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 یکم یشهر با استفاده از مدلها کالبدی – ییرشد فرم فضا یبررس

 : شهر سردرودیمورد مطالعه
 رسول قربانی 1

  2 یطاهون هیمهد

 چكيده

 يکاززيرا ؛ يتي خطير استمسئولگذاري رشد شهري ياستسرشد شهري در نفس خود خصلتي سرکش دارد. لذا نيازمند مهار و هدايت است 

يژه از ابعاد کالبدي آن وبهها يجارناهناز بروز و پيدايش  وسازهاساختهاي بپردازد و از طرف ديگر با هدايت عقلايي ينابسامانطرف بايد به زدودن 
 يد.نماجلوگيري 

اسنادي و  صورتبهو اطلاعات موردنياز  هادادهتطبيقي است که  –محدوده مورد مطالعه در اين تحقيق شهر سردرود و روش تحقيق تحليلي 
موران وضريب جيني استفاده شده نتايج ضريب گري،  از مدل هاي کمي آنتروپي نسبي،ها ميداني تهيه گرديده است. در روش تحليل داده

ي بوده که به سمت پراکنش قطبتکاين است که فرم شهر الگوي تجمع تصادفي  دهندهنشان کالبدي –ي فضايي هامدليري گاندازهاز  آمدهدستبه
، موران 91/1، جيني= 81/1سبي =آنتروپي ن)صورت است: ينبدبه ترتيب  5991و  5948در سال  هاشاخصرود و مقادير يمشهري پيش رفته و 

دهد که شهر به سمت يم(. در کل، اين مقادير نشان 99/5، گري =15/1، موران =93/1، جيني= 95/1آنتروپي نسبي= )( و 11/1، گري =19/1=
سهم  5948در سال  که در شهر سردروديطوربههاي کشاورزي و باغات شده است، ينزمالگوي پراکندگي پيش رفته است و موجب از بين رفتن 

آن ساختار فضايي و کالبدي  تبعبهدرصد رسيده است و  91/43به  5991که در سال يدرحالها بوده يکاربردرصد از  4/31ي کشاورزي و اراضباغات 
 ييريافته است.تغشهر در طول زمان 

 

 ي کمي، سردرودهامدلفضايي،  –بررسي، فرم کالبدي : گان کليدیواژ

 مقدمه

 کشانده چالش به را شهري مسائل به مندعلاقه پژوهاندانش ديرباز از که است موضوعي شهرها، رويهيب گسترش و اموزونن توسعه

 جهان کشورهاي مختلف در شهر ناموزون و پراکنده توسعه الگوي گسترش بيانگر نيز جهان توسعه شهرهاي تاريخي روند است. بررسي

 اخير يهادهه در و يافته تسريع جهان شهرهاي از بسياري در جهاني دوم جنگ از پس شد، آغاز ستمبي قرن ابتداي از که پديده اين است.

نتوانسته  تنهانهيزي شهري معاصر ربرنامهمتأسفانه  (.99:5991پورمحمدي وکسري،است ) شده ينآفرمشکل و سازمسئله شهرها اغلب در
حاصل  شهري پراکنش روند يافته،توسعه کشورهاي در کمک کرده است. هاآند آيد بلکه گاهي خود به تشدي فائقاست بر اين مشکلات 

 توسعه ما زمان در .است شهري ونقلحمل در به اتومبيل اتکا و عملکردي جدايي اصل دو بر يدتأک و شهري فضاهاي به مدرنيستي نگرش

 آن اطراف در شهر گسترش ادامه درواقع توسعه اين ت.اس آورده زمين پديد کاربري در را مهم مسائل از يکي شهرها، ناموزون فيزيکي

 گذراننديمرا  شهري به هاي روستايييبرداربهره از انتقال دوره همواره، که دارد وجود مناطقي بزرگ، شهرهاي در اطراف است؛ زيرا

                                                      

        ، دانشکده برنامه ريزي و علوم محيطي، دانشگاه تبريزاستاد گروه جغرافيا وبرنامه ريزي شهري .1 

  Tel: -Email: mahdieh.tahooni69@yahoo.com 0914731725                                  )نويسنده مسئول( زيدانشگاه تبر، يشهر يزيوبرنامه ر ايجغرافدانشجوي دکتري  .2 
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هاي يدگرگون شاهد همواره اوان،فر کارکردهاي و جمعيت تزايد از جهت برخورداري به کلانشهرها ميان، اين (. در459:5982يي،)شکو
 که است موضوعي اين و هستند محلي بالأخصو  يامنطقه مقياس در محيطي،يستز و فضايي -کالبدي تغييرات و اجتماعي -اقتصادي

 روزهام آنچه که داشت اذعان بايد درمجموع، .کننديم تجربه را آن ايران، جمله آن از و توسعهدرحال کشورهاي بزرگ شهرهاي اکثر

 است. شهري برونزاي و ناموزون روند بلکه شهر، ماهيت نه عمدتا   است، موردانتقاد توسعه شهري و شهر منفي يهاجنبه عنوانبه

 شهرها، نسبت اندازه در ترييقعم تغييرات موجب بود، گرفتهشکل صنعتي انقلاب از پس که فني و اقتصادي ييچيدهپ تحولات

 کشورهاي در توسعةشهري دوم، جهاني جنگ از (. بعدjohnsont,1998:18گرديد ) شهرنشيني رشد گآهن و هاآن در ساکن جمعيت

 از: اندعبارتکشورها  اين در شهري يتوسعه بر حاکم روند گرفت. شکل متفاوتي هاييزهباانگ يافتهتوسعه

 افتاد؛ اتفاق شهري منطقه از خارج که شهري يهاگسترشاول:  دوره

 اند؛يافتهاستقرار شهري يمنطقه داخل در که ايينواح در شهري يهاگسترش دوم: دوره

 يا و قديمي کالبدي شهرهاي گسترش ادامه درواقع که مرکزي(،) ياصل شهر با تداوم در شهر آن گسترش امروزين يا سوم: دوره

 و آغازشده شهرنشين درصد 51 و جمعيت ميليارد نفر يک از بيش يباکم ميلادي بيستم سده( Merlin, 2000: 23) .است جديد شهرهاي
 جهان شهري جمعيت که گفت بايد درمجموع(. 9:5985صرافي،است )شهرنشين خاتمه يافته  درصد 11 و نفر ميليارد شش از بيش يباکم

 9/4 به ميليون 491 از و شد برابر 9 از بيش جهان شهري جمعيت 5911-5991دوره  در .است داشته سريعي رشد گذشته دهة چند در
 Devas) :1) ميليارد نفر برسد. 3/2 ازاين ميزان دو برابر گردد و به بيش  4141-5991ي هاسال بين که روديم احتمال يد،نفر رس ميليارد

& Rekodi, 199 .بلکه جهان صنعتي، جهان تنهانه که است جهاني يک فرآيند بيستم قرن در شدن شهري ي،شناختجامعهديدگاه  از 

 99حدود  4141-5991ي هاسالاست که در  شدهزده(. تخمين 2:5984مهديزاده،) شوديمکشانده  آن به فزاينده ياگونه به نيز سوم
 .Devas & Rekodi,1993) :2رخ خواهد داد ) توسعهدرحالدرصد افزايش جمعيت در کشورهاي 

 ؛ و(parhas,1993:133است )يي شهر و فضاالبدي يني تغيير فرم کو شهرنشهاي افزايش جمعيت يدهپدين اثر ترمهمدر اين ميان 
هاي سوخت، ينههزيزي، افزايش ربرنامهمحيطي، مصرف بيشتر انرژي، توسعه بدون يستزهاي يآلودگعاملان اصلي در  عنوانبهشهرها 
کيفيت محيطي و  کاهش ،(99:5984رهنماوعباسزاده،) يکشاورزيرساخت و ساز رفتن اراضي مرغوب زها، به يرساختزهاي ينههزافزايش 

 شهرهاحال يندرع. اندرفتهمحيطي خود عبور کرده و حتي فراتر از محيط بلافصل يستزهاي يتظرفکه از  اندشدهمطرحنابودي منابع 
رتباط يکي از موضوعات حياتي قرن بيست ويکم در ا درواقعاند، دادهيجا در خودنيروي محرک اقتصاد هستند و نيمي از جمعيت جهان را 

 شهرهاي کالبدي و توسعه رشد مراحل بررسي (.54:5981ينيون،هست )حسبا پايداري، شکل شهر يا چگونگي رشد و توسعه شهر در فضا 

 اين سريع فيزيکي رشد باعث ،ونقلحمل تکنولوژي اخير بخصوص قرن تکنولوژيک تغييرات که دهديم امروز نشان به تا گذشته از جهان

که  محيطي - زيست و اجتماعي اقتصادي، تأثيرات نامطلوب دنبال به اما؛ است شده گسترده به شهرهاي فشرده ايشهره تبديل و شهرها
 (.93:5943اطهاري،شد ) شهرها استفاده يسازفشرده رشد و نوع اين کنترل يي برايهاروش و هاياستسداشت، از  همراه به اخير الگوي

 تغييرات ينهدرزم شديدي هاييتفعال رضاخان کار آمدن يبارو کهيطوربه است، دور چنداننه ياسابقهداراي  ايران در شهري توسعه

 را در دستور شهر کالبد دگرگوني شهر، با برخورد اولين در پهلوي (. دولت988:5989دهاقاني، زاده مشهديگرفت ) صورت شهرها، فيزيکي

 هاييدگرگون از را الگوي لازم و شد خواهد سبب را محتوايي و اييهپا يراتتغي شکلي، و کالبدي دگرگوني که باور اين با ،قرارداد کار

 شهرنشيني و ييشهر گرا تاريخ در بار اولين دوره، براي اين در لذا .گرفت بر خواهد صنعتي شهر نوزدهم قرن در شدهحادث فضايي کالبدي

سازد  دگرگون بروني تغييري و انديشه بر بلکه دروني تحول کر وتف يبرم بنا نه را شهر سازمان و چهره که شوديم آن بر دولت کشور،
ي حاضر در ايران جمعيت شهرنشين کشور همواره روند افزايشي را در سدهتحولات اقتصادي، اجتماعي، سياسي  براثر(. 514:5941حبيبي،)

 5981درصد در سال  41به حدود  5991 درصد در سال 95طي اين سالها طي کرده است تا جايي که درصد شهرنشينان کشور از حدود 
يري تأثجمعيتي در بعد کالبدي شهرها  وانفعالاتفعليهي است که اين تغيير و بد (.5981رسيده است )سرشماري عمومي نفوس ومسکن 
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ز اراضي داخل ماندن بخش وسيعي ا بلااستفاده مخصوصا کننده و نمايان داشته و اين امر باعث نابساماني بازار زمين شهري و يينتع
مطرح کردن الگوهاي مختلف توسعه شهري مانند شهر شعاعي، شهر خطي،  ؛ وي شهر و عارضه منفي گسترش شهرها شده استمحدوده

شهر شطرنجي، شهر متمرکز، شهر عمودي و بسياري از الگوهاي ديگر بيانگر تلاش براي رفع مسايل و مشکلات از طريق اصلاح الگوي 
 رشد شهري بوده است.

درشهرهاي سردرود، ايلخچي، اسکو و  5981 - 91با توجه به اينکه، نرخ رشد جمعيت شهرهاي پيراموني کلانشهر تبريز در سال 
باشد که نرخ رشد شهر سردرود، از تمامي شهرهاي پيراموني کلانشهر تبريز بيشتر مي باشد. يم 89/1و  84/1، 8/5، 4باسمنج به ترتيب 

که جمعيت طي دوره يطوربهشهر سردرود حاکي از تغييرات رشد جمعيت و مراحل رشد و توسعه شهر است بررسي آمارهاي مربوط به 
 برابر شده است. 4/4برابر و مساحت شهر  3/4( 5991-5911ساله ) 91

 یسه نرخ رشد جمعيت در شهرهای پيرامونی کلانشهر تبریزمقا .(1جدول )

 56-09 56-56 56-56 66-56 شهر
 4 11/2 3/5 9/4 سردرود

 8/5 5/9 15/4 59/2 ايلخچي

 84/1 42/5 22/1 4/4 اسکو

 89/1 49/9 21/5 41/4 باسمنج

 24/5 8/5 13/4 94/2 تبريز

 5911-5991ي هاسالهاي يسرشمارمأخذ: نگارنده بر اساس 

کالبدي –در تغييرات فضاييرود قرارگرفته است، نقش مهمي  و افزايش صنايع در نزديکي کلانشهر تبريز که در محدوده شهر سرد
ي مختلف اقتصادي شهر سردرود نسبت به استان آذربايجان شرقي، نرخ هابخشطور ي که با مقايسه جايگاه به شهر سردرود داشته است

 ساختار اقتصادي استان در طي دوره مذکور همواره منفي و داراي روند و 3/5برابر  5941-5981رشد کل اقتصاد مرجع براي سالهاي 
درصد و در مقابل شهر سردرود با  9/543 معادل 5941-81نزولي بوده است و ضريب تغييرات ساختار اقتصادي استان در طي دوره 

 .هستدرصد  4/532ضريب تغييرات بالا معادل 

اي مختلف هاستان بوده است که نوسانات آن در دوره پذيرگذشته همواره يکي از مناطق مهاجر هايسردرود در دهه شهر همچنين
صنايع بزرگ و کوچک شهر تبريز در چندين فقره  شهرک صنعتي شهيد رجايي و با احداث اخيرهاي سال بوده است. ولي درمتفاوت 

اين شهر  آنان در خانوار همراه به رااين واحدهاي کارگاهي و صنعتي گرايش به سکونت برخي کارکنان و شاغلان  مجاورت شهر سردرود
يت شهر جمع 5991. مطابق آمار سرشماري رسمي کشور در سال شهر افزوده استاين پذيري جمعيت هاير جاذبهب افزايش داده است و

جمعيت  5931يافته است. همچنين در سرشماري سال يشافزانفر  4443به  5921نفر بوده که در سرشماري سال  2448سردرود معادل 
ي عامل يجهدرنتنفر رسيده است. ميزان نرخ رشد جمعيت  59939درصد به 95/4با نرخ رشد  5911 - 31شهر سردرود در طي دهه 

و  درصد بوده است. 39/5معادل  5931-41هاي قبل کاهش داشته است. نرخ رشد جمعيت درطي دهه ي در مقايسه با دههمهاجر فرست
درصد را  11/2نرخ رشدي معادل  5941-81 ، اين افزايش جمعيت در طي دههشدهعلامانفر  42124، جمعيت شهر سردرود 5981در آبان 
درصد به جهت مهاجرت به اين شهر بوده و بيشترين درصد مهاجران از  44/5درصد و  48/4که ميزان رشد طبيعي جمعيت  دهدنشان مي

-5981ي هاسال مسکن، و نفوسشود. )سرشماري عمومي درصد از کل مهاجران را شامل مي 43باشد که حدود کلانشهر تبريز مي
5991) 

-ي بدون برنامه و تغييرات زياد ساختار فضاييوسازهاساختافزايش صنايع در شهر سردرود منجر به  يجه افزايش جمعيت ودرنت 
 4/31مترمربع ) 3984581، 5948در سال  و باغاتکه مساحت اراضي کشاورزي يطوربههاي کشاورزي )ينزمکالبدي شهر، از بين رفتن 

محيطي، اجتماعي و اقتصادي، يستزکالبدي،  -و بروز مشکلات متعدد فضايي  (درصد 91/43) 9414391، 5991ل ( بوده، در سادرصد
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اين  ؛ وهاي کشاورزي، آلودگي هوا، آب، خاک، تأثيرات منفي بر فضاي سبز و غيره در شهر سردرود شده استازجمله تغيير کاربري زمين
 –گيري الگوي رشد کالبدي اندازه کاسته است. لذا پژوهش حاضر با شناخت و هاآنبه  يدهخدماتامر از آسايش و رفاه شهروندان و 

تواند ما را به درک منطقي اين عوامل آگاه و به يم، تغيير و تحولات آن در ابعاد زمان و مکان 5995و  5948فضايي شهر در دو دوره 
مشکلات و همچنين طراحي انديشمندانه و مدبرانه توسعه آتي شهر  اي مسائل و مشکلات شهر و مقابله منطقي و صحيح بايشهرشناخت 

 ياري رساند.

 شود:مي اشاره هاآن از برخي به که است پذيرفته صورت محققان سوي از ايپراکنده مطالعات

عوامل  و پرداخته آن شهري توسعه الگوي روند سنندج و شهر فضايي-کالبدي توسعه يدر مقاله GISاز استفاده  ( با5981حبيبي: ) -
 عوارض هايلايه همپوشاني با و مؤثر دانسته سنندج شهر فيزيکي توسعه در را شهري اجراشده توسعه هايطرح و سياسي مرکزيت طبيعي،

 .است کردهآن اشاره غربي شمال در سنندج شهر آتي توسعه يابيبه مکان طبيعي

کمي مطالعه موردي:  هايمدل از استفاده با شهر فضايي -کالبدي رشد ويالگ ي شناختمقاله ( در5984قرخلو و زنگنه شهرکي: ) -
 با اما است، بوده برخوردار نسبي فشردگي و رشد آرام از درگذشته فضايي گسترش و رشد ازنظر تهران کند که شهرتهران چنين بيان مي

 پراکنده رشد الگوي توانمي چنانکه شود،مي سريع بسيار آن رشد مساحت شهري، -روستا رويهبي هايمهاجرت و سريع شهرنشيني شروع

 شد. متصور شهر اين براي رويه رابي افقي گسترش يا

فضايي شهر مرودشت با استفاده از مدل آنتروپي شانون و –ي الگوي گسترش کالبدي ( در مقاله5988رفيعي: ) زاده وابراهيم -
عنوان الگوي مطلوب گسترش آتي متمرکز به –اند که الگوي قطاعييجه رسيدههلدرن و ارائه الگوي گسترش مطلوب آتي آن به اين نت

حال الگوي پيوسته شهر است که براي تحقق اين امر بايستي با تقدم زماني و مکاني از الگوي گسترش تمرکز درون بافتي و درعين
 قطاعي با توسعه سيستم شبکه ارتباطي متقاطع و مورب بهره گرفت.

و موران به اين نتيجه  گري مدل از استفاده با اصفهان شهر کالبدي فرم تعيين و ي تحليلمقاله ( در5995ن: )ديگرا شيخي و -
به  آن در پراکنش مقداري و نيست کامل قطبيتک صورتبه آن تمرکز الگوي اما است، متمرکز الگوي داراي اصفهان اند که شهررسيده
 يابد.مي کاهش تراکم مقدار از اطراف به شهر مرکز از و است دهبو نواري صورتبه عمدتا   که خوردمي چشم

هاي کمي به اين نتيجه فضايي شهر مراغه با استفاده از مدل –ي الگوي گسترش کالبديمقاله ( در5995لطفي و ديگران: ) -
وع شهرنشيني سريع، رشد شتابان فضايي درگذشته رشدي آرام و فشرده داشته که با شر –اند که شهر مراغه ازنظر رشد کالبديرسيده

يافته است که براي تغيير نوع رشد و دستيابي به برابر افزايش 1/53که مساحت شهر در اين دوره طوريشهري را تجربه کرده است به
 عنوان الگوي توسعه آتي پيشنهادشده است.الگوي رشد فشرده به توسعه پايدار شهري

 اند از:اهداف پژوهش عبارت

 کالبدي شهر سردرود. -الگوي رشد شهر و تأثير آن در تحولات فرم فضايي بررسي -

در  کالبدي شهر سردرود.-سازي فرم فضاييهاي مناسب براي جلوگيري از تخريب باغات و اراضي کشاورزي و بهينهحلارائه راه -
 هاي آتي.سال

 د که:شوبا توجه به مسائل فوق و اهميت موضوع، پژوهش به اين شکل مطرح مي

 آيا الگوي رشد شهر سردرود از گذشته تاکنون از نوع الگوي گسترش افقي بوده يا نه؟ -
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 مبانی نظری

 کالبد شهر

شود و اين عناصر فيزيکي متجانس نسبت به هم هاي فيزيکي هموزني است که اساس موجوديت شهري با آن مشخص ميمجموعه
ها با يکديگر، ها و ارتباط آناستقرار فضايي پديده يابي عناصر وگيري و مکاني شکله(. نحو551:5941داراي رابطه خاص هستند )ويليام،

تحت تأثير عوامل متعددي مانند عوامل طبيعي، اقتصادي، فرهنگي و خصوصيات و نيازهاي فضايي در جهت سهولت حيات شهري 
بيرون  هايمجتمعدارند و با  چندجانبه يوندهايايي پيرامون، پجغرافيايي که در ميان مناطق روست يناحيههمه شهرهاي واقع در باشد. مي

 (244 :5948، الدينيسيفاز اين ناحيه در ارتباط هستند. )

 فضای شهر

صورت آگاهانه يا ناآگاهانه در طول راه، از منزل تا ي شهروندان که هرروز بهفضاي شهري چيزي نيست جز فضاي زندگي روزمره
 .)94:5943پاکزاد، شود )محل کار ادراک مي

 فضایی شهر –توسعه کالبدی 

هاي ها و هم کاربريکند وهم فعاليتهم کالبد شهري رشد مياز نگرش جغرافياي شهري اصطلاح مناسب براي فرآيندي که طي آن
( باشد. اين اصطلاح (يفضاي –کنند، ))توسعه کالبدي شوند ونيز در محيط اطراف تغييراتي ايجاد ميشهري در اين فرآيند دچار تحول مي

هاي شهري ونيز دربرگيرنده مصرف فضاي ها و تغييرات سرانهکالبدي شهر وهم تغيير و رشد کاربري هم دربرگيرنده رشد فيزيکي و
 (.14:5995ديگران، حاتمي نژاد واست )غيرشهري اطراف شهر براي توسعه شهري 

 يا ( شکلAnderson, 1995:34شود )تعريف مي زمان از خاصي برهه در انسان هايفضايي فعاليت توزيع الگوي عنوانبه شهر فرم

 گسترش دوگانه فرآيند صورت يکبه شهر رشد طورکليبه اما است؛ زيادي برخوردار تنوع از مختلف کشورهاي در شهرها رشد الگوي

 ايجاد از ديگري ايجداگانه و متفاوت کالبد روش دو اين از هرکدام .است مجدد سازماندهي و دروني رشد يا فيزيکي سريع رشد و بيروني

اندازه  حال در مورد تعريف وبااين انداز شهري در کشورهاي غربي وجود دارد.نمايند. توافق مشترکي در تأثير گسترش پراکنده چشممي
کمي پراکندگي  ، کامل وبسياري از محققان به نبود يک تعريف مشخص، دقيق و( Malpezzi,1999:26) ندارد. دقيق آن توافقي وجود

 .Malpezzi 1999; Burchell et al. 1998; Ewing et al) کنندعنوان يک مشکل اساسي مربوط به اين موضوع اشاره ميشهري به

2002; Johnson 2001; Glaster et al. 2001; Hadlly 2000.) که آيا براي جامعه مثبت يا منفي است حتي در ماهيت اثرات آن و
رسد که از دلايل عدم درک پيچيدگي، . به نظر مي(Ewing 1997; Gordon et al 1997; Burchell et al. 1998) جود نداردتوافقي و

باشد. با اشاره به ابعاد پراکندگي و پيشنهاد گيري آن، عمدتا  تراکم، شيب تراکم و شاخص نرخ رشد مياستفاده از چند شاخص براي اندازه
تکه شدن، دسترسي و زيباشناسي را در برداشته هاي مختلفي ازجمله تراکم، پراکندگي، تکهکه جنبهيري آنگچند شاخص براي اندازه

هايي در ارتباط با شکل شهر وجود دارد اينکه چه گزينه( Glaster et al. 2001; Ewing et al. 2002) توان استفاده کرد.باشد، مي
چندين اشکال هندسي اصلي  5994و ))مينري(( در سال  5981نظران ))پرسمن(( در سال از ميان صاحب شده است.نظرات مختلفي ارائه

اي نيز عده (.49:5989کاتي و برتون،) اي، شهرکريدوريپراکنده، شهر فشرده، شهر حاشيه اند: شهرعنوان نمونه مشخص نمودهشهري به
 اند:هاي شهري را به دو گروه اصلي تقسيم کردهفرم

 نظريه توسعه فرم شهري فشرده() سازيفشرده و کردن متراکم -

 (95:5985شود()مثنوي،نظريه توسعه گسترده و فرم شهري که به توسعه کم تراکم منجر مي) گستردگي شهري پراکنش و -
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 ريزيدرون ريه صورت به دروني رشد و گرددمي افقي ظاهر گسترش اصطلاحبه يا شهر محدوده شکل افزايش به بيروني گسترش

 :گرددتشريح مي ترمفصل صورتبه اصلي شهر رشد نوع الگوي دو بنابراين، شود.مي فشرده نمايان رشد الگوي و جمعيت

 پراکنش شهری یا رشد افقی شهر

 از رويهبي مصرف به معناي و شهري واردشده هايپژوهش ادبيات در "اسپرال " قالب اصلاح در اخير قرننيم در شهري شکل اين

 در ابتدا اخير دهه در چند که الگو است. اين زمين ناکارآمد از ياستفاده و جهشي غيرمتداول يوقفه، توسعهو بي يکنواخت يعهتوس زمين،

 وجود آمد، به کانادا و امريکا استراليا، کشورهاي در ويژهنشيني، بهحومه و شخصي اتومبيل از زياد استفاده به علت يافتهتوسعه کشورهاي

 جهان مختلف مناطق در پديده اين وجود آمدن به با .شودمي ديده توسعهدرحال شهري کشورهاي هايهسته از بسياري رد اکنونهم

 و ناهماهنگ کنترل، بدون ريزي،برنامه هستند. توسعه بدون اشتراک وجه ها دارايآن همه که است شدهبيان پديده اين از تعاريف مختلفي
 عنوانبه و ندارد شهر اطراف هايبا کاربري ايرابطه هيچ عملکردي ازنظر و کندفراهم نمي کاربري از ترکيبي نقش يک که تک کاربري،

رسد. پراکنش شهري بدون توسعه شهري مي نظر به جدا افتاده توسعه و وگريختهجسته متفرق، نواري، يا خطي تراکم، کم يک توسعه
باشد. امروزه با فراگير شدن گسترش شهرها مفهوم اسپرال در اکثر مشکل مي پذير است اما تصور توسعه شهري بدون پراکنشامکان

شود. در اين کشورها رشد جمعيت تنها عامل افزايش مقدار کاربري کاربرده مينتايج مختلفي به ها وکشورهاي جهان با ماهيت شاخص
 ,Hadlyاست )رشد جمعيت شهري مؤثر بوده زمين نبوده است. بلکه شتاب در مصرف زمين با افزايش محدوده شهرها بيش از 

توان ابعاد مختلفي را در نظر گرفت. درواقع پراکنش افقي الگويي از کاربري زمين است که سطح براي پراکنش افقي مي(. 2000:13
اي بودن، ت، هستهبندي، مرکزيدهد که اين ابعاد عبارتند از: تراکم، پيوستگي، تمرکز، خوشهپاييني از هشت بعد مختلف را نشان مي

 (53:5983زنگنه،) کاربري ترکيبي و مجاورت

 (Gordan et al, 1997:92) .مشخص سازد را پراکنش الگوي زمين مصرف سرانه گيرياندازه وسيلهبه تواندمي پارامتر تراکم: اين -

طور نامناسب تنها در فضاهاي باشد بهجاي اينکه در کل ناحيه پراکنش عادلانه داشته اي است که توسعه بهتمرکز: تمرکز درجه -
طور عادلانه طور پيوسته توسعه يابد اما هيچ ناحيه شهري بهشده است. يک ناحيه شهري ممکن است بهمحدودي از کل ناحيه شهري واقع

 (54:5984نيافته است. )زنگنه،توسعه

 
 (: تمرکز1)شكل 

 را هاآن فاصله ناپيوسته وهم هاي توسعهاندازههم که است قادر نياز صورت در و سازدمي مشخص را ناپيوسته هايپيوستگي: توسعه -
سطحي از تراکم ممکن است اتفاق بيافتد گرچه  توسعه پيوسته در هر .کند گيرياندازه متروپل ناحيه اصلي يافتهتوسعه قسمت از

عنوان پراکنش افقي رود يا هسته عموما  بهپيش ميهاي متحدالمرکز از مرکز شهري هاي مداوم از توسعه کم تراکم در حلقهخروجي
هاي مهم حومه شهر است. (. بنابراين ناپيوستگي توسعه نواري کم تراکم در طول شاهراهHarvey et al, 1965:9) شودشناخته مي

وگريخته که وسعه جستهصورت تکنند و آن را بهعنوان يک ويژگي مهم پراکنش افقي تعيين ميتعدادي از مفسران ناپيوستگي را به



  584 ..…يکم يشهر با استفاده از مدلها کالبدي – ييرشد فرم فضا يبررس

 

 اند.گذارد نيز تعريف کردهنيافته را پشت سر مييافته و توسعهگذارد و ترکيبي از قطعات توسعهنيافته را پشت سر ميهاي توسعهزمين
(Ewing, 1997:9) 

 
 پيوستگی (:2)شكل 

هاي قابل توسعه که در هر مايل مربع از سرزمين شده تا مقدار زمينبنديطور فشرده طبقهدر جه اي است که توسعه به بندي:خوشه -
عنوان متضادي براي (. پراکندگي عمدتا  به395همان:) شود، به حداقل برسد.هاي مسکوني يا غيرمسکوني اشغال ميوسيله کاربريبه

اي را با آن در ارتباط است رود بنابراين اثرات آن فقط بخش کوچکي از زمين ناحيهه به کار ميتوسعه انباشته يا مجموعه بندي شد
 از A دهدمجموعه بندي را با يک مقدار توسعه در دو روش متفاوت نشان مي 9(. تصوير شماره Gordon et al, 1997:89) دربرمي گيرد

B .مجموعه بندي بيشتري دارد 

 
 بندیخوشه (:3) شكل

 و ايچندهسته و ايهستهاشکال تک خاص طوربه و کلي صورتبه را عدم فشردگي و فشردگي درجه مرکزيت مرکزيت: بعد -
 .سازدمي مشخص پراکنش شاخص عنوانرا به هسته بدون پراکنش

مشخص اي اي در مقابل الگوي چندهستهاي يا قطبي بودن: حدي است که يک ناحيه شهري توسط الگوي يک هستههسته -
شود. قطبي بودن و تمرکز لزوما  به هم مرتبط نيستند. يک ناحيه شهري ممکن است يک يا چند مرکز داشته باشد، اما اگر ميانگين مي
 (514:5983ديگران، رهنما و) تر از ميانگين تراکم بقيه نواحي شهري نباشد، تمرکز پايين خواهد بود.طور معناداري بزرگها بهآن

هاي مختلف شهري درون يک ناحيه کوچک باشند و اين مسئله در سراسر ناحيه شهري اي که کاربريبي: درجهکاربري ترکي -
و تسهيلات و همچنين تبعيض درآمدي در بين جوامع  هاي کارفرد زمين شامل تفکيک منازل محليابد. الگوهاي منحصربهعموميت مي

 شود.مسکوني، پراکندگي را سبب مي
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هاي کوچکي اند و تنها حدي را که قسمتهاي مختلف در يک ناحيه شهري به يکديگر نزديکاي است که کاربريمجاورت: درجه -
 .(514همان:) دهد.را به دست مي اندشدهطور نمونه به يک کاربري اختصاص دادهاز ناحيه شهري به

 رشد فشرده شهری )شهر فشرده(

 هاکاربري و بالا آن تراکم که کرده شهري تعريف را آن برتون .است گرفته صورت هاي زياديتلاش فشرده شهر از دقيق تعريف براي

 فشرده (. شهرBurton,2000:197کند )مي تشويق را سواريدوچرخه و رويو پياده دارد خوبي عمومي ونقلحمل سيستم و ترکيبي است

 باعث که تراکمي همراه با عمومي ونقلحمل و سواريچرخهدو روي،پياده براي که باشد داشته مقياسي و فرم بايد تعريف الکين طبق

هاي اقتصادي و اجتماعي را در اطراف باشد. اين الگوي توسعه شهري سطح مناسبي از فعاليت مناسب شود،اجتماعي مي تعاملات تشويق
هاي هاي دورافتاده و محلهخشحتي ب هاي شهرآورد که تمام بخشدارد و اين اطمينان را به وجود ميمراکز شهري محلي نگه مي

ونقل و خدمات شهري قرار دارند. دقيقا  چنين سطحي از توسعه هماهنگ است که اکثر تر در فاصله مناسبي از تسهيلات اصلي حملساکت
شهرهاي فشرده از طريق متراکم کردن  (.Rogers,1999:54)شود تکه و پراکنده امروز، کمبود آن احساس مينواحي شهري تکه

 (.Williams et. Al,1996:83است)دستيابي تر قابلهاي فشردهشهرهاي موجود و تشويق مردم براي زندگي در شهرها و ساختمان

 متغيرهای شهر فشرده .(2)جدول 

 معيارها هاشاخص مقولات

 قابليت دسترسي به
 تسهيلات

 قابليت دسترسي به خدمات بهداشتي
 قابليت دسترسي به تسهيلات آموزشي

 ليت دسترسي به خدمات تجاريقاب

 شدهها در منطقه ساختهتراکم بيمارستان
 شدهساخته منطقه تراکم مدارس ابتدايي در

 شدهها در منطقه ساختهفروشگاه ها وتراکم رستوران

 هاکارايي زيرساخت
 هاکارايي کاربري جاده

 کارايي کاربري تسهيلات مورداستفاده
 دهکارايي کاربري اراضي مورداستفا

 هاي آسفالتيسرانه جاده
 هاي زهکشيسرانه طول خط لوله

 سرانه کارايي منطقه اراضي

 ونقل عموميحمل
 ونقل عموميقابلت دسترسي به حمل

 ونقل عموميکارايي حمل
 ايمني ترافيک

 هزار نفر 51هاي عمومي براي هر تعداد اتوبوس
دهي تعداد مسافراني که توسط هر اتوبوس سرويس

 شوندمي
هاي عداد تصادفات ترافيکي در هر منطقه جادهت

 آسفالتي

 انرژي داخلي مصرف منابع و
 کارايي استفاده از انرژي

 مصرف منابع طبيعي

 سرانه مصرف برق منازل
 سرانه مصرف آب منازل
 سرانه مصرف گاز منازل

 محيطي خارجيفاکتورهاي زيست

 آلودگي هوا
 آلودگي صدا

 کاهش فضاي سبز
 ايمني عمومي

 شدهدر هر کيلومترمربع منطقه ساخته CO2 نتشارا
 قبولدرصد منطقه با سطوح غيرقابل
 شده شهرسروصدا نسبت به منطقه ساخته

 شده شهراي با منطقه ساختهدرصد منطقه فضاي قهوه
شده از منطقه ساخته ها در هر هکتارسوزيوقوع آتش

 شهر

Couch & Karecha, 2006:34 

 دیدگاه نظری تحقيق

کالبدي در جستجوي ماهيت فضا، در ارتباط با شهر دو ديدگاه ذهني و عيني و يا کمي و کيفي مطرح  –اساس ديدگاه فضايي  بر
شناختي، مفاهيم اعتقادي و يا متافيزيکي را موردتوجه هاي زيباشناختي يا رواناست. ديدگاه اول که نگرش کيفي و ذهني دارد، جنبه
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پردازد. )شيخ هاي ملموس و کاربري فضا مي، نگرش کمي و عيني است و بيشتر به جنبهدهد. ديدگاه دومخاص قرار مي
 (533:5948الدين،زين

يابد و در هر مقطعي از تاريخ، يافته و رشد مياي خاص ايجادشده، در زمان تکاملفضايي که در نقطه –اي است مکاني شهر پديده
کند. پس برخورد با مسئله شهر، فضاي شهري و کالبد آن دنياز عصر خويش تبديل ميهاي کمي خود را به تغييرات کيفي موردگرگوني

زمان رشد و گسترش يابد و  –شده، در مکان طلبد که از فلسفه شهر شروعبراي جوابگويي به نيازهاي آني و آتي ساکنان، فرآيندي را مي
 (533:5943پويشي دوباره است. )حبيبي،  ين پايان، خود آغازا عملي به فضا ختم گردد. –وجوي علمي با جست

 هاها و روشداده

تطبيقي و  -شود که در پژوهش حاضر روش تحقيق تحليليروش تحقيق مبتني بر ماهيت، موضوع و اهداف هر تحقيق تنظيم مي
يله مهندسين مشاور راژان وسشده بهاي هست. اطلاعات مربوط به مساحت و... از مطالعات طرح جامع )تهيهتوسعه –نوع تحقيق کاربردي

 هاي آماري موردنظر تحقيق براند. سپس شاخصشدهبنديو ساير منابع مربوطه اخذ و متناسب با نيازهاي تحقيق طبقه (آب زاگرس
هاي کمي آنتروپي نسبي، ضريب وتحليل اطلاعات از مدلهاي مذکور استخراج گرديده است. جهت تجزيهاساس روابط آماري از داده

شده استفاده Excelافزار آماري هاي کمي از نرمبراي سهولت ودقت انجام تحليل کاررفته است.گري تعديلي به و ي، موران، گريجين
 است.

 کالبدی شهر -های سنجش فرم فضایی مدل

 آنتروپی نسبی

 صورتبه که رود، کارمي به متروپل يک درون واحدهاي فضايي در اشتغال يا جمعيت توزيع نابرابري گيرياندازه براي نسبي آنتروپي

 :شودمي تعريف زير

 

 

 باشد، ترنزديک 1 به و هرچه ترعادلانه توزيع بيانگر باشد، نزديک 5 به آن مقدار هر چه و دارد 5 و 1 بين ايدامنه آنتروپي ضريب

 (514:5981است. )حکمت نيا و موسوي، نامتعادل توزيع يدرجه بيانگر

 ضریب جينی

 توزيع بالاست کمتري نواحي در زيادي حد تا اشتغال و جمعيت تراکم که است معني اين به 5 به بالاتر نزديک جيني يها ضريب .1

 صورتبه جيني ضريب است. شدهتوزيع ايعادلانه صورتبه اشتغال يا جمعيت که است معني اين به 1 به نزديک ضريب جيني و نامتعادل

 (Tasi,2005:145)شود. مي محاسبه زير

 

 موران ضریب

 فضايي خودهمبستگي گيرياندازه با که شودمي استفاده گري و موران از دو ضريب تجمع مقدار گيرياندازه براي کلي، طور به

 :شودمي زير تعريف صورتبه موران ضريب .بزنند تخمين تجمع را سطح توانندمي
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 تجمع الگوي دهندهنشان 1 مقدار و قطبيتک کاملا  الگوي دهندهنشان +5مقادير  شود.مي محاسبه +5 و -5 مقادير موران بين ضريب

 و زياد دهنده تجمعنشان رودمي بالاتر ضريب اين قدر چه و هر است توسعه شطرنجي الگوي دهندهنشان -5 و مقدار چندقطبي يا تصادفي
 (544:5981رهنما وعباسزاده، ) .است دهنده پراکنشنشان رود ترپايين قدر چه هر

 گری ضریب

 و کندمي برآورد ديگري به نسبت را ناحيه اختلاف هر از ميانگين، انحراف به تأکيد جايبه اما است، ضريب مشابه نيز ضريب اين
 است: زير صورتبه

 

رهنما ) بدهد. شکل تغيير طوراين تواندمي موران ضريب به شبيه مقياسي داشتن منظوربه که شودمي تنظيم 4 تا 1 بين گري ضريب
 (543:5981وعباسزاده، 

 

 

 = -(Geary-1) گري تعديلي 

 محدوده مكانی تحقيق

 شدهواقع النهار گرينويچنصف زدقيقه عرض شمالي ا 9درجه و  98دقيقه طول شرقي و  8درجه و  23سردرود در موقعيت جغرافيايي 
 اينمتر است.  41ترين نقطه آن اختلاف بلندترين و پست متر با آب هواي کوهستاني هست و 5943ارتفاع آن از سطح دريا حدود است 

شرقي کوه سلطان سرچشمه گرفته و بعد از عبور از روستاهاي  يهازينجناب از قسمت شبيه جلگه آبرفتي قرارگرفته و روداي شهر در دره
تبديل و در مواقع سيلابي به آجي چاي  يبوران، اسينجان، انرجان، ورنق و خلجان در شهر سردرود به رودخانه سرده رزينجناب، هزه

 .ريزدمي

کيلومتر و از  21شود فاصله آن از آذرشهر در حدود مراغه متصل مي -اين شهر از طريق دو جاده ارتباطي به جاده و اتوبان اصلي تبريز
راژان آب ) کندعبور مي سردرود غربي شهر شمال و مراغه از قسمت –کيلومتر است. همچنين جاده ريلي تبريز  551شهر مراغه در حدود 

 (.514:5991زاگرس،

 
 موقعيت شهر سردرود در تقسيمات سياسی .(4شكل )
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 هایافته

 جدول زير آمده است. هستند که در ها جمعيت، مساحت و تراکم محلاتشده در مدلمتغيرهاي بيان

 1309 و 1355(: محاسبه ارزش آنتروپی نسبی محلات شهر سردرود در سال 3جدول شماره )

تراکم سال 

1309 

سال  تراکم

1355 

مساحت 

 1309سال 

 مساحت

 1355سال 

جمعيت 

 1309سال 

 جمعيت

 1355سال 
 ناحيه محله

 5 -يک  5221 4152 9578485 5847323 517349 597432
 يک

 4 -يک  5249 4144 2978185 9579942 997342 847188

 5 -دو  885 5198 3974445 9975824 547443 537111

 4 -دو  5921 4928 2173589 1574919 497282 217989 دو

 9 -دو  195 944 1724534 5579514 947123 447849

 5 -سه  4858 2958 4478981 157144 515749 917934

 سه

 4 -سه  4811 2941 5974454 2171819 522751 542755

 9 -سه  4345 2339 5572493 4375548 499785 548712

 2 -سه  5145 4311 9479943 2174191 247191 317448

 1 -سه  5125 5441 4573849 9379489 28 287444

424719 434744 1317359 944 48811 53145 
 

 جمع

 و محاسبات نگارنده 5991، سرشماري 5948هادي سال  طرح مأخذ:

آمده در جدول ذيل دستدر شهر سردرود اعداد به هانهاي چهارگانه و محاسبه آبعد از گذاشتن متغيرهاي موردنياز در هريک از مدل
 آمده است:

 1309و  1355های شده برای شهر سردرود در سال(: ضرایب محاسبه4)جدول 

 پارامتر ضرايب
شده براي عدد محاسبه
 5948سال 

شده براي سال عدد محاسبه
5991 

 1795 1781 جمعيت آنتروپي نسبي

 1793 1791 جمعيت جيني

 1715 1719 جمعيت موران

 5799 1711 جمعيت گري

 -1799 1791 جمعيت گري تعديلي

 مأخذ: محاسبات نگارنده

توجه به بررسي نسبت تراکم  و بايک است  صفرتاکه ارزش مقداري بين  دهد که با توجه به ضريب آنتروپييم نشان فوق جدول
بوده است. نزديک بودن مقدار آنتروپي به  1795 برابر با 5991ر سال ، مقدار آنتروپي شهر سردرود د5991رود در سال  محلات شهر سرد

 1781سردرود براي محلات شهر  5948آنتروپي در سال  مقدار ، نشانگر الگوي پراکندگي شهر در اين دهه بوده است.5يعني حداکثر مقدار 
به سمت صفر حرکت کرده است ولي مقدار آن زياد آنتروپي  و مقداربيشتري داشته است  تمرکز 5991بوده است، هرچند نسبت به سال 

 باشد.يماست و نشانگر پراکندگي در سطح محلات شهر سردرود 

باشد که نشان از نابرابري در توزيع يم 1793و  1791به ترتيب برابر  5991 و 5948ي هاسالبراي  آمدهدستبهضريب جيني   .4
 ترناعادلانهي پخش سوبهنشانگر حرکت جمعيت  5948نسبت به سال  5991اي سال ي مقدار ضريب جيني برول دارد. وجوددر هر دو دهه 

 1719، 5948براي اين ضريب در سال  آمدهدستبهاست که عدد  شدهمحاسبه 5991و  5948ي هاسالباشد. ضريب موران در دوره يم
و همچنين عدد  باشد؛يمي قطبتکتجمع تصادفي دهد الگوي شهر سردرود مانند بيشتر شهرهاي ايران الگوي يمباشد که نشان يم
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 و ازجملهي دور است يندهآي شدن در چندقطبي سوبهبوده است که بيانگر حرکت شهر سردرود  1715، 5991براي سال  آمدهدستبه
 شدهاسبهمح 5991و  5948ي هاسالهمچنين ضريب گري براي  دلايل اصلي آن مهاجرت از شهر تبريز و صنعت شهر سردرود است.

 ترکينزدبه الگوي پراکنش افقي  5991که سال  باشديم 5799و  1711به ترتيب  5991و  5948ي هاسالبراي  آمدهدستبهاست. اعداد 
پراکندگي شهري  5991سال  و دربيشتر بوده  5991نسبت به  5948در شهر سردرود در سال  و تراکمکه تجمع  دهديماست و نشان 

 .ابدييمافزايش 

 است. 1799و  1791در شهر سردرود به ترتيب  5991و  5948براي سال  شدهمحاسبهضريب گري تعديلي 

هاي ينزمين پراکندگي منجر به از بين رفتن و ارود يمدهد که شهر سردرود به سمت پراکندگي پيش رفته و يممحاسبات نشان 
از  5991بوده و در سال  مترمربع 3984581غات و اراضي کشاورزي مساحت با 5948که در سال طوريکشاورزي و باغات شده است. به

از کل  درصد 4/31سهم باغات و اراضي کشاورزي  5948ديگر در سال يعبارتبهرسيده  مترمربع 9414391ميزان آن کاسته شده و به 
 درصد رسيده است. 91/43به  5991که در سال يدرحالها بوده يکاربر

 گيریبحث و نتيجه

 شهري پراکندگي الگوي نوع از کالبدي شهرسردرود، -ساختار فضايي  که گرفت نتيجه توانيم شدهاستفاده يهاروش جموعم از

 اقتصادي، مختلف يهابخش زيادي در منفي پيامدهاي شهري، نوع ساختار اين مورد در محققان هاييافته اينکه به است. با توجه

 هدايت لزوم به توجه با و است بار آورده به را غيره و شهر کشاورزي پيرامون هايينزم رفتن بين از ازجمله محيطي؛يستز و اجتماعي

 .گردداحساس مي شهر بيشتر فشردگي جهت از راهکارهايي استفاده و آن تغيير لزوم بيشتر، پايداري به سمت شهر توسعه

گردد که به يمپذيرد پيشنهاد يماقتصادي  و جمعيتي ازلحاظز يرات را از کلانشهر تبريتأثبا توجه به اينکه شهر سردرود بيشترين  -
نشيني و يهحاشها منجر به رشد يرساختزهاي شهري شهر سردرود همسو با کلانشهر تبريز نگريسته شود تا کمبود يرساختزي توسعه

ي توانمندسازمات نوسازي و احياي شهري و اقدا ،دادهرخنشيني يهحاشو در مناطقي که  کالبدي نامناسب منجر نگردد؛ –تغييرات فضايي 
 يراستاندارد جلوگيري به عمل آيد تا شهر از درون توسعه يابد و به رشد هوشمند شهري روي بياورد.غي وسازهاساختاتخاذ گردد و از 

باشد. عه عمودي ميهاي کنترل گسترش افقي شهر، توسسازي: يکي از بهترين روشبلندمرتبه هاي انبوه ساي واستفاده از سياست -
 گيرد.منطقه از شهر صورت مي البته اين سياست با توجه به عوامل اجتماعي، اقتصادي، محيطي و فرهنگي هر

رود در نظر گرفته نشده است،  ريزي توسعه شهر سرداي که در هدايت و برنامهتراکم: مسئله زيع متناسب و متعادل جمعيت وتو -
 در سطح شهر هست که اختلاف بين نواحي نشانگر عدم توزيع مناسب جمعيت در شهر سردرود هست.چگونگي توزيع جمعيت و تراکم 

 باشد.رويه يک شهر ميهاي مطلوب براي جلوگيري از پراکنش افقي بيکاهش اندازه قطعات تفکيکي: اين سياست يکي از سياست -

 بهبود جهت پيشنهادهايي ذکر و اکولوژيک پذيريبآس يهانهپه سمت به شهري کالبدي نامناسب -فضايي توسعه از جلوگيري براي -

 به توجه با سوي شهرداري از دقيقي نظارت تا است لازم آن يوسازهاساخت و شهر رويهيب رشد به توجه با .نمايديم شهري لازم توسعه

 .دهد انجام را کار اين هايشهردار يا هاياستاندارنظر  زير خاص واحدي يا سازمان يا شود اعمال است، موجود که مقرراتي و قوانين

ونقل عمومي و کاربري اراضي که بر منظور در نظر گرفتن سه موضوع تراکم، حملهاي کارآمد مديريت شهري بهاتخاذ سياست -
 فرم شهري شهر سردرود تأثيرگذارند.

 هاي محرک بافت قديميبه کاربري هاشهر و اختصاص آن هاي ناکارآمد شهري به خارج ازانتقال اراضي با کاربري -

 و راهکارها از يريگبهره با بايستي وجود دارد، در شهرهاهمواره  جمعيت افزايش و است گسترش و رشد از ناگزير شهر ازآنجاکه -
 شدن دنابو و بيشتر ضايعات آمدن وارد از شهرها، افقي گسترش مؤثر با کنترل و پرداخت شهرها رشد مديريت به مشخص ابزارهايي
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داد لذا الگوي توسعه  کاهش را شهري توسعه نوع اين منفي يامدهايپو  کرد جلوگيري شهرها يحومه مناسب کشاورزي هايينزم
هاي بالقوه و بالفعل ها و ظرفيتي پيوسته و دروني مفيد واقع خواهد شد. تا از تمام توانتوسعهپيشنهادي براي شهر سردرود الگوي 

 شود. استفاده يدارپاراي رسيدن به شهري موجود در سطح شهر ب

 سبز هاي فضاي باز وهاي موجود ازجمله ايجاد مراکز استراتژيک در جوار کاربرياستفاده بيشتر از پتانسيل -

 گردد:و براي حفظ باغات و اراضي کشاورزي راهکارهاي زير پيشنهاد مي

 انتقالقابلتوسعه حقوق  -ي                        اخوشهي بندحوزهروش  -

اضافه  وسازساختکه از نوع ينحوبههاي گوناگون غير کالبدي يقتشوبرقراري  - هاي مالياتي     يتو حمامنافع اکولوژيکي  -
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 منابع

 ،و مينز ملي سازمان ،58 شماره ،مسکن اقتصاد فصلنامه ،شهري زمين بازار در دخالت دولت کارآمدي يسوبه (5949کمال ) اطهاري 
 مسکن

 ،تهرانوزارت مسکن و شهرسازي انتشارات، مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری (5981جهانشاه ) پاکزاد ،. 

 5911-5982زمين طي دوره  کاربري تغيير بر تأکيد با زنجان شهر کالبدي-فضايي گسترش (5991علي کسري ) پورمحمدي محمدرضا؛ ،
 23-49ت ، صفحا39 ، شمارههاي جغرافياييمجله پژوهش

  سال ،ي جغرافياي انسانيهاپژوهشيل عملکرد فضايي شهر مياني مرند در سطح شهرستان مرند، ( تحل5995) يگرانو دحاتمي نژاد 
 48هفتم، شماره 

 ( از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران5941حبيبي، سيد محسن ) 

 ( شهر فشرده:5981حسينيون، سولماز ) يزي و مديريت ربرنامهي، رسانو اطلاع، ماهنامه پژوهشي، آموزشي هايدارشهرمجله فردا،  شهر
 49 شماره هشتم، سال شهري،

 ،دانشگاه کارشناسي ارشدهاي کشاورزي پيرامون، ( بررسي پديده پراکنش افقي شهر تهران و تأثير زمين5983سعيد ) زنگنه شهرکي ،
 تهران

  انتشارات جهاد دانشگاهي ی سنجش فرم کالبدی شهرهامدلاصول، مبانی و  (5984) عباس زادهرهنما، محمدرحيم؛ غلامرضا ،
 مشهد

 ( دستيابي به شکل پايدار شهري، ترجمه واراز مرادي مسيحي، 5989کاتي، ويليامز، برتون، اليزابت و جنکر، مايک ) شرکت پردازش وبرنامه
 ريزي شهري

 شيراز، شيراز انتشارات دانشگاه – یامنطقه و ریشه یزیربرنامه واژگان فرهنگ (5948) فرانک الدين،يفس 

 ،تهران سمت، انتشارات اول، جلد ،شهری جغرافيای در نو هاییدگاهد (5982) حسين شکويي. 

  5 چهارم، شماره سال ،فصلنامه معماري و فرهنگ( فرم در معماري، 5948الدين، حسين )ينزشيخ 

 ايران معماري شهرسازي و تحقيقات و مطالعات مرکز ،شهري وسعهراهبردي ت يزيربرنامه (5984) جواد ،زاده يمهد. 

 ( 5991مهندسان مشاور روژان آب زاگرس ) تبريزتفضيلی شهر سردرود –مطالعات طرح جامع ، 

 انتشارات مرکز آمار، تهران1356و مسكن  و نفوسنتایج سرشماری عمومی ( 5983) مرکز آمار ايران ، 

 95 شماره ،شناسيمجله محيطشهر گسترده،  هاي جديد توسعه شهري: شهر فشرده ويدار و پارادايم( توسعه پا5985) مثنوي محمدرضا ،
 89-512صفحات 

  ،دانشگاه ملي ايران، تهران انتشارات مهدي کاظمي بيد هندي، ترجمه ،یماندگعقبشهرسازی در ( 5941جورج )ويليام 
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