به برای رسیدن مهمی وسیلة درواقط مکانی ریزان برنامه از نظر

 های مجزا کاربری                                             ها اختالب کاربری                           

 

 

 

 

 

 

  

                                  

 در زندگی روزانه ها یکاربراختالب  ریتأث. 3 شکل
 های تحقیق منبط: یافته

دست آمد که رشد اسـورال در چنـد    الگوی بهینه بعد از بررسی الگوهای توسعة شهر ارومیه این نتیجه به برای انتخاب

تـوان   منظور جلوگیری از رشد افقی شهر و حفظ اراضی باغی و زراعـی ایـراف شـهر، مـی     دهة اخیر اتفاق افتاده است. به

 در ارومیه درنظر گرفت. سازی شهری منظور متراکم ترین سیاست به اختالط کاربری را مناسب

 

 اتکینسون شاخص شهری براساس های کاربری اختالب الگوی ارزیابی

 Urban Land)کند  می را مقایسه تحلیل مورد محدودة در مختلف های توزیط کاربری نحوة ها، کاربری اختالط تنوع ارزیابی

Institute, 1987ه از شـاخص اتکینسـون اسـتفاده شـده اسـت.      (. برای ارزیابی شاخص تنوع، در سطح منایق شهری ارومی

هـای شـهری بـرای دو نـوع کـاربری و       منظور ارزیابی تنوع اختالط کاربری به Atkinson (A0.9, A0.5, A0.1)های  شاخص

های شهری بـرای بـیش از دو    برای ارزیابی تنوع اختالط کاربری Atkinson (A (m) 0.25, A (m) 0. 5, A (m) 0.75)های  شاخص

 شده در این بخش شامل دو مرحله است: های اراله سازی و اجرای روش شود. پیاده ربری پیشنهاد مینوع کا

برای ارزیابی تنوع اختالط کاربری بین دو نوع کاربری )مسکونی و غیرمسکونی( در سطح منایق شـهری، مجموعـة   

آورده  4و شـکل   10در جـدول   ها شاخصسازی و اجرا شدند. نتایج این  یادهپ Atkinson (A0.1, A0.5, A0.9های ) شاخص

دهنـد.   یمتر باشند، همگنی و اختالط بیشتری را نشان  یکنزد 1و به  تر بزرگشود. در شاخص اتکینسون هرچه اعداد  می

( نتـایج نشـان   A0.1, A0.5, A0.9شـود )  یمکار گرفته  در سه شاخص اتکینسون که برای ارزیابی تنوع در دو نوع کاربری به

های متنوع با توزیط مناسب در بهترین وضعیت قرار  یکاربرعلت داشتن  به 4سطح منایق شهر ارومیه، منطقة  دهد در یم

کمترین اختالط کاربری را دارد. ترتیب همگنی و اخـتالط   3ها برخوردار است و منطقة دارد و از بیشترین اختالط کاربری

 .است 3و  1، 2، 4 ةمنطق ترتیب به شاخصها در منایق ارومیه از نظر این  یکاربر

 

ک
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 در سط  مناطق شهری ارومیه ها یکاربری ارزیابی تنوع اختالب ها شاخص. نتایج 10 جدول

 منطقه

 اختالط تنوع ارزیابی به قادر های شاخص

 های کاربری) کاربری نوع دو برای کاربری

 (غیرمسکونی و مسکونی

 دو از بیش برای کاربری اختالط تنوع ارزیابی به قادر های شاخص

 کاربری نوع

A 0.1 A 0.5 A 0.9 A(m) 0.25 A (m) 0. 5 A(m) 0.75 
1 592/0 552/0 0004/0 135/0 269/0 463/0 

2 657/0 825/0 0007/0 141/0 301/0 547/0 

3 473/0 262/0 0001/0 368/0 495/0 701/0 

4 988/0 975/0 01/0 8/0 56/0 37/0 

 های تحقیق  تهمنبط: یاف

 

)مسکونی و غیرمسکونی( در مناطق شهر ارومیه براساس سه شاخص  ها یکاربر. نتایج ارزیابی تنوع برای دو دسته 4 شکل

 (A0.1, A0.5, A0.9اتکینسون )

 های تحقیق منبط: یافته

و غیرمسـکونی( در سـطح منـایق شـهری،      برای ارزیابی تنوع اختالط کاربری در بیش از دو نوع کاربری )مسـکونی 

 سازی و اجرا شد. ( پیادهA(m) 0.25, A(m) 0.5, A(m) 0.75) Atkinsonشاخص 

 

 A(m)سه شاخص اتکینسون ) . نتایج ارزیابی برای بیش از دو دسته کاربری در مقیاس مناطق شهری ارومیه براساس5 شکل

0.25, A(m) 0.5, A(m) 0.75) 
 های تحقیق  منبط: یافته
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دهندة سطح کمتـر اخـتالط را    ای که فق  یک نوع کاربری داشته باشد، عدد صفر، نشان با توجه به این رابطه، منطقه

تر از یک را برای  تر از صفر و کوچک کند و منایق با بیش از یک نوع کاربری، عددی بزرگ برای این شاخص دریافت می

آورده شـده اسـت. درمجمـوع،     5 و 4هـا )در سـطح منـایق( در شـکل      . نتایج این شـاخص کنند این شاخص دریافت می

های متنوع با توزیـط   علت داشتن کاربری به 2و  4دهند در سطح منایق شهری، منایق  های پیشنهادی نشان می شاخص

کمتـرین   3ارند و منطقة های شهری قرار د مناسب در منطقة مورد تحلیل در بهترین وضعیت از نظر تنوع اختالط کاربری

 اختالط را دارد.

 

 گیری نتیجه

و  یافتـه  اسـتقرار ( فـراوان  آب منـابط  و کشاورزی مطلوب بسیار های زمین) یبیعی مساعد بسیار بستر یک در ارومیه شهر

های  یساز خانه و ها توسعة راه به توان می مهم عوامل دیگر از. است داشته شهر توسعة و رشد در مهم نقشی عامل همین

 و توسـعه  و تعـاونی  هـای  سازی شهرک شهر، به پیرامونی اراضی الحاق سبب که کرد اشاره مهاجرت پدیدة و ها آن ایراف

 شهری مدیریت ضعف اخیر و دهة چند در شهر سریط است. گسترش شده ها نشینی حاشیه و نابسامان های ایجاد سکونتگاه

 و و همـاهنگی  نظـم  از شـهر  فضـایی  سـاختار  تـا  شده است موجب شهر عملکردی-کالبدی تغییرات کنترل و نظارت در

 ردة کنار در شهر مختلف نقاط در ها استقرار آن نسبی شدت شهری و عملکردهای پراکنش و نباشد برخوردار الزم تناسب

 سـال  در هکتـار  7136 از بـیش  بـه  1312 سـال  در هکتار 320از  شهر سطح .باشد مشخص انتظام فاقد ها آن عملکردی

 مدیران، دارد، آن توسعة ناپایداری یا پایداری بر اساسی تأثیر شهر هر فیزیکی توسعة الگوی آنجاکه از. است رسیده 1383

 رشـد  و فیزیکـی  توسـعة  الگوی از شهری، پایدار توسعة برای الگو این هدایت منظور به باید شهری ریزان برنامه و متولیان

باشند. در این پژوهش، برای بررسی الگوی رشد کالبدی و فرم شهر ارومیـه از   داشته کافی شناخت شهرها موجود کالبدی

 مقداری بیانگر آنتروپی های هلدرن، آنتروپی شانون و درجة تجمط )ضریب موران و گری( استفاده شده است. ضریب مدل

 توسـعة  الگـوی  دهنـد  نشان مـی  نیز گری و موران ضرایب و است شهر سطح در جمعیت توزیط در تعادل عدم و نابرابری

بـا  . اسـت  تـر  نزدیـک  تصادفی الگوی ای اندازه تا و شهری پراکندگی الگوی به و دارد پایینی تمرکز و تجمط شهر فیزیکی

 مجمـوع  از. دهـد  مـی  نشان را شهر این زیاد افقی رشد زمانی مختلف های دوره در شهر توجه به نتایج مدل هلدرن، اندازة

براسـاس  . است پراکندة شهری الگوی نوع از شهر این فیزیکی توسعة الگوی گرفت نتیجه نتوا می شده استفاده های روش

 اجتمـاعی  اقتصادی، مختلف های بخش در زیادی منفی پیامدهای شهری ناپایدار رشد الگوی نوع این محققان، های یافته

 هـوا،  آلودگی خاک، و آب منابط گیآلود و تخریب شهر، پیرامون کشاورزی های زمین رفتن ازبین جمله از محیطی زیست و

 هـای  سـوخت  مصـرف  افزایش آن دنبال به و شهر های مسافرت زمان و یول افزایش شهری، خدمات ارالة هزینة افزایش

اسـت   داشـته  و... مهم منبط این رویة بی مصرف یا زمین مصرف به توجهی بی اجتماعی، گزینی جدایی بنزین، مانند فسیلی

 فشـردگی  منظـور  بـه  راهکارهـایی  از اسـتفاده  و آن تغییر بیشتر، پایداری سمت به شهر توسعة دایته لزوم به توجه با که

از ایـن   هرکـدام ی کار، سکونت و فراغت در کنار همدیگر جزء نیازهای اولیه است و ها پهنهضروری است. اختالط  بیشتر

برای ادامة زندگی الزم و ضـروری   ها آنترکیب اختالط و  ها آنمقیاس جدا و مشخصی دارند، اما در عین تفکیک  ها پهنه
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که مرکز شهر ارومیه است نسبت به سایر منـایق تنـوع و اخـتالط     4یورکه نتایج پژوهش نشان داد، منطقة  است. همان

 دیگـر  از هـا  مالکیـت  های تجاری است. مسـئلة  دلیل مرکزیت این منطقه و وجود بازار و بخش بیشتری داشته است که به

 و غربـی  شـمال  قسـمت  در شـهری  محـدودة  ایراف در بزرگ مالکان. است تأثیر داشته شهر توسعة در که تاس عواملی

)منایق یـک و سـه    شهر جنوب و غربی شمال جهت این از اند؛ بنابراین، فروخته و کرده تفکیک را خود های زمین جنوب

 و جنـوبی  هـای  در قسمت شهر به نزدیک تاهایروس وجود. است یافته که کمترین میزان تراکم و اختالط را داشتند( رشد

همچنـین  . شـده اسـت   ها قسمت این در آن رشد موجب شهر جنوبی سمت در چای شهر رودخانة و شرقی جنوب و غربی

 را آن بخـش عمـدة   کـه  اسـت  بـاز  شـهری  کالبـدی  بارگـذاری  شدت نظر از و قامت کوتاه شهری ارتفاعی نظر از ارومیه

 ایالعات پایة بر دهد. می تشکیل متوس  و بزرگ اندازة با قطعات و یبقه دو و یک های ختمانسا غالب وجه با هایی پهنه

 یـک  های ساختمان برای درصد 4/55 حدود ،1385 سال در شهر برای صادرشده ساختمانی های پروانه کل از در دسترس

بیشـتر   و یبقـه  پنج های ساختمان ایبر درصد 9/5 فق  و یبقه چهار یا سه های ساختمان برای درصد 7/38 یبقه، دو تا

تراکم شهر )منایق یک و سه(  منظور حفظ سرزندگی و پویایی در منایق کم درنتیجه، به (.1386 یرد جامط ارومیه،) است

کـردن امکانـات در    هـا و فـراهم   ها صورت گیرد و با ایجـاد زیرسـاخت   ریزی برای ایجاد تنوع و اختالط کاربری باید برنامه

راکم جمعیت کمتر است از گسستگی بافت شهری و توسعة افقی شهر جلوگیری شـود. در راسـتای فشـردگی    نقایی که ت

 زیـر  های پیشنهاد الگو این به رسیدن شود. برای عنوان الگوی بهینه برای ارومیه پیشنهاد می ها به شهری، اختالط کاربری

 :شود می اراله

 شهر؛ افقی گسترش از جلوگیری منظور جدید به وسازهای ختسا در سازی فشرده و تجمیط الگوی از استفاده .1

 همچنین و تر فعال محیطی و بیشتر امنیت زندگی، کیفیت افزایش درنتیجه و محالت در محلی های فعالیت تمرکز .2

 اقتصادی؛ و تجاری های فعالیت رونق برای محیطی ایجاد مفهوم به خدمات و مشاغل از حمایت

 مردم؛ مختلف یبقات برای مسکن های شیوه و ها هگزین از ییفی ایجاد .3

 .متصل و پیوسته هم به های خیابان از پیوسته هم به شبکة ایجاد .4
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