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 چکیده
شهرها از  اند. توسعه فضایی شتابانطی چند دهه اخیر، شهرها توسعه فضایی شتابانی را تجربه کرده

ترین موضوعات پیش روی محققین مسائل شهری است. شهر اردبیل نیز از شهرهایی است که در مهم

رو، هدف تحقیق حاضر تحلیل توسعه فضایی شهر های اخیر توسعه فضایی بالایی داشته است. ازایندهه

رن و سرانه زمین شهری های کمی مانند آنتروپی شانون، هلد( با روش0335 -0311) یزماناردبیل در دوره 

ست ای است. نتایج حاصل نشانگر آن اتوسعه –تحلیلی باهدف کاربردی  -باشد. روش تحقیق توصیفیمی

شروع  0351توسعه فضایی موزونی داشته و توسعه فضایی بالای آن بعد از سال  0351که شهر تا سال 

درصد از  70دهد که در این دوره ن مینشا 0311تا  0371شود. نتایج حاصل از مدل هلدرن طی دوره می

باشد. همچنین درصد آن مربوط به توسعه ناموزون شهر می 81توسعه فضایی شهر ناشی از رشد جمعیت و 

 31/0حداکثر ارزش آنتروپی برای این سال  کهیدرحالبوده  37/0برابر  0311مقدار آنتروپی شانون در سال 

قدار حداکثر نشانگر توسعه فضایی ناموزون شهر اردبیل است. است؛ نزدیک بودن مقدار آنتروپی به م

 01/011دهد که سرانه ناخالص شهری از نشان می 0311تا  0335ی هاسالبررسی سرانه زمین شهری بین 

های است. نتایج روش افتهیشیافزا 0311در سال  مترمربع 8/001برای هر نفر به  0335در سال  مترمربع

، برای روباشد ازاینهای اخیر میشده نشانگر توسعه فضایی ناموزون شهر اردبیل در دههکمی بکار گرفته

های آتی، استفاده از فضاهای خالی درون شهر و توسعه جلوگیری از توسعه فضایی ناموزون شهر در سال

 توان پیشنهاد نمود. عمودی شهر را می

 توسعه فضایی، مدل هلدرن، آنتروپی شانون، سرانه زمین شهری، شهر اردبیل.  واژگان کلیدی:

                                                           
فر به راهنمایی دکتر حسین نظم« های نوین شهری مطالعه موردی: شهر اردبیلگیری هستهتحلیل توسعه فضایی و شکل»کارشناسی ارشد با عنوان نامه این مقاله از پایان .0 
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 مقدمه

حوادث مختلف، در تمام ادوار تاریخی دارای فراز و نشیب بوده است و گاهی شهرها  براثررشد و توسعه شهرها 

اند. وجود شهرهایی مانند آتن و اسپارت در یونان یک کشور شهر درآمده صورتبهاند که ای یافتهچنان عظمت و توسعه

اساس شهرنشینی و بسط شهرها را بنیان گذارد، به قرن هیجدهم میلادی  آنچهقدیم و شهر روم از آن جمله است، ولی 

تحولات  01و  01(. بروز انقلاب صنعتی در قرن 00: 0310شیعه، دارد )که به عصر انقلاب صنعتی شهرت  گرددیبازم

تر در اندازه شهرها، نسبت موجب تغییرات عمیق ؛ و(Narimah, 2006: 1)آورد وجود  را در عرصه شهرها به بزرگی

های سازمان ملل متحد در طبق گزارش .(Johnson, 1998: 18) دیگردها و آهنگ رشد شهرنشینی جمعیت ساکن در آن

به  8185درصد و در سال  1/00به حدود  0110درصد و در سال  6/36جمعیت نقاط شهری جهان معادل  0171سال 

به  0171درصد در سال  0/85از  افتهیتوسعهدرصد افزایش خواهد یافت. این نسبت برای کشورهای کمتر  0/60حدود 

، نیباوجودا .(United national, 1995) دیرسدرصد خواهد  10به  5/67و در کشورهای پیشرفته از  8185درصد در سال  57

 – 0175 نیمابسال  51در  کهیطوربهتر خواهد بود. توسعه سریعد جمعیت شهری در کشورهای درحالمیانگین رش

 ,Barton)است یافته برای کشورهای توسعه 70/1در مقایسه با  80/3 توسعهدرحالاین نسبت برای کشورهای  8185

2003: 8). 

های توان به عدم تعادلگیر شهرها کرده است ازجمله میافزایش جمعیت شهرنشین در کشورها مسائل مختلفی را دامن

های آلودگی. (Williams et al, 2000: 229)فضایی، نوسان شدید در قیمت مسکن، خزش شهری، قطبش اجتماعی 

وساز ساخت ها، به زیرهای زیرساختزایش هزینهریزی، افی بدون برنامهمحیطی، مصرف بیشتر انرژی، توسعهزیست

های های کم تراکم در حاشیهگیری بافتهای شهری، شکلرفتن اراضی مرغوب کشاورزی، چند برابر شدن محدوده

(. این معضل به الگوی گسترش یا 8: 0310الدینی و همکاران، سیفکرد )رسانی اشاره های خدماتشهر و دشواری

ست ایافته شده توسعه و توسعهی معروف گردیده و منشأ بسیاری از مشکلات در شهرهای درحالپراکنش افقی شهر

 (.3: 0311پوراحمد و همکاران، )

های روستایی، رشد آهنگ شهرنشینی و افزایش جمعیت تدریج شاهد مهاجرتبعد از اصلاحات اراضی، شهر اردبیل به

خود را نشان  0351توسعه فضایی ناموزون شهری شد که بعد از سال تدریج منجر به گردید. افزایش جمعیت شهری به

هکتار  0656نفر و مساحت شهر به  810511جمعیت شهر اردبیل به  0351تا  0335های که طی سالطوریداد. به

در این  باشد که حاکی از توسعه شهری تقریبًا متعادلنفر در هکتار می 61/080رسد، تراکم شهری نیز در این سال می

تری نسبت به رشد جمعیت پیداکرده و مساحت به بعد توسعه فضایی شهر رشد سریع 0351اما از سال  دوران است؛

نفری و افزایش  65/11رسد که شاهد تراکم نفر می 300071هکتار و جمعیت شهری به  5/3088به  0371شهری در سال 

استان اردبیل به مرکزیت شهر  0371م. از طرفی بعد از سال باشیدر سال مذکور میمترمربع  30/011سرانه شهری به 

گردد شود که این تغییر سیاسی موجب توسعه فضایی بیشتر شهر اردبیل میاردبیل از استان آذربایجان شرقی جدا می

نفر  018638که در همین سال جمعیت شهر رسد درحالیهکتار می 5753به  0311که مساحت شهری در سال طوریبه

نفر در هکتار است که بیانگر توسعه فضایی بالای شهر و  11/13ترین مقدار تراکم شهری یعنی باشد که نشانگر پایینیم

 های اخیر و مشکلات ناشی ازرو با توجه به توسعه فضایی بالای شهر اردبیل در دههافزایش سرانه شهری است. ازاین

 باشد.ضروری میآن، تحلیل و ارزیابی توسعه فضایی شهر اردبیل 



022 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری  0931اره پنجم، تابستان دوره دوم، شم

 

( با استفاده 0335 -0311در این راستا، هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل توسعه فضایی شهر اردبیل در دوره زمانی )

منظور استفاده در های مختلف بههای کمی، برای آگاهی از وضعیت توسعه فضایی شهر اردبیل در دورهاز روش

 باشد.رویه و از بین رفتن اراضی حاصلخیز کشاورزی آن مییی بیریزی آینده شهر، جلوگیری از توسعه فضابرنامه

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 مفهوم گسترش افقی شهر

فورد شود. فرهنگ لغت انگلیسی آکسزیست شهری استفاده میواژه اسپرال از میانه قرن بیستم برای توصیف محیط

ای دارای این های اطراف؛ ناحیهصنعتی نامعین به سمت حومه ای متناوب از یک محیط شهری یاتوسعه»( آن را 8110)

همه سابقه ( انجام شد؛ بااین0131) 0وسیله بوتنهایم و کورنیکتعریف کرده است. اگرچه اولین استفاده از آن به «پیشرفت

قارن با دو تغییر اساسی گردد که مبرمی 0151و  0101های دهه عنوان شکلی از توسعه شهری به سالرواج و تثبیت آن به

ریکا بود ها در امها؛ نخست گسترش استفاده از خودرو شخصی و دوم توسعه سیستم بزرگراهدر شیوه زندگی آمریکایی

های درنتیجه در دهه .(Hess, 2001: 4)یافته است و امروزه موضوع محوری اکثر سمینارهای شهری در کشورهای توسعه

نشینی و استفاده از اتومبیل شخصی به الگویی رایج در شهرنشینی و شهرسازی در ومهگرایش به ح 0171و  0161

سازی نشده شهرها اتفاق افتاد، ازنظر بسیاری متحده بدل گردید. این نوع توسعه شهری که اصولًا در اراضی آمادهایالات

تومبیل یعی و زمین، آلودگی ناشی از وابستگی به اقواره، اسراف در استفاده از منابع طبرویه و بیآور بود. توسعه بیتأسف

های توسعه و عمران در نواحی مختلف، شخصی، انحطاط مراکز قدیمی شهرها و نیز مصرف نابجا و غیرعادلانه هزینه

های توسعه"روست که گونه توسعه پراکنده و ناموزون شهری واردشده است. ازاینازجمله انتقاداتی است که به این

 (.50: 0313)عزیزی، "اندشدهمنزله بدترین نوع ساختار شهری ارزیابیمتحده اغلب بههای ایالاترویه در حومهبی شهری

 

 گسترش افقی شهر یا پراکنش شهری در ایران

اند، کننده رشد شهری بودهزا و محلی تعییندر کشور ما تا زمانی که الگوی رشد شهرها ارگانیک بوده و عوامل درون

داده و حسب شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی شهر، فضای های سنتی شهری را میزمین شهری نیز کفایت کاربری

خود  زا بهداده است. لیکن از زمانی که مبنای توسعه و گسترش شهرها ماهیتی برونطور ارگانیک سامان میشهر را به

ق شد و شهرهای ما در نظام اقتصاد جهانی جای گرفتند، گرفت و درآمدهای حاصل از نفت در اقتصاد شهری تزری

ی ریزی زمین، الگوضعف اصلی بازار خصوصی بدون برنامهگذاری در زمین شهری تشدید گردید و این نقطهسرمایه

(. این امر باعث نابسامانی بازار زمین شهری و 6: 0371ماجدی، است )توسعه بسیاری از شهرهای ایران را دیکته کرده 

ویژه بلااستفاده ماندن بخش وسیعی از اراضی داخل محدوده و عارضه منفی گسترش افقی شهرها شده است. درواقع به

ه نقاط قوت توجهی بهای توسعه شهری در ایران، به دلیل نداشتن نگرش سیستمی و بیتوان گفت الگوی سنتی طرحمی

(. مسئله رشد 0: 0311زاده آسمین و همکاران، ابراهیماست ) های طبیعی و انسانی شهر ناموفق بودهو ضعف پتانسیل

د. این توسعه باشیافته و درحالسریع و گسترش افقی شهرها در کشور ما شاید حادتر از بسیاری از کشورهای توسعه

ای ایران، تر گردیده است. دلایل و عوامل عمده این پدیده را در شهرهمسئله در دوران پس از انقلاب اسلامی پیچیده

 بندی کرد:توان در قالب موارد ذیل دستهمی

                                                           
0 . Buttenheim & Cornick 
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 فقدان مبانی آمایش سرزمین در ایران، نظام شهری کشور را نابسامان کرده است. -1

 های اخیر روند صعودی داشته است.رشد جمعیت شهرنشین کشور در دهه -2

وامل گسترش کالبدی شهرها قوانین زمین شهری در دوران پس از انقلاب اسلامی احتمالًا یکی از مؤثرترین ع -3

 بوده است.

سازی زمین نیز مزید بر جریان گسترش کالبدی شهرها گردیده های واگذاری و آمادهدر بیشتر موارد فوق، شیوه -4

 (.00: 0313عزیزی، است )

 

 دلایل پراکنش شهری

از عوامل اصلی برای بازی و معاملات قماری زمین یکی عوامل مختلفی در پراکنش شهرها مؤثرند، اما روند بورس

(. برخی از محققان، پراکنش شهری را 3: 0313رهنما و رضائیان، شود )توسعه فیزیکی ناموزون شهرها محسوب می

وده همراه های خارج از محدطرف عرصهوگریخته، توسعه ناپیوسته، گسترش بهتراکم، پراکنده، جستهناشی از توسعه کم

ها، و در کنار این عامل، رشد جمعیت متروپل؛ (Wassmer, 2001: 3)اند ونقل دانستهملهای شخصی در حبا تسلط اتومبیل

ها از دیگر عوامل عمده پراکندگی های عمومی دولتوفور زمین، عدم تمرکز اشتغال، نابودی مراکز شهرها و سیاست

مفهومی مربوط به الگوهای کاربری (. گالستر و همکارانش هشت بعد 00: 0317زاده، رهنما و عباسدانند )شهر می

ها اربریای بودن، مجاورت و اختلاط کبندی، مرکزیت، هستهاراضی پراکنش را مشتمل بر تراکم، پیوستگی، تمرکز، خوشه

 .(Galster et al, 2001)اند معرفی کرده

 از: اندعبارتعلل پراکنش افقی شهر 

رد شدن و منفک؛ خ ختهیوگرجستههای مسکونی کم تراکم؛ توسعه های تجاری وگسترش نامحدود بیرونی؛ زیستگاه

ونقل عمومی بر وسائط نقلیه خصوصی شهری؛ نبود های کوچک؛ تسلط حملقدرت کاربری زمین در میان محله

ی عظیم مالی در میان هاومرجهرجخطی و طولانی؛  صورتبهریزی متمرکز یا نظارت بر زمین؛ توسعه تجاری برنامه

روشتی درآمد)احدنژادسازی کمهای مختلف؛ اتکا بر فرآیند حذف پیگیری مالی برای خانهحلات؛ تفکیک انواع کاربریم

 (.7: 0311و حسینی، 

 

 های پراکنش شهریها و مشخصهویژگی

ها که یکی از بهترین آن شودیمهای مختلفی استفاده در زمینه ارزیابی پراکنده رویی شهری از معیارها و شاخص

 :دکنیماست که ده ویژگی مختلف در رابطه با پراکندگی شهری بیان  0111سال  ونقلحملمربوط به کنفرانس بررسی 

ی )جسته اگرهتوسعه  -3ی تجاری کم تراکم، هاساختمانو  هاسکونتگاه -8گسترش زیاد شهر به سمت بیرون،  -0

غلبه وسایل نقلیه خصوصی در  -5ی مختلف، هامکانخرد شدن قدرت کاربری زمین در بین بسیاری از  -0و گریخته(، 

اختلاف  -1ی نواری شکل و پراکنده تجاری، هاتوسعه -7، هایکاربری نامتمرکز یا کنترل زیربرنامه -6، ونقلحمل

تفکیک  -01، درآمدکمده بر فرآیند پالایش تهیه مسکن برای خانوارهای تکیه عم -1ی مختلف، هامکانمالیاتی زیاد بین 

 .(6: 0316ی مختلف )عبدی تربقان و همکاران، هایکاربرانواع 
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 شناسی الگوی پراکنش شهریگونه

 اند؛هاروی و کلارک سه فرم عمده از پراکنش شهری را مشخص نموده

ها فقط نگیرند که در آبزرگ شکل می نسبتاً توسعه پراکنده مداوم با تراکم پایین: این نوع توسعه بر روی قطعات 

کنند که این شکل گستردگی، فضاهای بیشتر و ی وجود دارد. منتقدان توسعه کم تراکم اظهار میجوارهمهای خانه

 گیرد.وآمد طولانی را دربرمیفواصل با رفت

 موازاتهبای در یک الگوی خطی گیرد که توسعه تجاری گستردهه پراکنده نواری: این توسعه زمانی شکل میتوسع

شود. این توسعه برای مشاغلی که وابسته به ترافیک بالای اتومبیل هستند سودمند دو طرف بزرگراه اصلی ایجاد می

 باشد.می

ز ، مساکنی را با مقداری فاصله ادهندگانتوسعهگیرد که شکل می ای: زمانیتوسعه پراکنده جهشی یا پرش قورباغه

وآمد کنند. تحت چنین شرایطی مردم رفتتر هستند ایجاد مینواحی موجود، با دور زدن قطعات خالی که به شهر نزدیک

 (.1: 0313قربانی و همکاران، کنند )طولانی را تحمل می

 

 پیشینه تحقیق

د: سناریو انتوان گفت که شهرهای ایران دو سناریو رشد را تجربه کردهتوسعه شهرهای کشور میدر بررسی پیشینه 

در توسعه فضایی شهرها  01قبل از اصلاحات اراضی دهه  به خصوصی پهلوی و رشد شهر در مدل ارگانیک که تا دوره

ری در این فرایند تغییرات ساختا ریزی جمعیت شهری بوده است.درون به صورتحاکمیت داشته و تأثیر آن بیشتر 

عمومًا محتوایی بوده و الگوی رشد شهر فشرده مانده بود. سناریو دیگری که شهرهای ایران در ربع قرن اخیر در مرحله 

د جمعیت تر از رشرشد شهری از سر گذرانده، مدل رشد غیر ارگانیک بوده است. در این فرایند رشد فضایی بسیار سریع

(. 7: 0311پورمحمدی و جام کسری، است )ای شده رویهشهر بوده و شهرها دچار گسترش پراکنده بی و نیاز واقعی

های توسعه شهری و متأثر از مدیریت شهری حاکم، الگوی شهری در الگوهای سنتی حاکم بر طرح بر اثرامروزه نیز 

ه ر به الگوهای گسترش شهرهای ایران، بکشور ما یک الگوی پراکنده با گسترش افقی شهرها است. بعد از اشاره مختص

 پردازیم.هایی از تحقیقات خارجی و داخلی صورت گرفته در زمینه توسعه فضایی شهرها مینمونه

فضایی شهر  –مطالعه و بررسی روند و گسترش کالبدی"ای تحت عنوان (، در مقاله0311همکاران )میرکتولی و 

 باشد و برکنند که الگوی گسترش شهر خطی میگیری مینتیجه "های آنتروپی شانون و هلدرنبابلسر با استفاده از مدل

 01مربوط به رشد جمعیت بوده و  0335 –0315های درصد از رشد فیزیکی شهر در فاصله سال 61اساس مدل هلدرن 

ای تحت عنوان (، در مقاله0310همکاران )آبادی و باشد. مختاری ملکدرصد مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر می

درصد از  61کنند که گیری مینتیجه "ایریزی منطقههای کمی برنامهاساس مدل تحلیل الگوی گسترش شهر بهشهر بر"

مربوط به رشد  درصد باقیمانده، 01مربوط به رشد جمعیت بوده و  0355 -0315های رشد فیزیکی شهر در فاصله سال

های پیرامونی از ساختاری پراکنده تر و محدودهمحدوده مرکزی شهر از ساختاری متراکم -افقی و اسپرال شهر است

توسعه کالبدی و فضایی شهر ورزنه و ارائه راهبردهای "(، در تحقیقی با عنوان 0310همکاران )برخوردارند. حاتمی نژاد و 

رش برای توسعه آتی شهر حتی با جمعیتی سه برابر جمعیت فعلی نیازی به گست نند کهکگیری مینتیجه "توسعه آتی شهر

های غالبًا یک طبقه در داخل محدوده شهری، پتانسیل محدوده شهری نیست و به دلیل پراکنده بودن شهر ساختمان

ود دارد که پتانسیل توسعه های خالی در داخل محدوده وجتوسعه در بعد ارتفاعی وجود داشته و نیز میزان زیادی زمین
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بررسی نحوه گسترش فیزیکی شهر ارومیه با "ای تحت عنوان (، در مقاله0310همکاران )را دارا هستند. عابدینی و 

دامن زده  هاکنند که روند گسترش شهر ارومیه در سه دهه گذشته به ناپایداریگیری مینتیجه "های کمیاستفاده از مدل

 جمعیتی شهر نبوده است.و متناسب با نیازهای 

کاهش ارزش و مرتبه هسته داخلی  "هاحلها، علل و راهپراکنش شهری: شاخص"ای با عنوان ( در مقاله8111) یهدل

قی عنوان آثار منفی رشد افسوی حاشیه شهرها را بهشهر و محلات سنتی پیرامون آن و تحرک مکانی جمعیت از مرکز به

کشمکش پراکنش در زمین: تعریف "ای با عنوان (، در مقاله8110همکارانش ). گلاستر و نمایدسریع شهرها معرفی می

اربری ای بودن، کبندی، هستههشت بعد تراکم، پیوستگی، تمرکز، مرکزیت، خوشه "گیری یک مفهوم گریزانو اندازه

 گیری شکل شهر برشمردند.ترکیبی و مجاورت را برای اندازه

 توان گفت که در زمینه توسعه فضایی شهرها، تحقیقات زیادیصر از مبحث پیشینه تحقیق میبندی مختدر یک جمع

ی آنتروپی شانون و هلدرن برای هامدلدر داخل و خارج از کشور صورت گرفته است که در این تحقیقات، بیشتر از 

گر توسعه فضایی در این زمینه بیان هشدگرفتهاست. نتایج اکثر تحقیقات صورت  شدهاستفادهتحلیل توسعه فضایی شهرها 

شهری و کاهش تراکم در سطح شهرها  نیزمکه به افزایش سرانه  باشدیمبالای شهرهای ایران بعد از اصلاحات اراضی 

 منجر شده است.

 در رابطه با توسعه فضایی شهر اردبیل نیز باید گفت که در این زمینه تنها یک تحقیق با استفاده از سنجش از دور و

د آنتروپی ی کمی ماننهامدلافزار سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت گرفته است اما تحقیقی که در آن با استفاده از نرم

 باشد، صورت نگرفته است و تحقیق حاضر اولین شدهپرداختهشانون و هلدرن به ارزیابی توسعه فضایی شهر اردبیل 

 است. شدهانجاماین زمینه  ی مذکور درهامدلتحقیقی است که با استفاده از 

 

 مواد و روش تحقیق

باشد. جامعه آماری تحقیق شهر اردبیل و مناطق چهارگانه تحلیلی باهدف کاربردی می -روش تحقیق حاضر توصیفی

های علمی موجود در مورد توسعه فضایی شهر ای برای بررسی نظریهباشد. در مرحله اول تحقیق از منابع کتابخانهآن می

شده است. در مرحله بعد، آمار و اطلاعات موردنیاز برای تحقیق ازجمله اطلاعات جمعیتی، مساحت شهر و ... از دهاستفا

آوری گردیده است. در های عمومی نفوس و مسکن و ... جمعمنابع مختلف مانند طرح جامع شهر اردبیل، سرشماری

 رویه سرانه شهری، آنتروپی شانون و هلدرننند رشد بیهای کمی سنجش توسعه فضایی شهر ماپایان از نتایجی که مدل

 Excelشده است. از استفاده 0335 -0311های دهند برای تحلیل توسعه فضایی شهر اردبیل طی سالدر اختیار ما قرار می

 ت.شده اسبرای تهیه نقشه استفاده (GIS)افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی برای انجام محاسبات و از نرم 2010

 

 محدوده موردمطالعه

ل و سو و در میانه دشت اردبیمرکز استان و شهرستان اردبیل در بخش جنوبی حوزه آبریز قره به عنوانشهر اردبیل 

دقیقه طول  07درجه و  01النهار دقیقه عرض شمالی و نصف 05درجه و  31های باغرو و سبلان و در مدار در میان کوه

شده است و با شمسی به شهر تبدیل 0310. اردبیل در سال شده استمتری از سطح دریا واقع 0301شرقی در ارتفاع 

شده است. طبق سرشماری سال عنوان مرکز استان شناختهشمسی، شهر اردبیل به 0378تأسیس استان اردبیل در سال 
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اساس آخرین تقسیمات  باشد. برهکتار می 5753نفر و مساحت شهر اردبیل  018638، جمعیت شهر اردبیل 0311

 باشد.ار منطقه شهری میکالبدی، شهر اردبیل دارای چه

 
 0931(: مساحت، جمعیت و تراکم مناطق چهارگانه شهر اردبیل 0جدول )

 منطقه نفر() تیجمع هکتار(مساحت ) نفر در هکتار(ناخالص )تراکم 

51/35 0073 003370 0 

24/11 0611 001600 8 

01/11 0517 088076 3 

25/39 0310 081000 0 

 کل 018638 5753 93/99

 منبع: محاسبات نگارندگان                                   

 

 
 در استان و شهرستان اردبیل موردمطالعهی (: محدوده0شکل )

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

تعدادی  حالنیبااگیری آن را دشوار کرده است، ولی ابهام در درک پدیده اسپرال و عدم اجماع میان محققان، اندازه

(. روش01: 0313زیاری و همکاران، شوند )گیری اسپرال به کار گرفته میمقیاس و پارامتر وجود دارد که برای اندازه

سیستماتیک الگوهای رشد شهری ضروری شده است. به  لیوتحلهیتجزبندی و ای برای طبقهوسیله عنوانبههای کمی 

ها به ی این روشریکارگبهاست.  شدهارائهفی توسط پژوهشگران این رشته های مختلها و مدلهمین منظور، روش

، به دلیل کمبود و ضعف آمار توسعهدرحالدر کشورهای  چراکهاست،  محدودشده افتهیتوسعهشهرهای کشورهای 

های کالبدی شهر، مدلی گسترش ریگاندازهتحلیل فرم و  منظوربهشود. های کمی استفاده میاز مدل ندرتبه ازیموردن

الدینی و سیفها )مختلفی همچون ضریب گری، گری تعدیلی، موران و غیره وجود دارد، اما به دلیل تفسیر پیچیده آن

شده است که های جایگزین نظیر مدل آنتروپی شانون، هلدرن و غیره استفاده(. در این مقاله از مدل00: 0310همکاران، 

 دهند.تفسیر بهتری ارائه می
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 سبقت گرفتن نرخ رشد مساحت از نرخ رشد جمعیت

 ازلحاظجمعیت و هم  ازلحاظی که این رشد هم اگونهبههای اخیر رشد بالایی را شاهد بوده، شهر اردبیل در دهه

و وسعت آن  0311نفر در سال  018638به  0335نفر در سال  65708بوده است. جمعیت این شهر از  سابقهیبوسعت 

 30/7یعنی در این بازه زمانی، جمعیت  هکتار در همین سال رسیده است؛ 5753به  0335هکتار در سال  65/708از 

 16/018نفر به جمعیت شهر و  10/7571سال اخیر سالیانه  55برابر شده است. به گفته دیگر طی  17/1برابر و وسعت 

است. در طول این دوره، میزان وسعت شهر از میزان جمعیت آن افزایش  شدهاضافههکتار به مساحت شهر اردبیل 

، 0335 -0311ی تبع نرخ رشد مساحت شهر نیز بیشتر از نرخ رشد جمعیت بوده است. طی دورهبیشتری داشته است، به

(. سبقت گرفتن نرخ 8جدول است )درصد بوده  65/3درصد و نرخ رشد جمعیت آن  13/3نرخ رشد مساحت شهر 

 های توسعه فضایی بالا است.ترین مشخصهرشد مساحت از نرخ رشد جمعیت، یکی از مهم

 
 0991 -0931های (: تحولات نرخ رشد مساحت و جمعیت شهر اردبیل طی سال2جدول )

 35-11رشد کل نرخ  71-11 51-71 50-51 35-50 سال

 65/3 80/8 18/0 33/7 16/0 نرخ رشد جمعیت

 13/3 0/3 13/5 56/3 53/3 نرخ رشد مساحت

 منبع: محاسبات نگارندگان                                 

 

 سرانه شهری هیرویبرشد 

و الگوی نامنسجم شهری، بررسی میزان رشد سرانه شهری است.  ختهیگسازهمهای پی بردن به رشد یکی از شاخص

 (.7: 0311آید )شماعی، سرانه شهری از طریق تقسیم مساحت کل شهر به جمعیت به دست می

 
 0991 -0931های (: تحولات مربوط به سرانه ناخالص شهر اردبیل طی سال9جدول )

 (مترمربعسرانه ناخالص ) جمعیت مساحت )هکتار( سال

0335 65/708 65708 01/011 

0350 63/0311 000031 80/11 

0351 0656 810511 01/18 

0371 5/3088 300071 30/011 

0311 5753 018638 81/001 

 منبع: محاسبات نگارندگان                            

 

به  0335در سال  مترمربع 01/011، نشانگر آن است که سرانه شهری از 0311تا  0335ی هاسالهای آماری طی بررسی

گرایش  هدهندنشاناست. این تغییر در میزان سرانه زمین شهری علاوه بر اینکه  افتهیشیافزا 0311در سال  مترمربع 8/001

زمین در شهر اردبیل  ازاندازهشیبو مصرف  رویههای اخیر است، بیانگر عرضه بیبه توسعه پراکنده شهر در خلال دهه

 .هست
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و  زادرونعوامل  ریتأثدهد که الگوی کاربری زمین تحت ی نشان میالمللنیبهای موجود زمین شهری در سطح شاخص

دهد. در این میان غالبًا کشورها و شهرهای پرجمعیت، سرانه ناخالص زمین شهری زا تفاوت فاحشی را نشان میبرون

الگوی  جهتنیازااند. وضع شهرهای کشور ما نیز بالا و برخلاف آن تراکم ناخالص شهری پایینی را عرضه داشته

تقوایی است )و نامناسب زمین در شهرها  هیرویبکاربری  دهندهنشاندهد؛ ولی در اغلب موارد آمار مشخصی را ارائه نمی

نماید اما نکته حائز اهمیت این است که بالا بودن می دیتائبالا را  (. وضعیت شهر اردبیل نیز موارد7: 0315و سرایی، 

سرانه ناخالص زمین شهری در شهرهای ایران و شهر اردبیل به معنای برخورداری مناسب و یکسان هر یک از شهروندان 

ص شهری اردبیل زمین است. سرانه ناخال هیرویبهای شهری نیست؛ بلکه ناشی از عرضه فراوان و مصرف از کاربری

دهد اما درمجموع اکثر شهرهای ایران سرانه ناخالص نسبت به شهرهای هم قامت خود یک حالت پایین را نشان می

 باشد.زمین شهری بالایی دارند که در تقابل با اصول توسعه پایدار می

 
 0931(: سرانه زمین شهری اردبیل در مقایسه با شهرهای هم قامت خود 4جدول )

 سرانه ناخالص زمین شهری شهر

 811 یزد

 013 رشت

 066 زنجان

 007 ارومیه

 081 گرگان

 081 سنندج

 001 اردبیل

 منبع: طرح جامع شهرهای مذکور و محاسبات نگارندگان                                        

 

 وضعیت تراکم شهر اردبیل

تراکم عمومی. (Galster et al, 2001: 7)است های قابل توسعه از زمینهای مسکونی در هر مایل مربع تراکم تعداد واحد

تواند بیانگر پراکنش بیشتر شهری ، بدیهی است که تراکم پایین در هر شهر میهستپراکندگی  مورداستفادهترین شاخص 

 (.3: 0315زاده،  باشد )رهنما و عباس

نفر در هر هکتار بوده  85/18، نسبت تراکم 0335که در سال دهد بررسی میزان تراکم جمعیت شهر اردبیل نشان می

به  0351رود و در سال های بعد میزان تراکم به دلیل افزایش جمعیت و رشد آرام و متصل شهر بالا میاست اما در دوره

یکی از سریع گیرد و، توسعه فضایی شهر سرعت میسونیابه  0351های اما از سال رسد؛نفر در هکتار می 61/080

یافته تراکم شهر اردبیل کاهش 0371گیرد و در سال صورت می 0371تا  0350ترین مراحل رشد شهر در فاصله زمانی 

به بعد به وقوع پیوسته  0371ها و تغییرات بنیادی که از سال رسد. با توجه به ویژگینفر در هکتار می 65/11و به 

های توریستی، تفریحی و کشاورزی مستعد آن، توسعه فضایی تبدیل شهر اردبیل به مرکز استان اردبیل و پتانسیل ازجمله

یینآن تراکم در شهر اردبیل به پا تبعبهشهر سرعت گرفته که این توسعه در جهات مختلف خود را نمایان کرده است و 

 ت.نفر در هکتار رسیده اس 11/13ترین میزان خود یعنی 

 
 0991 -0931(: تغییرات تراکم شهر اردبیل 1جدول )
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 تیتراکم جمع تیجمع مساحت )هکتار( سال

1335 65/712 65742 25/92 

1354 63/1389 141439 78/101 

1359 1656 201508 68/121 

1370 5/3122 311179 65/99 

1390 5753 482632 89/83 

 منبع: محاسبات نگارندگان                     

 
 0931(: وضعیت تراکم شهر اردبیل و شهرهای هم قامت 5جدول )

 تراکم ناخالص شهری وسعت )هکتار( جمعیت )نفر( شهر

 11/13 5753 018638 اردبیل

 13 3105 306138 سنندج

 0/77 3561 870031 گرگان

 61 1571 513855 ارومیه

 61 6061 371001 زنجان

 0/50 01801 557366 رشت

 5/30 03311 060703 یزد

 منبع: محاسبات نگارندگان                        

 

به نظر الکین چنانچه بخواهیم از معیار تراکم جمعیتی برای نشان دادن اسپرال استفاده کنیم در شهرهای آمریکا و 

نفر در هکتار و در شهرهای  51گوییم و در شهرهای اروپا افقی می نفر در هکتار را گسترش 85استرالیا تراکم کمتر از 

(. تراکم فعلی شهر 00: 0313فرهودی و همکاران، هستند )نفر در هکتار شهرها گستره  011آسیایی با تراکم کمتر از 

در حد میانه محسوب گردد، ( مشاهده می8در شکل ) کهچنانهای شهری سایر کشورهای جهان اردبیل در مقایسه با تراکم

نفر در هکتار شهرهای  55نفر در هکتار شهرهای استرالیا و آمریکا و حتی تراکم  05شود؛ یعنی نه تراکم کمتر از می

 وجودنیبااآید. می حساببهو حد وسط بین این دو  های بالای شهری در کشورهای آسیایی راو نه تراکم رادار استاروپا 

 مقایسه کنیم شهر اردبیل شهری کم تراکم و گسترده است. چنانچه با نظر الکین
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 لیاردب(: تراکم شهرهای جهان و 2شکل )

 و محاسبات نگارندگان. 08: 0313منبع: فرهودی و همکاران، 

 

 مدل هلدرن

های شهری پیشنهادشده است: الف( رشد عنوان متهمان اصلی در گسترش پراکنده زمینطور تقریبی دو عامل بهبه

یک از اند. برای پی بردن به اینکه کدامشدهجمعیت؛ ب( بقیه فاکتورهایی که با عنوان رشد مصرف زمین در نظر گرفته

وط های مربتوان از جایگذاری دادهکنند، میفضایی شهر ایفا می -تری در نحوه گسترش کالبدیعوامل فوق نقش مهم

شود، استفاده کرد )سجادزاده و طور متداول از آن استفاده میه بهبه هر یک از عوامل در مدل نسبتاً پیچیده هلدرن ک

این روش را برای تعیین نسبت رشد افقی شهر و رشد جمعیت به  0110(. جان هلدرن در سال 5: 0313رحمانی، 

شی توان مشخص نمود چه مقدار از رشد شهر ناشی از رشد جمعیت و چه مقدار ناکاربرد. با استفاده از این روش می

 (.01: 0318قواره شهری بوده است )تیموری و همکاران، از رشد بی

انه ناخالص نسبت الگوریتم طبیعی سر علاوهبهنسبت الگوریتم طبیعی جمعیت پایان دوره به آغاز دوره  گریدعبارتبه

نیا و متحکبود )پایان دوره به آغاز دوره با نسبت لگاریتم طبیعی وسعت شهر در پایان دوره به آغاز دوره برابر خواهد 

 (.031: 0310موسوی، 

=Ln (
جمعیت شهر در پایان دوره

جمعیت شهر در آغاز دوره
) + Ln (

سرانه ناخالص پایان دوره

سرانه ناخالص آغاز دوره
) = Ln (

وسعت شهر در پایان دوره

وسعت شهر در آغاز دوره
) (:                                             0رابطه )  

 

 0335 -0311استفاده از مدل هلدرن برای دوره زمانی 

 بنابراین خواهیم داشت:

Ln 30/7  + Ln 11/0  = Ln 17/1  

11/0  + 11/1  = 11/8  

 

رشد جمعیت و درصد توزیع رشد سرانه ناخالص زمین شهری با تقسیم هر طرف  عیدرصد توزی هاسهمسپس 

 آید. بنابراین، نتیجه خواهد بود:به دست می 11/8رابطه به 

15/1  + 5/1  = 0 

 

درصد ناشی از رشد  5 درصد ناشی از رشد جمعیت و 15، 0335 – 0311بنابراین توسعه فضایی شهر اردبیل از سال 

 شهر بوده که نتیجه آن کاهش تراکم ناخالص جمعیت و افزایش سرانه ناخالص زمین شهری بوده است.افقی 

 

 0911 – 0931دوره زمانی مدل هلدرن برای 

به این سمت اتفاق افتاده است، از مدل هلدرن  0371که بیشترین میزان توسعه فضایی شهر اردبیل از سال اما ازآنجایی

 شده است. بنابراین، خواهیم داشت:ی شهر در این دوره زمانی نیز استفادهبرای ارزیابی توسعه فضای

Ln 55/0  + Ln 01/0  = Ln 10/0  

03/1  + 07/1  = 60/1  
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رشد جمعیت و درصد توزیع رشد سرانه ناخالص زمین شهری با تقسیم هر طرف  عیدرصد توزی هاسهمسپس 

 بود: آید. بنابراین، نتیجه خواهدبه دست می 11/8رابطه به 

70/1  + 81/1  = 0 

 

درصد ناشی  81 درصد ناشی از رشد جمعیت و 70، 0371 – 0311بنابراین توسعه فضایی در شهر اردبیل از سال 

از رشد افقی شهر بوده است که نتیجه آن کاهش تراکم ناخالص جمعیت و افزایش سرانه ناخالص زمین شهری بوده 

ل اصلی از دلای توانیماست. جدا شدن استان اردبیل از استان آذربایجان شرقی و تبدیل شهر اردبیل به مرکز استان را 

 نی محسوب کرد.ی زمادورهرشد افقی شهر اردبیل در این 

 

 مدل آنتروپی شانون

شود. ساختار ی یا پراکندگی شهری استفاده میقوارگیبو تعیین مقدار پدیده رشد  لیوتحلهیتجزاز این مدل برای 

 کلی مدل به شرح زیر است:

H = -∑ Pi
n
i=1  × Ln (Pi)                                                                                                                  (:8رابطه )

 در این رابطه:

Hمقدار آنتروپی شانون : 

Pi تراکم کلی مسکونی( منطقه  شدهساخته: نسبت مساحت(i مجموع مناطق شدهساختهمساحت  کلبه 

Nمجموع مناطق : 

است. مقدار صفر بیانگر توسعه فیزیکی خیلی متراکم )فشرده( شهر  Ln (n)مقدار آنتروپی شانون از صفر تا ارزش 

بیشتر  Ln (n)بیانگر توسعه فیزیکی پراکنده شهری است. زمانی که ارزش آنتروپی از مقدار  Ln (n)مقدار  کهیدرحالاست 

 (.086: 0310نیا و موسوی، شهری )اسپرال( اتفاق افتاده است )حکمت قوارهیبباشد رشد 

 
 0931(: محاسبه آنتروپی شانون برای مناطق چهارگانه شهر اردبیل در سال 1جدول )

 Pi Ln(Pi) Pi * Ln(Pi) هکتار(شده )ساختهمساحت  منطقه

0 0073 8131/1 5110/0- 3801/1- 

8 0611 8135/1 8855/0- 3517/1- 

3 0517 8751/1 8171/0- 3550/1- 

0 0310 8866/1 0108/0- 3363/1- 

 -3750/0  0 5753 کل

 منبع: محاسبات نگارندگان                                  

 

حداکثر ارزش آنتروپی  کهیدرحالبوده است  37/0برابر  0311دهد مقدار آنتروپی در سال ( نشان می7جدول )

Ln(4)=1/38  .نزدیک بودن مقدار آنتروپی به مقدار حداکثر نشانگر توسعه پراکنده شهری است.است 
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 مقایسه مساحت موجود و مطلوب شهر اردبیل

دهد که توسعه شهر با افزایش جمعیت نشان می 0311تا  0335های بررسی روند توسعه فضایی شهر اردبیل طی سال

آن هماهنگ نبوده و توسعه فضایی شهر از رشد جمعیت پیشی گرفته و بافت کم تراکمی را به وجود آورده است. 

نفر در هکتار  61/080برابر با  0351است، تراکم ناخالص شهر که در سال  شدهداده( نشان 5که در جدول ) گونههمان

رسیده است. از سویی، سرانه ناخالص آن نیز از  0311نفر در سال  11/13ن در طول زمان به بوده، با کاهش مقدار آ

اخالص سرانه ن بر اساسیافته است. چنانچه توسعه فضایی شهر مترمربع برای هر نفر افزایش 8/001مترمربع به  01/18

 51/3157بایست حدود می اکنونهمل گرفت، وسعت شهر اردبیبود، انجام می مترمربع 18که معادل  0351شهری سال 

هکتار نسبت به روند سال  08/0715هکتار است که  5753وسعت شهر در وضع موجود حدود  کهیدرحال، بودیمهکتار 

های های پیشنهادی طرححداکثر سرانه کاربری بر اساسافزایش داشته است. همچنین اگر توسعه فضایی شهر  0351

 71/3751بایست می اکنونهمگرفت، وسعت شهر باشد، انجام میمی مترمربع( 0318)عزیزی،  1/77جامع ایران که معادل 

هکتار نسبت به حداکثر سرانه  0110هکتار است که  5753وسعت شهر در وضع موجود حدود  کهیدرحالبود، هکتار می

، افزایش سرانه ناخالص شهری، نتیجه پراکنشی گریدانیببهی جامع افزایش داشته است. هاطرحهای پیشنهادی کاربری

 است. زدهرقماست که ناپایداری را در فرم شهری 

 
 0991 -0931های (: مساحت موجود و مطلوب شهر اردبیل طی سال9جدول )

مساحت موجود  سال

 )هکتار(

تراکم  جمعیت

 ناخالص

سرانه ناخالص 

 (مترمربع)

مساحت مطلوب براساس حداکثر سرانه 

 های جامعهای پیشنهادی طرحکاربری

تفاوت وضع موجود 

 و مطلوب )هکتار(

0335 65/708 65708 85/18 01/011 03/508 58/811 

0300 57/131 76055 16/10 10/011 51/515 11/803 

0350 63/0311 000031 71/010 80/11 11/0010 8/817 

0357 0511 070616 56/001 00/11 11/0361 8/801 

0351 0656 810511 61/080 01/18 70/0561 86/16 

0371 5/3088 300071 65/11 30/011 11/8080 08/611 

0311 5753 018638 11/13 8/001 3751 0110 

 منبع: محاسبات نگارندگان

 

 
 (: مقایسه مساحت مطلوب و موجود شهر اردبیل9شکل )
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 گیریبحث و نتیجه

باً منظور ریزی شهری غالگسترده، لیکن در مبانی نظری شهرسازی و برنامهتوسعه شهری مفهومی است با بار معنایی 

رسد که اصطلاح مناسب نظر می از توسعه شهری، توسعه فیزیکی و کالبدی شهری است. از نگرش جغرافیای شهری به

هایی طی آن بخش دهد وهای شهری رخ میکند و هم تحولاتی در فعالیتهم کالبد شهر رشد میبرای فرایندی که طی آن

ررسی بفضایی باشد.  -شوند، توسعه کالبدیاز فضاهای غیرشهری، تغییر کاربری داده و به فضای شهری تبدیل می

 16/018نفر به جمعیت شهر و  10/7571دهد که سالیانه سال اخیر نشان می 55طی مساحت و جمعیت شهر اردبیل 

 17/1برابر و مساحت آن  30/7جمعیت شهر ، 0335 -0311ی دوره طعبارتی  است. به شدهاضافههکتار به مساحت آن 

دهد میزان وسعت شهر از میزان جمعیت آن افزایش بیشتری داشته است. همچنین طی این برابر شده است که نشان می

درصد بوده است که نشانگر سبقت گرفتن  65/3درصد و نرخ رشد جمعیت آن  13/3دوره، نرخ رشد مساحت شهر 

باشد. سبقت گرفتن نرخ رشد مساحت از نرخ رشد جمعیت، یکی شد مساحت شهر از نرخ رشد جمعیت آن مینرخ ر

نشانگر  0311تا  0335ی هاسالهای توسعه فضایی بالای شهری است. بررسی سرانه شهری طی ترین مشخصهاز مهم

است. این  افتهیشیافزا 0311در سال  مترمربع 8/001به  0335در سال  مترمربع 01/011آن است که سرانه شهری از 

گرایش به توسعه پراکنده شهری است بیانگر مصرف  دهندهنشانروند تغییر در میزان سرانه زمین علاوه بر اینکه 

، تراکم 0335دهد که در سال باشد. همچنین بررسی تراکم شهر اردبیل نشان میزمین در شهر اردبیل می ازاندازهشیب

های بعد میزان تراکم به دلیل افزایش جمعیت و رشد آرام و متصل در هکتار بوده است اما در دوره نفر 85/18شهری 

، توسعه فضایی شهر از سونیابه  0351اما از سال  رسد؛نفر در هکتار می 61/080به  0351رود و در سال شهر بالا می

رسد. با توجه به نفر در هکتار می 65/11م شهری به تراک 0371گیرد و بدین ترتیب در سال رشد جمعیت آن پیشی می

به  0311یافته و در سال پیوندد، تراکم شهر اردبیل مجدداً کاهشبه بعد به وقوع می 0371تغییرات بنیادی که از سال 

 0371 -0311مدل هلدرن، طی دوره زمانی اساس نتایج  بر رسد.نفر در هکتار می 11/13ترین میزان خود یعنی پایین

که نتیجه درصد آن مربوط به توسعه افقی شهری بوده است  81درصد توسعه شهری ناشی از رشد جمعیت و  70حدود 

آن کاهش تراکم ناخالص و افزایش سرانه شهری بوده است. جدا شدن استان اردبیل از استان آذربایجان شرقی و تبدیل 

وب ی زمانی محسدورهاز دلایل اصلی توسعه فضایی بالای شهر اردبیل در این  توانیمشهر اردبیل به مرکز استان را 

همچنین نتایج حاصل از محاسبه مدل آنتروپی شانون نشانگر رشد پراکنده شهری در این دوران است اما رشد  کرد.

 شهری رخ نداده است. قوارهیب

 -ی روستاهامهاجرتراضی که منجر به افزایش گفت که اکثر شهرهای ایران بعد از اصلاحات ا توانیمدر پایان 

، چنانچه در مبحث پیشینه تحقیق، شهرهای بابلسر، بهشهر، ورزنه و اندکردهشهری شد، توسعه فضایی بالایی را تجربه 

 و شهرهایی است که از این توسعه فضایی بالا مصون نبوده ازجملهاند. شهر اردبیل نیز ارومیه به عنوان نمونه آورده شده

وده ب ترکمفضایی این شهر نسبت به شهرهای هم قامت خود  توسعهآن را تجربه کرده است اما لازم به ذکر است که 

 اندردهکاست چنانچه شهرهایی چون یزد، رشت و زنجان توسعه فضایی به مراتب بالایی را نسب به شهر اردبیل تجربه 

فت که گ توانیمی را نسبت به شهرهای مذکور تجربه کرده است. همچنین ترناسبتمو شهر اردبیل توسعه فضایی 

ها اشاره شده است در این شهر نسبت به سایر شهرها ی پراکنش شهری که در مبحث مبانی نظری تحقیق به آنهایژگیو

 .شودیم دهید ترکم
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 پیشنهادات

 گردد:ارائه می ات زیرشنهادیپبرای رسیدن به توسعه فضایی متناسب شهر اردبیل 

 توجه به توسعه میان افزا و استفاده از فضاهای خالی موجود درون شهر. -0

 های مختلف شهر با توجه به شرایط هر ناحیه.توزیع متناسب و متعادل جمعیت و تراکم در بخش -8

 محدوده شهر.های ناسازگار و غیرمجاز )کاربری صنعتی، انباری، نظامی و ...( به خارج از انتقال کاربری -3

وسازهای شهری های کشاورزی برای ساختهای کشاورزی: اگر استفاده از زمینمطالعه استعداد زمین -0

، اساس عواملی نظیر نوع خاک های پیرامون شهر بربندی زمینناپذیر گردد، ضروری است با توجه به طبقهاجتناب

 هایی که استعدادتا جایی که ممکن است زمین و ...شیب زمین، قابلیت آبیاری، زهکشی، قابلیت نگهداری آب 

 کشاورزی کمتری دارند به محدوده شهر اضافه شوند.
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