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 فضايي شهر اروميه  -ي گسترش كالبدي ي الگوي بهينه ارائه

  

  
  

 1392 پاييز   32جغرافيا و توسعه شماره 

  4/4/1390:  وصول مقاله 
  20/12/1391:  أييد نهايي ت 

  75 -  88:  صفحات            

  
  فضايي شهر اروميه -گسترش كالبدي ي الگوي بهينه ي ارائه

  
   3دكتر اصغر ضرابي ، 2دكتر جمال محمدي ، 1اميد مباركيدكتر 

  

  چكيده
و ) فشردگي يا پراكنش(ي قرن بيست و يكم براي دانشمندان شهري در ارتباط با پايداري شهر، نوع فرم شهريكي از موضوعات حيات

و احياء مجدد ) اي ترانزيت شهري اطالعات گره(در واقع حركتي از شهر ماشيني به سمت شهر آينده . نشيني يا نوشهرنشيني است حومه
ريزان شهري داشته باشد و به بهبود  نقش مهمي در ميزان موفقيت برنامه تواند يملذا آگاهي از فرم فضايي و شكل شهر . شهري است

ريزي جهت دستيابي به يك  هدف اين تحقيق شناخت الگوي رشد شهر اروميه به منظور برنامه. شهري كمك شاياني بنمايد يها طيمح
  . الگوي بهينه است

و اطالعات مورد نياز از طريق نتايج سرشماري عمومي نفوس  ها داده. تحليلي است -نوع تحقيق كاربردي و روش بررسي آن توصيفي
 آوري جمعمختلف  يها سازمانجامع و تفصيلي شهر، همچنين از طريق اسناد، مجالت، كتب مرتبط با موضوع و  يها طرحو مسكن، 

ن، آنتروپي شانون، موران و گري براي هلدر يها مدلدر چارچوب  Excel و Mat labهاي افزار نرمگرديده است و سپس با استفاده از 
به صورت پراكنده است  كه؛  الگوي رشد شهر اروميه دهد يمي اين تحقيق نشان ها يافته. اند شدهتحليل  ها دادهشناخت الگوي رشد شهر 

اي نامطلوب رشد با توجه به پيامده. محيطي، اجتماعي، اقتصادي و در نهايت شكل شهري شده است و اين امر موجب ناپايداري زيست
مركزي  تبديل شهر تك( ؛ روش تمركز غيرمتمركزرسد يمپايدار و شكل پايدار شهري به نظر  ي پراكنده و در راستاي دستيابي به توسعه

با تأكيد بر اصول و راهبردهاي رشد هوشمند شهري ) در مراكز فرعي ها تيفعالسازي  سازي و افزون متراكم ي به چندمركزي بر پايه
 . فضايي شهر اروميه در آينده باشد  –ن الگو براي گسترش كالبدي بهتري

  .ريزي، گسترش فيزيكي، رشد پراكنده، شكل پايدار،  شهر اروميه برنامه: اه هواژكليد

                                                     
  omidmobaraki@@maragheh.ac.ir                                                                       )نويسنده مسؤول(مراغه دانشگاه ريزي شهري  استاديار جغرافيا و برنامه -1
  mohammadi@ltr.ui.ac.ir                                                                                                                       ريزي شهري دانشگاه اصفهان جغرافيا و برنامهانشيار د -2
  zarabi@ltr.ui.ac.ir                                                                                                                                    ريزي شهري دانشگاه اصفهان دانشيار جغرافيا و برنامه -3
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 1392پاييز ، 32هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه 
سال بين  50برآوردهاي سازمان ملل در  بر اساس

به  7/37، نسبت شهرنشيني در جهان از 2025 -1975
 06/5به  58/1ري از شه جمعيتدرصد و  1/61

كه ميانگين رشد آن معادل  ابدي يمميليارد نفر افزايش 
با وجود . ) Burgess, 2005:1( درصد خواهد بود 38/2

شهري در كشورهاي در  جمعيتاين، ميانگين رشد 
 50به طوري كه در . خواهد بود تر عيسرحال توسعه 
اين نسبت براي كشورهاي  2025 -1975سال ما بين 

براي كشورهاي / 71در مقايسه با  21/3ل توسعه در حا
شهري،  ي روزافزون جامعه ي توسعه. توسعه يافته است
ت، به ساخت و و مهاجر جمعيترويه  متأثر از رشد بي

ريزي و گسترش مهار نشدني  سازهاي بدون برنامه
شهرها منجر شده و تغييرات زيادي در ساخت فضايي 

الگوي . ) Barton, 2003:8(به وجود آورده است  ها آن
رشد و گسترش فضايي شهرها مسأله اي است كه نبايد 
در اين فرآيند ناديده گرفته شود، الگوي رشد شهر از 
آنجا كه با يكي از محدودترين منابع در دسترس انسان 

مهم در  يها موضوعيعني زمين سر و كار دارد، از 
ريزي شهري و يكي از معيارهاي اساسي در  برنامه
پايدار شهري است بررسي مراحل رشد و  ي عهتوس

كالبدي شهرهاي جهان از گذشته دور تا به  ي توسعه
كه تغييرات تكنولوژي قرن اخير به  دهد يمامروز نشان 

ويژه تكنولوژي حمل و نقل، باعث رشد سريع فيزيكي 
قرخلو ( شهرها و تغيير در الگوي رشد شهرها شده است

به  1340ر ايران از دهه د .)22: 1388و زنگنه شهركي، 
شهرها هم به علت رشد طبيعي باال و  جمعيتبعد كه 

روستاييان به شهر با سرعت  يها مهاجرتهم بر اثر 
بااليي رشد يافت، رشد كالبد شهر و ساخت و سازهاي 

بازي و  بورس ي شهر نه بر مبناي نياز، بلكه بر پايه
ني اين امر باعث نابساما. سوداگري زمين صورت گرفت

بازار زمين شهري و مخصوصاً بالاستفاده ماندن بخش 

ي شهري و عرضه ها وسيعي از اراضي داخل محدوده
اطهاري، ( منفي گسترش پراكنده و افقي شهرها شد

شهر اروميه نيز به تبع ساير شهرهاي . )36: 1379
اخير رشد شتابان و لجام  يها سالبزرگ كشور در 

رشد طبيعي  گسيخته اي داشته و به علت داشتن
، مهاجرپذيري، گسترش خدمات، اعطاي هويت جمعيت

سياسي و اداري به اين شهر به عنوان مركز استان، 
مختلف دولتي در  يها ارگانواگذاري زمين توسط 

 - ي عمراني كشور، تغييرات اجتماعيها شهر، برنامه
اقتصادي و سياسي كشور و در نهايت محيط طبيعي 

كالبدي زيادي به خود ديده ي و جمعيتمساعد تحوالت 
نفر در سال  67605آن از  جمعيتبه طوري كه . است

. رسيده است1385نفر در سال  583255به  1335
مساحت شهر اروميه هم بر مبناي محاسبات مهندسين 

 5939از ) 1385-1365(سال  بيست ي مشاور در فاصله
اين مدت حدود  هكتار رسيده كه طي 8577هكتار به 

به مساحت اوليه شهر افزوده شده است و  درصد 95
اين عوامل موجب كمبود زمين و مسكن، گسستگي 
بافت شهري، رشد شهري پراكنده، نابساماني سيماي 

تراكم ترافيك به ويژه (شهر، ازدحام رفت و آمد شهري 
كشاورزي مطلوب به  يها نيزم، تبديل )در مركز شهر

اانديشيده وسازهاي ن مسكوني و صنعتي، ساخت  فضاهاي
طبيعي، محيط  يها تيقابلشهري و نابودي امكانات و 

زيست شهري را به مخاطره انداخته و ناپايداري شهر را 
كاركردهاي  اينكه يكي از با توجه به.داشته است دنبال به

 جمعيتريزي شهري با توجه به رشد  اساسي در برنامه
و كمبود امكانات و خدمات زيربنايي، چگونگي و 

نيازهاي  فيزيكي شهر براي جوابگويي به گسترشي  نحوه
شهر است  ي بيني براي نيازهاي آينده فعلي و پيش

ريزي، هدايت آگاهانه و طراحي  بنابراين لزوم برنامه
مناسب شهري، به منظور جلوگيري از به زيرساخت و 

كشاورزي و پايداري شهري به  يها نيزمساز رفتن 
  .شود يمشدت احساس 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 

  
                                                                                     

                 
     

 

 
77  

  
 فضايي شهر اروميه  -ي گسترش كالبدي ي الگوي بهينه ارائه

  مباني نظري 
 يها تيفعالشكل شهر به عنوان الگوي توزيع فضايي    

 شود يمخاصي از زمان تعريف ي  انسان در برهه
)Anderson at all,1996: 35( . رشد هر شهر به صورت

يك فرآيند دوگانه گسترش بيروني و رشد فيزيكي يا 
هر كدام از . باشد يمرشد دروني و سازماندهي مجدد 

اي از  د متفاوت و جداگانهكالب تواند يماين دو روش 
گسترش بيروني به شكل افزايش . ديگري ايجاد نمايد

شهر، يا به اصطالح گسترش افقي ظاهر ي  محدوده
 جمعيتريزي  و رشد دروني به صورت درون شود يم

 شود يمشهري و الگوي رشد شهري فشرده نمايان 
با توجه به اينكه اين . )105: 1385زاده،  رهنما و عباس(

به وهاي متفاوت به نسبت نوع گسترشي كه در شهر الگ
 ،دارند به دنبالپيامدهاي متفاوتي را  ،آورند يم وجود

بنابراين، امروزه آگاهي از فرم فضايي و شكل شهر 
ريزان  مهمي در ميزان موفقيت برنامه نقش تواند يم

شهري كمك  يها طيمحشهري داشته باشد و به بهبود 
رشد شهري به صورت  الگوهاي بنابراين. شاياني بنمايد

  :    گردد مفصل تشريح مي
  

  شهر 1گسترش افقي
كاربرد اين اصطالح به اواسط قرن بيستم  ي سابقه

رويه از اتومبيل  بي ي گردد؛ زماني كه در استفادهبازمي
، بسط فضاهاي ها بزرگراهسيستم  ي شخصي و توسعه

و به  .)Hess, 2001: 4(شهري در امريكا رونق گرفت 
يكنواخت و  ي رويه از زمين، توسعه معناي مصرف بي

ناكارآمد  ي غيرمتداوم جهشي و استفاده ي وقفه،توسعه بي
 توان يمعلل آن را . ) Piser, 2006: 353( از زمين است
، وفور زمين، عدم تمركز اشتغال، جمعيتشامل رشد 

 يها يگيهمساي مجزا و امن،ها خانه( مسكن يها تياولو
در پسكرانه و يك يا  ييزارها علفري با شه يها حومه

در اثر ( ، نابودي مركز شهر)دو ماشين براي رفت و آمد

                                                     
1-Spral 

رونق،  ترافيك، تخريب محيطي، مساكن بي تراكم
عمومي،جنايت، فقدان دسترسي  كيفيت ضعيف مدارس

، پيشرفت حمل و )ها به فضاي باز و نابودي زيرساخت
مالياتي،   هاي سياست( ها نقل، سياست عمومي دولت

هاي  بندي و كمك منطقه مقررات استهالكي، وجوه
  . و غيره دانست.) ..مالي ضمني و

كه مقادير  پراكندگي شهري داراي ابعادمختلفي است   
  ي تواند بيانگر توسعه يك از اين ابعاد مي هر پايين در
 بندي خوشه تمركز، پيوستگي، تراكم، :تر باشد پراكنده

قطبي ( اي ، هسته)ميانگاهي( ، مركزيت)بندي مجموعه(
زاده،  رهنما و عباس(، كاربري تركيبي، مجاورت )بودن

به گسترش افقي شهر پيامدهاي زير را . )103: 1385
  :دارد دنبال

كاهش فضاي باز  -2انرژي  ي مصرف بيش از اندازه - 1 
   سمت بيرون  گسترش زياد شهر به - 3 اي منطقه

افزايش  -5 شهر) جسته و گريخته( اي گره ي توسعه -4
خصوصي  ي نقليه وسايط ي غلبه -6شهري سفرهاي درون

ريزي نامتمركز يا كنترل  برنامه -7حمل و نقل  در
  يها مكانزياد بين  اختالفات مالياتي -8 ها يكاربر

آلودگي  -10كشاورزي  يها نيزمتخريب  -9مختلف 
 از نظر اكولوژيكي و غيره ها اچهيدرو  ها جيخل

)Johnson, 2001: 271  (.  
  

  شهر 2فشرده ي توسعه
تركيبي  يها يكاربرشهر فشرده، داراي تراكم باال و 

سيستم حمل و نقل عمومي خوبي دارد و  است و
ريشه و . كند يمسواري را تشويق  روي و دوچرخه پياده

 خاستگاه اين تفكر، فرم شهرهاي سنتي اروپا است
)Burton,2000: 197 ( .قياسي شهر فشرده بايد فرم و م

سواري و حمل  روي، دوچرخه باشد كه براي پياده داشته
و نقل عمومي همراه با تراكمي كه باعث تشويق 

فشرده   در فرم. باشد ، مناسبشود يماجتماعي  تعامالت
 يها نيزمشهري، تأكيد بر رشد مراكز شهري موجود و 

                                                     
2-Compact city 
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 1392پاييز ، 32هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

حال اجتناب ازگسترش و پخش شدن  بازيافتي و درعين
. )Richard Rogres, 1999: 36( تهاس هيحاش شهر در

عدالت اجتماعي در اين گونه از شهرها به وضوح به 
به  توانند يماي كه تمام افراد  به گونه. خورد يمچشم 

خدمات شهري دسترسي داشته باشند و دستيابي به 
 ي نقليه ي خدمات عمومي منوط به داشتن وسيله

 يها يكاربر بر اساسشهر فشرده . شخصي نيست
و اين  شوند يمطبقه ساخته  5الي  4ف و با تراكم مختل

درصد سفرهاي شهري را كه  75شهري،  ي فرم فشرده
 دهد مبتني بر سفرهاي پياده هستند، كاهش مي

 ي طرفداران نظريه. )94: 1382پورمحمدي و قرباني، (
شهر فشرده عمدتاً از كشورهاي اروپايي بوده و از نمونه 

پاريس، آمستردام، لندن  شهرهايي چون رم، بارسلونا،
به عنوان شهرهايي كه بيشترين سرزندگي و روحيه ... و

فعاليت شهري و تعامالت اجتماعي و جذب توريست را 
 يها سوختحال كمترين مصرف  داشته و در عين

فسيلي براي مصارف وسائط نقليه موتوري و حمل و 
نقل را در مقابل شهرهاي آمريكا، كانادا و استراليا 

به عنوان  تواند يمكه شهر فشرده  كنند يم، دفاع دارند
 تصوري از شهرهاي اروپايي مورد توجه قرار گيرد

)Jenks,2000: 242( .عي طراحان شهرهاي فشرده مد
متراكم سازي  -1: منافع زير براي شهر فشرده هستند

فيزيكي و در نتيجه  يها گسترشتوسعه موجب كاهش 
 يها تراكم - 2.شود يممصرف كمتر زمين و منابع ديگر 

 جمعيتاز فراواني مسكوني امكان سكونت تعداد  يباال
اي محدود را فراهم ساخته، موجب افزايش  در منطقه

دسترسي به خدمات  -3. گردد يماجتماعي  يها برخورد
طيف خدمات  مساوات در دستيابي به در رابطه با شهري

مختلط  يها يكاربرمطلوبيت  -4شهري  يها سيسروو
، كاهش فواصل جمعيتليل باال بودن تراكم كلي به د

مختلط و باال بودن تراكم  يها يكاربرسفر به خاطر 
عنوان كارآترين  سواري به روي و دوچرخه ي پيادهجمعيت

 جويي در انرژي جهت صرفه ي وسيله و مؤثرترين

تسهيالت محلي، وابستگي كمتر به اتومبيل  دسترسي به 
در نتيجه بافت شهري  ي گرمايشها كاهش هزينه -5

 و همراه با مصرف كمتر انرژي و آلودگي كمتر تر متراكم
هاي محلي در محالت و در نتيجه  تمركز  فعاليت -6

باال رفتن كيفيت زندگي، امنيت بيشتر و محيطي 
و همين طور حمايت از مشاغل و خدمات كه  تر فعال

 يها تيفعالبه مفهوم ايجاد محيطي است براي رونق 
  .) Hillman,1996: 39( و اقتصادي تجاري

  
  شهري 1رشد هوشمند

علمي  يها انيبندر اواخر قرن بيستم با الهام از 
شهرسازي "پايدار، رويكرد جديدي با عنوان  ي توسعه
براي پايدار ساختن فرم  "رشد هوشمند"و  "نوين

فرض . فضايي شهرها مورد توجه قرار گرفته است
متناسب  ي توسعهاساسي اين ديدگاه اين است كه 

ضمن حفظ محيط  "شكل فشرده شهر" و ها يكاربر
 نقل زيست باعث استفاده كمتر از خودرو  براي حمل و

و  "شهر پايدار"اين ديدگاه با مباني نظري . گردد يم
مسكوني  هاي آن تلفيق كاربري كه در "شهر اكولوژيك"

و اشتغال با اولوينظر  ت طراحي دسترسي پياده مد
در . ) Miller & Hole, 2002: 31( باشد يمو است، همس

حساس  ي واقع رشد هوشمند عبارتست از توسعه
نسبت به محيط زيست با هدف كاهش وابستگي به 
حمل و نقل ماشيني، كاهش آلودگي هوا و كارآمد 

رشد هوشمند . ها ساختگذاري در زير كردن سرمايه
و  ريزي شده است كه از فضاهاي باز برنامه ي توسعه يك
، جامعه را احياء كند يمكشاورزي محافظت  يها نيزم
و  سازد يممسكن را متناسب  ي  هزينه ،سازد يم

 سازد يمحمل و نقل بيشتري را فراهم  يها گزينه
ريزي  انجمن برنامه. )14: 1386رضواني و خستو،  سعيدي(

: امريكا تعريف زير را از رشد هوشمند ارائه داده است
، توسعه و نوسازي جوامع براي ريزي، طراحي برنامه

                                                     
1 -Smart growth  
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 فضايي شهر اروميه  -ي گسترش كالبدي ي الگوي بهينه ارائه

ترقي دادن حس مكاني، حفظ منابع طبيعي و فرهنگي 
. ),SGN 2002( مزاياي توسعه و ها نهيهزعادالنه  و توزيع
رشد هوشمند اصول زير را به عنوان اصول  ي شبكه

  :كند يمرشد هوشمند شهري عنوان  ي گانه ده
 يها ساختمانگيري ازطراحي  بهره-2 تركيبي كاربري-1

ي ها و شيوه ها نهيگزايجاد طيفي از  -3) متراكم(فشرده
 يها يگيهمساايجاد-4مختلف مردم مسكن براي طبقات

  تشويق شهروندان  -5قابل دسترس توسط پياده 
  به مشاركت پايدار در تصميمات مربوط به توسعه

 يها ييبايززراعي،  يها نيزمحفاظت از فضاهاي باز، -6
 يها فرصتايجاد - 7پذير محيطي آسيب طبيعي و زيست

. )169: 1387قرباني و نوشاد، (متنوعي از حمل و نقل 
قوي و مستقيم به سمت جوامع موجود  ي توسعه -8
اتخاذ تصميمات قابل پيش بيني، منصفانه و از  -9

ايجاد جوامع متمايز و  -10لحاظ اقتصادي به صرفه
هر سه شهر  جذاب با تأكيد شديد بر مفهوم مكان

اما در . يكساني داشته باشند معيتجممكن است 
پراكندگي، جهت رشد به بيرون مرزهاي شهري است و 

 ي اي بوده، توسعه رشد هوشمند به صورت خوشه
شهر اتفاق افتاده  ي محدوده فشرده هم در درون

  .افتد يم

 
  تراكم و پراكنش شهري در سه نمونه الگوي رشد شهري: 1شكل 

  Littman, 2004: 13  : مأخذ 

  ها  د و روشموا
 - نوع تحقيق كاربردي و روش بررسي آن توصيفي

آماري شهر اروميه و مناطق  ي جامعه. تحليلي است
 و اطالعات مورد نياز ها داده. باشد يمآن  ي چهارگانه

)  هاي مختلف شهر در دوره جمعيتمساحت و تعداد (
از طريق نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن، 

ي شهر، همچنين از طريق جامع و تفصيل يها طرح
 يها سازماناسناد، مجالت، كتب مرتبط با موضوع و 

و سپس با استفاده از .  گرديده است آوري جمعمختلف 
 يها مدلدر چارچوب  Excelو  Mat labهاي افزار نرم

هلدرن، آنتروپي شانون، موران و گري براي شناخت 
  . اند شدهتحليل  ها دادهالگوي رشد شهر 

  
  مورد مطالعه ي محدوده

شهر اروميه، مركز شهرستان اروميه و مركز استان 
كيلومتري  18 ي آذربايجان غربي است كه در فاصله

درجه و  45اروميه، در مختصات جغرافيايي ي  درياچه
درجه  37گرينويچ و  النهار نصفدقيقه طول شرقي از  4
دقيقه عرض شمالي از مبدأ خط استوا در داخل  32و 

كيلومتر قرار  30كيلومتر و عرض  70به طول اي  جلگه
 جمعيتنفر  604000بالغ  1385و در سال گرفته است
كيلومتر  60شهر اروميه با مساحتي حدود . داشته است

مربع داراي موقعيت استقراري مناسب بوده و تقريباً در 
 ي اين شهر در جلگه. است استان واقع شده ي ميانه

واقع  ،باشد يم ها جلگهن اروميه كه يكي از مستعدتري
از جانب غرب با داشتن مرز مشترك با كشور  .است

تركيه از موقعيت خاص جغرافيايي برخوردار بوده كه 
اهميت اقتصادي و سياسي خاصي به اين شهر داده 

از ديدگاه اقتصادي شهر حالت تجاري داشته و . است
غربي محسوب   مركز اصلي مبادله در استان آذربايجان

  .)67: 1388همپانژاد، ( رددگ يم
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 1392پاييز ، 32هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  1385تا  1335 يها سالشهر اروميه در  جمعيتروند تحول :  1جدول 
  1385  1375  1365  1355  1345  1335  سال

  604000  435200  300746  164419  110749  67605  جمعيتتعداد 
متوسط رشد ساالنه

  33/3  76/3  22/6  03/4  06/5  -  جمعيت

  85و 75- 65- 55-45- 1335 يها سالمركز آمار ايران در  :أخذم                   
  

  
  1385مصوب شهر اروميه در سال  ي محدوده ي نقشه: 2شكل 
  سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجان غربي: أخذم

  

  وضعيت كالبدي شهر اروميه 
در بررسي بافت كالبدي شهر سه دسته از تشكيالت    

معين كرد كه اين سه  توان يمسازمان و نظام شهري را 
رشد و گسترش شهر  ي دسته ارتباط تنگاتنگي با سابقه

قسمت شهر را شامل  نيتر يميقددسته اول كه . دارند
رغم آنكه  داراي هويتي بارز بوده و علي گردد يم

تغييرات فراوان در طول نيم قرن گذشته  خوش دست
ي خود ها بخشي از مشخصه ها قسمتبوده و در برخي 

بازار قديمي شهر و   موده اين محدودهرا حفظ ن
گرفته است و به همين قديمي را در بر يها ساختمان

اولين گام براي درهم . لحاظ مركز اصلي شهر است
قديمي شهر، ورود ماشين و ضرورت  يها بافتريختن 

مرور بوده است، احداث  محورهايي براي عبور و
ر داخل د... چون باكري، خيام، عسكرآباد و ييها ابانيخ

بافت قديمي در همين راستا صورت گرفته، احداث اين 
غالباً استقرار مراكز اداري را در پي  ها ابانيخدسته از 

داشته است و از آنجايي كه اين تغييرات نظام مديريت 
اي و تبديل اروميه به مركز  و سازمان شهري و منطقه

استان همزمان است شدت امر وضوح بيشتري يافته 
در ايجاد بافت قديم عوامل . )92: 1376اني، قرب( است

اوليه شهر، رودخانه شهر، موقع  ي هسته( زيادي
ي اطراف، جمعيتجغرافيايي مناسب نسبت به نقاط 

عامل اقليم، زمين و آب مناسب، راههاي روستايي كه 
. نقش دارند ...)و شوند يماز اطراف به شهر منتهي 
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 فضايي شهر اروميه  -ي گسترش كالبدي ي الگوي بهينه ارائه

اي  ش هستهوجود اين ساخت متحدالمركز باعث گستر
ي ها و كوچه ها ابانيخمركزي شد  ي شهر به دور منطقه

شهر و راههاي بيرون آن نيز از طريق راههاي اصلي، 
اين منطقه . اند شدهمركزي ي  منتهي به همين منطقه

رغم فرسودگي شديد بخصوص در قسمت مسكوني  علي
آن، بازهم در مراحل بعدي بخش مركزي شهر را 

و  ها رساختيزد خدمات، كمبو. تشكيل داده است
 ي عدم كشش مناسب و كافي شبكه زيربنايي، تأسيسات

قديمي در جوابگويي به  يها بافتترافيكي و ناتواني 
تمامي نيازهاي جديد و امروزي شهروندان باعث شد تا 

تر و به عنوان مناطقي  روز فرسوده  به اين بافت شهر روز
دوران بافت . زا در شهرسازي جديد جلوه كند مشكل

مياني شهر از نقطه نظر توزيع جغرافيايي نيز شكل 
مياني داشته و با حلقه زدن به دور بافت اوليه شهر، 

سوم محاصره  ي وسازهاي دسته ساخت ي وسيله خود به
شكل عمومي بافت اين قسمت از شهر در . شده است

تغييرات بافت اوليه است اين بافت با  ي حقيقت دنباله
خي و بافت قديمي شهر را در تاري ي رشدي آرام هسته

را  50الي  30ي ها ي دههها گرفت و عمدتاً توسعه بر
سيماي عمومي آن همان  و شود يمشامل 
 1357تا سال  يها يكش و خيابان ها يساز ساختمان

است كه در بيشتر شهرهاي ايران به وضوح ديده 
ويژگي اصلي در بافت مذكور، اتومبيل و . شود يم

در . راحت به مناطق مسكوني است دسترسي سواره
امل ارتباطي از عوامل مهم گفت كه ع توان يمنتيجه 

در بافت مياني شهر . گيري بافت مياني است در شكل
از  ييها نشانهشده و  تر پهن ها كوچهاروميه 
 توان يمبا كمي دقت . شود يمديده  ها يبند خيابان

معماري و  يها يژگيومتوجه شد كه بسياري از 
سازي اين بافت مشابه بافت قديم اما با مصالح شهر

 ي بافت دسته. )122: 1388همپانژاد، ( نسبتاً جديد است
سوم، با شديدتر شدن تغيير و تحوالت در اوضاع 
اجتماعي و اقتصادي كشور، بافت جديدي دور بافت 

اقدامات عمراني در شهرها . قبلي شهرها شكل گرفت
كشي  و معابر، لوله ها كوچهكشي و آسفالت  مانند خيابان

ايجاد  ها و ادارات جديد، شهرها، ايجاد ساختمان
سازي توسط بخش  به تشديد ساختمان... ها و پارك

افزايش مهاجرت به شهرها نيز . خصوصي منجر شد
شهري و  جمعيتخود عامل ديگري در باال رفتن رشد 

مشهدي ( افزايش ساخت و سازهاي داخل شهرها بود
اصلي اين دوران  ي مشخصه. )431 :1378دهاقاني، 

برنامگي در توسعه، تشديد قطبي شدن  شتابزدگي و بي
شهر، فراموشي عناصر باارزش شهرسازي و معماري، 

عمومي شهر و  يها بخش تشديد عدم تعادل در توزيع
تمامي ساخت و سازهاي . هاست يناهماهنگ تشديد
دوم و سوم جز در موارد استثنايي تبديل  ي دسته

شكل  ي بيها زيادي از باغات و مزارع به توده يها نيزم
نظر  واحدهاي مسكوني نيز از نقطه. هاست ساختمان

طبقات ساختمان در شهر اروميه متفاوت از كل كشور 
دو طبقه  يها ساختماناست در شهر اروميه تعداد 

درصد كل كشور، يك  31درصد نسبت به  70بيش از 
كشور و سه  درصد كل 58درصد نسبت به  21طبقه 

درصد كل كشور  11درصد نسبت به  9طبقه و بيشتر 
گفت طبقات ساختماني در شهر  توان يمدر كل . است

اروميه نسبت به شهرهاي بزرگ كشور بسيار كم است 
كشاورزي و مستعد  يها نيزمو به همين خاطر بيشر 

مسكوني و صنعتي رفته  يها يكاربرساخت و ساز  زير
  .است

  
  گسترش فيزيكي شهر اروميهعوامل مؤثر در 

 شهر اروميه در يك بستر بسيار مساعد طبيعي
) بسيار مطلوب كشاورزي و منابع آب فراوان يها نيزم(

استقرار يافته و همين عامل نقش مهمي در رشد و 
 توان يماز ديگر عوامل مهم . شهر داشته است ي توسعه

و  ها آناطراف  يها يساز راهها و خانه ي به توسعه
مهاجرت اشاره كرد كه سبب الحاق اراضي  ي دهپدي
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 1392پاييز ، 32هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

تعاوني و توسعه و  يها يسازپيراموني به شهر، شهرك 
شده  ها ينينش هيحاشنابسامان و  يها سكونتگاهايجاد 
از ديگر عواملي است كه در  ها تيمالك ي مسأله. است

ن بزرگ در امالك. شهر تأثير داشته است ي توسعه
ت شمال غربي و شهري در قسم ي اطراف محدوده

خود را تفكيك كرده و به متقاضيان  يها نيزمجنوب 
بنابراين از اين جهت شمال غربي و جنوب . اند فروخته

  . شهر رشد يافته است
  

  عوامل مؤثر در گسترش فيزيكي شهر اروميه : 2جدول 
  به تفكيك هر بخش

جدايي گزيني-تمايالت و گرايشات مردم  فرهنگي -اجتماعي
 اجتماعي

 هاصنايع و كارگاه-قيمت زمين  تصادياق

-سطحيزيريهاآب-كشاورزي و باغاتيها نيزم  جغرافياي طبيعي
 جهت باد-هاي اطرافتند و كوهشيب

-واگذاري زمين به مردم-شهرك سازييها طرح  سياسي
 شهريتعيين محدوده

-شهريهاي بينارتباطي و جادهيشبكه  فضايي - كالبدي
 نارگذرهاو كهايكمربند

  56: 1387داودپور و اردالن، : أخذم
  

 يها قسمتوجود روستاهاي نزديك به شهر در 
جنوبي و غربي و جنوب شرقي و رودخانه شهر چاي در 

شده  ها قسمتسمت جنوبي شهر باعث رشد آن در اين 
شهر  ي دهي توسعه همچنين طرح هدايت وسعت. است
كوهستاني منطقه با هدف حفاظت از  يها بخشبه 
از  توان يمرا  زراعي و باغات اطراف شهر يها نيزم

  . گيري شهر امروزي دانست جمله داليل عمده شكل
  

  شهري اروميهرشد الگوي نوع براي تعيين ها مدلكاربرد
  مدل هلدرن -

اساسي براي مشخص نمودن رشد  يها روشيكي از 
جان . هلدرن است شهري استفاده از روش ي قواره بي

روشي را براي تعيين نسبت رشد 1991سال  هلدرن در
  . به كار برد جمعيتافقي شهر و رشد 

مشخص نمود چه  توان يمبا استفاده از اين روش 
و چه مقدار  جمعيتمقدار از رشد شهر ناشي از رشد 

وي در اين . شهري بوده است ي قواره ناشي از رشد بي
الص زمين استفاده كرده است روش از فرمول سرانه ناخ

  .)129: 1385نيا و موسوي،  حكمت(
  
  
  

 جمعيتبه عبارت ديگر نسبت لگاريتم طبيعي 
پايان دوره به آغاز دوره به عالوه نسبت لگاريتم طبيعي 
سرانه ناخالص پايان دوره به آغاز دوره با نسبت لگاريتم 

طبيعي وسعت شهر در پايان دوره به آغاز دوره برابر 
  .خواهد بود

  

  
 

 
 

 
                                 Ln( 6756/1 )+Ln( 4109/1 )=Ln( 3871/1 )= Ln( 3871/1 ) 

5162/0  + 3442/0  = 3272/0  
 
 

  
  
  

            1= 41/0 + 59/0  

    جمعيت پايان دوره                يان دورهسرانه ناخالص پا               وسعت شهر در پايان دوره 
  وسعت شهر در آغاز دوره                 سرانه ناخالص آغاز دوره                 جمعيت آغاز دوره  

 
Ln=                             + Ln                                 =Ln  
 

Ln=                   + Ln               = Ln  
 

577307                  47/59                8577 

344521                  73/33                 6183 

0/3442   +     0/5162   =   0/8604  . 

8604/0          8604/0         8604/0  
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 فضايي شهر اروميه  -ي گسترش كالبدي ي الگوي بهينه ارائه

 1368بنابراين رشد فيزيكي در شهر اروميه از سال 
بوده و  جمعيتدرصد ناشي از رشد  59تنها  1386تا 
رشد شهر مربوط به رشد افقي و اسپرال  درصد 41

آن كاهش تراكم ناخالص  ي شهر بوده است كه نتيجه
   .است شهري بوده زمين ناخالص ي سرانه و افزايش جمعيت

  
  مدل آنتروپي شانون

از اين مدل براي تجزيه و تحليل و تعيين مقدار 
  . گردد يماستفاده  1شهري  ي قواره رشد بي  ي پديده

  : مدل به شرح زير استساختار كلي 
  
H= -∑n

i=1 Pi×Ln(Pi)   

  :باال ي در رابطه
H  : مقدار آنتروپي شانون  
Pi :  تراكم كلي مسكوني(نسبت مساحت ساخته شده (

  به كل مساحت ساخته شده مجموع مناطق iمنطقه 
n : مجموع مناطق  

  
  

  در شهر اروميه 1368محاسبه آنتروپي شانون براي سال : 3جدول 

Pi×Ln(Pi) Ln(Pi)  Pi  منطقه )هكتار(مساحت ساخته شده 
3381/-  4683/1 - 2303/ 16/745  1  
3193/-  6301/1 - 1959/ 12/634  2  
3576/ -  2563/1 - 2847/ 36/921  3  
3587/-  2416/1 - 2889/ 73/934  4  
  كل  37/3235  1 - 5964/5  -3738/1

                                      H =3738/1                      عرصه و محاسبات نگارنده مهندسين مشاور: أخذم                                       
  

  در شهر اروميه 1386محاسبه آنتروپي شانون براي سال : 4جدول 

Pi×Ln(Pi) Ln(Pi)  Pi  منطقه )هكتار(مساحت ساخته شده 
3678/ -  9939/-  3701/ 87/2110  1  
2972/-  8019/1- 1649/ 88/940  2  
3613/ -  2019/1- 3006/ 45/1714  3  
2967/ -  8061/1 - 1642/ 95/936  4  
  كل  15/5703  1 -8039/5  -3231/1

                                                             H=3231/1                  مهندسن مشاور طرح و آمايش و محاسبات نگارنده: أخذم                                      
  

. است  Ln(n)ارزش مقدار آنتروپي شانون از صفر تا    
) فشرده(متراكم فيزيكي خيلي ي بيانگرتوسعه صفرمقدار

 ي بيانگر توسعه Ln(n)در حالي كه مقدار . شهر است
 زماني كه ارزش آنتروپي. فيزيكي پراكنده شهري است

 )اسپرال(شهري  ارهقو بي بيشتر باشد رشد Ln(n)ازمقدار
   ).129: 1385نيا،موسوي، حكمت( است  افتاده  اتفاق 

مقدار آنتروپي  دهد يمنشان ) 3(و ) 2( ي جدول شماره

كه  بوده است،درحالي 3738/1برابر  1368در سال
بودن مقدار  است نزديك Ln)4=(3862/1حداكثر ارزش

 ي آنتروپي به مقدار حداكثر نشانگر رشد پراكنده توسعه
برابر  1386مقدار در سال  اين. فيزيكي شهري است

تقريباً  طي دهد يمبوده است كه نشان  3231/1
فيزيكي به صورت پراكنده و غير  ي سال توسعه20

  .متراكم بوده است
  

1- Shannon’s Entropy Model 
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 1392پاييز ، 32هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  تجمع ي درجه
و اشتغال يا نسبت  جمعيتاين بعد، درجه تجمع   

ساخت فضايي مشخص  بر اساسفشردگي و پراكنش را 
تجمع يك شهر از  ي گيري درجه براي اندازه. كند يم

  شود يماستفاده  2و گري 1موران ضريب
  :گردد يمضريب موران به صورت زير تعريف 

  

  
  
N  ،تعداد مناطقXi تيا اشتغال منطقه  جمعيi ،Xj 

يا  جمعيتمتوسط  j ،X يا اشتغال منطقه جمعيت
 .كند يمرا مشخص  jو  iبين مناطق  وزن Wijاشتغال و 

اي كه ارتباط  مقدار وزني، بين دو منطقه ي در محاسبه
مستقيم يا وزن مشترك داشته باشند، ضريب وزني 

تفسير ضريب موران بدين صورت . رديگ يمصفر قرار 
 مقدار. شود يممحاسبه + 1تا  - 1 است كه بين مقادير

قطبي، مقدار صفر بيانگر  بيانگر الگوي كامالً تك+ 1
بيانگر  -1چندقطبي و مقدار  الگوي تجمع تصادفي يا

  . الگوي شطرنجي توسعه است
هر چه اين ضرايب مقدار باالتري داشته باشند، بيانگر   

داشته باشند،  يتر نييپاتجمع زياد و هر چه مقدار 
 ). Cliff, 1981:105( بيانگر پراكنش است

  
  : ضريب گري -

جاي  اين ضريب نيز مشابه ضريب موران است، اما به   
د بر انحراف از ميانگين، اختالف هر ناحيه را نسبت تأكي

 :و به صورت زير است كند يمبه ديگري برآورد 
 

 
  
  

يا اشتغال  جمعيت xiتعداد نواحي،  Nفوق،  ي در رابطه
متوسط  j ،xيا اشتغال ناحيه  جمعيت i ،xj ناحيه

را  jو  iوزن بين ناحيه  wijيا اشتغال و  جمعيت
                                                     
1-Moran 
2-Geary 

تنظيم  2گري بين صفر تا ضريب  .كند يممشخص 
بيانگر تجمع بيشتر و مقدار  تر نييپاكه مقدار  شود يم

  .باالتر بيانگر پراكنش شهري بيشتر است
  

و اشتغال  جمعيتمحاسبه ضرايب موران و گري براي :  5جدول 
  1386شهر اروميه در سال 

  اشتغال  جمعيت  ضرايب
  /01  - /16  موران
  /94  4/1  گري

  نگارندهمحاسبات : أخذم  
  

 ي دهنده نشان جمعيتدست آمده براي  هضرايب ب    
الگوي تجمع  بيانگر و براي اشتغال پراكنش شهري

  . تصادفي يا چند قطبي است
  

  شهراروميه)پراكنده(افقي گسترشعوامل مؤثر در
شهر اروميه از نظر ارتفاعي شهري كوتاه قامت و از 

خش نظر شدت بارگذاري كالبدي شهري باز است كه ب
 يها ساختمانبا وجه غالب  ييها پهنهآن را  ي عمده

بزرگ و متوسط  ي يك و دو طبقه و قطعات با اندازه
سه و چهار طبقه تدريجاً  يها ساختمان دهد يمتشكيل 

و ساز در شهر جا باز   به عنوان حالت متعارف ساخت
ي ها اطالعات دردسترس از كل پروانه ي بر پايه .كند يم

حدود  1385شده براي شهر در سال ساختماني صادر 
 7/38يك تا دو طبقه،  يها ساختماندرصد براي  4/55

 9/5سه يا چهار طبقه و تنها  يها ساختماندرصد براي 
 باشد يمپنج طبقه و بيشتر  يها ساختماندرصد براي 

از عوامل  ).53: 1386مهندسين مشاور طرح و آمايش، (
به  توان يمه شهر ارومي ي پراكنده ي مؤثر در توسعه

  :موارد زير اشاره كرد
ي ها سكونتگاه( ي ناشي از مهاجرتها توسعه -1

 يها يآبادبه نقش  توان يمدر اين مورد ( )مهاجرنشين
شهر در پذيرايي از  ي پراكنده در پيرامون و حاشيه

  ).ن روستايي اشاره نمودامهاجر
  .خود شهر جمعيتي ناشي از رشد ها توسعه -2

= =1 =1 − − =1 =1 − 2 
 

( −1) =1 =1 − 22( =1 =1 ) =1 − 2 
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 فضايي شهر اروميه  -ي گسترش كالبدي ي الگوي بهينه ارائه

عدم وجود سياستي روشن در باغات  ،ببعد از انقال -3
داخل محدوده از جمله موانعي بود كه شهر براي 
جبران ان مجبور به اشغال فضاهاي پيراموني و 

  .اي بود گسترش پراكنده در نواحي حاشيه
به خارج از شهر و  ها يكاربرعدم انتقال برخي از  -4

اي تأسيسات شهري در بيرون شهر  همچنين ايجاد پاره
  . شهر و نقض محدوده بوده است مردم وامل تشويقاز ع

كه به صورت قانوني از طرف برخي از  ييها تيفعال -5
ادارات و نهادها در تملك و تفكيك زمين صورت 

زمين  ي از اداره توان يم ها آنكه از جمله  رديگ يم
مسكن نام برد كه به لحاظ  يها يتعاونشهري و 
 ،ولينؤمايت مستملك در داخل محدوده با حمشكالت 

كنترل ساخت و سازهاي شهري در برخورد با اين 
اقدامات حالتي منفعل داشته است و بعد از تملك 

پروانه صادر شده و خدمات شهري  ،مذكور يها نيزم
  .ستا  گرفتهدر اختيار متقاضيان قرار 

اقتصادي و طبيعي و حقوقي موجود  يها تيمحدود -6
و گسترش شهر  در داخل محدوده موجب كمبود زمين

  .گردد يمطرح جامع  ي در فراسوي محدوده
عدم تغيير در الگوي سكونت و رشد نيافتن فرهنگ  -7

نشيني موجب اشغال فضا در سطح بيش از  آپارتمان
 يها ينابسامانطور كلي  به. انتظار طرح جامع شده است

آن در اين دوره  ي اقتصادي و اجتماعي شهر و منطقه
كالبدي شهر و برهم  ي توسعهموجب نابساماني در 

ذكر اين نقطه . آن گرديد ي خوردن روند طبيعي توسعه
نيز ضروري است كه تعيين محدوده بر شرايط فقدان 

شهر موجب باال رفتن  يها نيزمكنترل استفاده از 
قيمت زمين شد و اين امر يكي از علل اصلي گسترش 

ريزي شده و  شهر در خارج محدوده به صورت برنامه
و يا بدون برنامه مشخص ) شهري سازمان زمين(سط تو
طرح جامع (گرديده است ) اسكان مهاجرين به صورت(

  ).46: 1384استان آذربايجان غربي، 
شهر  ي رويه از عوامل مهم ديگر در گسترش بي - 8

ي سرگردان شهري ها به وجود سرمايه توان يماروميه 

لي و اخير به طرز غير اصو يها سالاشاره كرد كه در 
مربوط  يها تيفعالخواري و  منطقي به سوي زمين بي

به خريد و فروش زمين كشيده شده است، در جوار 
فزوني قيمت زمين كه خود موجب پيدايش قشري نو 

ساختماني كه  يها تيفعالدر جامعه گرديده است 
هاي لوكس و تشريفاتي دارد در شهر  بيشتر جنبه

  . گسترش يافته است
شهر كه خود  ي توجهي به محدوده در نهايت بي -9
نيست موجب  يفراشهر يها ستميس تأثير از بي

نشيني گسترده، افزايش سطح مسكوني فاقد  حاشيه
 ها شهركشهر و  شهري، رشدافقي و نامتناسب تأسيسات
  .ي فاقد كيفيت شهري گرديده استها و حومه

  
  نتيجه

اخير به دليل داشتن بستر  يها سالدر  اروميه شهر
بسيارمطلوب كشاورزي  يها نيزم( مساعدطبيعي بسيار

 يها يساز راهها و خانه ي ، توسعه)و منابع آب فراوان
الحاق اراضي   كه سبب( مهاجرت ي ، پديدهها آناطراف 

تعاوني و توسعه و  يها يسازپيراموني به شهر، شهرك 
ها شده  نشيني نابسامان و حاشيه يها سكونتگاهايجاد 
و  جمعيتاز رشد سريع  ها تيمالكي  و مسأله) است

 ي ازآنجا كه الگوي توسعه. مساحت برخوردار بوده است
فيزيكي هر شهر تأثيري اساسي بر پايداري يا ناپايداري 

 ديبا يمريزان شهري  آن دارد، مديران و برنامه ي توسعه
پايدار شهري،  ي به منظور هدايت اين الگو براي توسعه

ايي موجود شهرها فض فيزيكي و  از الگوي گسترش
  . شناخت كافي داشته باشند

در اين مقاله براي بررسي و تحليلي الگوي رشد 
هلدرن، آنتروپي شانون،  يها مدلشهراروميه از  فيزيكي

 ها مدلضريب موران و گري استفاده شد كه از كاربست 
  :نتايج زير حاصل شد

 ي دهنده دست آمده از مدل هلدرن نشان هبي  نتيجه -1
درصد رشد شهر ناشي از رشد  59ت كه؛ تنها اين اس

درصد رشد شهر مربوط به رشد  41بوده و  جمعيت
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 1392پاييز ، 32هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

آن كاهش  ي افقي و اسپرال شهر بوده است كه نتيجه
زمين  ناخالص ي سرانه و افزايش جمعيتتراكم ناخالص 

  .شهري بوده است
برابر  1368دست آمده براي سال  همقدار آنتروپي ب -2

 حالي كه حداكثر ارزش در ،بوده است 3738/1
3862/1)=4(Ln نزديك بودن مقدار آنتروپي به  .است

فيزيكي  ي توسعه ي نشانگر رشد پراكنده مقدار حداكثر
 3231/1برابر  1386اين مقدار در سال . شهري است
سال   20تقريباً  طي دهد يمكه نشان   بوده است

ده فيزيكي به صورت پراكنده و غير متراكم بو ي توسعه
  .است

و  -/16 جمعيتدست آمده براي ه ضريب موران ب -3
 جمعيتضريب گري هم براي . است/  01براي اشتغال 

دست آمده ه ضرايب ب. باشد يم/ 94و براي اشتغال  4/1
پراكنش شهري و براي  ي دهنده نشان جمعيتبراي 

اشتغال بيانگري الگوي تجمع تصادفي يا چند قطبي 
مورد بررسي به اين  يها مدل تحليل نتايج از. است

كه الگوي رشد شهر اروميه به صورت  ميرس يمنتيجه 
ي محققان ها با توجه به اينكه يافته. پراكنده بوده است

در مورد اين نوع الگوي رشد ناپايدار شهري، پيامدهاي 
مختلف اقتصادي، اجتماعي  يها بخشمنفي زيادي در 

 يها نيزممحيطي؛ از جمله از بين رفتن  و زيست
كشاورزي پيرامون شهر، تخريب و آلودگي منابع آب و 

خدمات شهري،  ي هوا، افزايش هزينه ارائه خاك،آلودگي
شهر و به دنبال آن  يها مسافرتافزايش طول و زمان 

فسيلي مانند بنزين،  يها سوخت افزايش مصرف
گزيني اجتماعي، عدم توجه به مصرف زمين يا  جدايي

ع مهم و غيره را به بار آورده رويه اين منب مصرف بي
است و با توجه به لزوم هدايت توسعه شهر به سمت 

تغيير آن و استفاده از راهكارهايي  پايداري بيشتر، لزوم
  . گردد يمفشردگي بيشتر شهر احساس  جهت

  
  

  پيشنهادات
شكل (براي نيل به الگوي بهينه توسعه شهري 

: ه استدر سطح جهان الگوهاي زير تجربه شد) پايدار
روش اول كه به تأثير از تفكر مدرنيسم در آسياي  -1

سازي و  گرفته، اقداماتي نظير بلندمرتبهشرقي شكل 
باال، سفرهاي كوتاه به محل كار،  يها تراكماستفاده از 

دسترسي آسان به خدمات و استفاده گسترده از حمل 
 ييها گامعمومي درشهر را موردتوجه قرار داده و  و نقل

   .اجتماعي برداشته است -يداري اقتصاديجهت پا
روش دوم تمركز غير متمركز در داخل ساخت شهر  -2

است كه با استقبال نسبتاً خوبي در جهان مواجه شده 
به مركزي  شود شهر تكدر اين روش سعي مي. است

سازي  سازي و افزون متراكم ي شهر چندمركزي بر پايه
در ارتباط با در مراكز فرعي انتخاب شده  ها تيفعال

  . حمل و نقل و محورهاي توسعه تبديل گردد
روش متراكم سازي  نيتر مهمروش سوم كه شايد  -3

توسعه در حال گذر، يا "ي اخير است ها در دوره
در اين مدل، تجديد . است "حمل و نقل مبنا ي توسعه

تغيير وسايل نقليه،  ي ساختار سيستم حركتي بر پايه
و محدود كردن استفاده از عدم تشويق نياز به سفر 

اتومبيل استوار است و رشد شهري به سوي محورها و 
ي ترانزيت هدايت ها ي معين و مجهز به مسيرها گره

  .شده است
سازي  شهر براي متراكم باز ساختروش چهارم،  -4

در اين روش، . است فضاهاي خالي و متراكم شهر
و  ها هستهسازي با هدف تجديد حيات  فرآيند متراكم

  استفاده انجام اي بالمراكز تاريخي و زمين و فضاه
  .گيردمي
در اين . است 1روش پنجم، روش تسهيم زمين -5

تحت تملك يا اشغال در  يها نيزمروش، مساكن و 
 يها طرحاختيار دولت با شركت خصوصي جهت اجراي 

و بعد از بازسازي،  رديگ يممسكوني با تراكم باال قرار 
                                                     
1-Land sharing approach 
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 فضايي شهر اروميه  -ي گسترش كالبدي ي الگوي بهينه ارائه

ارتباطي و خدمات تخصيص  ي بكهبخشي از زمين به ش
پرتراكم و با   يها يمسكونو مابقي به صورت  ابدي يم

ن قبلي قرار اكيفيت محيطي باال در اختيار ساكن
گذار  و سود سرمايه ها نهيهزو در عين حال،  رديگ يم

در نهايت براي شهر اروميه روش . گرددنيز تأمين مي
ه چند مركزي ب تبديل شهر تك( تمركز غير متمركز

 ها تيفعالسازي  سازي و افزون متراكم ي مركزي بر پايه
با تأكيد بر اصول و راهبردهاي رشد ) در مراكز فرعي

 - هوشمند شهري بهترين الگو براي گسترش كالبدي
براي گردد  پيشنهاد مي، فضايي شهر در آينده باشد

رسيدن به اين الگو پيشنهادات زير براي شهر اروميه 
  :گردد يمارائه 

  سازي در ساخت استفاده از الگوي تجميع و فشرده -1
   .جديدجهت جلوگيري از گسترش افقي شهر يو سازها

براي تداوم ( مدار مديريت شهري هوشمند و قانون -2
  .)شهري با قابليت رقابتي ي توسعه

محلي در محالت و در نتيجه  يها تيفعالتمركز   -3
محيطي رفتن كيفيت زندگي، امنيت بيشتر و  باال

و همين طور حمايت از مشاغل و خدمات كه  تر فعال
 يها تيفعالبه مفهوم ايجاد محيطي است براي رونق 

  .تجاري و اقتصادي
ي مسكن براي ها و شيوه ها نهيگزايجاد طيفي از  -4

  .طبقات مختلف مردم
هم ه ب يها ابانيخاز  م پيوستهه به ي ايجاد شبكه -5

  .پيوسته و متصل
ندان به مشاركت پايدار در تصميمات تشويق شهرو -6

  .مربوط به توسعه
  

  منابع
به سوي كارآمدي دخالت ). 1379( اطهاري، كمال .1

 .دولت در بازار زمين شهري، فصلنامه اقتصاد مسكن
  .سازمان ملي زمين و مسكن .تهران. 18شماره 

ابعاد و ). 1382(  رسول قرباني ؛پورمحمدي، محمدرضا .2
در فضاهاي شهري، مجله سازي  راهبردهاي متراكم

  .دانشگاه تربيت مدرس .تهران .2شماره  .7 دوره .مدرس

مع استان طرح جا). 1384( و نيروي انساني جمعيت .3
انتشارات پژوهشكده  .10غربي، بخش   آذربايجان

   .دانشگاه تربيت مدرس .تهران .اقتصاد
كاربرد ). 1385(ميرنجف موسوي  ؛نيا، حسين حكمت .4

شهري و   ريزي كيد بر برنامهأا تمدل در جغرافيا ب
 .انتشارات علم نوين يزد .اي، چاپ اول منطقه

). 1385( زاده غالمرضا عباس ؛رهنما، محمدرحيم .5
مطالعه تطبيقي سنجش پراكنش و فشردگي در 

شهرهاي سيدني و مشهد، جغرافيا و توسعه  كالن
 .مشهد .30شماره  .اي ناحيه

اصول،  .)1387( زاده غالمرضا عباس ؛رهنما، محمدرحيم .6
 .هاي سنجش فرم كالبدي شهر، چاپ اول مباني و مدل

  .انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد
بررسي عوامل ). 1387( داريوش اردالن ؛داودپور، زهره .7

مؤثر بر گسترش شهرهاي بزرگ و مياني، نشريه هويت 
 .تهران .3شماره  .سال دوم .شهر

ده پدي). 1386( مريم خستو ؛رضواني، نويد سعيدي .8
پراكندگي شهري و تئوري رشد هوشمند شهري، 

 .38شماره  .آذر و دي. ماهنامه شمس

راهبرد رشد ). 1387( سميه نوشاد ؛قرباني، رسول .9
شهري ابعاد و راهكارها،  ي هوشمند شهري در توسعه

انتشارات دانشگاه  .12شماره .رافيا و توسعهجغ ي مجله
   .ستانچسيستان و بلو

ارزيابي طرح جامع اروميه، ). 1376( قرباني، رسول .10
نشريه  .ريزي شهري وزارت كشور مركز مطالعات برنامه

 .تهران. 38شماره 

شناخت ). 1388( شهركي سعيد زنگنه ؛قرخلو، مهدي .11
 يها مدلفضايي شهر با استفاده از  - الگوي كالبدي
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 1392پاييز ، 32هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

شماره  .ريزي محيطي جغرافيا و برنامه ي ي، مجلهكم
 .دانشگاه اصفهانانتشارات  .2شماره  .34پياپي 

نتايج ). 85- 75- 65- 55- 45- 1335( مركز آمار ايران .12
   .سرشماري عمومي نفوس و مسكن

هاي  ويژگي تحليلي از).1378(دهاقاني،ناصر مشهديزاده .13
ريزي شهري در ايران، انتشارات دانشگاه علم و  برنامه

 .تهران .صنعت ايران

طرح جامع ). 1386( مشاور طرح و آمايش  مهندسين .14
روميه، سازمان مسكن و شهرسازي استان شهر ا

 .آذربايجان غريي

فيزيكي  ي تحليلي بر توسعه). 1388( همپانژاد، الناز .15
كارشناسي ارشد جغرافيا و  نامه شهر اروميه، پايان

  .آباد دانشگاه آزاد اسالمي نجف .ريزي شهري برنامه
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