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نيازمند ، پراکنش شهري و در راستاي دست يابي به شکل پايدار شهري در کالنشهر تبريز پيامدهاي
 باشيم.  مي متراکم سازي و فشرده سازيهاي اجراي سياست

 کالنشهر تبريز، رشد فضايي، توزيع متعادل، درجة تجمع :واژگان کلیدی

 

 مقدمه

ست )برنامزة اسزکان   شامل رشد سريع برخي از شهرها، 27چالش اصلي شهري در قرن 
نشزان از افززايش جمعيزت    ، (. برآورد سازمان ملل متحزد 70:7917، بشر سازمان ملل متحد

و در نهايزت   2696درصد تا سزال   07به ، ميالدي 7126درصد در سال  21شهري جهان از 
، دارد؛ به اين معنا کزه بعزد از ايزن سزال     2606شهرنشين شدن تقريبا کل مردم دنيا تا سال 

، (. بنزابراين 2:7912، ساکن شهرها خواهنزد شزد )واگيزون   ، درصد جمعيت جهان 06بيش از 
(.توسعة 20:7912، در حال شهرنشين شدن است )چي ونگ و يوئناي جهان به طور فزاينده

بزه سزاخت و سزازهاي    ، متأثر از رشد بي روية جمعيت و مهزاجرت ، روزافزون جامعة شهري
شود و تغييرات زيادي در ساخت مي شهرها منجر بدون برنامه ريزي و گسترش مهار نشدني

باعث توسزعة بيشزتر شزهر و    ، و اين امر (Barton,2003:8)آوردمي فضايي آن ها به وجود
(. الگزوي رشزد و   712:7919، گزردد )الششزتاوي  مزي  جديزد هاي ساخت مناطق و ساختمان
رفتزه شزود؛ الگزوي    است که نبايد در اين فرايند ناديده گاي مسئله ، گسترش فضايي شهرها

يعني زمين سزر و کزار   ، از آنجا که با يکي از محدودترين منابع در دسترس انسان، رشد شهر
از موضوعات مهم در برنامه ريزي شهري و يکي از معيارهاي اساسي در توسعة پايزدار  ، دارد

امزري اساسزي   ، ( و در راستاي پايزداري شزهري  10:7912، شهري است )مبارکي و همکاران
بعد از جنزگ  ، (. شايد بحث فرم و شکل شهري مطلوب222:7919، )زياري و همکاراناست 

دوم جهاني با ظهور سيستم برنامه ريزي شهري مدرن به ويژه در کشورهايي مانند انگلزيس  
مشزکالت زيسزت   ( و امروزه 70:7901، اهميت بيشتري پيدا کرده است )رهنما و عباس زاده

سازي جديد متخددان امربرنامزه ريززي شزهري را بزرآن     درشهر، محيطي و بروز نارساييها
، )جهانشزاهي  ه دهنزد ئز داشته است که فرم مطلوبي را بزراي شزهري بزا ثبزات و پايزدار ارا     
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بزه خزود گرفتزه و رشزد     اي شهرنشيني ابعاد تازه، )ه.ش( 7946از دهة ، (. در ايران72:7912
(. از ايزن زمزان اسزت    09:7902، شتابان شهرنشيني واقعي و شهري آغاز شده است )نظريان

 -که جمعيت شهرها هم به علت رشد طبيعي باال و هزم بزه علزت پديزدة مهزاجرت روسزتا      
با سرعت بااليي رشد يافت و رشد کالبد شهري و ساخت و سازهاي شزهري نزه بزر    ، شهري

باعزث نابزه   ، بلکه بر پاية بورس بازي و سوداگري زمين صورت گرفت و اين امر، مبناي نياز
به ويژه بال استفاده ماندن بخش وسيعي از اراضي داخل ، ي هايي در بازار زمين شهريسامان

، شهري و عرضة منفي گسترش پراکنده و افقي شهرها شد )مبارکي و همکارانهاي محدوده
ناشزي از عزدم وجزود    ، گسترش کالبدي شهر در اغلب شهرهاي کشزور ، (. بنابراين10:7912

(. شزهر  21:7901، اصولي از زمين شهري بزوده اسزت )حبيبزي   برنامه ريزي در بهره برداري 
اي اخير رشد شتابان و لجام گسزيخته هاي در سال، مانند ساير کالنشهرهاي ايران، تبريز نيز

هزاي  برنامزه ، گسترش خزدمات ، مهاجر پذيري، داشته و به علت داشتن رشد طبيعي جمعيت
دي به خود ديزده اسزت. جمعيزت ايزن     تحوالت جمعيتي و کالبدي زيا، عمراني مختلف و ....

رسيده است. مساحت کلزي   7916در سال  7474422به  7992نفر در سال  201110شهر از 
هکتزار رسزيده    22279بزه  ، (7916 -7992)هاي در بين سال ،هکتار 7716از ، اين شهر نيز

ه باعزث نابز  ، دسزت در دسزت هزم    ، (و اين عوامزل 29:7916، است )آمارنامة کالنشهر تبريز
ساماني هايي در اين کالنشهر شده است و شهري که تا چند دهة پيش در فضزايي محزدود   

گسترش زيادي يافتزه و امزروزه گرفتزار سزاختاري     ، شکل گرفته و با بر  و بارو محدور بود
يکزي از  ، (. با توجه به اينکه2:7901، متخلخل و بيمار گونه است )پورمحمدي و جام کسري

با توجه به رشد جمعيزت و کمبزود   ، اساسي در برنامه ريزي شهري ضرورت ها و کارکردهاي
چگونگي و نحوة گسترش فيزيکزي شزهر بزراي جوابگزويي بزه      ، امکانات و خدمات زيربنايي

در تزالش  ، (. پژوهش حاضزر 10:7912، نيازهاي امروز و آتي شهر است )مبارکي و همکاران
رشد و گسترش کالنشهر تبريز نائزل   به شناخت الگوي، کميهاي است تا با استفاده از مدل

 باشد.مي ارزيابي و سنجش الگوي رشد فضايي و کالبدي شهر تبريز، هدف آن، آيد؛ بنابراين
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 مبانی نظری پژوهش 

( کزارکرد  2، ( کالبد )فرم و شکل(7باشد؛ مي هر بافت شهري متشکل از دو بخش عمده
-به عنوان الگوي فضايي فعاليزت ، هر(. فرم وشکل ش92:7916، )نقش( )داوودپور و نيک نيا

(. در 11:7912، گزردد )مبزارکي و همکزاران   مزي  انسان در برهة خاصي از زمان تعريفهاي 
 ( الگوي ساخت ، ب( تنوع، شود: الف( تراکممي شکل شهر به سه بخش تقسيم، حالت کلي

ري شکل کلي شهر است کزه پديزدة کزارب   ، فضايي؛ الگوي ساخت فضايي يک ناحية متروپل
الگزوي متمرکزز  در مقابزل غيزر     ، زمين را به صورت شکل تک قطبي در مقابل چند قطبزي 

سازد )رهنما و عبزاس  مي مشخص، ناپيوستههاي متمرکز و توسعة پيوسته را در مقابل توسعه
الگوهاي متفاوت به نسبت نوع گسترشي که در شهر به ، (. با توجه به اينکه766:7901، زاده
امروزه آگاهي از فرم فضزايي و  ، يامدهاي متفاوتي را به دنبال دارند؛ بنابراينپ، آورندمي وجود

تواند نقش مهمي در ميزان موفقيت برنامه ريزان شزهري داشزته باشزد و بزه     مي شکل شهر
(. بنزابراين  11:7919، شزهري کمزک شزاياني کنزد )مبزارکي و همکزاران      هاي بهبود محيط

 گردد: مي حالگوهاي رشد شهري به طور خالصه تشري

 گسترش افقی شهر

درقالب اصطالح اسپرال درادبيزات  ، گسترش افقي شهرواژه اي است که درنيم قرن اخير
موضوع محوري اکثر همايش ها و سزمينارهاي  ، و امروزه پژوهشهاي شهري وارد شدهاست

اسزپرال يزا   (. 9:7901، شهري در کشورهاي توسعه يافته است )پورمحمدي و جزام کسزري  
اصطالحي است که بزه معنزاي رشزد سزريع و پراکنزده نزواحي متروپزل و حتزي         ، يپراکندگ

. اين نوع توسعة ناموزون شهري که اصزوال در اراضزي آمزاده سزازي     شهرهاي کوچک است
(؛ تهديد کنندة منابع محلي و نزواحي  799:7902، نشدة شهرها اتفاق ميافتد )تقوايي و سرايي

بزال  هزاي  و نتاي  بسزياري از جملزه افززايش زمزين    ( 07:7917، باز است )کياني و همکاران
درونزي و  هزاي  گسسزتگي بخزش  ، کاهش تراکم جمعيزت ، افزايش سهم فضاي باز، استفاده

اي پديزده ، . در واقع شزهر اسزپرال  (Hess,2001:2)جدايي گزيني اجتماعي را به همراه دارد
. الگوي (Salingaros,2006:100)پوشاند مي ظالمانه است که سطح هر چه بيشتر زمين را
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ابتدا در کشزورهاي توسزعه   ، اسپرال به دليل استفادة زياد از خودروي شخدي و حومه نشيني
شهري کشزورهاي در حزال توسزعه    هاي يافته به وجود آمد و هم اکنون در بسياري از هسته

 (.221:7919، شود )زياري و همکارانمي ديده

 توسعة فشردة شهر

کند که تراکم آن باال و کاربري ها ترکيبي است مي عرفيشهر فشرده را شهري م، بورتن
کنزد  مزي  و سيستم حملو نقل عمومي خوبي دارد و پياده روي و دوچرخه سزواري را تشزويق  

(Burton,2000:197).تأکيد بر رشد مراکز شهري موجود و زمزين ، در فرم فشردة شهري-

ر در حاشزيه هاسزت   بازيافتي و در عين حال اجتناب از گسزترش و پخزش شزدن شزه    هاي 
بايد فرم و مقياسي داشزته  ، رشد فشرده طبق تعريف اليکن و همکارانش(.10:7912، )مبارکي

همراه با تراکمي که باعث تشزويق  ، دوچرخه سواري و حمل و نقل، باشد که براي پياده روي
بزارز  هاي يکي از ويژگي. (Elkin et al,1991:20)مناسب باشد ، شودمي تعامالت اجتماعي

تراکم سازي است. مکتب شزيکاگو از  ، شهر فشرده که مکاتب مختلفي به آن توجه داشته اند
به تشويق بلند مرتبه سازي پرداختزه و در رونزد   ، اولين مکاتبي است که در اوايل قرن بيستم

-بيش از ساير جنزبش ، تکاملي خود تشکيل مکتب مدرنيسم را سبب شده است و اين مکتب

، نقش ايفا کرده است )زياري و همکزاران ، ي رشد عمودي شهرهادر شکل گير، فکريهاي 
270:7917.) 

 رشد هوشمند شهری

گسترش سريع شهرها اکثرکشورهاي جهان را بامشکالت متعددي مواجه سزاخته اسزت   
لکزن پراکنزدگي   ، هرچند افزايش جمعيت علت اوليه گسترش سريع شهرها محسوب ميشود

هزاي زيزادي   تالش ؛گذاردمي طبيعي و فرهنگي جوامعنامعقول آن اثرات نامطلوبي برمحيط 
براي برطرف ساختن اثرات منفي گسترش پراکنده شهرها به عمل امده که عمده ترين آنهزا  

، راهکارهاي مقابله با پراکندگي توسعه شزهري اسزت   راهبرد رشد هوشمند به عنوان يکي از
، )جهانشززاهي دکززه درواقززع رشدهوشززمند جززايگزيني بززراي پراکنززدگي محسززوب ميشززو  

شزود  مي است که در حال حاضر اعمال ريزيبرنامهدگرگوني نوعي از ، (.اين نوع رشد1:7912
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کنززد مززي تززک کززاربري را در بيشززتر منززاطق غيززر قززانوني اعززالم     هززاي و کززاربري
(SGN,2002:8)       رشد هوشمند به اصول توسزعه و عمليزات برنامزه ريززي اشزاره دارد کزه.

، و نقزل مزوثر را ايجزاد کزرده اسزت )رهنمزا و عبزاس زاده       الگوي کزاربري زمزين و حمزل    
هاي عمده توسعه و يک روش پيشنهادي براي اصزالح  جايگزين  رشدهوشمند از(. 40:7901

يکپارچگي اکولوژيکي را دردوره هاي کوتاه مدت و بلندمزدت  ، رشدهوشمند .پراکندگي است
ل و ااشزتغ ، هزاي حمزل و نقزل   دامنه گزينه  ةافزايش داده و کيفيت زندگي را ازطريق توسع
 (.  1:7912، )جهانشاهيمسکن منطقه به روش معتبر افزايش ميدهد

 
 ( تراکم و پراکنش شهری در سه نمونه الگوی رشد شهری. 1شکل )

 (. 29:1392، منبع: )مبارکی و همکاران

 پیشینة پژوهش

صرفه به داليل مختلف از جمله ، با توجه به نقش محوري شهرها در توسعة کشورها
، کالبد و محتوا، تراکم و تمرکز از گذشته تا به حال، صنعت، ناشي از مقياسهاي جويي
قرن قل  2اندازه و شکل آن دغدغة بي پايان فيلسوفان و نظريه پردازان از حداقل ، کارکرد

از ميالد )يوليتاي افالطون و مدينة فاضلة فارابي تا شهر خداي آگوستين قديس در توصيف 
ميالدي( تا عدر حاضر بوده است )رهنما و  7207س و اتوپياي توماس مور بيت المقد
نظريه در خدوص موضوعات مختلف مربوط  71بيش از ، ( و تاکنون70:7901، عباس زاده

، به شکل و فرم شهري و نقاط مثبت و منفي آن ها ارائه شده است )رهنما و عباس زاده
در مورد فرم و الگوي رشد شهري صورت ، دود(. در ايران نيز مطالعات هر چند مح11:7901

توان به مطالعات پورمحمدي و مي ،گرفته است؛ از جمله مطالعات انجام گرفته در اين زمينه
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در ارزيابي ناپايداري در توسعة فضايي شهر تبريز اشاره کرد؛ ايشان ، (7901جام کسري )
کشاورزي هاي دازي به زمينباعث دست ان، معتقدند که توسعه و پراکنش فضايي شهر تبريز

زيبايي شناسي شهر شده و همچنين مسبب هاي و مزروعي اطراف شده و باعث نابودي جنبه
، ظهور و گسترش مناطق حاشيه نشين شده است )پورمحمدي و جام کسري

در تحليل فرم کالبدي شهر اصفهان معتقدند که ، (7917(.شيخي و همکاران )7:7901
الگوي تمرکز آن تک قطبي کامل نيست و ، رکز است؛ وليمتم، الگوي شهر اصفهان

براي جلوگيري از ، خورد. ايشان معتقدندمي پراکندگي عمدتا نواري شکلي در آن به چشم
نيازمند گسترش درون بافتي و استراتژي توسعة عمودي هستيم ، رشد پراکندة شهر اصفهان

در مورد ارائة الگوي بهينة ، (7912(. مبارکي و همکاران )771:7917، )شيخي و همکاران
-مي  پراکنده، الگوي رشد فعلي شهر اروميه معتقدند، فضايي شهر اروميه -گسترش کالبدي

اقتدادي و در نهايت شکل ، اجتماعي، زيست محيطيهاي باشد و اين امر موجب ناپايداري
شهر تک  کنند که روش تمرکز غير متمرکز )تبديلمي پيشنهاد، شهري شده است. بنابراين

برپاية متراکم سازي و افزون سازي فعاليت ها در مراکز فرعي( ، مرکز به چند مرکزي
فضايي شهر  -بهترين الگو براي گسترش کالبدي، براساس اصول رشد هوشمند شهري

در سنجش و ، (7919(. زياري و همکاران )12:7912، باشد )مبارکي و همکارانمي اروميه
به اين نتيجه رسيده اند که شهر يزد الگوي ، کي شهر يزدرازيابي الگوي گسترش فيزي

  تدادفي متمايل به پراکندگي داشته و داراي تمرکز پايين جمعيت و اشتغال )نقطة سرد(

در مطالعة الگوي ، (7919(. سجادزاده و رحماني )222:7919، باشد )زياري و همکارانمي
اخير هاي طي سال، قة مورد مطالعهمعتقدند که منط، شهر تهران 79گسترش فضايي منطقة 

به صورت پراکنده رشد کرده و منجر به عارضة منفي پراکندگي شهري شده است؛ ايشان 
 ،کنند که با استفاده از الگوي گسترش متمرکز درون بافتي )فشرده و عمودي(مي پيشنهاد

(. رهنما و 41:7919، توان توسعة منطقه را روندي معقوالنه تر کرد )سجادزاده و رحمانيمي
شوند که الگوي رشد مي ( در مطالعة تطبيقي سيدني و مشهد متذکر7902عباس زاده )

جمعيت و اشتغال در هستة ، سيدني در استراليا به صورت تک مرکزي است؛ بطوريکه
، شود )رهنما و عباس زادهمي مرکزي شهر متمرکز شده و با فاصله از مرکز شهر تراکم کم



 

 

 

 

656  17ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

دهد که اين مي نشان، ن مطالعة الگوي رشد کالنشهر استانبول(. همچني762:7902
کالنشهر الگوي رشد تدادفي و تا حدودي تمرکزدار دارد. نکته قابل توجه  نيز تغيير نکردن 

 است ، 2661نسبت به سال   2677الگوي رشد شهري در سال 

http://tr.wikipedia.org 

http://istanbul.yerelnet.org.tr 

http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet 
ia.org/wiki/List_of_districts_of_Istanbul)tp://en.wikiped )محاسبات نگارندگان. و 

 مواد و روش ها

تحليلزي  بزا تأکيزد بزر مطالعزات       -روش توصزيفي ، روش مورد استفاده در اين پژوهش
پارامترها و ، ابتدا با بهره گيري از مباني و پيشينة مطالعه، باشد. بنابراينمي ميداني و اسنادي

کالبدي شهر تبريز استخرا  شزده و   -براي ارزيابي و سنجش فرم فضايي مناسبهاي روش
جامع و تفدزيلي  هاي در نهايت با استفاده از داده ها و آمارهاي موجود در آمارنامه ها و طرح

کالبدي شزهر   -محاسبات الزم صورت گرفته و در نهايت با محاسبة فرم فضايي، شهر تبريز
، هر مشخص شده است. براي انجام فرايند مطرح شدة فوقالگوي رشد کالبدي اين ش، تبريز

درجة توزيزع متعزادل )آنتروپزي و ضزريب جينزي( و      ، تراکم، کمي اندازة متروپلهاي از مدل
 استفاده شده است.  ، درجة تجمع )موران و گري(

 يکي از ، اندازة متروپل: مقدار زميني که براي يک ناحية شهري پيشنهاد شده
توسعة پراکنده سبب مدرف بيشتري از ، گي است. بر پاية اين نظريهپراکندهاي شاخص
تواند مساله ساز باشد؛ زيرا که مدرف کلي مي گردد. اندازة مقدار زمين به تنهاييمي زمين

مقدار زمين متروپل به تنهايي نمي ، زمين تا حد زيادي در ارتباط با جمعيت است. بنابراين
 (. 21:7912، گي شهري باشد )پوراحمد و همکارانتواند بيانگر پراکنش و يا فشرد

 قابل توسعة نواحي هاي تعداد واحدهاي مسکوني در هر هکتار از زمين، تراکم: تراکم
عمومي ترين شاخص شناسايي پراکندگي است و به صورت نسبت ، باشد. تراکممي شهري

http://tr.wikipedia.org)؛
http://tr.wikipedia.org)؛
http://istanbul.yerelnet.org.tr)؛
http://istanbul.yerelnet.org.tr)؛
http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet%20tp:/en.wikipedia.org/wiki/List_of_districts_of_Istanbul)
http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet%20tp:/en.wikipedia.org/wiki/List_of_districts_of_Istanbul)
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، عباس زادهشود )رهنما و مي کل جمعيت ناحية متروپل به کل زمين آن ناحيه بيان
97:7901 .) 

 اي شود: درجةمي درجة توزيع متعادل: بعدي از شکل شهر است که اين گونه تعريف
صرف نظر از اين که ، کمي از ناحية متروپل قرار گرفته استهاي که توسعه در قسمت
يا به طور جدا از هم پخش شده اند )پوراحمد ، در يک نقطه جمع هستند، نواحي با تراکم باال

از ضرايب جيني و آنتروپي نسبي ، (. براي تعيين درجة توزيع نامتعادل21:7917، همکارانو 
تواند براي اندازه گيري نابرابري توزيع جمعيت يا مي ،استفاده شده است. آنتروپي نسبي

( 764:7901، اشتغال در واحدهاي فضايي درون يک متروپل به کار رود )رهنما و عباس زاده
 شود: مي حاسبهو به صورت زير م

 (:                                  1تابع شمارة )

 

رود. ضزرايب  مزي  بزه کزار  ، ضريب جيني نيز براي تشخيص توزيع متعادل و يا نامتعادل
جيني باالتر )نزديک به يک( به اين معني است که تراکم جمعيت يا اشتغال تا حد زيادي در 

ست. ضريب جيني نزديک به صفر به اين معني است که جمعيت يا خرده نواحي کمتري باال
، توزيزع شزده اسزت )رهنمزا و عبزاس زاده     اي اشتغال در ناحية متروپل به صزورت عادالنزه  

 شود: مي (. ضريب جيني به صورت زير محاسبه764:7901
 (:                                  2تابع شمارة )

N ، ده ناحيهتعداد خر ،Xi نسبت خرده ناحيه در زير ناحيةi وYi  نسبت جمعيت يا اشزتغال
 در خرده ناحيه است. 

 درجة تجمع جمعيت و اشتغال يا نسبت فشردگي و پراکنش را ، درجة تجمع: اين بعد
کند. براي اندازه گيري درجة تجمع يک شهر ازضرايب مي براساس ساخت فضايي مشخص

، به طور بالقوه، (. اين ضرايب04:7912، ود )مبارکي و همکارانشمي موران و گري استفاده
، سازند. اين دو مشابه هم هستندمي تمرکز را از پراکندگي مشخص، براساس ساخت فضايي
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اختالف کمي با هم دارند )رهنما و عباس ، تنها بر حسب تعاريف رياضي و مقياس مقادير
 شود:مي ريف(. ضريب موران به صورت زير تع760:7901، زاده

 (:                                  3تابع شمارة )

جمعيزت يزا   i ،Xjجمعيت يا اشزتغال خزرده ناحيزة    Xi، تعداد خرده نواحيN، در اين تابع
را jو iوزن بزين خزرده ناحيزة    Wijمتوسزط جمعيزت يزا اشزتغال و     j ،Xاشتغال خرده ناحيزة  

نشان دهندة ، شود؛ مقدار باالي آنمي + مرتب7تا  -7بين ، کند. ضريب مورانمي مشخص
نشزانگر   -7به معناي تجمع تدادفي و مقزدار  ، مقدار نزديک به صفر، تراکم باال )تجمع باال(

 (.  762:7901، الگوي شطرنجي توسعه است )رهنما و عباس زاده

، ضريب گري مشابه ضريب مواران است؛ امزا بزه جزاي تأکيزد بزر انحزراف از ميزانگين       
 (؛ به صورت زير: 762، کند )همانمي اختالف هر ناحيه را نسبت به ديگري برآورد

 (:                                  4تابع شمارة )

الگوي شزکل شزهر تبريزز    ، از جمع بندي و مقايسة ضرايب مختلف با يکديگر، در پايان
متروپل در تعيزين نزوع الگزوي     چهار بعد شکل، سنجش و مشخص شده است. در شکل زير

 رشد شهري ارائه شده است. 
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 ( چهار بعد شکل متروپل در تعیین الگوی رشد شهری.2شکل )

 (. 112:1311، منبع )رهنما و عباس زاده 

 محدودة مورد پژوهش 

يکي از چهار شهر بزرگ کشور در حال حاضر و از شزهرهاي تزاريخي و    ، کالنشهر تبريز
بزرگترين مجتمزع زيسزتي شزمال غزرب     ، مختلف است. اين شهرهاي رهمشهور ايران در دو

از حوزة نفوذ بسيار وسيعي برخوردار است و به ، کشور است که به لحاظ موقعيت مکاني ويژه
دانشزگاهي و سزطح   ، اقتدزادي ، صنعتيهاي اداري و تمرکز فعاليت، سبب مرکزيت سياسي

مسزلط نقزش ماکروسزفالي )بززرگ      به عنوان قطب جاذب و شهر، باالي تخدص و خدمات
(. تحزوالت اساسزي   7:7901، سري( را در منطقه ايفا نموده است )پورمحمدي و جام کسري

به بعد شزروع شزده اسزت     7946با سياست عمراني قطب رشد کردن تبريز از ، در شهر تبريز
وده شده به طور مدام بر گسترة فضايي آن افز، (. به همين دليل90:7900، )يزداني و پوراحمد
دهزد  مي اخير نيز ادامه پيدا کرده است؛ محاسبات انجام گرفته نشانهاي و اين روند در سال

بزه   4/9سزاالنه   ، درصدي شزهر تبريزز   02/6با توجه به رشد ساالنة جمعيت  7902در سال 
در شزرايط  ، کالنشهر تبريز(. 02:7917، مساحت اين شهر افزوده شده است )قرباني و همکاران
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ارائزه شزده   ، (7باشد که اطالعات مربوط به هر يک از مناطق در جدول )مي منطقه 76داراي  ،فعلي
هززار نفزر آن    466، از کل جمعيت اين شهر، (7901است. براساس اعالم شهرداري تبريز )در سال 

جنوب و جنوب غربي شهر اسکان يافتزه  ، شمال غربي، شمالهاي حاشيه نشين هستند که در بخش
 (. 17:7917، کي و زنگي آبادياند )مبار

 1391( مشخصات مناطق کالنشهر تبریز در سال 1جدول )

 مساحت بافت فرسوده )هکتار( مساحت )هکتار( خانوار جمعيت )نفر( منطقه

7 711672 29016 7204 266 

2 721176 41226 2617 270 

9 712620 20162 9612 200 

4 700901 21762 2226 7766 

2 710112 22766 9071 22 

0 722127 90467 1947 02 

1 07101 29220 2076 - 

0 760102 99910 900 706 

1 90271 76271 126 - 

76 716474 27424 7609 446 

 2222 22279 420646 7474422 جمع کل

 (. 23:1391، منبع: )آمارنامة کالنشهر تبریز

 یافته ها و بحث

 اندازة متروپل 

لجزام گسزيخته و بزي قزواره داشزته و      ، خير رشزدي شزتابان  اهاي طي دهه، شهر تبريز
نزوعي شهرسزازي   ، را تجربه کرده است؛ به طوريکزه اي تحوالت جمعيتي و کالبدي ناباورانه

تحوالت جمعيتزي و توسزعة   ، (2ناانديشيده و ناپايدار در آن به وقوع پيوسته است. در جدول )
نفر در  201110جمعيت اين شهر از ، ستفضايي تبريز ارائه شده است. همانطور که نمايان ا

پنجمين شزهر  ، رسيده است و با اين حجم جمعيتي 7916در سال  7474422به  7992سال 
 شزود  پرجمعيت ايران و دويست و بيست و ششمين شزهر پرجمعيزت جهزان محسزوب مزي     

http://fa.wikipedia.org))هزاي  در بزين سزال  ، هکتار 7716از ، ن شهر. مساحت کلي اي
به ، هکتار رسيده است. بخش قابل توجهي از اين توسعة فضايي 22279به ، (7916 -7992)

http://fa.wikipedia.org)/
http://fa.wikipedia.org)/
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سزاختار  ، اجتماعي حاکم بر جامعزه  -که براثر تحوالت سياسي، مربوط است 02 -7921دهة 
ود درآورده اسزت  کالبدي شهر رشد انفجاري پيدا کرده و بستر طبيعي شهر را تحت اشغال خ

، از روند سريعتري نسبت به رشد جمعيت برخوردار اسزت؛ بطوريکزه  ، و گسترش فضايي شهر
باعث کاهش ، برابر رشد جمعيت آن بوده است و اين عامل 4/2بيش از ، توسعة فضايي شهر

شزده اسزت و    16 -7992هاي نفر در هکتار در بين سال 20به ، نفر در هکتار 241از ، تراکم
، دهد. در واقزع مي متراکم سازي را نشانهاي ضرورت توجه به سياست  ر نشان دهندةاين ام

که بيزانگر تزداوم گسزترش    ، کالبدي تقريبا ناباورانه بوده استهاي توسعة شهر تبريز از جنبه
باشد. اين الگوي توسعه در چند دهة گذشته بزه نحزوي   مي افقي شهر با سرعت نسبتا بااليي

نواحي مزروعي و بزاغي حاشزية شزهر را دربزر گرفتزه      ، بوده است که در مرحلة نخست خود
، شزدند مزي  اطزراف شزهر محسزوب   هاي است؛ يعني زمين هايي که زماني جزء مزارع و باغ

ده و بزه پيکزرة   در زير ساخت و سازهاي شهري مدفون شز  06 -7916هاي عمدتا بين سال
به روستاهاي مجاور ، محدوديت فضايي موجود در درون شهر، شهر پيوسته اند. در مرحلة بعد
، روستاهاي نزديک را در خود مستحيل نموده و بر حسزب نيزاز  ، منتقل نموده و در اين راستا

 بدون برنامه ريزي در حواشي و اراضي روستاهاي پيرامون به گسترش خود ادامه داده است. 

 (1391 -1331( روند تحوالت جمعیتی و مساحتی شهر تبریز )2جدول )

 7916 7902 7912 7902 7922 7942 7992 سال

تعداد جمعيت 
 )نفر(

201110 469479 211110 117402 7717649 7910606 
7474422 

 22279 71000 76266 0446 9206 2721 7716 مساحت )هکتار(

 61/20 64/11 49/779 02/726 11/701 00/701 02/241 تراکم

 (.01:1391، ؛ پورمحمدی و جام کسری23:1391، منبع: )آمارنامة کالنشهر تبریز
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و  Google Earthبراساس اطالعات ، (: توسعة ادواری کالنشهر تبریز. نگارندگان3شکل شمارة )

 (.1392، ان؛ خیرالدین و همکار1391، ؛ قربانی و همکاران1391، مطالعات )پورمحمدی و جام کسری

  تراکم 

در بزرآورد مقزادير   ، باشزد مزي  عمومي ترين ويژگي پراکنش شهري، از آنجايي که تراکم
(؛ در شکل 9مناطق ده گانة کالنشهر تبريز محاسبه شده است )جدول هاي ابتدا تراکم، کمي

کم و خيلي کم ، متوسط، در سطوح مختلف تراکم زياد، تراکم مناطق ده گانة شهر تبريز، (4)
، تزراکم جمعيتزي در شزهر تبريزز    ، سطح بندي شده است. همانطور که از شکل نمايان است

تمرکز خاصي را نشان نمي دهد و تا حدودي به صورت نسبتا مساوي در بين منزاطق توزيزع   
 شده است. 

 1391( مشخصات مناطق کالنشهر تبریز در سال 3جدول )

 مساحت )هکتار( خانوار جمعيت )نفر( منطقه
مساحت بافت فرسوده  وع تراکمن تراکم

 )هکتار(

 266 متوسط 672/779 7204 29016 711672 7

 270 کم 429/12 2617 41226 721176 2

 200 کم 764/02 9612 20162 712620 9

 7766 کم 602/19 2226 21762 700901 4

 22 خيلي کم 400/41 9071 22766 710112 2

 02 خيلي کم 140/70 1947 90467 722127 0
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 - خيلي کم 701/21 2076 29220 07101 1

 706 زياد 114/207 900 99910 760102 0

 - خيلي کم 964/26 126 76271 90271 1

 446 متوسط 929/721 7609 27424 716474 76

 2222 کم 611/20 22279 420646 7474422 جمع کل

 ( و محاسبات نگارندگان23:1391، منبع: )آمارنامة کالنشهر تبریز

 ( سطح بندی انواع تراکم بر حسب تعداد در هکتار0جدول )

 تعدا جمعيت در هر هکتار نوع تراکم

 267بيش از  زياد

 266تا  767 متوسط

 766تا  27 کم

 26تا  7 خيلي کم

 (.131:1391، منبع: )حیاتی

 
 ن.. منبع: نگارندگا1391( تراکم جمعیتی مناطق ده گانة کالنشهر تبریز در سال 0شکل )



 

 

 

 

622  17ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

 درجة توزیع متعادل

براي تشريح چگونگي و کميت درجة برابري توزيع جمعيت در کالنشهر تبريز از ضرايب 
جيني و آنتروپي نسبي استفاده شده است تا درجة توزيع اين پارامتر در سطح شهر مشزخص  

ارائه شده اسزت.   7916و  7909هاي براي سال، (2شود. نتاي  محاسبات آنتروپي در جدول )
نابرابري و عدم توزيع عادالنة ، مورد ارزيابيهاي در سال، انطور که در جدول نمايان استهم

پراکنش افقي شزهر  ، عدم تعادل در پراکنش افقي جمعيت و به دنبال آن، جمعيت و همچنين
جمعيت به سمت توزيع متعزادل تزر و   ، با توجه به اعداد محاسبه شده، شود؛ البتهمي مشاهده

مقزدار آنتروپزي محاسزبه شزده بزراي      ، 7916در سال ، ر حرکت است. زيراکاهش پراکنش د
، 7909اين مقدار براي سال ، باشد و اين در حالي است کهمي 011/6برابر با ، کالنشهر تبريز

نشزان  ، هر چقدر به يک نزديک تر باشزد ، مقادير محاسبه شده، باشد؛ در آنتروپيمي 110/6
 باشد.  مي رد بررسيدهندة توزيع عادالنة پارامتر مو

در ، 7916و  7909هزاي  بزراي سزال  ، محاسبات مربوط به ضريب جيني کالنشهر تبريز
يک ضزريب جينزي   ، ارائه شده است. همانطور که در روش پژوهش نيز اشاره شد، (0جدول )

در حزالي کزه   ، توزيع برابزري کامزل اسزت    6توزيع برابري بيشتر است و  ةپايين نشان دهند
. توزيع نابرابري کامل اسزت  7توزيع نابرابري بيشتر است و  ةاالتر نشان دهندضريب جيني ب

هاي برابري بيشتر و توزيع عادالنه تر است. داده، هر چقدر ضريب جيني پايين باشد، در واقع
دهزد.   مزي  ناهماهنگي در توزيع جمعيزت کالنشزهر تبريززرا نشزان    ، (0ارائه شده در جدول )

دهد جمعيزت  مي محاسبه شده است که نشان 922/6، 7909سال مقادير ضريب جيني براي 
ناهمساني پراکنش ، تا حدودي به صورت ناعادالنه پخش شده است؛ اين مقدار محاسبه شده

ضريب جينزي محاسزبه شزده بزراي سزال      ، دهد.همچنينمي را همانند آنتروپي نسبي نشان
کزه  ، باشزد مي ادالنه ترباشد که نشانگر حرکت جمعيت به سمت پخش عمي 210/6، 7916

 باشد. مي مطابق با نتيجة محاسبه شده براي آنتروپي نسبي، در اين مورد نيز
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 1313و  1391( محاسبة آنتروپی نسبی کالنشهر تبریزبرای سال های1جدول )

 7909آمار سال  7916آمار سال 

 منطقه
جمعيت 
 )نفر(

مساحت 
 )هکتار(

DEN PDEN 

 س
ي
برا
ي 
سب
ي ن
روپ
آنت
ار 
قد
م

ل 
ا

79
16

 
با 
ت 
اس
ر 
راب
ب

12
2

/1 

 منطقه
 جمعيت
 )نفر(

مساحت 
 )هکتار(

DEN PDEN 

ل 
سا
ي 
برا
ي 
سب
ي ن
روپ
آنت
ار 
قد
م

79
09

 
با 
ت 
اس
ر 
راب
ب

22
7

/1 

7 711672 7204 67/779 724/6 7 901620 00/2049 610/721 712/6 

2 721176 2617 42/12 609/6 2 966149 07/9197 246/10 779/6 

9 712620 9612 76/02 600/6 9 200121 60/2091 610/14 746/6 

4 700901 2226 60/19 606/6 4 971410 11/2109 214/772 712/6 

2 710112 9071 40/41 624/6 2 01926 22/409 100/706 201/6 

0 722127 1947 14/70 670/6 0 21000 24/490 121/01 767/6 

1 07101 2076 70/21 692/6 1 70200 11/9109 216/4 660/6 

0 760102 900 11/207 976/6 0 1069 44/2142 209/9 664/6 

1 90271 126 96/26 622/6 - - - - - 

76 716474 7609 92/721 719/6 - - - - - 

 7 40/160 22279 7474422 جمع کل
جمع 
 کل

7911942 29/26222 001/017 7 

 ( و محاسبات نگارندگان. 72:1391، )قربانی و همکاران، (23:1391، منبع: )آمارنامة کالنشهر تبریز

 1313و  1391های ( محاسبة ضریب جینی برای کالنشهر تبریز برای سال7جدول )

 7909آمار سال  7916آمار سال 

 منطقه
جمعيت 
 )نفر(

مساحت 
 )هکتار(

نسبت 
 جمعيت

نسبت 
 مساحت

ل 
سا
ي 
برا
ي 
جين
ب 
ضري

دار
مق

79
16

 
با 
ت 
اس
ر 
راب
ب

22
7

/1 

 منطقه
 جمعيت
 )نفر(

مساحت 
 )هکتار(

نسبت 
 جمعيت

نسبت 
 مساحت

ل 
سا
ي 
برا
ي 
جين
ب 
ضري

ار 
قد
م

79
09

 
با 
ت 
اس
ر 
راب
ب

32
2

/1 

7 711672 7204 720/6 602/6 7 901620 00/2049 202/6 746/6 

2 721176 2617 777/6 602/6 2 966149 07/9197 272/6 714/6 

9 712620 9612 792/6 722/6 9 200121 60/2091 716/6 746/6 

4 700901 2226 797/6 767/6 4 971410 11/2109 220/6 790/6 

2 710112 9071 720/6 749/6 2 01926 22/409 602/6 629/6 

0 722127 1947 600/6 217/6 0 21000 24/490 627/6 627/6 

1 07101 2076 621/6 777/6 1 70200 11/9109 679/6 711/6 

0 760102 900 610/6 672/6 0 1069 44/2142 660/6 742/6 

1 90271 126 622/6 620/6 - - - - - 

76 716474 7609 726/6 642/6 - - - - - 

جمع 
 کل

7474422 22279 7 7 
جمع 
 کل

7911942 29/26222 7 7 

 .ات نگارندگان( و محاسب72:1391، )قربانی و همکاران، (23:1391، منبع: )آمارنامة کالنشهر تبریز
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 .1391و  1313های درجة توزیع متعادل کالنشهر تبریز در سالهای ( شاخص1شکل )

  درجة تجمع 

از ضرايب موران و گري اسزتفاده شزده اسزت.    ، براي سنجش ميزان تجمع از پراکندگي
توانند سطح تجمزع  مي ،با اندازه گيري خود همبستگي فضايي، ضرايب جهاني موران و گري

 ين بزنند.را تخم
و  7909هزاي  براي جمعيت سال، Arc GIS9.3ضريب موران محاسبه شده در نرم افزار 

بيزانگر  ، (. ايزن مقزادير  1باشد )جزدول  مي -72/6و  -99/6به ترتيب ، کالنشهر تبريز 7916
تمرکز جمعيتي نداشته و الگوي ، باشد. در واقع شهر تبريزمي پراکنش شهري کالنشهر تبريز

، 7909پزراکنش شزهري در سزال    ، به الگوي تدادفي نزديک است. البته، ريزرشد شهري تب
براساس مقدار محاسبه شزده بزراي   ، بيشتر است و به سمت الگوي شطرنجي ميل دارد؛ ولي 

بيشتر به سمت رشد تدادفي ميل داشته اسزت و الگزوي شزهر    ، کالنشهر تبريز، 7916سال 
هر چه اين ضريب مقزدار بزاالتري داشزته    ، فشرده تر شده است. زيرا، 7909نسبت به سال 

باشزد.  مزي  پراکنزدگي  بيانگر، بيانگر تجمع زياد و هر چه مقدار پايين تري داشته باشد، باشد
مقادير محاسبه ، کند؛ در واقعمي اين امر را تأييد، مقادير محاسبه شده براي ضريب گري نيز

همزانطور  ، کند. امامي يز را تأييداسپرال بودن فضاي کالبدي شهر تبر، شده براي اين ضريب
فشرده تر  7916فضاي کالبدي کالنشهر تبريز در سال ، ( نيز ارائه شده است0که در جدول )
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نشزانگر تجمزع   ، مقادير محاسزبه شزدة کمتزر   ، در ضريب گري، باشد. زيرامي 7909از سال 
 بيشتر است. 

 Arc GIS9.3مقادیر محاسبه شده برای ضریب موران در  (2جدول )

 سال

 ضريب جهاني موران برحسب تعداد جمعيت

Moran's 

index 

Std Deviation 

7909 99/6- 72/7- 

7916 72/6- 64/6- 

 

 
 Arc( محاسبة الگوی کالنشهر تبریز با استفاده از ضریب جهانی موران در نرم افزار 7شکل )

GIS9.3 

 Arcview3.2( مقادیر محاسبه شده برای ضریب گری در 1جدول )

 ضريب گري تعديلي ضريب جهاني گري برحسب تعداد جمعيت سال

7909 21/7 21/6- 

7916 69/7 69/6- 

بنابراين با توجه به نتاي  سنجش فرم کالنشهر تبريز با استفاده از روش تساي )اندازة 
کالنشهر شهر تبريز داراي الگوي رشد پراکنده ، توزيع متعادل(، درجة تجمع، تراکم، متروپل

تا حدودي به سمت ، 7916ه و گرايش به الگوي تدادفي دارد و براساس اطالعات سال بود
توزيع متعادل و فشرده شدن پيش رفته است؛ الگوي رشد پراکنده در ، کاهش پراکندگي
       نشان از تمايل به ساخت و ساز در حومه ها و گسترش افقي شهر در ، کالنشهر تبريز
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باعث کشيدگي و توسعة فيزيکي شهر بر روي اراضي اطراف  باشد؛ کهمي مختلفهاي دوره
مهاجرت بي رويه و سکونت بيشتر اين ، شهر شده است. از جمله داليل اين گسترش

، اطراف شهر )از جمله روستاهايهاي ادغام روستاهاي و آبادي، مهاجران در حاشية شهر
ائل گلي در جنوب   ،اخماقيه در جنوب و جنوب غرب، قراملک در غرب، بارن  در شرق

( 1 کشاورزي اطراف شهر )شکل شمارةهاي به زير ساخت و ساز بردن باغات و زمين، شرق(
که اين ساخت و سازها اکثرا توسط نهادهاي عمومي براي سکونت دادن کارکنان و 

هاي بهبود سيستم، کارمندان )مانند شهرک وليعدر و زعفرانيه( ايجاد شده اند و همچنين
متراکم سازي را اجتناب پذير هاي توجه به سياست، باشد؛ اين امرمي و .... حمل و نقل

به صورت پراکنده در قسمت هايي از شهر مانند شهرک باغميشه ، توانمي ساخته است. که
ياغچيان در جنوب شرق که به صورت ساخت و ، شهرک امام در غرب، در شمال شرق

ديد. نقطة قوت پژوهش حاضر نسبت ، اد شده اندآپارتماني ايجهاي سازهاي متمرکز و بلوک
درجة توزيع ، تراکم، استفاده از متدهاي چهارگانه )اندازة متروپل، قبليهاي به پژوهش

وضعيت برابري ، متعادل و درجة تجمع( است که ضمن سنجش وضعيت توسعة فضايي شهر
هاي بريز براي سالتوزيع جمعيت و همچنين ميزان تجمع و پراکندگي ها را در  کالنشهر ت

 کند. مي دهد و ميزان و روند تغييرات را مشخصمي مورد نظر مورد ارزيابي قرار
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 (.13:1391، ( تغییرات کاربری اراضی منطقة شهری تبریز. منبع: )احدنژاد و حسینی2شکل )
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 نتیجه گیری

-مزي  رشد فضايي هر شهري به صورت گسترش افقي و رشد فيزيکي يا رشزد عمزودي  

نمايد. رشزد  مي از ديگري ايجاداي کالبدي متفاوت و جداگانه، . هر کدام از اين دو روشباشد
شزود و رشزد   مي فيزيکي به شکل افزايش محدودة شهر يا به اصطالح گسترش افقي ظاهر

شزود.  مزي  عمودي به صورت درون ريزي جمعيت شهري و الگوي رشد شهر فشرده نمايزان 
پيامدها و نتزاي   ، آورندمي ع گسترشي که در شهر به وجوداين الگوهاي متفاوت به نسبت نو

کالبزدي   -بزه بررسزي الگزوي رشزد فضزايي     ، متفاوتي را نيز در پي دارند. در پژوهش حاضر
الگزوي  ، با استفاده از مزدل تسزاي پرداختزه ايزم و در چزارچوب ايزن روش      ، کالنشهر تبريز

درجة توزيزع  ، ميزان تراکم ، متروپل دازةکالبدي شهر تبريز را با استفاده از متدهاي ان -فضايي
جهاني مزوران  هاي متعادل )آنتروپي نسبي و ضريب جيني( و همچنين درجة تجمع )شاخص

دهزد کزه در پزي رخزدادهاي     مي و گري( محاسبه کرده ايم. نتاي  حاصل از محاسبات نشان
شزهري  سازمان شهري کالنشهر تبريز سخت دگرگون شزده و  ، اجتماعي گذشته -اقتدادي

در معرض گسترش کالبدي وسيع ، که تا چند دهة گذشته در فضايي محدود شکل گرفته بود
شهري قرار گرفته است که باعث کشزيدگي  هاي و تخديص فضاي کالبدي به انواع کاربري

عزدم تعزادلي   ، و توسعة فيزيکي شهر بر روي اراضي اطراف شهر شده است و در ايزن ميزان  
جمعيت به وجود آمده که سبب شده شهر در سزطحي وسزيعتر   ميان رشد وسعت شهر و رشد 

وضعيت کلي رشد جمعيت شهر و رشد مسزاحت آن  ، شکل گيرد. بطوريکه، از آنچه بايد باشد
برابر رشد جمعيت  4/2بيش از ، دهد که توسعة فضايي شهرمي نشان 7916تا  7992از سال 

نفر در هکتار در  20به ، در هکتار نفر 241از ، باعث کاهش تراکم، آن بوده است و اين عامل
شده است که نشان دهندة گسترش افقي شهر بزا سزرعت نسزبتا     16 -7992هاي بين سال

نزابرابري و عزدم   ، مزورد ارزيزابي  هاي دهد که در سالمي باشد. همچنين نتاي  نشانمي باال
، ال آنعدم تعادل در پزراکنش افقزي جمعيزت و بزه دنبز     ، توزيع عادالنة جمعيت و همچنين

هزاي  پراکنش افقي شهر وجود دارد؛ در کل و با توجه به مطالب ارائه شزده در بخزش يافتزه   
گزرايش   16اما در سال  کالنشهر شهر تبريز داراي الگوي رشد پراکنده بوده است؛ ، پژوهش

به الگوي تدادفي دارد؛ بطوريکه مقادير توزيع )ضرايب جينزي و آنتروپزي نسزبي( و تجمزع     
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دهد که پراکندگي و توزيع مي نشان، 7916و گري( محاسبه شده براي سال  )ضرايب موران
 7916جمعيت تاحدودي متعادل تر شده و الگوي رشد کالنشهر تبريز تزا حزدودي در سزال    

 فشرده شده است.  
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 منابع و مأخذ
ارزيابي و پيش بيني تغييرات و پراکنش افقي  (:7916حسيني ) ، محسن و سيد احمد، احدنژاد -
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پايان نامة ، تحليلي بر عوامل گسترش کالبدي و رشد اسپرال شهري (:7901محمدعلي )، حبيبي -
 دانگاه سيستان و بلوچستان. ، کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري

پايان نامة کارشناسي ، رشد هوشمند شهري در مشهدهاي تحليل شاخص(: 7917سلمان ) ، حياتي -
 دانشگاه فردوسي مشهد. ، رنامه ريزي شهريارشد جغرافيا و ب
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