تحلیل جغرافیایی الگوهای شکل شهری در ایران
نورالدین عظیمی - 1استادیار گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیالن
سیدرضا آزاده  -دانشجوی کارشناسیارشد برنامهریزی منطقهای ،دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیالن
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چکیده:
به عنوان یکی از موضوعات مهم در مطالعات شهری ،شکل یا فرم شهر بیانگر نحوه توزیع فضایی فعالیتهای انسانی در
ً
مناطق شهری است و عمیقا به وسیله مسائل مدیریتی و خصوصیات محیطی ،اقتصادی و اجتماعی جوامع تحتتأثیر قرار
میگیرد .هدف اصلی این پژوهش ،ارزیابی و دستهبندی الگوهای شکل شهری در ایران و بررسی ارتباط احتمالی این الگوها
ً
با یک سری از متغیرهای انسانی و طبیعی میباشد .با توجه به زیاد بودن شهرها ،تحقیق حاضر در این مرحله صرفا شهرهای
باالی پنج هزار نفر را که تعدادشان براساس سرشماری سال  1385به  986شهر میرسید ،مدنظر قرار داده و در صدد ارائه
یک چشمانداز کالن درباره الگوهای مختلف شکل شهری در ایران میباشد .دادههای اصلی مورد استفاده در این مطالعه
از منابع مختلف شامل پایگاه اطالعات نقشهای گوگل ارث پرو ،نتایج سرشماریهای عمومی کشور و اطلس اقلیمی کشور
به دست آمده است .پس از جمعآوری و استخراج دادهها ،برای بررسی رابطه احتمالی متغیرهای مورد مطالعه با توجه به
ماهیت دادهها از آزمون خیدو یا کای اسکوار استفاده شده است .نتایج مهم به دست آمده بیانگر ارتباط معنیدار بین
شکل شهر و متغیرهای انسانی همانند تعداد جمعیت ،شیوه توسعه فیزیکی ،میزان نرخ رشد ،وسعت محدوده شهر ،ترا کم
جمعیت شهری و همچنین متغیرهای محیطی ارتفاع و اقلیم با الگوهای شکل شهری میباشد .در انتها تالش شده است تا
نتایج یافتههای تحلیل در قالب مدل پیشنهادی برای توصیف الگوهای شکل شهری در ایران ارائه شود.
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89

شــمــاره هفتم

90

شــمــاره هفتم
تابستان 1392

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

تحلیل جغرافیایی الگوهای شکل شهری در ایران

 .1مقدمه
آ گاهی از فرم فضایی و شکل شهر میتواند یکی از عوامل تأثیرگذار
در میزان موفقیت برنامهریزان و دستاندرکاران شهری بوده و به
بهبود محیطهای شهری کمک شایانی نماید (شیخی و همکاران،
 .)118 :1391فرم شهری رابطه بین یک شهر و مناطق اطراف آن را
نشان داده ( )Grimm et al., 2008و تأثیر اقدامات انسانی را بر محیط
درون و بیرون آن به نمایش میگذارد ( .)Alberti, 2005با توجه به
نحوه توزیع فعالیتها ،فرم شهر شاید مهمترین وسیلهای باشد که
یک شهر به واسطه آن خودش را عرضه میکندSteadman, et al.(.
 )2000جدای از جنبههای غیر فیزیکی ،شناخت فرم شهر اطالعات
مفیدی را بــرای سیاستهای برنامهریزی شهری فراهم میکند
( .)Boontore, 2011تحلیل فــرم شهر ،مشکالت و چالشهای
توسعه شهری را مشخص نــمــوده و از نقطه نظر سیاستهای
برنامهریزی شهری ،نواحی مورد نیاز دخالت را شناسایی میکند
( .)Schwarz, 2010عالوه بر اثر کارکردی ،شکل و فرم شهر دارای
اثرات اقتصادی قابل توجه برای شهرها نیز میباشد .شکل توسعه
شهر بر هزینههای مستقیم مالی و غیرمستقیم آن مانند ساخت
جادهها ،سیستمهای فاضالب ،ساختمان مدارس  ،بیمارستانها
و غیره اثر گذاشته و زندگی سا کنان خود را تحتتأثیر قرار میدهد.
()Balis, 1996: 8
با توجه به تحوالت تکنولوژیکی ،سیاسی ،اقتصادی_ اجتماعی
در قرن حاضر و به ویژه در نیم قرن اخیر ،مناطق شهری کشور ما
شاهد تغییرات قابل مالحظهای از لحاظ تعداد ،حجم جمعیت
و محدوده ساختوساز بوده اســت .جمعیت شهری کشور ما با
هشت برابر افزایش از شش میلیون نفر در سال  1335به بیش از
 48میلیون نفر در سال  1385و تعداد نقاط شهری با بیش از پنج
برابر افزایش از  200نقطه شهر به  1012شهر رسیده است (مرکز آمار
ایــران .)1391 ،چنین رشد سریعی در مناطق شهری با تغییرات
قابل مالحظه در نحوه توزیع فضایی فعالیتها ،جمعیت ،ساختار
کالبدی و الگوهای شکل شهری همراه بوده است .به همین خاطر
ســؤاالت بسیاری را در ارتباط با جزئیات تحوالت ساختار کالبد
شهری کشورمان به طور عام و درباره الگوهای شهری شکل گرفته
به طور خاص میتوان مطرح کرد .به عنوان نمونه :چه ارتباطی
بین الگوهای شکل شهری ما و نوع کارکرد آنها وجود دارد؟ چه
عواملی در شکلگیری فــر مهــای شهری ما مؤثر هستند؟ نقش
سیاستهای توسعه شهری در الگوهای شهری ما چیست؟ و
مشکالت و هزینههای اقتصادی ناشی از الگوهای شهری به کار
گرفته شده از جمله موضوعات مهمی هستند که میتوانند مورد
بررسی و آزمون قرار گیرند.
در راستای پاسخ به سؤاالت مطرح شده ،هدف اصلی این مطالعه
شناخت کالن و دستیابی به یک دید کلی در مورد الگوهای شهری
شکل گرفته در جریان تحوالت توسعه شهری نیم قرن اخیر کشور
میباشد .در همین رابطه شناسایی رابطه احتمالی الگوهای
شهری با یک سری از متغیرهای محیطی و انسانی مرتبط با آنها،
هدف دیگر این تحقیق میباشد .شناخت علل و عوامل دخیل
در شکلگیری این الگوها ،مشکالت شهری ناشی از به کارگیری و

تفاوتهای منطقهای آنها از جمله موضوعاتی هستند که میتوانند
در راستای تکمیل این مطالعه توسط محققین دیگر دنبال شوند.
 .2پیشینه بحث
شهرها درجـ�های از ایـ�ده اولیه بـ�رای طراحی و عملکرد خود دارند
و با توجه به کــارکــردهــای مختلف ،شکلهای متفاوتی به خود
میگیرند( . )Ellis, 2013برخی شهرها به عنوان محل ذخیره کاال،
تجارت یا تمرکز صنایع عمل کــرده و الگوی متمرکزتری به خود
میگیرند .در حالی که برخی دیگر در محل تقاطع راهها یا جاهایی
که کاال در آن از یک سیستم حملونقل به سیستم دیگر انتقال
ً
مییابد ،به وجود آمده و الگویی غالبا طولی در کنار جاده ،ساحل
رودخانه یا دریا به خود میگیرند .عناصر مذهبی در تاریخ بشر از
عوامل مهم در نوع شکلگیری شهرها بودهاند؛ جایی که به دلیل
وجــود یک آرامــگــاه یا مکان مقدس ،معابر و خیابانهای اصلی
به صورت شعاعی از مرکز به طرف پیرامون منشعب میشوند .در
گذشته در موارد متعددی ،شهرها با دیوارها و بر جوباروی خود،
امنیت سا کنان را فراهم مــیآوردنــد و محالت شهری به صورت
ً
مترا کم و فشرده در داخل آنها و در محدوده معین و عمدتا به صورت
ارگانیک و متناسب با توپوگرافی زمین شکل میگرفتند .بنابراین با
توجه به نوع کارکرد ،فرمهای مختلف شهر شکل میگرفت.
از لحاظ تاریخی شهرها با طر حهای فضایی پیچیده ،منعکس
کننده تغییرات جوامع انسانی هستند .آنها سرشار از نمادها و
الگوهایی هستند که بسیاری از نیازهای روانی و معنوی انسانها را
تأمین میکنند .به عنوان مثال ،دیوار شهرها در دوران قرون وسطی
عالوه بر نقش دفاعی و نظامی ،آسایش جسمی و روانی انسانها را
نیز برآورده میکرد (.)Jenks and Dempsey, 2005: 15
طــرح فضای شهر از روی نقشه ،عکس هوایی ،ما کت و یا طرح
برجسته شهر مشخص میشود که بیانگر وسعت ،محیط ،حدود
جغرافیایی و چگونگی استفاده از زمین شهری و تشکیالتی است
که روی این فضا پیاده میشود (فرید 94 :1368 ،و  .)96بر این
اساس ،نقشه شهر معرف بافت شهر محسوب میشود که متشکل
از خانههایی است که به تبع شرایط طبیعی و توپوگرافی به طور
فشرده و یا نافشرده و با نظم خاصی در محدوده کوچکترین واحد
تقسیمی شهر( یعنی بلوکها و محالت شهری) جایگزین شده و در
کل سیمای جغرافیایی ویژهای را به شهر میدهد.
کوین لینچ در کتاب سیمای شهر ،فرم شهر را به صورت «مظاهر
جسمی و رؤیتپذیر شهر» تعریف کرده است (لینچ.)20 :1383 ،
برنامهریزان شهری و منطقهای ،جغرافیدانان و اقتصاددانان
زمین ،نظریهها و تئوریهای مختلفی را بــرای توصیف الگوهای
شکلگیری و فــرم شهرها بیان کــردهانــد .ایــن الگوها با توجه به
محل و اندازه شهرها ،فاصله آنها از یکدیگر و همچنین با توجه به
مناطق جغرافیایی خاص ،متفاوت میباشند (Sendich, 2006:
 .)399شکل شهر الگوی فضایی یا نظمدهی عناصر فردی مانند
معابر ،بناها ،کاربریها و همچنین فعالیتهای اقتصادی گروههای
اجتماعی و نهادهای عمومی در محدوده شهری میباشد .به
عبارت دیگر ،فرم یا شکل شهر الگوی فیزیکی کاربری زمین ،توزیع
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جمعیت و شبکههای ارتباطی میباشد (.)Ibrahim, 1997: 3
الگوی شکلگیری شهرها همواره یا به صورت ارگانیک (بدون طرح
قبلی) و یا براساس طرح از پیش تعیین شده ،انجام گرفته است.
ً
ا گر چه طر حهای مدرن شهری امروز غالبا محصول تمدن جدید
میباشد ولی تمدن بشری نمونههایی از شهرهای با الگوهای
از پیش اندیشیده شده در خود تجربه نموده که سابقه برخی از
آنها به هزاران سال پیش از میالد بر میگردد .از مهمترین الگوهای
شهری که با طر حهای از پیش اندیشیده شده شکل گرفتهاند
میتوان به الگوی شطرنجی و شعاعی اشــاره نمود .امــروزه برخی
از شهرها به ویــژه شهرهای بــزرگ به دلیل تنوع الگوهای به کار
رفته در آنها کمتر با الگوی واحــدی شناخته میشوند .این نوع
ً
شهرها معموال با الگوی ترکیبی شناسایی میشوند .به کارگیری
الگوی شهری خاص در مکانها و زمانهای مختلف تابع شرایط
محیطی ،اقتصادی و اجتماعی خود میباشد و به همین خاطر در
مناطق مختلف یک کشور ما شاهد شکلگیری الگوهای متفاوت
شهری هستیم .بر مبنای الگوهای مهم به کار گرفته شده در ایجاد
شهرها ،در ادامه شکلهای مهم شهری رایج ارگانیک ،شطرنجی،
شعاعی ،خطی و ترکیبی به اجمال مورد بررسی قرار میگیرند.
الگوی ارگانیک در طـ�رح شهری شامل نقشهای اسـ�ت که طرح
آن از پیش اندیشیده شده نبوده و تکوین شهر براساس شرایط
طبیعی محل و اتفاقی انجام شده و راهها ،خیابانها و کوچههای
تنگ آن با پیچوخمهایی با هم جوش خوردهاند .ا کثر شهرهای
اروپایی در قــرون وسطی چنین نقشهای داشتند .به مــرور زمان
شســوزی ،زلزله و جنگ ،شهرهای
بر اثــر وقــوع حوادثی چــون آتــ 
موردنظر رو به ویرانی رفتند و به هنگام بازسازی ،سیما و چشمانداز
جغرافیایی خود را بر مبنای نقشه نو تغییر و خود را با نیازهای زمان
سازگار کردند (فرید .)98 :1368 ،در مناطق اسالمی این شکل از
ً
شهرها معموال در درون دیوارهایی شکل میگرفتند و به وسیله
دروازههایی عبورومرور به داخل آنها کنترل میشد (Shirley, 2005:
 .)141به طور کلی در الگوی شهرهای ارگانیک ،نظام سلولی ،تنوع
متعادل ،بهداشت خوب ،روابط نزدیک ،ثبات ،وابستگی متقابل
و رجعت به دنیای طبیعی مورد توجه قرار میگیرد (لینچ:1384 ،
.)75
فرم شهر شطرنجی که از طریق احداث شبکهای از معابر در فواصل
منظم و عمود بر هم شکل میگیرد ،یکی از مرسومترین طر حهای
شهری از پیش اندیشه شده محسوب میشود .به لحاظ تاریخی،
سابقه کــاربــرد ایــن طــرح در شهرسازی به تمدنهای باستانی از
جمله به  2600سال قبل از میالد میرسد و در ساختن شهرهای
مهم ،تمدن دره ایندوس یعنی موهنجدارو و هاراپا به کار گرفته
شده است .از نمونههای دیگر این الگوی شهری در دوره باستان
میتوان به شهر جیزه در مصر ( 2570-2500ق.م) و شهر بابل
(قــرن  17ق.م) کــه توسط حمورابی پــادشــاه بابل ساخته شد،
اشاره کرد .شاید کاملترین الگوی شطرنجی در شهرهای یونانی
(قرن پنجم ق.م) به ویژه در شهرهای استعماری یونانی و در دوره
امپراطوری رومی به خصوص در کستراها مورد استفاده قرار گرفت
.))Stanislawski, 1946

در ایران باستان ،شکل شهرها در دوره سلوکیان و پارتها به تدریج
در پیروی از قواعد و رویههای کمابیش معین استوار شد و برخی از
شهرها به شکل شطرنجی احداث شدند .اغلب این شهرها دارای
دو راه اصلی متقاطع و راهها و کوچههایی به مــوازات آنها بودند.
در دوره ساسانیان شهر جندیشاپور به گونه شطرنجی بنا گردید.
الگوی شطرنجی بعدها در شهرهای نو قــرون وسطی ،شهرهای
ایــدهآل رنسانس و همچنین در بخش جدید شهرهای قدیمی و
توسعه شهرهای استعماری اروپایی به خصوص شهرهای آمریکای
شمالی مورد توجه بوده است (حکمتنیا و قنبری هفت چشمه،
 .)58 :1387امروزه نقشههای شطرنجی را در توپوگرافی همگون
بــدون عارضه جغرافیایی پیاده میکنند .چنین نقشههایی بر
تقسیم و منطقهبندی ساده اراضی مورد اشغال شهر و بر جدایی
اســاســی مــرا کــز اداری ،بــازرگــانــی ،صنعتی و سکونتگاهی از هم
تسهیالتی فراهم میکنند .بنابراین پیاده کردن آن و اداره شهر بر
مبنای چنین نقشهای آسان است (فرید.)112 :1368 ،
طرح شطرنجی میتواند فرمهایی مانند جعبههای تودرتو ،سلسله
مراتب کامل شبکه معابر و همچنین شبکههای مثلثی به صورت
خطوط مورب را در طرح شهری ایجاد نماید (.)Shirley, 2005: 131
در بسیاری از مــوارد ،الگوی شطرنجی با بــرخــورداری از جانمایی
منظم و تقسیم مناسب قطعات زمین شهری_ به دلیل جلوگیری
از هدر رفتن زمین _ به گزینه نخست تبدیل شده و از الگوهای
معمول در بسیاری از شهرهای جهان میباشد (سلطانی:1390 ،
 .)24از نمونههای مشخص امــروزی این چنین الگویی میتوان
به شهرهای لوسآنجلس و سالت لیکسیتی در آمریکا و تورنتو در
کانادا و در کشورمان به شهر سلماس اشاره کرد.
طــرح شعاعی یکی از دیگر الگوهای مهم شکل شهری اســت که
در آن شبکههای ارتباطی اصلی از مرکز به طرف پیرامون منشعب
میشوند .تهیه و تنظیم نقشههای شعاعی و یا دایــرهــای برای
ً
شهرها سابقه تاریخی دارد .در این الگو معموال مرا کز مهم اداری
و شهری در مرکز و فعالیتهای دیگر از جمله محالت مسکونی
در قطاعها و بلوکهای واقــع بین معابر منشعب از مرکز مستقر
میشوند .ا گرچه گسترش شهر به صورت شعاعی باعث خالی ماندن
برخی زمینها در فاصله بین شعاعها میشود ،ولی همین اراضی
بهترین موقعیت را برای فضاهای سبز ،جنگل کاری و پارک فراهم
میآورد .در واقع الگوی شعاعی توسعه متمرکز و فشرده شهر را با یک
مرکز فراهم نموده و حملونقل عمومی را به مرکز شهر میکشاند ،به
گونهای که سبب میشود دسترسی همه شهر و مردم به مرکز شهر
میسر گردد .در این طرح ،مرا کز فرعی در طول شعاعهای منشعب
از مرکز ایجاد میشوند تا خالء دوری از مرکز شهر را تا اندازهای پر کرده
و مشکل تمرکز و استقرار جمعیت ،کاال و خدمات را در مرکز شهر
کاهش دهند .در این طرح ،خیابانهای کمربندی در فواصلی،
شعاعهای منشعب از مرکز را به همدیگر پیوند میدهند .شهرهای
بزرگی چون مسکو ،واشنگتن و پاریس بر مبنای چنین طرحی بنا
نهاده شدهاند.
در ایران در دوره پارتیان و ساسانیان طرح دایره شکل برای شهرها
معمول بود ،به گونهای که مرا کز مهم حکومتی و کاخها را در مرکز
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خود داشــت و سپس فضاهای مسکونی به طور حلقهوار بر گرد
مرکز قرار میگرفتند .این شهرها جنبه دفاعی داشته و دلیل عمده
ساخت چنین شهرهایی عدم امنیت کافی در منطقه بوده است
(فرید .)99 :1368 ،از نمونه مشخص الگوی شهری شعاعی در
ایران امروز میتوان به شهر همدان اشاره نمود.
الگوی شهر خطی نیز تاریخچهای قدیمی دارد .در دوران باستان،
سکونتگاههای بسیاری به صــورت خطی در امتداد جادهها با
اهــداف بازرگانی و تجاری شکل میگرفتند (Furundzic, 2012:
 .)721به مفهوم امروزی این فرم از شکلگیری شهرها نتیجه انقالب
صنعتی است ( .)Shirley, 2005: 120در سال « 1882آرتورسوریای
ماتا» نطریه شهر خطی را در روزنــامــه «ال پروگرسو» در مادرید
به چاپ رساند .آن روزهــا زمان توسعه پیروزمندانه راهآهــن بود،
وسیلهای که مسافت بین شهرها را کاهش داده  ،آنها را به هم
نزدیک کرده و به گسترش سریع شهرها کمک میکرد .راهآهن برای
تسهیل امــور حملونقل در مجتمعهای بــزرگ شهری نیز به کار
گرفته شده بود و به تدریج ترامواهای برقی و قطارهای زیرزمینی نیز
به کار میافتادند .در این موقع بود که سوریا از ساختن «شهرهای
خطی» به شکلی که نوارهای طویل و کمعرضی از ساختمانها در
دو طرف یک مسیر ارتباطی اصلی واقع شوند ،جانبداری میکرد
(اوستروفسکی17 :1387 ،و .)18زمانی که شهرها در امتداد یک
مسیر حملونقل ،مانند رودخانه ،خط راهآهــن ،خطوط ساحلی
و یا در قاعده رشته کوه ساخته میشوند ،الگوی خطی را شکل
میدهند ( .)Sendich, 2006: 399در کشور ما شهرهای زیادی
در امتداد رودهــا ،سواحل و را ههــای اصلی با الگوی خطی شکل
گرفتهاند مثل بندر انزلی ،بندر عباس و ما کو.
در مواردی که یک شهر در فرایند توسعه خود از بیش از یک الگو
استفاده کرده باشد ،تعیین الگوی واحد در چنین شهرهایی دشوار
خواهد بود ،بنابراین این تیپ از شهرها با الگوی ترکیبی شناخته
میشوند .بسیاری از مواقع شهرهای بــزرگ در فرایند گسترش
فیزیکی خود از طر حهای مختلف شهری استفاده میکنند و قادر
به حفظ الگوی شهری واحدی نمیشوند .برای نمونه در حالی
که خیلی از شهرهای بزرگ در بخشهای قدیمی خود دارای بافت
ارگانیک هستند ،در ادامــه توسعه خود در بخشهایی از شهر از
الگوهای مختلف شطرنجی ،شعاعی و یا خطی استفاده میکنند و
به عبارتی دارای الگوی ترکیبی میباشند.
بخشهای قدیمی بسیاری از شهرهای قدیمی و بزرگ در کشور ما
دارای الگوی ارگانیک هستند؛چرا که بیشتر این شهرها در گذشته
به وجود آمدهاند و دارای طرح خاص و از پیش اندیشیده شده
نیستند .ا کثر این شهرها در چهار دهه گذشته صاحب طرح توسعه
شهری (جامع و تفصیلی) شده و به تبع آن خیابانهای جدید بر
بافت ارگانیک آنها تحمیل شده است .در مقابل ،بخشهای جدید
ً
در این شهرها غالبا با طر حهایی از الگوهای شطرنجی ،شعاعی و
یا خطی توسعه یافتهاند .به همین خاطر الگوی امــروزی در این
شهرها ترکیبی از طرحهای مختلف میباشد .شهرهای استانبول،
سئول و توکیو را از نمونههای خارجی و شهرهای تهران ،اصفهان و
تبریز را از نمونههای داخلی این الگو میتوان محسوب کرد.

علیرغم تفکیک الگوهای شهری از همدیگر ،به دلیل اینکه هر
کدام از شهرها دارای مورفولوژی خاص خود هستند ،طر حهای
شهری کمتر به طور کامل در یک شهر به کار گرفته میشوند .با
این وجود ،این الگوها به عنوان خطوط اصلی مطالعه و شناخت
ویژگی شهرهای مختلف میباشند (شکوئی .)535 :1385 ،با توجه
به الگوهای شهری که در باال مورد اشاره قرار گرفت ،پژوهش حاضر
الگوی شکل شهرهای کنونی ایران را در پنج دسته کلی (شهرهای
ارگانیک ،خطی ،شطرنجی ،شعاعی و ترکیبی) مورد مطالعه قرار
میدهد.
 .3روش پژوهش
روش تحقیق کلی در این مطالعه توصیفی_تحلیلی بوده و دادههای
ً
مورد استفاده در آن عمدتا از طریق بررسی اسنادی به دست آمده
و دادههای مربوط به طرح کلی شهرها با مطالعه تصاویر ماهوارهای
کسب گردیده است .با توجه به گسترده بودن حجم کار در این
مطالعه برای دسترسی به تصاویر ماهوارهای از برنامهGoogle Pro
 Earthاستفاده گردیده که امکان اندازهگیری مساحت شهرها را نیز
فراهم میآورد.
ً
همانطور که قبال هم اشاره شد ،با توجه به تعداد زیاد شهرهای
کوچک و سهم پایین جمعیتی آنها و به منظور محدود نمودن حجم
داد ههــا ،در این مطالعه شهرهای پنج هزار نفر به باال (بر اساس
نتایج سرشماری  )1385مــورد بررسی قــرار گرفته اســت .به دلیل
در دسترس نبودن نتایج جمعیتی همه نقاط شهری سرشماری
سال  1390در زمان مطالعه ،به ناچار از نتایج سرشماری  1385به
عنوان آمار جمعیت استفاده گردید .براساس تعریف وزارت کشور
از شهر که مال ک آن برخورداری از نهاد شهرداری است ،از مجموع
 1012نقطه شهر در سال  689 ،1385شهر (68درصد) حداقل دارای
جمعیت پنج هزار نفر و بیشتر بودند که در این تحقیق برای مطالعه
انتخاب شدند .دادههای دیگر مورد استفاده در این بررسی از نتایج
تفصیلی سرشماریهای عمومی سالهای  1335تا  1375مرکز
آمار ایران و اطلس جامع گیتاشناسی 1کسب گردید .برای تحلیل
ً
دادهها از نرمافزار آمــاری SPSSو عمدتا از آزمون  chi-squareبهره
گرفته شده است.
پس از بررسی انواع الگوهای شهری کشور در این پژوهش ،رابطه
متغیرهای مستقل انسانی و محیطی شامل اندازه جمعیت ،نحوه
گسترش فیزیکی شهری (متصل و غیرمتصل بودن توسعه فیزیکی)،
مقدار نرخ رشد ،وسعت محدوده شهری ،ترا کم جمعیت شهری،
ارتفاع و نوع اقلیم منطقهای با متغیر وابسته یعنی الگوهای شکل
شهری مورد آزمون قرار گرفته است.
 .4یافتههای تحقیق
در این مطالعه با توجه به الگوهای شکل شهری ،تصویر ماهوارهای
هر کدام از شهرها به طور جدا گانه مورد بررسی قرار گرفت و براساس
شبکه غالب خیابانی و نحوه بلوک بندی در آن ،طرح کلی شهرهای
پنج هزار نفر به باالی کشور بر مبنای خصوصیات گفته شده در
www.gitashenasi.com
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جدول  1الگوهای غالب شکل شهر ی در شهرهای باالی  5000نفر در ایران به تفکیک طبقات جمعیتی1385 ،
طبقات جمعیتی شهرها

خطی

ارگانیک

شعاعی

شطرنجی

تعداد

)(%

تعداد

)(%

تعداد

)(%

 24999-5000نفر

29

6/6

164

37/4

89

20/3

1

 49999 -25000نفر
 99999-50000نفر
 499999-1000000نفر
 500000تا  1000000نفر
 1000000نفر و بیشتر

0
1
0
0
0

0
1/4
0
0
0

23
7
7
0
0

22/8
10
10/4
0
0

29
24
25
1
0

28/7
34/3
37/3
14/3
0

1
2
6
3
0

30

4/4

201

29/2

168

24/4

جمع

ترکیبی

تعداد

)(%

)(%

تعداد

)(%

100
100
100
100
100
100

0/2

155

35/4

438

1
2/9
9
42/9
0

48
36
29
3
6

47/5
51/4
43/3
42/9
100

101
70
67
7
6

100

13

1/9

277

40/2

689

طرح شهری شطرنجی و خطی به صورت مشترک و در چهار استان
دیگر یعنی استانهای کرج ،قم ،سمنان و یزد که همه در قسمت
حهــای شهری ترکیبی و شطرنجی
مرکزی کشور قــرار دارنـــد ،طــر 
بیشترین تعداد را تشکیل میدهند.
 .4.3نحوه توسعه فیزیکی و الگوی شکل شهرها
یکی از پارامترهایی که در الگوی توسعه شهری مورد بررسی قرار
ً
میگیرد ،الگوی رشد فیزیکی شهرهاست که عمدتا در دو شکل
متصل 1و غیرمتصل 2دستهبندی مـ�یشـ�ونـ�د(Ohls and Pines,
 .)1975در حالی که در شکل توسعه فیزیکی متصل ،رشد شهر
ً
به صورت تقریبا یکپارچه اتفاق میافتد ،در رشد غیرمتصل شهر
به صورت ناپیوسته یا غیر یکپارچه توسعه مییابد و در بسیاری
از موارد با واژه توسعه بیرویه شهری 3شناخته میشود .موقعیت
طبیعی و سیاستهای توسعه شهری از عوامل مؤثر در رشد متصل
یا غیرمتصل شهرها محسوب میشوند .مطالعه حاضر نشان داد
که از  689شهر پنج هــزار نفر به بــاال ،الگوی توسعه فیزیکی 413
شهر (حدود 60درصد) متصل و  276شهر (حدود  )%40غیرمتصل
میباشد.
ا گر الگوی رشد فیزیکی شهرها را براساس طرح غالب شهری آنها
در نظر بگیریم ،نوعی همگرایی بین ایــن دو مشاهده میشود.
به گونهای که توسعه فیزیکی شهرهای با طرح غالب ارگانیک،
ً
شطرنجی ،شعاعی و ترکیبی غالبا به صــورت متصل ولــی بیشتر
شهرهای با طرح غالب خطی دارای الگوی رشد فیزیکی غیرمتصل
هستند (جدول .)2
.4.4نرخ رشد جمعیت و الگوی شکل شهرها
آهنگ رشد جمعیت یکی دیگر از متغیرهایی است که در ارتباط
با الگوهای شکل شهری در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به اینکه برخی از شهرها سابقه زیــادی نــدارنــد ،امکان
محاسبه نرخ رشد برای آنها در دورههای مختلف میسر نگردید .بر
این اساس ،تعداد نقاط شهری مورد بررسی ،مشتمل بر  506شهر
گردید که میزان نرخ رشد جمعیت و رابطه احتمالی آن با الگوی
شکل شهر در این نقاط در سه دوره  20 ،10و  50ساله منتهی به
 1385محاسبه شد .نتیجه بررسی نشان داد که شهرهای با الگوی
Continuous
Discontinuous
Urban sprawl

1
2
3
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قسمت پیشینه بحث ،در پنج دسته ارگانیک ،خطی ،شطرنجی،
شعاعی و ترکیبی شناسایی و دستهبندی شدند .نتایج به دست
آمده نشان میدهد که در میان  689شهر پنج هزار نفر به باال از
نظر الگوی شکل شهری 277 ،شهر ( 40.2درصد) دارای طرح غالب
ترکیبی 201 ،شهر ( 29.2درصد) دارای طرح غالب خطی 168 ،شهر
( 24.38درصد) دارای طرح غالب شطرنجی 30 ،شهر ( 4.35درصد)
دارای طرح غالب ارگانیک و  13شهر (1.9درصد) دارای طرح غالب
شعاعی هستند.
.4.1ابعاد جمعیتی و الگوی شکل شهری در ایران
با توجه به سهم هر یک از الگوهای بیان شده در سطح کشور ،این
سؤال را میتوان مطرح کرد که توزیع این الگوها در طبقات مختلف
جمعیتی شهرها چگونه اســت .جــدول  1پاسخ به این ســؤال را از
طریق تفکیک هر یک از الگوها در طبقات مختلف شهری از لحاظ
تعداد و درصد نشان میدهد .در یک نگاه کلی بیشترین سهم طرح
شهری در شهرهای کوچک زیر  25هزار نفر خطی و در شهرهای
بــاالی  25هــزار نفر ترکیبی میباشد .بیشترین سهم شهرهای با
طرح شطرنجی در بین شهرهای  50تا  500هزار نفر و بیشترین سهم
طرح غالب شعاعی در بین شهرهای  500هزار و یک میلیون نفر
مشاهده میشود .طرح کلی شش شهر باالی یک میلیون نفر نیز
به دلیل تنوع و پیچیدگی طر حهای به کار رفته ترکیبی میباشد.
 .4.2توزیع منطقهای الگوی شکل شهرها
نگاهی به نحوه توزیع استانی الگوهای شهری نشان میدهد که
یک نوع همگرایی منطقهای را میتوان در این الگوها مشاهده
کرد .استانهای کشور در این مطالعه بر حسب بیشترین تعداد
نوع طرح شهری دستهبندی شدند .براساس این دستهبندی که
در تصویر  1نشان داده شده است ،در استانهای ساحلی شمالی
و جنوبی (گیالن ،مــازنــدران ،هرمزگان و سیستانوبلوچستان) و
استان آذربایجان غربی در شمالغربی کشور ،بیشتر شهرها دارای
ً
الگوی خطی هستند .در  15استان که عمدتا در غرب و شرق قرار
دارند (آذربایجان شرقی ،اردبیل ،ایالم ،بوشهر ،خراستان شمالی،
خراسان رضوی و خراسان جنوبی ،کردستان ،گلستان ،چهارمحال
بختیاری ،فارس ،همدان ،زنجان ،کرمانشاه ،لرستان ،کهگیلویه و
بویراحمد) بیشتر شهرها دارای الگوی ترکیبی میباشند و در سه
استان خوزستان ،اصفهان و کرمان بیشتر شهرها دارای طرح
شهری شطرنجی هستند .در سه استان قزوین ،تهران و مرکزی دو

تعداد

جمع

شکل  :1توزیع منطقه ای الگوهای شکل گیری شهرهای ایران برای نقاط شهری باالی  5000نفر
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جدول  -2الگوی رشد فیزیکی بر حسب طرح شهری در نقاط شهری باالی  5000نفر در ایران1385 ،
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طرح شهری

توسعه متصل

جمع

توسعه غیر متصل

تعداد

()%

تعداد

()%

تعداد

()%

ارگانیک

23

76/67

7

23/33

30

100

خطی

89

44/28

112

55/72

201

100

شطرنجی

129

76/79

39

23/21

168

100

شعاعی

10

76/92

3

23/08

13

100

ترکیبی

162

58/48

115

41/52

277

100

جمع

413

59/94

276

40/06

689

100

شطرنجی بــرای هر سه دوره دارای باالترین نــرخ رشــد بودهاند.
پس از آن شهرهای با الگوی خطی دارای نرخ رشد بیشتر (باالتر از
میانگین) هستند .در مقابل شهرهای با الگوی ارگانیک ،کمترین
میزان نرخ رشد را دارند.
نــرخ رشــد در شهرهای با الگوهای شعاعی و ترکیبی تا حــدودی
مشابه هم و اندکی کمتر از میانگین بوده است (تصویر  .)2در این
نمودار همچنین روند تغییرات رشد جمعیت شهرها در سه دوره
یادشده نشان داده شده است .با گذشت زمان سهم شهرهای با
نرخ رشد باال ،رو به کاهش و سهم شهرهای با نرخ رشد منفی و یا

پایین در حال افزایش است که به مفهوم کاهش آهنگ نرخ رشد
جمعیت شهری در دورههای اخیر بوده است.
.4.5وسعت محدوده شهری و الگوی شکل شهرها
الگوهای به کار رفته در توسعه شهرها ،در مقدار محدوده مورد
اشغال آنها تأثیر میگذارد .برای این منظور محدوده  566شهری
که مساحت آنها در دسترس بود ،در شش طبقه کمتر از  200هکتار،
بین  200و  499هکتار 500 ،تا  999هکتار ،هزار تا  4999هکتار ،پنج
هزار تا  9999هکتار و باالتر از 10هزارهکتار تقسیمبندی شدند که
میتواند بیانگر شهرهای خیلی کوچک ،کوچک ،متوسط ،بزرگ

.4.6ترا کم شهری و الگوی شکل شهرها
شهرها در فرایند توسعه خود با ترا کمهای متفاوتی مواجه میشوند.
به منظور شناسایی خصوصیات ترا کمی الگوهای شهری ،در این
مطالعه بر حسب وسعت محدوده و جمعیت سال  1385شهرها،
میزان ترا کم ناخالص آنها محاسبه گردید .نتیجه این بررسی در
جــدول  4نشان داده شده اســت .ترا کم ناخالص در چهار دسته
کمتر از  50نفر در هکتار ،بین  50تا  99نفر در هکتار 100 ،تا  149هکتار
و  150نفر تا  300نفر در هکتار طبقهبندی شدند.
بــراســاس جــدول  ،4از مجموع  566شهری کــه تــرا کــم ناخالص
آنها محاسبه شد 245 ،شهر (43درصــد) کمتر از  50نفر در هکتار،
 251شهر (44درصــد) بین  50و  99نفر در هکتار 56 ،شهر (حدود
ً
نهدرصد) بین  100و  149نفر در هکتار و نهایتا  14شهر ( 2/5درصد)
بیش از  150نفر در هکتار ترا کم دارنــد .به لحاظ الگوی شهری،
بیشتر شهرهای با الگوی ارگانیک و خطی دارای ترا کم کمتر از 50
نفر و اغلب شهرهای با الگوهای شطرنجی ،شعاعی و ترکیبی بین 50

و خیلی بزرگ باشد .جدول  3الگوهای شهری کشور را بر حسب
وسعت آنها نشان میدهد.
براساس جدول  ،3تعداد  165شهر دارای محدوده با وسعت کمتر
از  200هکتار 193 ،شهر دارای وسعت بین  200و  499هکتار 89 ،شهر
دارای وسعت بین  500تا  999هکتار 97 ،شهر دارای وسعت هزار
تا  4999هکتار 13 ،شهری دارای وسعت پنج هزار تا  9999هکتار و
ً
نهایتا نه شهر بیش از 10هزار هکتار هستند .به لحاظ شکل شهری،
الگوی ارگانیک بیشتر در شهرهای خیلی کوچک و الگوی خطی
ً
عمدتا در شهرهای خیلی کوچک و کوچک مشاهده میشود .از
طرف دیگر الگوی شطرنجی اغلب در ترکیبی از شهرهای کوچک و
شهرهای بزرگ زیر پنج هزار هکتار یافت میشود و الگوی شعاعی
محدود به شهرهای بزرگ میشود .الگوی ترکیبی به دلیل کثرت
در اغلب گروههای شهری مشاهده میشود؛ به ویژه همه شهرهای
باالی 10هزار هکتار دارای چنین الگویی هستند.

5.00
4.00

نرخ رشد به درصد

3.00
2.00
1.00

رشد شهری

شطرنجی

کشور

خطی

نرخ رشد  10ساله ()1375-85

نرخ رشد  20ساله ()1365-85

-1.00

نرخ رشد  50ساله ()1335-85

شکل  :2نرخ رشد جمعیت شهری بر حسب الگوهای شکل شهری ایران در سه دوره  20 ،10و  50ساله منتهی به 1385
جدول 3الگوی شکل شهر و وسعت نقاط شهری باالی  5000نفر در ایران
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کمتر از 200
هکتار

 200تا 499
هکتار

 500تا 999
هکتار

 1000تا  4999هکتار

 5000تا 9999
هکتار

 10000هکتار و
بیشتر

جمع

ارگانیک

18

6

1

1

0

0

26

خطی

47

59

22

10

1

0

136

شطرنجی

35

49

22

36

2

0

144

شعاعی

1

0

0

6

5

0

12

ترکیبی

64

79

44

44

5

9

245

جمع

165

193

89

97

13

9

566
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میانگین نرخ

شعاعی

ترکیبی

ارگانیک
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کــمــتــر از  50نــفــر در
هکتار

99-50
نفر در هکتار

100 - 149
نفر در هکتار

 150نفر و بیشتر
در هکتار

جمع

ارگانیک

18

5

2

1

26

خطی

75

44

16

4

139

شطرنجی

51

72

17

4

144

شعاعی

3

6

3

0

12

ترکیبی

98

124

18

5

245

جمع

245

251

56

14

566
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جدول  5الگوی شکل شهر و سطوح ارتفاعی نقاط شهری باالی  5000نفر در ایران1385 ،
پایین تر از
سطح دریا

صفر تا
 100متر

 101تا
 500متر

 501تا
 1000متر

ارگانیک

2

2

2

4

11

خطی

22

31

20

21

47

45

ترکیبی

8

45

14

41

77

68

24

شطرنجی

0

17

14

24

56

48

8

168

شعاعی

0

1

2

1

4

5

0

13

جمع

32

96

52

91

195

174

48

689
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8

1
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 1001تا
 1500متر

 1501تا
 2000متر

 2000متر و
بیشتر

اقلیم
صحرایی

اقلیم نیمه
صحرایی

اقلیم خشک
ساحلی

اقلیم
کوهستانی

اقلیم
مدیترانه ای

اقلیم خزری

جمع
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ارگانیک

5

10

1

2

8

4

30

خطی

17

55

13

15

60

41

201

شطرنجی

29

83

4

6

43

3

168

شعاعی

3

3

0

1

5

1

13

ترکیبی

41

81

13

14

95

33

277

جمع
درصد

95

232

31

38

211

82

689

13/8

33/7

4/5

5/5

30/6

11/9

100

و  99نفر در هکتار ترا کم دارند.
.4.7ارتفاع نقاط شهری و الگوی شکل شهرها
با توجه به نقش عوامل طبیعی در شکلگیری الگوهای شهری،
خصوصیات دو متغیر ارتفاع و اقلیم منطقهای شهرها در این
مطالعه بررسی گردید .برای این منظور ارتفاع شهرها در هفت گروه
پایینتر از سطح دریا ،یک تا  100متر 101 ،تا  500متر 501 ،تا هزار
متر 1001 ،تا  1500متر 1501 ،تا دوهزار متر و بیشتر از آن دستهبندی
شدند .جدول  5الگوی شکل شهرها را بر حسب ارتفاع نشان
میدهد.توزیع الگوهای شهری از لحاظ ارتفاع به این صورت
است که اغلب شهرهای ارگانیک ،شطرنجی و شعاعی در ارتفاع
هزار تا دوهزار متر قرار دارند ،در حالی که شهرهای خطی و ترکیبی
دارای توزیع متوازنتری در همه سطوح ارتفاعی هستند.

.4.8اقلیم منطقهای و الگوی شکل شهر
بــر مــبــنــای اطــلــس جــامــع مــؤســســه جــغــرافــیــایــی و کــارتــوگــرافــی
گیتاشناسی ،اقلیم غالب منطقهای شهرهای پنج هزار نفر به باالی
کشور در شش تیپ اقلیمی (اقلیم صحرایی ،نیمه صحرایی ،خشک
ساحلی ،کوهستانی ،مدیترانهای و معتدل خــزری) دستهبندی
شــدنــد .نتایج یافتهها نشان داد کــه  95شهر (13/8درصــــد)
دارای اقلیم صحرایی 232 ،شهر (33/7درصد) دارای اقلیم نیمه
صحرایی 31 ،شهر (4/5درصــد) دارای اقلیم خشک ساحلی38 ،
شهر (5/5درصد) دارای اقلیم کوهستانی 211 ،شهر (30/6درصد)
دارای اقلیم مدیترانهای و  82شــهــر(11/9درصــد) دارای اقلیم
معتدل خزری میباشند .جدول  6الگوی شهرها را براساس اقلیم

جدول  7نتایج آزمون کای اسکوار بین الگوهای شهری در ایران و متغیرهای انتخابی برای نقاط شهری باالی  5000نفر
نام متغیر
جمعیت نقاط شهری
نحوه توسعه فیزیکی
نرخ رشد جمعیت شهری  50ساله ()35-85
نرخ رشد جمعیت شهری 20ساله ()65-85
نرخ رشد جمعیت شهری 10ساله ()75-85
وسعت شهر
ترا کم شهری
ارتفاع نقاط شهرها
اقلیم منطقه ای

مقدار کای اسکوار
)(X2

درجه آزاد
)(df

سطح معنی داری
)(sig

رابطه پیرسون/اسپیرمن
)(R

158/55
45/68
29/80
43/04
29/28
151/21
29/56
49/75
60/45

20
4
16
16
16
20
12
24
20

0.000
0.000
0.019
0.000
0/022
0.000
0.003
0.002
0.000

0/31
0/186
0/137
0/167
0/132
0/26
0/15
0/112
- 0/11
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غالب منطقهای نشان میدهد.
 .5تحلیل یافتهها
در این قسمت رابطه احتمالی عواملی که وضعیت آنها در ارتباط
با الگوهای شکل شهری در ایران توصیف گردید ،تحلیل میشود.
برای تحلیل متغیرهای مورد مطالعه از آزمون خیدو یا کای اسکوار
استفاده شده است .جدول  7نتایج کلی این آزمون را در رابطه با
عوامل یادشده نشان میدهد.
یتــوانــد در نحوه اســتــقــرار و
بــا توجه بــه اینکه حجم جمعیت مــ 
شکلگیری شهرها تأثیرگذار باشد ،در این مطالعه ارتباط جمعیت
سرشماری سال 1385کشور برای نقاط شهری باالی پنج هزار نفر
با الگوی شکلگیری شهرها مورد آزمون قرار گرفت .برای این منظور
جمعیت شهرها در شش گروه دستهبندی شدند .نتیجه آزمون
کای اسکوار با سطح معنیداری ( )sig=0.000حا کی از ارتباط قوی
بین تعداد جمعیت با الگوی شکل شهرهاست .به این مفهوم که
شهرهای با اندازه جمعیتی کوچکتر (کمتر از  25هزار نفر و تا حدودی
شهرهای  25تا  50هزار نفر) گرایش به الگوهای شهری ارگانیک و
خطی دارند و در مقابل شهرهای بزرگتر از  50هزار نفر بیشتر ،گرایش
به داشتن الگوی شهرهای شطرنجی ،ترکیبی و شعاعی دارنــد.
این موضوع میتواند قابل درک باشد به این صورت که شهرهای
ً
کوچکتر به ویژه شهرهای زیر  25هزار نفر که ا کثرا در نتیجه تبدیل
نقاط روستایی به شهر به وجود آمدهاند ،کمتر فرصت برنامهریزی
داشتهاند .در مقابل شهرهای متوسط و بزرگتر طی چند دهه
گذشته شاهد اجرای طرحهای توسعه شهری در قالب طرح جامع
و تفصیلی بودهاند .این امر به توسعه و گسترش الگوهای منظمتر
شطرنجی و شعاعی و یا ترکیبی از آنها منجر شده است.
یکی از عوامل مؤثر در شکلگیری الگوی شهر ،نحوه گسترش فیزیکی
شهر میباشد .آزمون کای اسکوار بین این دو متغیر برای شهرهای
بــاالی پنج هــزار نفر در سطح کشور با توجه به سطح معنیداری
( )sig=0.000وجود رابطه بین آنها را نشان میدهد .مفهوم این
رابطه به این صورت میتواند بیان شود که شهرهای با الگوی غالب
شطرنجی ،شعاعی و ترکیبی که اغلب در جریان توسعه خود در چند
دهه گذشته از طر حهای توسعه شهری برخوردار بودهاند ،گرایش
به توسعه فیزیکی پیوسته و یکپارچهتری دارند .در مقابل الگوهای

ارگانیک و خطی که در جریان شکلگیری خود بیشتر تحتتأثیر
شرایط طبیعی محل بودهاند ،تمایل به گسترش فیزیکی غیرمتصل
و گسسته دارند.
سرعت رشد جمعیت از دیگر عواملی است که احتمال اثرگذاری
بر شکل شهری دارد .با توجه به وجود آمار جمعیت نقاط شهری
در دورههای مختلف ،متغیر نرخ رشد جمعیت نقاط شهری برای
سه دوره  20 ،10و  50ساله منتهی به سال  1385از نظر میزان نرخ
رشد جمعیت محاسبه ،دستهبندی و سپس رابطه آنها با الگوهای
شکل شهری مورد بررسی قرار گرفت .نتیجه آزمــون کای اسکوار
برای سه دوره فوق با سطح معنیداری ()sig=0.000( ،)sig=0.019
و ( )sig=0.022حا کی از رابطه بین نرخ رشد جمعیت و الگوی شکل
شهرهاست .نحوه رابطه بدینگونه است که شهرهای با الگوی
ارگانیک ،گرایش به نرخ رشد پایینتری دارند ،در حالی که شهرهای
با الگوهای شطرنجی و خطی تمایل به نرخ رشد باالتری دارند .بعد
از شهرهای شطرنجی و خطی ،شهرهای با طرح شعاعی و ترکیبی
در درجات بعدی اهمیت از نظر میزان نرخ شهری هستند .نکته
گفتنی در این بررسی آن است که آهنگ نرخ رشد با گذشت زمان
برای همه الگوهای شهری مختلف در حال کاهش میباشد که
این امر را میتوان در راستای روند کلی کاهش نرخ رشد طبیعی
جمعیت از اواخر دهه  1360به این طرف در رابطه دانست.
تأثیری که الگوی شهر میتواند بر وسعت محدوده شهری داشته
باشد ،از جمله موضوعاتی بود که در پژوهش حاضر بررسی گردید.
برای این منظور ابتدا وسعت موجود نقاط شهری با استفاده از ابزار
مساحتسنج سیستم اطالعاتی گوگل ارث پرو اندازهگیری و سپس
دستهبندی گردید (جدول .)6در مرحله بعد رابطه الگوهای شهری
با اندازه مساحت شهرها مورد آزمون قرار گرفت .نتیجه داده شده،
نشان دهنده رابطه قوی با سطح معنیدار (( sig=0.000بین دو
متغیر الگوی شهر و وسعت محدوده شهری میباشد.
نتیجه آزمون حا کی از آن است که شهرهای با الگوی طرح خطی
ً
ارگانیک و خطی عمدتا با مساحتهای کوچکتر و کمتر از 500
هکتار در رابطهاند ،در حالی که شهرهای با الگوی شعاعی اغلب
با مساحتهای بزرگتر از هــزار هکتار گرایش دارنـــد .شهرهای با
طر حهای شطرنجی و ترکیبی هم با مجموعهای از مساحتهای
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میتوان با طبیعت و وضعیت توپوگرافی منطقهای نیز در رابطه
دانــســت ،چــرا که گسترش شهرها در مناطق ساحلی بیشتر در
امتداد خط ساحل دریا و یا رودخانه اتفاق میافتد؛ در حالی که در
مناطق خشک و نیمه خشک اغلب به دلیل فراوانی زمین هموار،
امکان پیاده شدن طرح منظم شطرنجی بیشتر امکانپذیر است.
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مختلف شهری در ارتباطند .شهرهای با وسعت خیلی بزرگ (بیش
از 10هزار هکتار) گرایش به طرح شهری ترکیبی دارند.
بــرای بــررســی ارتــبــاط تــرا کــم جمعیت بــا الگوهای شــهــری ،ترا کم
ناخالص شهرها از طریق تقسیم جمعیت به کل وسعت محدوده
شهری به دست آمد که با توجه به تنوع آن در نقاط شهری کشور
در چهار گروه دستهبندی شدند (جدول  .)4آزمون خیدو با سطح
معنیداری ( )sig=0.003ارتباط این دو متغیر را نشان داد .به
ً
طوری که شهرهای با الگوی ارگانیک و خطی عمدتا با ترا کمهای
پایین به خصوص کمتر از  50نفر در هکتار همخوانی دارنـــد .در
حهــای شهری شطرنجی ،شعاعی و ترکیبی اغلب با
مقابل ،طــر 
ترا کمهای باالتر ( 50تا  99نفر در هکتار) گرایش دارند .این موضوع
میتواند بر میزان مصرف زمین توسط شهرها تأثیر داشته باشد.
در ایــن مطالعه رابطه احتمالی دو متغیر ارتــفــاع و نــوع اقلیم با
الگوهای شهری نیز مــورد بررسی قــرار گرفت .با توجه به سطح
معنیداری ( )sig=0.002بین ارتفاع و الگوی شکل شهرها و سطح
معنیداری( )sig=0.000بین نوع اقلیم منطقهای و الگوی شکل
شهرها ،این رابطه تأیید میشود .به این صورت که شهرهای با
ً
سطوح ارتفاعی کمتر به ویژه در ارتفاعات پایینتر از سطح دریا غالبا
دارای الگوی خطی هستند .در مقابل شهرهای با ارتفاع باالتر (بین
هزار و دوهــزار ) گرایش به الگوهای ارگانیک ،شطرنجی و شعاعی
دارنـــد .الگوی ترکیبی نیز دارای توزیع متوازنتر در همه سطوح
ارتفاعی میباشد.
ارتباط بین الگوی شکل شهر و نوع اقلیم غالب منطقهای مورد
تأیید قرار گرفت .به عنوان نمونه در حالی که الگوی خطی توسعه
شهری به نسبت سهم خود بیشتر در اقلیم منطقه خزری و خشک
ً
یشــود ،الگوی شطرنجی عمدتا در مناطق
ساحلی مشاهده مــ 
خشک و نیمه خشک بخشهای مرکزی کشور مشاهده میشود.
الگوهای ترکیبی ،ارگانیک و شعاعی توزیع بالنسبه متوازنتری
در بین اقلیمهای مختلف منطقهای دارنــد .این ارتباط را بیشتر

 .6نتیجهگیری
با هدف شناخت بیشتر تحوالت شهری ایران در نیم قرن اخیر و
به منظور شناسایی کلی الگوهای شهری شکل گرفته در اثر این
تحوالت ،پژوهش حاضر تالش نمود از طریق مطالعه نقشههای
موجود شهرهای باالی پنج هزار نفر ،الگوهای توسعه کالبدی و
خصوصیات کلی آنها را در سطح کشور ،برای اولین بار طبقهبندی
نماید .الــگــوی غالب شکل شهرها بــراســاس شبکههای اصلی
خیابانی ابتدا در پنج گروه (ارگانیک ،خطی ،شطرنجی ،شعاعی و
ترکیبی) دستهبندی شدند و سپس رابطه این الگوها با متغیرهای
جمعیتی ،شیوه توسعه فیزیکی ،الگوی رشد جمعیت ،وسعت
محدوده شهری ،ترا کم جمعیت ،ارتفاع از سطح دریا و نوع اقلیم
منطقهای با استفاده از آزمون خیدو مورد آزمون قرار گرفت .با توجه
به خصوصیات شناسایی شده بــرای هر کــدام از الگوهای شکل
شهری ،حاصل کار در یک مدل پیشنهادی در تصویر  3عرضه
میشود.
جمعبندی کلی تحلیل آزمون خیدو حا کی از آن است که الگوی
شکل ارگــانــیــک ،بیشتر بــا شهرهای بــا ابــعــاد جمعیتی پایین و
وسعت کوچکتر ،توسعه فیزیکی متصل ،کمترین میزان نرخ رشد
شهری ،ترا کمهای پایینتر ،ارتــفــاع بــاالی هــزار متر و اقلیمهای
نیمه صحرایی و مدیترانهای هماهنگی نشان میدهد .از سوی
دیگر الگوی خطی اغلب در شهرهای با ابعاد جمعیتی و وسعت
ً
نسبتا کوچک ،توسعه غیرمتصل ،ترا کمهای متوسط ،نرخ رشد
باالی میانگین ،ارتفاع کمتر از  500متر و اقلیم غالب خزری یافت

شکل  3مدل پیشنهادی مشخصات غالب الگوهای رشد شهری در نقاط شهری باالی  5000نفر در ایران
میسان رشد

وسعت محدوده

تراکم جمعیتی

جمعیت شهری

شهری

(ناخالص)

میسان ارتفاع

اغلة شهرهای
کًچک

تراکم پاییه
(کمتر از  01وفر
در هکتار)

ارتفاع  0111تا
 0111متر

ویمه صحرایی/
مدیتراوهای

تراکم متًسط
ي زیاد (تاالی
 01وفر در هکتار)

ارتفاع خیلی کم
تا کمتر از
 011متر

اقلیم خسری

ارتفاع تاالی
 0111متر

صحرایی /ویمه
صحرایی

اقلیم مدیتراوه ای
مدیتراوهای /ویمه
صحرایی /صحرایی

توزیع استانی
(منطقه ای)

شیوه توسعه
فیسیکی

الگوی ارگانیک

شهرهای کًچک

-

تًسعه متصل

کمتریه میسان
ورخ رشد

الگوی خطی

شهرهای کًچک

استانهای ساحلی
در شمال ي
جىًب

تًسعه
غیر متصل

رشد جمعیتی
تاالی میاوگیه

شهرهای کمتر از
 011هکتار

الگوی شطرنجی

شهرهای
متًسط  /تسرگ

استانهای مرکسی
ي جىًب غرتی

تًسعه متصل

تیشتریه
ورخ رشد

شهرهای متًسط
 011-011هکتاری

تراکم متًسط
ي زیاد (تاالی
 01وفر در هکتار)

شهرهای تسرگ

استانهای ياقع در
مرکس کشًر

تًسعه متصل

تیشتریه
ورخ رشد

شهرهای متًسط
 011-011هکتاری

تراکم متًسط
ي زیاد (تاالی
 01وفر در هکتار)

ارتفاع تاالی
 0111متر

استانهای غرتی/
شمالغرتی/شرقی

تًسعه متصل

اودکی کمتر از
میاوگیه ورخ رشد

شهرهای تسرگ ي
خیلی تسرگ

تراکم متًسط
ي زیاد (تاالی
 01وفر در هکتار)

ارتفاع تاالی
 0111متر

بعد جمعیتی

الگوی شعاعی

الگوی ترکیبی

شهرهای متًسط/
تسرگ ي خیلی
تسرگ

نوع اقلیم

ً
میشود .در حالی که الگوی شطرنجی ،ا کثرا با شهرهای با جمعیت
و وسعت متوسط ،توسعه فیزیکی متصل ،بیشترین میزان نرخ رشد
جمعیت ،ترا کمهای متوسط و بیشتر و ارتفاع باالی هزار متر و اقلیم
صحرایی و نیمه صحرایی هماهنگی نشان میدهد ،الگوی شعاعی
بیشتر با شهرهای با ابعاد جمعیتی و وسعتی بزرگتر ،الگوی فیزیکی
ً
متصل ،نرخ رشد تقریبا متوسط ،ترا کمهای باالتر ،ارتفاع باالی
ً
هزار متر و اقلیم مدیترانهای در ارتباط میباشد .نهایتا الگوی شکل
ترکیبی که بیشترین تعداد را داراست ،بیشتر با دامنهای از شهرهای
متوسط ،بزرگ و خیلی بزرگ از لحاظ جمعیت و وسعت ،گسترش
ٌ
فیزیکی متصل ،نرخ رشد نسبتا پایین با ترا کمهای متوسط و باال،
ارتفاع باالی هزار متر و اقلیم مدیترانهای ،نیمه صحرایی و صحرایی
هماهنگی نشان میدهد.
با توجه به گستردگی حجم کار ،نتیجه مطالعه حاضر به عنوان ارائه
تصویری کالن از الگوهای شهری شکل گرفته در چند دهه گذشته
محسوب میشود .قدر مسلم مطالعات تکمیلی به ویژه شناخت
علل و عــوامــل دخــیــل در شکلگیری ایــن الگوها و بررسیهای
منطقهای در این رابطه ،نسبت به شناخت بیشتر سیاستهای
برنامهریزی شهری و مشکالت شهری منتج از ایــن سیاستها
کمک خواهد کرد.
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