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 چکیده

ي و ا توسعه –ي موردمطالعه در اين پژوهش شهر سردرود هست نوع تحقيق کاربردي  محدوده
اسنادي و ميداني  صورت بهو اطالعات موردنياز  ها دادهتطبيقي است که  –روش تحقيق تحليلي 

–فضايي بر ساختاريرات کالنشهر تبريز تأثارزيابي  باهدفتهيه گرديده است. در اين تحقيق که 

 کالبدي شهر–ي کمي در جهت تحول فرم فضاييها مدل، از هستکالبدي شهر سردرود 
صنعتي بوده  7910دياگرام بوژوگارنيه نقش شهر سردرود در سال  بر اساس شده است. استفاده

ي ها بخشقايسه جايگاه است. با م گرفته برعهدهنقش بازرگاني را  7930-7910که در سال  يدرحال
مختلف اقتصادي شهر سردرود نسبت به استان آذربايجان شرقي با استفاده از مدل تغيير سهم، نرخ 

ساختار اقتصادي استان در طي  و 6/7برابر  7910-7930هاي  رشد کل اقتصاد مرجع براي سال
ي کشاورزي ها بخش دوره مذکور همواره منفي و داراي روند نزولي بوده است و ضريب اشتغال در

ي اقتصادي شهر ها بخشبا بررسي تغييرات  هست؛ و 7/7خدمات معادل  -02/0 صنعت ،74/0برابر 
سردرود بر اساس مدل ايزارد تنها بخش خدمات در سطح شهر در مقايسه با ضريب مشابه آن در 
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يري گ ازهانداز  آمده دست بهنتايج  ؛ ودرصد است 9/791در مقابل  6/404سطح استان باالتر 
اين است که فرم شهر به سمت پراکنش شهري پيش رفته  دهنده نشان کالبدي –ي فضايي ها مدل

آنتروپي نسبي )صورت است:  ينبدبه ترتيب  7910و  7913در سال  ها شاخصرود و مقادير  يمو 
 ، موران96/0، جيني= 17/0آنتروپي نسبي =)( و 00/0، گري =09/0، موران =90/0، جيني= 30/0=
که  يطور بههاي کشاورزي و باغات شده است  ينزمکه موجب از بين رفتن  (؛11/7، گري =07/0=

به  7910در سال  وبوده  4/60ي کشاورزي و اراضسهم باغات  7913در شهر سردرود در سال 
4 =449/0و نتايج تحليل مسير با مقدار  درصد رسيده است 90/46

R دهد که مهاجرت  نشان مي
(، شرايط و وضعيت خود مکان برابر 97/0(، نزديکي به کالنشهر تبريز )41/0طبيعي )(، رشد 22/0)

کالبدي شهر تأثيرگذار  –( درصد در تحوالت فضايي 61/0و درنهايت عوامل اقتصادي ) (91/0با )
 هستند.

 ي کمي، کالنشهر تبريز، سردرودها مدلفضايي،  –ارزيابي، فرم کالبدي : واژگان کلیدی

 

 مقدمه

 موجب بود، گرفته شکل صنعتي انقالب از پس که فني و اقتصادي ي يچيدهپ تتحوال

 ,johnsont) گرديد در ها ساکن در آن جمعيت شهرها، نسبت اندازه در تري يقعم تغييرات
 هاي باانگيزه يافته توسعه کشورهاي در توسعه شهري دوم، جهاني جنگ از (. بعد1998:18

 از: اند عبارتکشورها  اين در شهري ي توسعه بر حاکم روند گرفت. شکل متفاوتي

 دوم: دوره افتاد؛ اتفاق شهري منطقه از خارج که شهري يها گسترشاول:  دوره
سوم:  دوره اند؛ يافته استقرار شهري ي منطقه داخل در که اي ينواح در شهري يها گسترش
 لبدي شهرهايکا گسترش ادامه درواقع که مرکزي(،)ي اصلشهر  با تداوم در شهر گسترش

 بيش يباکم ميالدي بيستم سده(.  Merlin, 2000: 23است ) جديد شهرهاي يا و قديمي

 نفر ميليارد شش از بيش يباکم و آغازشده شهرنشين درصد 70 و جمعيت ميليارد نفر يك از

شهري  ي،شناخت جامعهاز ديدگاه  (.9:7937صرافي،است )شهرنشين خاتمه يافته  درصد 00 و
 نيز سوم بلکه جهان صنعتي، جهان تنها نه که است جهاني يك فرآيند بيستم قرن در شدن

است که در  شده زدهتخمين  (.2:7934مهديزاده،) شود يمکشانده  آن به فزاينده اي گونه به



 

 

 

 

  30 ......يرامونيپ يبر شهرها زيکالنشهر تبر کالبدي – يياثرات فضا يابيارز

 

رخ  توسعه درحالدرصد افزايش جمعيت در کشورهاي  19حدود  4040-7110هاي  سال
هاي افزايش  يدهپدترين اثر  اين ميان مهم رد( Devas & Rekodi,1999:2خواهد داد. )

 و؛ (parhas, 1993:133است )يي شهر و فضايني تغيير فرم کالبدي و شهرنشجمعيت 
هاي  ينههزمحيطي، افزايش  يستزهاي  يآلودگعامالن اصلي در  عنوان بهشهرها 

 کاهش (،19:7931رهنما و عباس زاده،) يکشاورزرفتن اراضي مرغوب  از بينها،  يرساختز
محيطي خود عبور  يستزهاي  يتظرفکه از  اند شده مطرحکيفيت محيطي و نابودي منابع 

نيروي محرک اقتصاد  شهرهاحال  يندرع. اند رفتهکرده و حتي فراتر از محيط بالفصل 
يکي از موضوعات حياتي قرن  درواقعاند،  داده يجا در خودهستند و نيمي از جمعيت جهان را 

هست باط با پايداري، شکل شهر يا توسعه شهر در فضا بيست ويکم در ارت
 (.74:7930ينيون،)حس

 کار آمدن يبارو که يطور به است، دور چندان نه يا سابقهداراي  ايران در شهري توسعه

 زاده مشهديگرفت ) صورت شهرها، فيزيکي تغييرات درزمينه شديدي هاي يتفعال رضاخان

ي حاضر در ايران  سدهتصادي، اجتماعي، سياسي تحوالت اق راثر(. ب933:7939دهاقاني،
ها طي کرده است تا جايي  جمعيت شهرنشين کشور همواره روند افزايشي را در طي اين سال

درصد در سال  10به حدود  7990درصد در سال  97که درصد شهرنشينان کشور از حدود 
اين تغيير و  يهي است کهبد (.7930مسکن  رسيده است )سرشماري عمومي نفوس و 7930

کننده و نمايان داشته و اين امر  يينتعيري تأثجمعيتي در بعد کالبدي شهرها  وانفعاالت فعل
مطرح کردن الگوهاي مختلف  (؛ وBurton,2000:197) باعث گسترش شهرها شده است

توسعه شهري بيانگر تالش براي رفع مسائل و مشکالت از طريق اصالح الگوي رشد 
 7930-10خ رشد جمعيت شهرهاي پيراموني کالنشهر تبريز در سال نر شهري بوده است.

باشد که  يم 39/0و  31/0، 3/7، 4شهرهاي سردرود، ايلخچي، اسکو و باسمنج به ترتيب  در
باشد. بررسي مي نرخ رشد شهر سردرود، از تمامي شهرهاي پيراموني کالنشهر تبريز بيشتر

يرات رشد جمعيت و مراحل رشد و توسعه شهر آمارهاي مربوط به شهر سردرود حاکي از تغي
 1/4برابر و مساحت شهر  6/4( 7910-7900ساله ) 90که جمعيت طي دوره  يطور بهاست 

دهد و  ينميت و مساحت شهر تفاوت چنداني را نشان رشد جمعبرابر شده است. هرچند نرخ 
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بدي زيادي در کال –ي شهر هماهنگ با رشد جمعيت است اما موجب تغييرات فضايي  توسعه
محدوده  افزايش صنايع در نزديکي کالنشهر تبريز که در و ي شهر شده است؛ محدودهداخل 

کالبدي شهر سردرود داشته –تغييرات فضايي شهر سردرود قرارگرفته است، نقش مهمي در
استان  پذيرگذشته همواره يکي از مناطق مهاجر هاي سردرود در دهه شهر همچنين است و

چندين فقره  شهرک صنعتي شهيد رجايي و با احداث اخيرهاي  سال لي درو .بوده است
گرايش به سکونت برخي  رود صنايع بزرگ و کوچك شهر تبريز در مجاورت شهر سرد

اين شهر  آنان در خانوار همراه به رااين واحدهاي کارگاهي و صنعتي کارکنان و شاغالن 
يجه افزايش درنت. شهر افزوده استاين پذيري  جمعيت هاي ر جاذبهبافزايش داده است و 

ي بدون برنامه و تغييرات وسازها ساختافزايش صنايع در شهر سردرود منجر به  جمعيت و
که مساحت  يطور بههاي کشاورزي  ينزمکالبدي شهر، از بين رفتن -زياد ساختار فضايي

، در سال ( بودهدرصد 4/60مترمربع ) 6934730، 7913در سال  و باغاتاراضي کشاورزي 
محيطي،  يستزکالبدي،  -و بروز مشکالت متعدد فضايي  (درصد 90/46) 9404690، 7910

–اجتماعي و اقتصادي در شهر سردرود شده است. لذا اين تحقيق به ارزيابي اثرات فضايي

در تغيير فرم  مؤثربر شهر سردرود با اين توضيح که بررسي عوامل  کالبدي کالنشهر تبريز
اي مسائل و  يشهرشهر، ما را به درک منطقي اين عوامل آگاه و به شناخت فضايي –کالبدي

مشکالت شهر و مقابله منطقي و صحيح با مشکالت و همچنين طراحي انديشمندانه و 
فضايي شهرهاي  –کالبدي  تغييرات با ارتباط در مدبرانه توسعه آتي شهر ياري رساند.

است که در جدول  گرفته صورت کشور از جخار در و هم داخل در هم تحقيقاتي پيراموني،
 گردد. ها اشاره مي زير به آن

 ای منطقه و محلی مقیاس یافته در مورد تأثیرات گسترش کالنشهرهادر یقات انجامتحق (2) جدول

 نتایج نویسنده

 بریاسولیس هلن
 از آن در ه وپرداخت آن با مرتبط هاي مدل و ها تئوري و اثرگذار عوامل زمين، کاربري تغيير توضيح

 شده است. محسوب اثرگذار مهم عوامل از مهاجرت ويژه به و جمعيتي تغييرات

 اکوادور ييالقي مناطق در تخريب زمينهاي کشاورزي بر جمعيتي تغييرات اثر شدن مشخص جکیش

 اراضي کاربري تغيير بر امريکا به مکزيك از مهاجرت اثرات بررسي دیگران و لوپز

 پنا .جی
 فرهنگي اندازهاي چشم تغيير در مهاجرت مانند محلي عوامل و جهاني اقتصاد عوامل اثرات نداد نشان

 اسپانيا در
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 نظری
 و شهرها گسترش فيزيکي ويژه به آن مختلف پيامدهاي و شهرنشيني شتابان روند اهميت دادن نشان

 ملي کالن سطح در هاي روستايي مهاجرت هاي پديده به عنايت با پيرامون زراعي اراضي بلعيدن

 ظاهری

 و صنعت کشاورزي به بخش از اقتصادي هاي ديدگاه تغيير و تبريز شهر کالن توسعه دهد مي نشان
 صورت به روستا و شهر تغييرات مناسبات از منبعث اجتماعي و اقتصادي تحوالت عبارتي به و خدمات

 کالنشهر نفوذ حوزه اهايروست اراضي تغييرات کاربري گيري شکل در يکديگر با مرتبط اي مجموعه

 تبريز

توانا و  ضیاء

 قادرمندی
 پيرامون اراضي روستاهاي کاربري دگرگوني در پيراشهري مناطق به مهاجرت اثرات شدن مشخص

 سنندج شهر

 طالقان( باال)منطقه  کشاورزي اراضي کاربري تغيير بر جمعيت تغيير اثر شدن مشخص قربانی

 133:1309دیگران، و پوراحمد مأخذ:

 :شود کهمي سؤاالت به اين شکل مطرح با توجه به مسائل فوق،

وجود آورده ه در ساختار جمعيتي شهر سردرود برا با تبريز تغييراتي  يهمجوارآيا  -
 است؟

 کارگاهي–هاي صنعتي يتفعالگسترش کالبدي شهر سردرود از -تحوالت فضاييآيا  -
   ثير پذيرفته است؟أت

 مبانی نظری

 با نواحي کالنشهرها بين عملکردي روابط و فضايي متقابل تأثيرات جودو طورکلي، به

 نيز و اقتصادي کارکردي، جمعيتي، در ساختارهاي تغييراتي تدريج به ها، آن نفوذ حوزه در واقع

تغيير  در مهمي عامل مهاجران ( سکونت710:7910ظاهري،) گردد. مي منجر جوامع کالبدي
 نداشتن علت به که مهاجران صورت بدين رود، مي شمار به کالبدي شهرها–ساختار فضايي

 کالنشهرها از در و مسکن زمين اجاره و قيمت بودن باال و طرف ازيك انداز کافي پس و درآمد

 پيراموني نواحي مسکن؛ يعني و زمين ارزان باقيمت نواحي در به سکونت مجبور ديگر، طرف

شهرهاي  و پراکنده برنامه بدون رشد اعثب مسئله اين اند که شده کالنشهرها اي حاشيه و
 از تعدادي وضعيت مقايسه (.96:7931 قرخلووزنگنه شهرکي،است )شده  پيرامون کالنشهرها

 موجد که گذاشت خواهد آثاري برجاي و عواقب ناخواه مهاجرت خواه دهد مي نشان کشورها

 )712:7910اهري، ظ (.بود اجتماعي خواهد و اقتصادي تنگناهاي و ها دشواري از بسياري
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ويژگي توسعه صنعتي ناموزون در ايران همراه با رشد شتابناک شهرنشيني و شهر گرايي، 
بسيار نامطلوبي بر  اثرات ي اخير، جدا از عوارض منفي اقتصادي اجتماعي، در چند دهه

طرف، توزيع جغرافيايي  ازيك فضايي شهرهاي کشور بر جاي نهاده است.–توسعه کالبدي
تي ناموزون درآمده و شبکه شهري کشور را دچار اختالل کرده و از طرف ديگر، صنايع صور

بررسي  کالبدي شهرها با انواع تزاحم، تراکم و ناسازگاري روبرو شده است.–سازمان فضايي
ها، بيانگر دو  چگونگي مکان گزيني و استقرار صنايع در شهرهاي ايران و مسائل ناشي از آن

جويي براي  يابي مشکالت ساماندهي صنايع شهري و چاره ر ريشهويژگي غالب است که ازنظ
زاده  منشي)و تعداد واحدهاي کوچك  ( تنوعشهري شتابان ب ( توسعهالف ها اهميت دارد. آن

هاي بعد از جنگ جهاني دوم  الگوي رشد شهري در سال (.16: 7939و تسليمي پور، 
زيادي را براي شهرها پديد آورده  صورت پراکنش شهري بوده است که پيامدهاي ناگوار به

هاي کشاورزي و باغات، مشکالت  توان به از بين رفتن زمين است ازجمله اين پيامدها مي
رويه از خودروها، نابودي مراکز طبيعي و ...  هاي ناشي از استفاده بي آلودگي محيطي و زيست

 اشاره کرد.

 نشهرهاعبارتند از:عوامل اصلي مؤثر بر رشد و توسعه شهرهاي پيراموني کال

 اجتماعي -علل اقتصادي 
هاي متمايزکننده غالب شهرهاي جهان سوم گسيختگي سازمان فضايي  يکي از ويژگي 

وسازهاي غيرقانوني و وجود محالت فقيرنشين و کثيف  شده، ساخت هاست، نواحي طراحي آن
ن با ابزارهاي نظري و سازند که اداره آ در اين شهرها، با يکديگر همواره بافتي ناپيوسته مي

 ريزي سنتي شهري ناممکن است. علمي برنامه

ريزي شهري کارآمد، نيازمند درک روابط بين اقتصاد و اجتماع شهري  مديريت و برنامه
اش مقايسه  تا آثار جدا سازنده آن با تأثيرات محتمل توزيعي با گسيختگي فضايي شهر است

ريزي سنتي براي رفع نيازهاي شهرهاي  ون برنامهريزي جامع و فن شود. اين نکته که برنامه
ندرت شهري يافت  جهان سوم مناسب نيستند مورد اعتراف کامل متخصصين است، به

شود که در آن طرح جامع، استانداردهاي شهري و کدهاي ساختمان نقش مهمي را در  مي
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هاي جديد هدايت توسعه و تغييرات محيط فيزيکي آن بازي کرده و اين امر حتي در شهر
دقت  جهان سوم مانند برازيليا، چانديکار وابوجا مشهود بوده است. در کنار شهري که به

شده، شهر دومي نيز براي کساني که استطاعت زندگي در شهر نخست را ندارند  ريزي برنامه
شده، رشد  ريزي سرعت و با ميزاني بيشتر از شهر برنامه گيرد و به ظاهرشده و شکل مي

 کند. مي

ريزي جامع بسيار  شده است، برنامه خوبي شناخته ها به اليل اين امر متعدد و برخي از آند
بندي طرح جامع با نرخ رشدهاي غالب شهرهاي جهان سوم ناسازگار و  بطئي است، زمان
آنکه  مدت تا بلندمدت هستند، حال هاي ميان بيني هاي جامع مبتني بر پيش مغاير است، طرح

ها را اجرا نمود و  صميمات مهم، تصميماتي است که بتوان فوراً آندر شهر جهان سوم ت
هاي مديريتي  صورت ساده کنترل کرد. تهيه و اجراي طرح جامع مستلزم وجود مهارت به

هاي اجراي  ندرت به هزينه هاي جامع به ندرت وجود دارد در طرح است که در جهان سوم به
ريزي فضايي / کالبدي  شود و باالخره برنامه مي ها توجه ها طرح و منابع تأمين آن پيشنهاد

قانون کشورهاي توسعه يابنده،  يافته و نه شهرهاي بسيار بي براي شهرهاي کشورهاي توسعه
ناپذيري به شکست  طور اجتناب الذکر به ريزي جامع به داليل فوق موردنظر بوده است. برنامه

 (.01:7931انجاميده است )ظاهري، 

 اييفض –علل کالبدي 
هاي شديداً  هاي کنترل نشده و شهرسازي هايي که منتقدان، شهرنشيني در تحليل

آوردند، برخي بر نتايج اجتماعي  هاي بزرگ شهري به عمل مي رويه مجتمع متراکم از رشد بي
هايي ارائه شدند که متکي بر اصل  منفي آن تأکيد داشتند. در پي اين استدالالت، نمونه

اي فعاليت و کار و مراکز زندگي جمعي بودند و به کمك فضاهاي ه تمرکززدايي از محل
صورت متحدالمرکز گستر  شهرها به ها کاسته شده بود. در اروپا اکثر سبز انبوه از تراکم آن

اند.  ها که به دور يك مرکز تاريخي رشد يافته هاي متوالي از ساختمان اند، حلقه ش يافته
ها به کمك فضاهاي سبز مثلثي شکلي که  ند اين حلقهکرد بسياري از مسئوالن پيشنهاد مي

 تا حد امکان بتوانند تا مرکز شهر امتداد يابند، به قطعاتي تقسيم شوند.
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هاي شعاعي  هاي اطراف شهر در امتداد و خيابان در اين حالت الزم است که ساختمان
ها و مزارع و  هطرف مرکز مجتمع شهري، بيش ها و به آيند به صورتي که در حدفاصل آن گرد
 اي ورزشي و... ها و زمينه باغ

اي را دريکي از نمودارهايش  فريج کليات چنين نظريه 7310شده باشند. در سال  پراکنده
 (.19:7937درباره شهرهاي آينده مشخص کرد )همان،

 توان به موارد ذيل اشاره کرد. شده است مي هايي که در اين زمينه مطرح ديدگاه

 کالبدي –ديدگاه فضايي 
 دو شهر با ارتباط در فضا، ماهيت جستجوي در کالبدي –بر اساس ديدگاه فضايي 

 ذهني و کيفي نگرش که اول ديدگاه. است مطرح کيفي و کمي يا و عيني و ذهني ديدگاه
 موردتوجه، مفاهيم اعتقادي و يا متافيزيکي را شناختي روانيا  زيباشناختي هاي جنبه دارد،

ملموس و  هاي جنبهيدگاه دوم، نگرش کمي و عيني است و بيشتر به . ددهد ميخاص قرار 
 (766:7913 ،الدين زين. )شيخ پردازد ميکاربري فضا 

، در زمان ايجادشدهخاص  اي نقطه در که فضايي –است مکاني  اي پديدهشهر 
ت کمي خود را به تغييرا هاي دگرگونيو در هر مقطعي از تاريخ،  يابد ميو رشد  يافته تکامل
. پس برخورد با مسئله شهر، فضاي شهري و کند ميعصر خويش تبديل  موردنيازکيفي 

که از فلسفه  طلبد ميآني و آتي ساکنان، فرآيندي را  نيازهايکالبد آن براي جوابگويي به 
 به عملي –علمي  وجوي جستابد و با ي گسترش و رشد زمان –، در مکان شده شروعشهر 
 (766:7916 حبيبي،. )است دوباره پويشي آغاز خود ،پايان اين. گردد ختم فضا

 ديدگاه اکولوژي شهري
در اکولوژي   اي براي تبيين ساختار فضايي شهر است؛ نظريه اکولوژي شهري، نظريه 

ها روبرو  شهري تنها با يك شرکت تجاري يا صنعتي سروکار نخواهيم داشت بلکه با گونه
اکولوژيکي از شهرها ممکن است نتواند همه  هاي (. بررسي3:7917قنبري، )خواهيم بود

هاي علمي و منطقي آن در مطالعات شهري  اما مطمئناً نگرش؛ مسائل شهري را حل نمايد
شود که  هاي شهري بدان سبب با شکست روبرو مي افتد. بسياري از برنامه بسيار مؤثر مي
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ا در جهت شناخت کليت ر ي شهري اين جامعيت واکولوژ باشد. کليت مي فاقد جامعيت و
 ( 73:7933گيرد. )هوشيار، مسائل و نيازهاي شهري به کار مي

 ديدگاه ساختارگرايي
پارادايم ساختارگرايي وارد علم جغرافيايي و در همين دهه براي اولين بار  7110در دهه 

دهد که با اقتصاد زمين  ديويد هاروي با اين پارادايم مسايل گتوها را موردمطالعه قرار مي
ري در ارتباط بودند. جغرافيدانان اين مکتب معتقدند در علم جغرافيا و جغرافياي شهري، شه

مستقل از يکديگر مطالعه  طور جداگانه و توان به هاي گوناگون فضاي زندگي را نمي پديده
شود.  ها بررسي مي ي پديده اي با توجه به مجموعه سان که در اين علم، هر پديده کرد؛ بدين
صورت مجزا در کنار هم  هاي جغرافيايي يا شهري به مکتب ساختارگرايي، پديدهدرواقع در 
شهري  هاي پديدهشهر و  ساختارگراييمکتب  (. در709:7932گيرد )شکوئي،  قرار نمي

مسائل  تر منطقيو  تر عميقو براي شناخت  شود ميمحسوب  تر وسيعبخشي از يك جامعه 
مومني، قرار بگيرد. ) موردبررسيز آن است بايد کل جامعه که شهر نيز جزئي ا شهري

41:7911) 
 ديدگاه راديکال

کنند که امر شهرنشيني، محصول سيستم  جغرافيدانان راديکال بر اين نکته تأکيد مي
هاي موجود در  اقتصادي است و ساخت داخلي شهرها و تفاوت –هاي مشخص اجتماعي 

به حداکثر سود تبيين شود.)  کاربري زمين در شهرها بايد با توجه به عامل رسيدن
 (746:7932شکويي،

 هاي فوق را در نظر گرفته است. لذا پژوهش حاضر تلفيقي از ديدگاه

 ها و روش مواد

توسعه اي –تطبيقي و نوع تحقيق کاربردي -در پژوهش حاضر روش تحقيق تحليلي
سب با هست. اطالعات مربوطه از مطالعات طرح جامع و ساير منابع مربوطه اخذ و متنا

هاي آماري موردنظر تحقيق براساس روابط  اند. سپس شاخص شده بندي نيازهاي تحقيق طبقه
هاي  تحليل اطالعات از مدل و هاي مذکور استخراج گرديده است. جهت تجزيه آماري از داده
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برآورد : بررسي و تحليل تغييرات جمعيتي با استفاده از اند شرحشده است که به  کمي استفاده

 افزار نرماز طريق  شهر سردرودباروري و مرگ و مير  هاي براساس آمار ميزان جمعيت

people مارتين، مقايسه  –، محاسبه شاخص تنوع فعاليت اقتصادي با استفاده از مدل گيبز
هاي مختلف اقتصادي شهر نسبت به استان با استفاده از مدل تغيير سهم و  جايگاه بخش

هاي کمي آنتروپي  فضايي شهر با استفاده از مدل – مدل ايزارد و سنجش فرم کالبدي
 گري تعديلي. و نسبي، ضريب جيني، موران، گري

 محدوده مکانی تحقیق

 دقيقه 9 و درجه 93دقيقه طول شرقي و  3درجه و  26سردرود در موقعيت جغرافيايي 
 متر 7916 حدودارتفاع آن از سطح دريا است.  شده واقع النهار گرينويچ نصف زعرض شمالي ا

شهر از طريق دو جاده ارتباطي  اينمتر است.  10ترين نقطه آن  و اختالف بلندترين و پست
 20شود فاصله آن از آذرشهر در حدود مراغه متصل مي -به جاده و اتوبان اصلي تبريز

 ازمراغه –کيلومتر است. همچنين جاده ريلي تبريز 770کيلومتر و از شهر مراغه در حدود 
 (.701:7910 راژان آب زاگرس،) کند عبور مي غربي شهر وقسمت شمال 

 

 
 ( موقعیت شهر سردرود در تقسیمات سیاسی1شکل )
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 ها یافته

 تغییرات جمعیتی شهر سردرود

 2413يت شهر سردرود معادل جمع 7990مطابق آمار سرشماري رسمي کشور در سال 
ه است. همچنين در يافت يشافزانفر  1446به  7920نفر بوده که در سرشماري سال 

با نرخ رشد  7900 - 60جمعيت شهر سردرود در طي دهه  7960سرشماري سال 
مهاجر ي عامل  يجهدرنتنفر رسيده است. ميزان نرخ رشد جمعيت  79161درصد به  17/4

-10هاي قبل کاهش داشته است. نرخ رشد جمعيت درطي دهه  دههي در مقايسه با فرست
نفر  42021، جمعيت شهر سردرود 7930و در آبان  درصد بوده است؛  61/7معادل  7960

درصد را  00/2نرخ رشدي معادل  7910-30، اين افزايش جمعيت در طي دهه شده عالما
درصد به جهت مهاجرت  11/7درصد و  43/4که ميزان رشد طبيعي جمعيت  دهد نشان مي

درصد  46باشد که حدود  به اين شهر بوده و بيشترين درصد مهاجران از کالنشهر تبريز مي
-7930ي ها سال مسکن، و نفوسشود. )سرشماري عمومي  از کل مهاجران را شامل مي

7990) 

 

 1341-1331 نمودار تحوالت جمعیت و خانوار شهر سردرود طی دوره (4شماره )شکل 

با توجه به  جمعيت شهر سردرود peopleافزار  نرماز طريق اساس برآورد جمعيت  بر 
نفر در سال  42021هاي آينده رو به افزايش بوده و از  طي سالدر رشد طبيعي  مؤثرعوامل 
و ميانگين نرخ رشد طبيعي شهر در دوره  خواهد رسيد؛ 7200نفر در سال  97191به  7930
 .درصد خواهد بود 11/7 برابر
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 peopleافزار  نرماز طریق  ( برآورد جمعیت شهر سردرود3جدول )

 سال جمعيت کل مردان زنان رشد جمعيت ميزان

11/7 

- 77109 74322 42021 7930 

16/4 79644 72111 43207 7910 

19/7 72106 76093 90122 7910 

64/0 70224 76210 97191 7200 

 رندهمحاسبات نگا مأخذ: مرکز آمار ایران و

 مارتین –روش گیبز 

دهنده اين است که در  شده بر اساس روش مارتين گيبز، نشان مقدار شاخص محاسبه
و تنها صنعت و خدمات جاذب جمعيت در شهر سردرود  سردرود تنوع اقتصادي وجود ندارد؛

کالبدي شهر سردرود نقش  –صنعت در تغيير ساختار فضايي 7910هاي  در سال شده است و
شويم عملکرد شهر  نزديك مي 7910 و 7930هاي  هرچه به سال نده داشته است وکن تعيين

 يابد. تبع آن تغيير مي کالبدي شهر نيز، به –ساختار فضايي  تغييريافته و

C= 709034200/09034200-7 =0 

 1331در سال  سردروداقتصادی در شهر های فعالیتمارتین برای محاسبه تنوع  -روش گیبز  (4جدول )

 

 
 بخشهاي عمده فعاليت تعداد شاغلين هاي عمده فعاليت گروه (Xتعداد شاغلين در شهرسردرود ) (X²ر سردرود )شه

 
 کشاورزي 204 767602

 کشاورزي 204

 
 دامداري 0 0

 
 استخراج معدن 0 0

  صنعت 9694
 صنعت ساخت 9694 79717242

 
 ساختمان 0 0

 
 گاز و برق آب، 0 0

 
 داري رستوران فروشي و خرده فروشي، دهعم 136 114716

  خدمات 9436
 انبارداري ونقل و حمل 7132 9734606

 
 بهداشت و آموزش مالي، تأمين اجتماعي، 413 33302

 
 شخصي ي واجتماع عمومي، 473 21042

  
1940 ∑X 

 
09034200 

 ∑X² 

 محاسبات نگارنده مأخذ: مرکز آمار ایران و
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 قش غالب اقتصادی شهر در وضع موجودتعیین عملکرد و ن

هاي صنعتي و مرکز فعاليت 7910بر اساس دياگرام بوژوگارنيه شهر سردرود در سال 
، تالقي خطوط 7930-10که در سال  باشد. درحاليديگر مرکز صنايع کارگاهي مي عبارت به

شده  قعي نقش بازرگاني وا گانه اقتصادي، در منطقههاي سه گذرنده از درصد سهم بخش
وجود همچنان درصد بخش صنعت از کل اشتغال بيشتر از سهم درصدي  است ولي بااين

هاي صنعتي شهر باشد. با اين تفاوت که از سهم بخشهاي اقتصادي مي ي بخشبقيه
 شده است. شدت کاسته شده و به بخش بازرگاني )خدماتي( افزوده به

 
 روی دیاگرام بوژوگارنیه موقعیت شهر سردرود بر نمودار (1شکل شماره )

های مختلف اقتصادی شهر سردرود نسبت به استان  بخش یگاهجا

 شرقی  آذربایجان

 تغییر سهم مدل

-30هاي  براي سال ( کهشده نرخ رشد کل اقتصاد مرجع )استان برابر محاسبات انجام
مذکور  و ساختار اقتصادي استان در طي دوره باشد؛ مي 6/7برابر شده است،  محاسبه 7910

 هاي بخش در شهر سردرود، ضريب اشتغال در همواره منفي و داراي روند نزولي بوده است.
هست که تنها، ضريب  7/7خدمات معادل   و بخش -02/0صنعت  ،74/0کشاورزي برابر 

 بخش خدمات مثبت و صعودي بوده است.
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شرقی  ستان آذربایجانهای مختلف اقتصادی شهرسردرود  نسبت به ا (: جایگاه بخش1جدول شماره )

 1331-31های  در طی سال

 هاي گروه
 عمده فعاليت

 شهر استان
A B C A+B+C 

1331 1331 1331 1331 

 204 224 424016 499113 کشاورزي

6/7 

06/0- 74/0- 1/0 

 7/7 -02/0 -91/0 9694 9012 270330 920977 صنعت

 0/4 7/7 -44/0 9436 7907 200096 943770 خدمات

 - - - 3032 2101 7700447 172326 جمع

 مأخذ: مرکز آمار ایران و محاسبات نگارنده

 ایزارد مدل

کند  کارگيري مدل ايزارد که ساختار اقتصادي شهر سردرود را با استان مقايسه مي به
معادل  7910-30مبين آن است که ضريب تغييرات ساختار اقتصادي استان در طي دوره 

باشد. ضريب  مي درصد 1/762قابل شهر سردرود با تغيير زياد معادل و در م درصد 4/746
 1/10تر و  پائين( تغييرات شهر سردرود در بخش کشاورزي نسبت به بخش مرجع )استان

درصد است. بخش صنعت در شهر سردرود در مقايسه با ضريب آن  6/709درصد در مقابل 
بخش خدمات در  باشد ولي رصد ميد 4/744در مقابل  9/771تر و  در سطح استان پائين

 9/791در مقابل  6/404سطح شهر در مقايسه با ضريب مشابه آن در سطح استان، باالتر و 
 است. درصد

-31مقایسه ساختار اقتصادی شهر سردرود و استان آذر بایجان شرقی طی دوره  (6)شماره جدول 
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 عنوان
 تضریب تغییرا شهر سردرود استان آذربایجان شرقی

 شهر سردرود استان 7930 7910 7930 7910

 0/17 1/709 204 224 424016 499113 کشاورزی

 2/771 4/744 9694 9012 270330 920977 صنعت

 6/404 9/791 9436 7907 200096 943770 خدمات

 1/762 9/746 3032 2101 7700447 172326 کل

 محاسبات نگارنده مأخذ: مرکز آمار ایران و
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 های اقتصادی شهر سردرود بر اساس مدل ایزارد بررسی تغییرات بخش نمودار (6شماره )شکل 

 

 کالبدی شهر سردرود –های سنجش فرم فضایی  مدل

در  ها آنچهارگانه و محاسبه  هاي مدلدر هريك از  موردنياز متغيرهايبعد از گذاشتن 
 در جدول ذيل آمده است: آمده دست د بهشهر سردرود اعدا

 1309 و 1333 های سالبرای شهر سردرود در  شده محاسبهضرایب  (3) شمارهجدول 

 پارامتر ضرایب
برای  شده محاسبهعدد 

 1333سال 

برای سال  شده محاسبهعدد 
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 17/0 30/0 جمعيت آنتروپی نسبی

 96/0 90/0 جمعيت جینی

 07/0 09/0 جمعيت موران

 11/7 00/0 جمعيت گری

 -11/0 10/0 جمعيت گری تعدیلی

 : محاسبات نگارندهمأخذ

رود و  دهد که شهر سردرود به سمت پراکندگي پيش رفته و مي محاسبات نشان مي
اين پراکندگي  و ؛ازجمله داليل اصلي آن مهاجرت از شهر تبريز و صنعت شهر سردرود است

 7913در سال  که طوري بههاي کشاورزي و باغات شده است.  منجر به از بين رفتن زمين
 9404690به  7910مترمربع بوده و در سال  6934730مساحت باغات و اراضي کشاورزي 

درصد از  4/60سهم باغات و اراضي کشاورزي  7913ديگر در سال  عبارتي مترمربع رسيده به
 درصد رسيده است. 90/46به  7910که در سال  ها بوده درحالي کل کاربري



 

 

 

 

04  17زي، شماره ريعلمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

کالبدي شهر سردرود از آزمون تحليل  –ي براي بررسي عوامل مؤثر بر تحوالت فضاي
(، کليه مسيرهاي منتهي به متغير 3شده است. براين اساس در جدول شماره ) مسير استفاده

هاي حاصل  دست آيد. يافته شده تا اثر کل متغيرهاي مستقل به وابسته شناسايي و محاسبه
(، نزديکي به 41/0(، رشد طبيعي )22/0دهنده آن است که ميزان تأثير مهاجرت ) نشان

و درنهايت عوامل  (91/0(، شرايط و وضعيت خود مکان برابر با )97/0کالنشهر تبريز )
4است. در اين مدل مقدار  ( درصد61/0اقتصادي )

R ( درصد است، بدين 449/0برابر با )
کالبدي شهر سردرود توسط اين عوامل  -درصد از مجموع تغييرات فضايي  94معني که 

 ست.شده ا تعيين

های  کالبدی شهر سردرود طی سال –(: جمع آثار متغیرهای مؤثر بر تحوالت فضایی 3جدول شماره )

1333-1309  

 کل

 انواع تأثیر

 مستقیم غیرمستقیم رديف متغیرها

22/0  42/0  40/0  7 مهاجرت 

41/0  41/0  4 رشد طبيعي - 

97/0  06/0  40/0  9 نزديکي به کالنشهر تبريز 

91/0  03/0  41/0  2 شرايط و وضعيت مکاني 

61/0  26/0  47/0  0 عوامل اقتصادي 

 : محاسبات نگارندهمأخذ

 
 کالبدی شهر سردرود –مدل تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر تحوالت فضایی  (3شکل شماره )
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 گیری بحث و نتیجه

به جهت سرريز شدن جمعيت  7910 -30  طول دهه افزايش جمعيت شهر سردرود در
از تغيير و تحوالت طبيعي، اجتماعي و  متأثربوده که هاي استان  تبريز و روستادرآمد شهر  کم

که ميزان رشد مطلق جمعيت در شهر  يطور . بهها بوده است اقتصادي در مبدأ مهاجرت
درصد به رشد  43/4درصد بوده است که ميزان  00/2برابر با  7930-7910سردرود در دهه 

يافته است و اين  يشافزايق مهاجرت از طرد جمعيت از رش 11/4 طبيعي اختصاص دارد و
 ي بدون برنامه شده است.وسازها ساختافزايش موجب افزايش فضاي کالبدي و 

کالبدي شهر سردرود، تأثير مهاجرت  –به طور کلي عوامل موثر بر تحوالت فضايي 
خود  (، شرايط و وضعيت97/0(، نزديکي به کالنشهر تبريز )41/0(، رشد طبيعي )22/0)

 است. درصد ( درصد61/0و درنهايت عوامل اقتصادي ) (91/0مکان برابر با )

 شهري در مراکزفضا  براي تقاضا شدت خاطر به ساختمان و زمين گراني و اشباع

 هاي يوهش بهبود پي در تر دوردست نواحي و مناطق به همزمان دسترسي و بزرگ شهرهاي

کالنشهري  نواحي از زمين هاي توليدي يتفعال و جمعيت يفکن برون و رانش به ،ونقل حمل
 شهري انجاميد.  و حومه به پيرامون

ي  ينهدرزمصنعت بسته به نوع نگرش مديريتي در سطح شهرستان و استان در بخش  -
تابلو فرش در شهر سردرود که پايتخت تابلو فرش جهان و صنعت  صنعتي   توسعه شهرک

وسعه بيشتري يافته و بر تعداد شاغلين اين بخش صنعت نيز در اين شهر ت شهرت دارد
اقتصادي را تشکيل   هاي مذکور دومين بخش فعاليت بخش نيز افزوده خواهد شد و فعاليت

از تعداد شاغلين شهر  7910-30هاي  در طي سال هرچندخواهد داد. در بخش کشاورزي 
ي تجهيزات و يرکارگ بهحال با توجه به محدوديت اراضي کشاورزي و  ينبااکاسته شده 

هاي آينده از تعداد شاغلين اين بخش  آالت صنعتي در امور کشاورزي در طي سال ينماش
 .شاغلين نيز کاسته خواهد شد کل بهنسبت 
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، موران 96/0، جيني= 17/0آنتروپي نسبي =ضرايب ) از از هريك آمده دست به اعداد -

تمرکز  و تجمع شهر يزيکيف توسعه الگوي که نکته است اين گوياي (11/7، گري =07/0=
 .است شهري نزديك پراکندگي الگوي به و داشته پاييني

 منفي پيامدهاي شهري، ساختار نوع اين مورد در هاي محققان يافته اينکه به با توجه -

 رفتن بين از ازجمله محيطي؛ يستز و اجتماعي اقتصادي، مختلف يها بخش زيادي در

 افزايش هوا، ، آلودگيوخاک آب منابع آلودگي و ريبتخ شهر، کشاورزي پيرامون هاي ينزم

 افزايش دنبال آن به و شهر يها مسافرت زمان و طول شهري، افزايش خدمات ارائه هزينه

زمين  مصرف به توجه عدم اجتماعي، گزيني بنزين، جدايي مانند فسيلي يها سوخت مصرف
 توسعه هدايت لزوم به توجه با و است بار آورده به را غيره و مهم منبع اين رويه يب مصرف يا

 بيشتر فشردگي جهت از راهکارهايي استفاده و آن تغيير لزوم بيشتر، پايداري به سمت شهر

 .گردد يماحساس  شهر

ي  توسعه بايد با توجه به اينکه شهر سردرود بيشترين تأثيرات را از کالنشهر تبريز
ز نگريسته شود تا کمبود شهري شهر سردرود همسو با کالنشهر تبري هاي زيرساخت
 نگردد؛ منجر نامناسب کالبدي –نشيني و تغييرات فضايي  ها منجر به رشد حاشيه زيرساخت

، اقدامات نوسازي و احياي شهري و توانمندسازي داده رخ نشيني حاشيهدر مناطقي که  و
 .اتخاذ گردد

صنعت بايد  ٔ  ي اقتصادي شهر سردرود درزمينهها بخشبا بررسي تغييرات 
هاي  گذاري بخش خصوصي در زمينه گذاري بخش خصوصي فعال گردد و سرمايه يهسرما

از   گذاري هاي اقتصادي دولت، افزايش ميزان سرمايه گذاري به سياست مختلف اقتصادي،
توسعه و توجه  اعتبارات شهرستان، تجهيز و توسعه بيشتر شهرک صنعتي شهيد رجايي و

 .فرش در شهر بستگي داردتابلو  بافي و يبيشتر به صنعت قال

 و شهر رويه بي رشد به توجه با و کالبدي نامناسب -فضايي توسعه از جلوگيري براي -
 و قوانين به توجه با سوي شهرداري از دقيقي نظارت تا است الزم آن وسازهاي ساخت
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 رکا اين ها شهرداري يا ها نظر استانداري زير خاص واحدي يا سازمان يا شود اعمال مقررات
 .دهد انجام را

 از شهرها، افقي گسترش مؤثر با کنترل است گسترش و رشد از ناگزير شهر ازآنجاکه -

 جلوگيري شهرها ي حومه مناسب کشاورزي هاي زمين شدن نابود و بيشتر ضايعات آمدن وارد

داد لذا الگوي توسعه پيشنهادي براي  کاهش را شهري توسعه نوع اين منفي و پيامدهاي کرد
ها و  ي پيوسته و دروني مفيد واقع خواهد شد. تا از تمام توان سردرود الگوي توسعهشهر 

 هاي بالقوه و بالفعل موجود در سطح شهر براي رسيدن به شهري پايدار استفاده شود. ظرفيت
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 منابع 

 اقتصاد فصلنامه ،شهري زمين بازار در دخالت دولت کارآمدي يسو به (7911کمال ) اطهاري، -

 مسکن. و زمين ملي سازمان ،73 رهشما ،مسکن

توسعه فيزيکي شهر تهران بر  ( اثر7910) يکيبيال واحديان ل الديني، يفس فرانك ، احمد؛پوراحمد -
، ی نو در جغرافیای انسانیها نگرشعلمی، پژوهش  فصلنامه ،0تغيير کاربري اراضي منطقه 

 .7شماره  سال چهارم،

 انتشارات دانشگاه تهران، تهران ،از شار تا شهر( 7910حبيبي، سيد محسن ) -

ها، ماهنامه پژوهشي، آموزشي  يشهردارفردا، مجله  شهر ( شهر فشرده:7930حسينيون، سولماز ) -
 .19 شماره هشتم، سال ،یزی و مدیریت شهریر برنامهي، رسان و اطالع

 ی سنجش فرم کالبدیها مدل( اصول، مبانی و 7931) عباس زادهغالمرضا  رهنما، محمدرحيم؛ -

 ، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.شهر

 .تهران سمت، انتشارات اول، جلد ،شهری جغرافیای در نو های یدگاهد (7932) حسين شکويي، -

 7 چهارم،شماره سال ،فصلنامه معماری و فرهنگ( فرم در معماري، 7913الدين، حسين ) ينزشيخ  -

 اراضي کاربري تغييرات يجادا در تبريز شهر کالبدي گسترش روند نقش ،(7931محمد ) ظاهري، -
 معروف، باغ سفلي، الوار هايروستا موردي، ي مطالعه نفوذ، ي حوزه هايروستا و شهر ي هحوم

 77 شماره ،توسعه و جغرافیامجله  ،کندرود و مشايخ شادآباد

فضايي کالنشهر تبريز و روستاهاي خوابگاهي  متقابليرات تأث( تحليلي بر 7910محمد )ظاهري،  -
، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، بر آنيرگذار تأثيد بر مهاجرت معکوس و عوامل تأکبا پيرامون 

 .9سال بيست و ششم، شماره 

، انتشارات کتب جغرافیای شهری، جزوه درسی جغرافیای شهری پیشرفته( 7917قنبري، نوذر ) -
 دانشگاه آزاد اسالمي، کرمانشاه

فضايي شهر با استفاده از –لگوي کالبديا ( شناخت7933قرخلو، مهدي؛ سعيد زنگنه شهرکي ) -
 .4، شماره یزی محیطیر برنامهی  مجلهي کمي، ها مدل
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 ،یزی شهری در ایرانر برنامههای  یژگیوتحلیلی از ( 7939مشهدي زاده دهاقاني، ناصر ) -
 دانشگاه علم و صنعت. انتشارات

ر کاوه بر شهر ساوه، ( پيامدهاي فضايي شه7939) يمصطف ، تسليمي پور،اهلل رحمتزاده،  يمنش -
 .9، سال نهم، شماره ای یهناح و توسعهمجله جغرافیا 

، انتشارات فرهنگستان علوم جمهوري پایگاه علم جغرافیا در ایران( 7911مومني، مصطفي )-
 اسالمي، تهران

 ، تبريز.تفضیلی شهر سردرود –مطالعات طرح جامع ( 7910مهندسان مشاور روژان آب زاگرس )-

، انتشارات مرکز 7990-7930و مسکن  و نفوس( نتايج سرشماري عمومي 7936) رانمرکز آمار اي-
 آمار، تهران.

نامه کارشناسي ارشد،  يانپا، يزي توسعه فيزيکي شهرهاي ميانه اندامر برنامه( 7937هوشيار، حسن )-
 يزي شهري، دانشگاه تبريزر برنامهدانشکده جغرافيا و 
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