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چکیده
در پي افزایش جمعیت شهرنشین و بروز بحرانهای محیطزیست و ناپایداریهای محیطي در شهرها ،یكي از موارد اساسي در راستای نیل
به توسعه شهری پایدار ،شناخت فرم شهری و تالش برای دستیابي به فرم پایدار است .از همین رو هدف پژوهش حاضر بررسي انواع
فرمهای شهری و رابطه آن با مفاهیم پایداری و ساماندهي الگوی توسعه ،فرم شهری تبریز است .روش تحقیق حاضر ،توصیفي تحلیلي با
اهداف کاربردی است .دادههای مورد نیاز ازطریق اسناد و سازمانهای مختلف جمعآوری و با استفاده از مدلهای آنتروپي شانون ،هلدرن و
ضریب جیني مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .مقدار مطلق آنتروپي کالنشهر تبریز در سال  1330برابر با مقدار  1/3932و مقدار نسبي
آن حدود  5/1961ميباشد که در سال  1330به ترتیب به  2/1301و  5/3033رسیده است .نزدیک بودن مقدار آنتروپي به مقدار حداکثر،
نشانگر رشد پراکنده شهر است .در بررسي بيقوارگي شهر با استفاده از مدل هلدرن طي سالهای  ،1330-1330حدود  93درصد از رشد
فیزیكي شهر مربوط به رشد جمعیت و  31درصد مربوط به رشد اسپرال بوده است که به کاهش تراکم ناخالص جمعیت و افزایش سرانه
ناخالص زمین شهری منجر شده است و مقدار ضریب جیني برابر  5/550ميباشد که نشان ميدهد رشد فیزیكي شهر به حالت پراکنش و
دارای الگویي غیرمتراکم است.

کلید واژهها :فرم شهری ،پراکنش شهری ،هلدرن ،آنتروپي شانون ،ضریب جیني ،تبریز
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سرآغاز
در نیم قرن اخیر شهرها با سرﻋت زیادی گسترش یافتهاند به
طوریکه افزایش درجه شهرنشیني و جمعیت شهری خود به
ﻋنوان یک واقعیت غیرقابل انكار شهری مطرح بوده است .رشد و
گسترش شهر نه تنها سبب تخریب فضاهای پیرامون ميشود
بلكه شهر را از شكل متقارن خود خارج مينماید .رشد شتابان
شهرنشیني سبب ﻋدم انسجام در ساختار فضایي و قطبي شدن
یک یا چند کانون شهری شده است .این تغییرات نحوه چیدمان
کاربریها در شهر ،تراکم ساختماني و جمعیتي ،شبكه حمل و
نقل را شامل ميشود .در نتیجه الگوهای شهری متفاوت با
ساختار فضایي و سیستم حمل و نقلي مرتبط با آن بوجود ميآید
) .(Rodrigue et al, 2009پس از جنگ جهاني دوم ﻋمدهترین
الگوی رشد شهری به صورت پراکنش شهری بوده و پیامدهای
ناگوار زیادی را به دنبال داشته است .بروز این نارسایيها سبب
گشته است تا کشورهای توسعه یافته از دهه  1315در انطباق با
پاردایم توسعه پایدار در جستجوی الگوی پایدارتر شهر باشند و
الگوی فشرده را مطرح کردند .بعد از برگزاری کمیسیون جهاني
محیطزیست و توسعه در سال  1311و همچنین گنگره توسعه
پایدار  1332ریودوژانیرو به منظور اﻋمال مدیریت بر رشد شهری،
نظریههای مختلفي همچون رشد هوشمند ،پایداری،
نوشهرسازی ،شهر فشرده و مانند اینها در دستور کار برنامهریزی
وارد شدند .در تمامي نظریههای ارایه شده و راهبردهای ﻋملي
به منظور مقابله با جنبههای منفي ذکر شده در گسترش فضایي-
کالبدی شهرها نیز ارایه شده است ) Frenkel & Ashkenazi,
 .(2007در این میان گروهي از برنامهریزان ،طرفدار پخش
پراکنده شهرها بوده و گروه دیگر ،به تجمع و تمرکز بیشتر
شهرها اﻋتقاد داشته و بیان ميکنند که مسایل و مشكالت
شهری را بایستي از راه باالبردن تراکم در مناطق شهری و
متمرکز کردن کاربریهای شهری در کنار یكدیگر از بین برد .در
میان الگوهای مختلف« ،نظریه پراکنش» ،رایجترین الگوی رشد
شهری به شمار ميرود .اما این ایده ،با وجود فرضیهپردازی و
داشتن طرفدار در برخي انجمنهای ﻋلمي و به ویژه در میان
صاحبان قدرت ،صنعت و حكومت ،به دلیل داشتن مجموﻋهای از
ویژگيهای منفي و همچنین ﻋدم رﻋایت پارهای از مسایل
اجتماﻋي ،اقتصادی و محیطي در گفتمان شهری معاصر مورد
توجه نیست ) .(Hutchison, 2010در مقابل در رویكرد جدید

برنامهریزی شهری که تالشها به سمت طرح ایده شهر آینده
معطوف شده است ،فرضیه شهر فشرده ،با وجود داشتن منتقداني،
توانسته طرفداران بیشتری به خود اختصاص دهد و هم اکنون در
جایگاه اول گفتمانهای مربوط به فرم پایدار شهری قرار دارد .و
با توجه به مشكالت محیطزیستي ناشي از توسعه پراکنده
سكونتگاههای انساني در کشورهای توسعه یافته و رشد سریع
جمعیت خاصه جمعیت شهری در کشورهای در حال توسعه ،این
ایده مورد توجه اکثریت کشورهای جهان قرار گرفته است
) .(Ghourbani et al., 2014شناخت کامل و دقیق الگوهای
موجود شهری ،بیان ﻋلّت وجودی و شناسایي نقاط قوت و ضعف
آنها ،ميتواند مسیر رسیدن به فرم پایدار شهری را هموار کند.
امروزه کمتر شهری از شهرهایکشورمان را ميتوان سراغ گرفت
که با مسایل و مشكالت ناشي از توسعه و گسترش فضایي دست
به گریبان نباشد .کالنشهر تبریز نمونهای از این شهرهاست .بر
اساس آمارهای موجود کالنشهر تبریز در سال 1115 ،1330
هكتار مساحت و  213339هزار نفر جمعیت داشته که این ارقام
به ترتیب به  13655هكتار و  1001933نفر در سال 1330
رسیده است .از اینرو بررسي مساحت و جمعیت شهر در یک
دوره  95ساله نشان ميدهد که مساحت آن تقریبا  12برابر و
جمعیت آن  0برابر شده است .رشد و توسعه سریع و پرشتاب آن
طي دهههای اخیر سازمان فضایي آن را در هم شكسته و شهری
که تا چند دهه پیش در فضایي محدود ،ارگانیک و منسجم شكل
گرفته بود و با برج و بارو در فضایي کالبدی سخت محصور بود،
امروزه گسترش زیادی یافته و گرفتار ساختاری متخلخل و
ناموزون است .این موضوع مسایل و مشكالت ﻋدیدهای را در بعد
محیطزیستي به بار آورده است .که ميتوان به آلودگي هوای این
شهر اشاره کرد که سبب شده شهر تبریز به ﻋنوان دومین شهر
آلوده ایران مطرح شود و میزان آلودگي در این شهر روز به روز
در حال افزایش است .این موضوع نشان ميدهد که هیچ تناسبي
بین رشد مساحت و جمعیت وجود نداشته و مساحت شهر بسیار
سریعتر از رشد جمعیت آن گسترشیافته است.
اهداف پژوهش
پژوهش پیش رو بر آن است تا با مروری بر انواع فرمهای
شهری و رابطه آنها با مفاهیم پایداری ،بتواند ضرورت توجه به
ایده شهر فشرده را در گفتمان توسعه پایدار شهری بیان کند،
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همچنین با هدف سنجش پراکنش و فشردگي برخي از متغیرهای
تاثیرگذار ،به دنبال شناخت الگوی رشد کالبدی فضایي شهر
تبریز ميباشد.
مبانی نظری
یكي از موضوﻋات اصلي در ارتباط با توسعه پایدار شهری ،شكل
یا فرم شهر است .فرم شهری ،مشخصه مورفولوژی
سكونتگاههای یک شهر است ( .)Grosvenor, 2013به اﻋتقاد
دمپسي و همكاران ،فرم شهری در نتیجهی مولفههای محليای
مانند مصالح ساختماني ،نما ،پنجرهبندی ساختمانها متغیر است
و تا مقیاس وسیعتری نوع خانهسازی ،نوع خیابان و چیدمان یا
طرحبندی فضایي را تحت تاثیر قرار ميدهد ( Dempsey et
 .)al., 2016فرم شهر نظم و رابطه بین ﻋناصر کالبدی
کاربریها را در شهر نشان ميدهد ) .(Cheng et al., 2006به
ﻋبارت دیگر به مجموﻋهای از ارتباطهای ناشي از فرم شهری و
تجمع مردم ،حمل و نقل و جریان کاال و اطالﻋات اشاره دارد
) .(Rodrigue et al., 2009در مجموع ميتوان گفت ،فرم
شهری نتیجه گردهم آمدن مفاهیم و ﻋناصر متعددی از ساختار
شهر است ،ﻋناصر این مفاهیم ممكن است مواردی مانند :الگوی
خیابان ،اندازه و شكل بلوک ،طراحي خیابان ،شكلبندی قطعه،
پارکها و فضاهای ﻋمومي و مانند این باشد .فرم شهر به دلیل
آثار مختلف اقتصادی ،اجتماﻋي و محیطزیستي ،ميتواند یک
شهر را به سوی پایداری یا ناپایداری براند ).)Jabareen, 2006
شهرها دارای اشكال و فرمهای مختلفي هستند که با توجه به
تاثیر اساسي شكل شهر بر پایداری آن لزوم شناخت ،مطالعه و
درک ابعاد مختلف آن و هدایت آن در راستای دستیابي به توسعه
پایدار احساس ميگردد.
انواع فرم شهری
در خصوص الگوهای فرم شهری و نحوه طبقهبندی آن
دیدگاههای مختلفي از سوی کارشناسان مطرح شده است و
محققان با توجه به هدف و موضوع مورد مطالعه ،طبقهبندیهای
گوناگوني از آن ارایه دادهاند اما در ادبیات توسعه شهری معاصر
فرمهای مختلف ﻋبارتند از:
 فرم پراکنده یا الگوی پراکنشاین الگو از دهه  1395در گفتمان شهری به طور جدی مطرح و
تا مدت مدیدی به ﻋنوان پدیده ای مختص شهرهای آمریكایي
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در نظر گرفته ميشد ،که به خاطر وفور زمینهای ارزان ،ساخت
بي رویه جادهها و تولید بیش از اندازه ماشین در این کشور رخ
داد .اما این امر امروزه به پدیدهای جهاني تبدیل شده ،که بیشتر
شهرهای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با آن روبهرو
هستند ) .(Hutchison, 2010شكل پراکنده شهری ،رشد بدون
برنامه و تصادفي شهری است که از طریق دسترسي نامناسب به
کاربریهای اراضي مانند :مسكوني ،اشتغال و خدمات ﻋمومي
(شامل :مدارس ،پارکها و فضای سبز) شناخته ميشود
) .(Ballard et al., 2002و ميتوان از طریق خانههای یک و
دو طبقه ،توسعه مسكوني تک خانواری ،تراکم محدود و ﻋدم
وجود مرکزیت شهری ،آن را از دیگر اشكال شهری تشخیص داد
) .(Burchall & Shad, 1998پژوهشگران چنین الگوی رشدی
را توسعهای کم تراکم و ناپیوسته ميدانند که به طرف پهنههای
خارج از محدوده و نواحي حومه شهری گسترش ميیابد
) .(Wassmer, 2012در این فرم ،سرمایهگذاریهای زیادی در
بخش زیرساختهای حمل و نقل و تاسیسات و تجهیزات شهری
انجام ميشود ،به گونهای که گسترش حمل و نقل ،موجب
ميشود مراکز کار و زندگي از هم فاصله بگیرند .شكل پراکنده
شهری برمبنای شاخصهای اقتصادی اجتماﻋي مانند رشد
جمعیت ،هزینههای روزانه سفر ،تغییر اشتغال و تغییر مالیات شهر
تعریف ميشود ) ،(Lucy & Philips, 2001بنابراین الگویي
نظاممند و کنترل شده نیست و از ویژگي آن تراکم پایین،
وابستگي شدید به خودرو ،جداسازی کاربریهای اراضي ،نبود
تنوعزیستي ،کاهش جذابیت چشماندازها ،گسترش بیش از حد
شهر به سمت بیرون و مالكیت غیرمتمرکز زمین است .نتیجه
چنین رشدی ،افزایش سهم فضاهای باز و گسستگي شهری،
کاهش تراکم جمعیت و جدایي گزیني اجتماﻋي است ) Hess,
 .(2002این فرم زماني اتفاق ميافتد که نرخ استفاده از
زمینهای شهری از نرخ رشد جمعیت تجاوز کند ) Bhatta,
 .(2010و گرایش به کاهش تراکم شهری نشانهای از پالگوی
پراکنده شهری است ).(Bogart, 2009
 فرم فشردهبحران انرژی و آلودگيهای محیطي در شهرهای ماشیني ،سبب
تغییر دیدگاهها در تصمیمگیری سیاستهای شهری شده است و
دیدگاه شهر فشرده به خاطر پیامدهای مثبتي همچون (کاهش
طول سفرها و کاهش مصرف سوخت و غیره) در بـرابـر نگـرش
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رشد پراکنده شهری پذیرفته شده است .به دنبال ایدههای
لوکوربوزیه از شهر درخشان(Dantzing & Saati, 1973) ،
شهر فشرده را پیشنهاد کردند .رویكرد آنها ارتقاع کیفیت
زندگي ،اما نه با هزینه نسل آینده بود .برای تعریف دقیق از شهر
فشرده تالشهای زیادی صورت گرفته است .برتون آن را
شهری تعریف کرده که تراکم آن باال و کاربریها ترکیبي و
سیستم حملونقل ﻋمومي خوبي دارد و پیادهروی و
دوچرخهسواری را تشویق ميکند ) .(Burton, 2000شهر
فشرده طبق تعریف الكین باید فرم و مقیاسي داشته باشد که
برای پیادهروی ،دوچرخهسواری و حملونقل ﻋمومي همراه با
تراکمي که سبب تشویق تعامالت اجتماﻋي شود ،مناسب باشد
).(Arbury, 2005

بنابراین ميتوان گفت شهرهای فشرده برخالف شهرهای
پراکنده تراکم باالیي دارند .این شهرها با تراکم باال و اختالط
کاربری زمین بسترهای مناسبي برای حمل و نقل ﻋمومي به
وجود ميآورند و معموال بیش از یک نوع از حمل و نقل ﻋمومي
(از قبیل مترو ،اتوبوس ،قطار و  )...در آنها استفاده ميشود )Hu
 .(et al., 2016; Zheng et al., 2016این شهرها برای
پیادهروی و دوچرخهسواری بسیار مناسباند و ترکیب ﻋملكردها
امكان پیادهروی را مهیا ميسازد و از اتكا به خودرو شخصي
ميکاهد ) .(Ghourbani,2015قابلیت پیادهمداری نشاندهنده
یک شاخص دسترسي محلي و نزدیک بودن مقاصد سفر به خانه
یا محل زندگي است ( Adams, et al., 2015 & Frank, et
 .)al., 2016به طورکلي ،در شهرهایي که ساختار فضایي آنها
فشرده و متراکم است به دلیل فشردگي بافت و نزدیكي فعالیتها
به یكدیگر فاصلهها کاهش یافته و دسترسي به مراکز مختلف

شهر در حداقل زمان امكانپذیر است .بدینترتیب دسترسي به
اکثر مراکز خرید ،آموزش ،تفریح و  ...به صورت پیاده یا دوچرخه
امكانپذیر است و درصورت ارایه تسهیالت مناسب حمل و نقل
ﻋمومي به آساني ميتوان از این سیستمها بهره گرفت ،با این
وضع استفاده از خودروی شخصي برای رفتن به محل کار،
مدرسه و  ...کاهش ميیابد .به ﻋبارتي باید توجه داشت که
کاربری و حملونقل ﻋمومي دو روی یک سكه هستند و دارای
تاثیر ات متقابل برهم هستند .بيشک تصمیمگیری در مورد یكي
از آنها ،دیگری را نیز تحت تاثیر قرار ميدهد ( Litman,
 .)2017محبوبیت توسعه پایدار و شهر پایدار به ترویج ایده شهر
فشرده کمک زیادی کرده است .فرم شهری پایدار از طریق
فشردگي در فرمهای مختلف ،استفاده از شبكه خیابانهای
ترکیبي و حمایت از شبكههای حمل و نقل قوی ،کنترل
محیطزیستي و به رهگیری از استانداردهای اساسي در مدیریت
شهری مشخص ميشود ( )Karrholm, 2008به طور خالصه،
چارچوب شهر پایدار شامل کاربری فشرده با کارایي باالی زمین،
کاهش استفاده از اتومبیل ،آلودگي کمتر ،احیا مسكن ،سبک
زندگي مناسب ،اقتصاد پایدار ،اکولوژی اقتصادی سالم ،مشارکت
مردم در سطح محلي و مداخله اجتماﻋي و حفظ توانهای بومي
است ) .(Housseini, 2010از همین رو از دهه 1335
پژوهشها بیشتر به پشتیباني از شهرهای فشرده و دارای
فعالیتهای ترکیبي پرداختند .برخي از پژوهشگران معتقدند که
شهرهای فشرده فرصتهای تازهای را برای کاهش مصرف
سوخت ارایه ميکنند؛ چراکه کار و فراغت در کنار هم هستند.

جدول ( :)1تفاوت راهبردهای شهر فشرده و شهر پراکنده )(Housseini, 2010
شاخص
تراکم
الگوی رشد
کاربری اراضي
خدمات ﻋمومي
حمل و نقل و سفر
ارتباطات
طرح خیابان
فرآیند برنامهریزی

شهر فشرده
تراکم باال
توسعه درون بافتي
کاربری اراضي مختلط و ترکیبي
محلي ،کوچکتر و منطبق بر دسترسي پیاده
حمل و نقل ﻋمومي ،پیاده روی و دوچرخه سواری ،کاهش
تقاضای سفر ،افزایش هزینه و طول سفر
خیابانها ،پیادهروها و مسیرهای متصل به هم که هدایت سفرها
را به صورت موتوری و غیر موتوری میسر ميسازد.
خیابانها در انطباق با فعالیتهای متنوع طراحي شده اند (کاهش
دهنده حجم ترافیک).
با برنامه

شهر پراکنده
تراکم پایین ،فعالیتهای پراکنده
توسعه در پیرامون شهر
کاربری اراضي مستقل و تک ﻋملكردی
ناحیه ای ،بزرگتر ،نیازمند دسترسي به اتومبیل
حمل و نقل مبتني بر اتومبیل شخصي ،افزایش تقاضای سفر،
افزایش هزینه و طول سفر
شبكه سلسله مراتبي با حلقههای بي شمار و خیابانهای بدون انتها،
مسیرها و پیاده روهای غیر مرتبط
خیابانها برای افزایش سرﻋت و حجم ترافیک وسایل موتوری
طراحي شدهاند.
بدون برنامه

تحلیل الگوی پراکنش و فشردگی فرم شهری با رویکرد فرم شهری پایدار در کالنشهرها (مطالعه موردی :کالنشهر تبریز)

محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه در استان آذربایجان شرقي و در شهرستان
تبریز قرار دارد .شهر تبریز به ﻋنوان مرکز استان و شهرستان و
نیز به ﻋنوان بزرگترین کالنشهر شمالغرب ایران با وسعتي
حدود  20509هكتار در موقعیت جغرافیایي  31درجه و  1دقیقه تا
 31درجه و  1دقیقه ﻋرض شمالي و  69درجه و  0دقیقه تا 69
درجه و  22دقیقه طول شرقي واقع شده است .متوسط ارتفاع
شهر حدود  1695متر از سطح دریاهای آزاد برآورد شده است.
این شهر در گوشه شمالغربي کشور و در امتداد محور بینالمللي

11

تهران -بازرگان که ایران را به اروپا متصل ميسازد قرار گرفته
است .به لحاظ ویژگيهای جغرافیایي و طبیعي ،موقعیت استقرار
شهر تبریز و هسته اولیه شكلگیری شهر حاکي از مناسبترین و
مساﻋدترین ﻋوامل جغرافیایي بوده که به دلیل همین مواهب و
مساﻋدتهای جغرافیایي در روند تاریخي توسعه فیزیكي به یكي
از بزرگترین شهرهای کشور تبدیل شده است .به طورکلي شهر
تبریز بر اساس تقسیمات شهرداری و طرح جامع دارای 15
منطقه شهری ميباشد ،و بر اساس سرشماری سال  1330تعداد
جمعیت این شهر  1،001،933نفر ميباشد.

شکل ( :)1نقشه موقعیت شهر تبریز

روش تحقیق
نوع تحقیق پژوهش حاضر ،توصیفي -تحلیلي است .برای بررسي
روند الگوی توسعه شهر تا دوره معاصر و تهیه دادههای اولیه
شامل اطالﻋات آماری و نقشه محدوده مورد مطالعه ،از طریق
اسنادی و کتابخانهای ،از گزارشهای طرحهای جامع و تفصیلي
و سازمانهای مرتبط به دست آمدهاند .برای سنجش میزان
پراکنش و فشردگي کالنشهر تبریز و شناخت الگوی رشد کالبدی
شهر از روشها و مدلهای کمّي مانند ضریب آنتروپي شانون،
مدل هلدرن و ضریب جیني در دورههای مختلف استفاده شده
است.

یافتههای پژوهش
روند توسعه ناموزون تبریز

به تناسب رشد جمعیت در دهههای اخیر بر وسعت شهر تبریز نیز
افزوده شده است ،اما این رشد از جنبههای کالبدی تقریبا ناباورانه
بوده است .الگوی توسعه تبریز طي چند دهه گذشته به گونهای
بوده که در مرحله نخست خود ،نواحي مزروﻋي و باغي حاشیه
شهر را در بر گرفته است .زمینهایي که روزگاری جزء مزارع و
باغها اطراف شهر محسوب ميشدند ،بیشتر بین سالهای
 15-1315در زیر ساخت و سازهای شهری مدفون شده و به
پیكره شهر پیوستهاند .در مرحله بعد محدودیت فضایي موجود در
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سالهای 1330-1330حدود دوازده برابر شده است .به ﻋبارتي
توسعه فضایي شهر بیش از  2/6برابر رشد جمعیت شهر بوده
است .جدول ( ،)2تحوالت جمعیت و مساحت شهر تبریز را طي
دوره زماني  1330-30نشان ميدهد .بررسي آمارهای موجود،
ﻋالوه بر آن که نشان ميدهد بین  1330-30رشد مساحت شهر
همواره نسبت به رشد جمعیت باال بوده است .این فرآیند نشان
ميدهد که الگوی توسعه شهری تبریز از حالت ارگانیک و فشرده
در سال  1330به رشد بي قواره و اسپرال گرایش پیدا کرده که
این موضوع به ویژه در روند کاهش تراکم جمعیتي آن از 261
نفر به  119نفر مشخص است.

درون شهر ،فشارهای ناشي از آن را به روستاهای مجاور منتقل
نموده و در این راستا روستاهای نزدیک را یكي پس از دیگری در
خود مستحیل نموده و سپس به ﻋلت نیاز روز افزون به واحدهای
مسكوني و تاسیسات جدید ،بدون برنامهریزی در حواشي و
اراضي روستاهای پیرامون به گسترش خود ادامه داده است.
گسترش شهر و کشیده شدن مناطق روستایي حاشیه شهر به
داخل محدوده شهری تقریبا بدون هیچ طرح و برنامهای انجام
گرفته است .بررسيهای آماری حاکي از آن است که جمعیت
تبریز طي نیم قرن اخیر قریب به  0برابر شده است؛ یعني از
 213395نفر در سال  1330به  1001933نفر در سال
1330رسیده است .لیكن توسعه فضاهای فیزیكي شهر در طي

جدول ( :)2تحوالت جمعیت ،مساحت ،تراکم و سرانه ناخالص شهر تبریز در طی سال های1339 -59
(طرحهای جامع و تفصیلی تبریز ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن و محاسبات نگارندگان)
رشد مساحت

رشد

تراکم

سرانه ناخالص

(هکتار)

جمعیت

جمعیت

(متر مربع)

1330

1115

213339

-

-

261

65/36

1360

2121

653613

1/16

3/30

113

02/12

1300

6513

031319

3/13

6/51

163

91/21

1390

9665

311612

6/13

6/31

101

99/23

1310

15055

1131563

0/15

2/50

113

11/10

1310

12105

1331595

2/39

1/91

110

19/35

1330

13655

1001933

1/31

2/25

119

10/39

سال

مساحت
(هکتار)

جمعیت

مدل هلدرن
یكي از روشهای اساسي برای مشخص ساختن رشد بيقواره
شهری استفاده از روش هلدرن است .با استفاده از این روش
ميتوان مشخص ساخت که چه مقدار از رشد شهر ناشي از رشد
جمعیت و چه مقدار ناشي از رشد بدقواره شهری بوده است
) .(Beck et al., 2003وی در این روش از فرمول سرانه
ناخالص زمین استفاده کرده ،که مراحل معادلههای این مدل به
شرح زیر است:
معادله زیر اساس تئوری گسترش افقي یک شهر است.
() 1

A = P.a

بر اساس این معادله ،کل زمیني که توسط یک ناحیة شهری
اشغال ميشود ) (Aبستگي به سرانه ناخالص ) (aو تعداد
جمعیت ) (pآن ناحیه شهری دارد .براساس منطق هلدرن ،اگر
طي دورة زماني ،tجمعیت با رشدی برابر  pافزایش یابد و سرانه

زمین با  aتغییر یابد ،کل اراضي شهری با  Aافزایش مي یابد.
که با جای گذاری در معادله ( )1داریم:
)A+A= (P+P)(a+a
()2
با جایگذاری معادله ( 1و  )2و تقسیم کردن بر  Aنسبت تغییر
وسعت محدوده تبدیل به شهر شده طي فاصله زماني  tبه دست
ميآید.
()3

) () ( +

+

اکنون معادله ( )3کامال کلي است و هیچ فرضي در مورد مدل
رشد یا فاصله زماني ارایه نميدهد .در فاصله یک سال درصد
افزایش  aو pکم است ،بنابراین ،ميتوان از دومین ﻋبارت در
معادله ( )3صرفنظر کرد .از اینرو ،با پیروی از پارادایم هلدرن،
معادله ( )3بیان ميکند که درصد رشد وسعت یک شهر حاصل
جمع درصد رشد جمعیت و درصد رشد سرانه کاربری زمین است.

تحلیل الگوی پراکنش و فشردگی فرم شهری با رویکرد فرم شهری پایدار در کالنشهرها (مطالعه موردی :کالنشهر تبریز)

( )6درصد کل رشد سرانه ناخالص  +درصد کل رشد جمعیت
شهر= درصد کل رشد وسعت شهر
بر این اساس ،طبق روش هلدرن سهم رشد جمعیت از مجموع
کاربری زمین توسط نسبت تغییر درصد کل جمعیت در یک دوره
به تغییر درصد کل کاربری محدوده زمین در همان دوره به دست
ميآید که به صورت زیر بیان ميشود.
= سهم رشد جمعیت

()0

در مورد سرانه مصرف زمین نیز همین طور است.

= سهم سرانه کاربری زمین شهری
دو معادله باال بر اساس  0پارادایم هلدرن در یادداشت سال
 1331ارایه شده است .بر اساس رشد جمعیت ،یک مدل ﻋمومي
رشد به شكل زیر ارایه ميشود:
=)P(t
)t (1+
()1
میزان رشد
جمعیت اولیه،
که ) P(tجمعیت در زمان ،t
میزان رشد نتیجه
جمعیت طي فاصله زماني است .با حل
ميدهد:

()1

()= ( ) ) Ln

21
Ln(1+

 Ln(1+در مورد مقادیر کم تقریبا برابر با x

از آنجایي که
است ،معادله ( )1را ميتوان به شكل زیر نوشت:
()3

(= ( ) ) Ln

چنین شكلي از استنتاج نرخ رشد را مي توان برای وسعت زمین
شهر ) (Aو سرانه ناخالص کاربری زمین ) (aهم نوشت.
()15

(= ( ) ) Ln

()11

(= ( ) ) Ln

با توجه به این سه معادله برای نرخ رشد مي توان معادله هلدرن
را به شكل زیر نوشت:
+
=
()12
با جایگذاری فرمول برای میزان رشد و ارتباط مقادیر اولیه و
پایان دوره متغیرهای  a ،Pو  Aطي فاصله زماني در معادله ()12
خواهیم داشت:

()13

LN

در مورد شهر تبریز متغیرهای معادله فوق به شرح زیر جایگذاری
ميشود.
()16
Ln

مدل آنتروپی شانون
از این مدل برای تجزیه و تحلیل و تعیین پدیده رشد بدقواره یا
پراکنده شهری استفاده ميشود .ساختار کلي مدل به شرح زیر
است:
)×Ln(pi

()10
)Ln(5.37) + Ln(2.13) = Ln(11.45
1.68 + 0.75 = 2.43

()19
()11
بدینترتیب ،تنها  93درصد از رشد فیزیكي شهر تبریز در فاصله
زماني  1330تا  1330مربوط به رشد جمعیت بوده و  31درصد از
رشد شهر ،به گسترش افقي و اسپرال شهر مربوط است که
نتیجه آن کاهش تراکم ناخالص جمعیت و افزایش سرانه ناخالص
زمین شهری در راستای پراکنش فضایي شهر بوده است.
69% + 31% = 100%

مقدار مطلق آنتروپي شانون و مقدار/

=-

در این رابطه
 Piبرابر است با احتمال یا نسبت رخداد یک پدیده در
=
منطقه شماره  ،iمقدار مساحت ساخته شده در منطقه شماره
 iو  nتعداد کل مناطق است.
بین صفر تا ) Ln (nمتغیر است .هرچه این مقدار به
مقدار
صفر نزدیكتر باشد ،نشاندهنده فشردگي مساحت ساخته شده و
هرچه به ) Ln(nنزدیكتر باشد بیانگر پراکندگي بیشتر شهر است،
یعني رشد پراکنده شهری (اسپرال) اتفاق افتاده است (Verzosa
) .& Gonzales, 2010برای مقایسه گسترش شهر در
زمانهای مختلف بهتر است که ضریب نسبي شانون به جای
مقدار مطلق آن به کار رود که مقدار آن بین صفر و یک است.
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معادله ضریب نسبي شانون از فرمول زیر حاصل ميشود:
)×Ln(pi)/Ln(n

نتایج محاسبههای آنتروپي شانون در سال  1330در جدول ()3
ارایه شده است.

=-

جدول ( :)3ضریب بی نظمی مطلق و نسبی شانون سال 1339
Zone

( * Ln
5/3520

( Ln
-1/1925

(%
5/1111

(Area
251

1

5/3955

-5/1159

5/6011

039

2

5/3331

-1/6021

5/2333

215

3

5/2192

-2/6112

5/5131

150

6

5/1593

-3/6136

5/5351

39

0

5/5631

-6/9915

5/5536

11

9

1

1115

Tot.

-1/3932

 Ln (n)= Ln (9) = 1/1311 ≥ H=1/3932 ≥ 5ضریب مطلق انتروپي شانن
 1.3692 / 1.7918 = 0.7641ضریب نسبي انتروپي شانن

همچنین نزدیک بودن مقدار نسبي به ﻋدد  1نشانگر این واقعیت
است که فرم شهر تبریز تا حدودی پراکنده بوده است .در ادامه
همین محاسبات برای سال  1330نیز انجام گرفته است.

مقدار مطلق آنتروپي کالنشهر تبریز در سال  1330برابر با
1/3932ميباشد و مقدار نسبي آن حدود  5/1961ميباشد.
نزدیک بودن مقدار مطلق به مقدار حداکثر یعني  1/1311و

جدول ( :)4ضریب بی نظمی مطلق و نسبی شانون سال 1359
Zone

( * Ln
5/2631

( Ln
-2/1033

(%
5/1103

(Area
1061

1

5/2332

-2/2131

5/1523

1311

2

5/2951

-2/5011

5/1210

1122

3

5/2923

-2/5012

5/1211

1113

6

5/2325

-2/2119

5/1516

1303

0

5/3261

-1/0359

5/2531

2132

9

5/2331

-2/2103

5/1521

1311

1

5/1521

-3/0613

5/5211

311

1

5/5611

-6/0093

5/5150

161

3

5/1330

-2/0603

5/5116

1501

15

1

13655

Tot.

-2/1301

 Ln (n)= Ln (15)= 2/3520 ≥ H=2/1301 ≥ 5ضریب مطلق انتروپي شانن
 2/1301 / 2/3520 = 5/3033ضریب نسبي انتروپي شانن

همچنین مقدار مطلق آنتروپي برای سال  1330کالنشهر تبریز
برابر با  2/1301و مقدار نسبي آن حدود  5/3033ميباشد.
همانطور که مالحظه ميشود در این سال نسبت به سال 1330
مقدار مطلق انتروپي به مقدار مطلق یعني ﻋدد  2/3520نزدیكتر

شده و مقدار نسبي انروپي نیز به ﻋدد  1نزدیکتر شده
نشاندهنده این است که طي این دوره ( )1330-1330گسترش
فیزیكي شهر حالت پراکنده (اسپرال) داشته و نسبت به سالهای
گذشته فرم شهر پراکندهتر شده است .در ادامه نتایج کميِ

تحلیل الگوی پراکنش و فشردگی فرم شهری با رویکرد فرم شهری پایدار در کالنشهرها (مطالعه موردی :کالنشهر تبریز)

مساحتها به دست آمده و محاسبات ضرایب بينظمي مطلق و
نسبي شانون در  0دوره زماني مورد مطالعه ( ،)1330-1330در
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جهت مقایسه گسترش شهر و تعیین میزان پراکندگي افقي ،در
جدول ( )0ارایه شده است.

جدول( :)9محاسبه ضریب بی نظمی شانون در دورههای زمانی مورد مطالعه
سال

جمعیت

مساحت

)Ln(n

1330
1360
1310
1310
1330

213339
653613
1131563
1331595
1001933

ساخته شده
1115
(هکتار)
2121
15055
12105
13655

1/13
1/36
2/11
2/13
2/35

نتایج مدل انتروپي شانون ،نشان ميدهد که با توجه به این که
در دوره زماني مورد مطالعه مقدار ﻋددی ضریب همواره باالتر از
تراز متوسط ( )5/0بوده است ،در کالنشهر تبریز پدیده پراکنده
رویي اتفاق افتاده و ضریب بينظمي شانون در سال  1330به
حداکثر میزان پراکندگي رسیده است و با گذشت زمان به ﻋدد
( )1نزدیک شده است و نمایانگر پراکندگي و ﻋدم تراکم رشد
فیزیكي کالنشهر تبریز ميباشد .با توجه به کاهش نسبي آن در
سال  ،1310این تغییر حاکي از پر شدن نسبي فواصل خالي و
پیوستگي سطوح پراکنده بوده است.
ضریب جینی
ضریب جیني شاخصي برای اندازهگیری توزیع نابرابر جمعیت و
اشتغال در نواحي مختلف یک متروپل است .این شاخص بین
صفر و یک محاسبه ميشود و چگونگي توزیع پارامترها را در

ضریب مطلق

ضریب نسبی

بی نظمی
شانون1
/3932
1/6932
2/0223
2/9111
2/1301

بینظمی
شانون5
/1961
5/1013
5/3311
5/1130
5/3033

سطح منطقه یا شهر نشان ميدهد .هرچه پارامتر به صفر
نزدیکتر باشد ،توزیع ﻋادالنهتر است و هر چه باالتر باشد یا به
اصطالح به یک نزدیکتر شود ،توزیع پارامتر هدف ناﻋادالنه
است؛ به گونهای که مقدار یک ،بیانگر توزیع کامال ناﻋادالنه
است .با توجه به فرمول محاسبه ضریب جیني ،به محاسبه آن
برای شهر ميپردازیم (جدول )9
Gini= 0.5

برابر
با توجه به دادههای جدول ( ،)9مقدار
 5/51است و چنانچه با توجه به فرمول ضریب جیني ،حاصل را
در  5/0ضرب کنیم ،ﻋدد  5/550به دست ميآید؛ بنابراین ضریب
جیني نزدیک به صفر نشان ميدهد که رشد فیزیكي شهر به
حالت پراکنده و دارای الگویي غیرمتراکم است.

جدول ( :)6تراکم مناطق کالنشهر تبریز
جمعیت 30

وسعت منطقه

منطقه

5/53

5/11

5/16

211961

1061

1

5/52

5/15

5/12

139051

1311

2

5/52

5/13

5/10

223616

1122

3

5/51

5/13

5/25

310113

1113

6

-5/52

5/15

5/51

129126

1303

0

-5/16

5/25

5/59

31315

2132

9

5

5/15

5/15

100112

1311

1

5

5/12

5/52

23316

311

1

-5/51

5/51

5

936

161

3

5/56

5/51

5/12

111301

1501

15

5/51

-

-

1001933

13655

جمع
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نتیجهگیری
بین فرم و پایداری رابطه معناداری وجود دارد ،و شناخت فرم و
تبیین الگوی رشد آن ،گامي مهم در تحقق پایداری شهر به شمار
ميرود .بر همین اساس ،سیاستها و راهبردهای برنامهریزی و
طراحي باید به گونهای باشند که به شكلگیری فرم مطلوب
بیانجامد .در دورههای مختلف شهرنشیني ،فرمهای مختلفي
توسط برنامهریزان و طراحان ارایه شده است که هر کدام مدﻋي
حل برخي از مسایل و مشكالت شهرنشیني بودهاند .قبل از
مباحث مربوط به توسعه ی پایدار ،الگوی پراکنده شهری ،الگویي
رایج و بدون برنامه در کشورهای جهان سوم و الگویي
برنامهریزی شده در برخي از کشورهای پیشرفته محسوب ميشد.
پدیده پراکنش و توسعه ناموزون شهرها با گسترش وسیع و
پردامنه خود کل جهان توسعه یافته را متاثر ساخته و با نتایج
انتقاد آمیزش ،چالشهای جدیدی را در برنامهریزیهای شهری
اواخر قرن بیستم به وجود آورده بود .با طرح مباحث مربوط به
شهر پایدار مشخص شد که الگوی پراکنده شهری مجموﻋهای از
ویژگيهای منفي را در پي داشته و به ویژه در کشورهایي مانند
ایران ،مانع جدی در تحقق شهر پایدار به شمار ميرود .همین
موضوع سبب شد برنامهریزان در راستای کاهش آثار منفي
الگوی پراکنده شهری بر الگوهای پایدار تاکید کنند .از میان
الگوهای پایداری که مطرح شده است ،در میان صاحبنظران و
سیاستمداران اجماع بیشتری بر فرم فشرده وجود دارد ،به طوری
که این ایده توانسته طرفداران بیشتری را به خود اختصاص دهد
و در صدر مباحث مربوط به فرم پایدار شهری قرار بگیرد .حامیان
این ایده بر این باورند که شهر فشرده از امتیازهای محیطزیستي،
انرژی و منافع اجتماﻋي زیادی برخوردار است .ﻋمدهترین
ویژگيهایي که برای شهر فشرده برميشمارند ﻋبارتست از:
گسترش هرچه بیشتر کاربریهای اختالطي ،ایجاد فضاهای
دوستدار محیطزیست ،جلوگیری از گسترش شهر به سمت
حومهها ،کاهش استفاده از سوختهای فسیلي برای جلوگیری از
آلوده شدن شهرها ،کاهش فواصل سفر و وابستگي کمتر به
خودرو ،گسترش حمل و نقل ﻋمومي و کم شدن هزینه های
حمل و نقل خصوصي مانند آلودگيها ،ترافیک و مرگ و میر،
جلوگیری از اتالف زمین و استفاده مجدد از زیرساختها و ....
طبق بررسيهای انجام شده در این پژوهش مشخص شد،
کالنشهر تبریز در دهههای متوالي تحت تاثیر الگوی پراکنده قرار

داشته است .الگویي که گسترش افقي و رشد ناپایدار شهری را
موجب شده است و همانگونه که در پژوهش های متعددی بدان
اشاره شد ،پیامدهای منفي زیادی در بخش های اقتصادی،
اجتماﻋي و بخصوص محیطزیستي به بار آورده است .نتایج
حاصل از مدل آنتروپي شانون ،مقدار مطلق آنتروپي کالنشهر
تبریز در سال  1330برابر با مقدار  1/3932و مقدار نسبي آن
حدود  5/1961ميباشد که در سال  1330به ترتیب به 2/1301
و 5/3033رسیده است .نزدیک بودن مقدار آنتروپي به مقدار
حداکثر ،نشانگر رشد پراکنده شهر ميباشد .همچنین در بررسي
بيقوارگي شهر با استفاده از مدل هلدرن طي سالهای -1330
 ،1330حدود  93درصد از رشد فیزیكي شهر ،مربوط به رشد
جمعیت و  31درصد رشد شهر مربوط به رشد افقي و اسپرال
شهر بوده است که به کاهش تراکم ناخالص جمعیت و افزایش
سرانه ناخالص زمین شهری منجر شده است .مقدار ضریب جیني
برابر  5/550ميباشد که نشان ميدهد رشد فیزیكي شهر به
حالت پراکنده و دارای الگویي غیرمتراکم است .بنابراین ميتوان
نتیجه گرفت که رشد شهر تبریز در سالهای اخیر بیشتر به
صورت افقي بوده است و این ﻋامل سبب شده فرم شهر حالت
ناپایدار داشته باشد.
پیشنهادها
با توجه به نتیجهگیری صورت گرفته توجه به لزوم هدایت توسعه
شهر به سمت پایداری بیشتر ،راهكارهایي به شرح زیر برای
توسعه فیزیكي مطلوب و فشردگي بیشتر کالنشهر تبریز احساس
ميشود:
 تهیه برنامه کاربری اراضي دقیق برای زمینهای خالي :بایدتوسعه میان افزا و استفاده از ظرفیتهای موجود زمین برای
رشد و گسترش آتي شهر تبریز در اولویت قرار بگیرد ،باید
برنامهریزی کاربری اراضي برای زمینهای خالي و استفاده
نشده تهیه شود تا با توجه به تراکم ،سرانه ،وضع موجود
کاربری اراضي و کمبودهای کاربریها در هر بخش،
زمینهای خالي با برنامهریزی درستي به کاربریهای مورد
نیاز اختصاص داده شود تا هم برابری اجتماﻋي و دسترسي
افراد به انواع خدمات و امكانات شهری را افزایش دهد و هم
رشد آتي شهر با برنامه پیش رود .برای نمونه بسیاری از
زمینهای منطقه  3تبریز خالي هستند و به کاربری خاصي
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هدایت و برنامهریزی توسعه شهر تبریز به هیچ وجه در نظر
گرفته نشده است به طوری که بعضي از مناطق دارای
 نفر131/1 و110/1  به ترتیب با6  و15 تراکمي باال (مناطق
 و3 در هكتار) و در ﻋین حال مناطقي با تراکم پایین (مناطق
. نفر در هكتار) در شهر وجود دارند13/1  و5/6  به ترتیب با9
پس توزیع متناسب جمعیت ميتواند مطلوبیت و مطبوﻋیت را
.برای همه شهروندان به همراه داشته باشد

اختصاص نداده شدهاند در حالي که رشد شهر در بیرون این
.منطقه ادامه دارد
 جلوگیری از رشد بدون برنامه و بدون جهت شهر که بیشترتوسط سوداگران و بورسبازان زمین انجام ميشود از طریق
،ایجاد کمربند سبز و تدوین سازوکارهای نظارتي ﻋلمي
... شفاف و کارآمد در راستای جلوگیری از بدقوارگي شهری و
.که نمونه بارز آن را در منطقه ارم مشاهد ميکنیم
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