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  هاي رشد كالبدي توسعه آتي شهر سقز با تأكيد بر شاخص-تحليل فضايي

   هوشمند شهري با استفاده از مدل آنتروپي شانون
  

  )ريزي شهري دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي دكتري برنامه(حيدرياكبر 
heydariakbar@gmail.com  

  چكيده 

ريزان شهري را به سمت اتخاذ راهبردهايي جديد از  برنامه، مشوش شهرهاي حل مشكل توسعه
جمله رشد هوشمند سوق داد، كه در آن بر جلوگيري از پراكنده شدن شهر و تخصيص فضا به ساير 

كالبدي  -رو، هدف تحقيق حاضر تحليل فضايي از اين. شودها در بخش فشرده شهر تأكيد ميكاربري
در . هاي رشد هوشمند شهري و مدل آنتروپي شانون استتوسعه آتي شهر سقز با استفاده از شاخص

هاي متفاوت آماري اقدام  گانه شهر سقز در سال22اين راستا ابتدا به تبيين جمعيت و مساحت محالت 
د و با تقسيم ش مورد مطالعه ي  سپس اين ميزان افزايش در هر دوره بر كل مساحت محدوده،گرديد

در نهايت با . دست آمد هب )Pi(محاسبه مساحت منطقه مسكوني به كل مساحت ساخته شده ميزان 
هاي رشد دهي به شاخصاستفاده از فرمول ضريب آنتروپي، ارزش عددي آن محاسبه شد و با وزن

عه آتي شهر هوشمند از منظر شهروندان در قالب چهار الگوي توسعه كالبدي، الگوي بهينه جهت توس
 به 1335در سال )  محله1( هكتار 7/33نتايج نشان داد كه مساحت شهر سقز از . سقز انتخاب گرديد

 ارزش ضريب آنتروپي محاسبه بيشينه. رسيده است1391در سال )  محله22(هكتار  432/1642بيش از 
همچنين از ميان . توسعه مشوش و غير هوشمند شهر سقز را در سطح بااليي نشان داد) 980/2(شده 

اي و  مراكز ناحيه-اي همراه با محورساخت دو هسته(چهار الگوي كالبدي مورد بررسي، الگوي چهارم 
 امتياز به عنوان الگوي مناسب جهت 81، با كسب )امتياز كمينه 1 و بيشينه 4(دهي پس از وزن) ايمحله

مربوط به % 56اضافه شده به شهر، هاي زمين% 100از سويي ديگر از . شدتوسعه آتي شهر انتخاب 
ايت راهكارهاي الزم از جمله در نه. مربوط به گسترش افقي شهر بوده است% 44رشد جمعيت و 

  .ارائه گرديد... اي و فضاهاي باز شهري و از بين بردن تضاد ناحيهاحياي
  . كالبدي، رشد جمعيت، توسعه هوشمند، شهر سقز-فضايي: ها كليدواژه
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   مقدمه

ـامطلوب    -فضاييتوسعه    كالبدي شتابان و ناموزون شهرهاي ايران در چند دهه اخير آثار و پيامـدهاي ن
ـاني  هاي گـزاف حمـل و نقـل و خـدمات          هزينه. اجتماعي، اقتصادي و كالبدي را به دنبال آورده است         رس

اعي، هاي مادي و اجتماعي در شهر، تشديد جـدايي گزينـي اجتمـ          شهري، اتالف انرژي، هدر دادن سرمايه     
تـرين   هويتي اجتماعي و ناپايـداري از مهـم   تخريب محيط زيست، عدم زيبايي و انسجام محيط شهري، بي         

 ).20: 1381شماعي، (آيد  كالبدي به حساب مي-مشكالت شهرها در بحث توسعه نامطلوب فضايي
ـاربري  الگـو ريزي اشاره دارد كه  توان گفت رشد هوشمند به اصولي از توسعه و عمليات برنامه          مي ي ك

گيـرد كـه    شماري را در بر مـي     هاي بي  استراتژي ،اين روش . ثر را ايجاد كرده است    زمين و حمل و نقل مؤ     
رشـد  . نتايج آن دسترسي بيشتر، الگوهاي كاربري اراضي كارآمدتر و سيستم حمل و نقـل چندگانـه اسـت    

هاي مختلـف مـورد     وهاين رشد از جانب گر    .  يك روش پيشنهادي براي اصالح پراكندگي است       ،هوشمند
ـا  » پراكنـدگي «تـوان گفـت كـه    در مقابل مي). Litman, 2005: 21(حمايت قرار گرفته است  توسـعه  «ي

به معناي رشد سريع و پراكنده نواحي متروپل و حتي شهرهاي كوچك است كه در برخي موارد                  ،»شمشو 
     گـردد،  ح به اواسط قرن بيستم باز مي كاربرد اين اصطال  . شودشهرها كشيده مي   تا نواحي روستايي يا مرز ده
ها، بسط فـضاهاي شـهري در        شخصي و توسعه سيستم بزرگراه     خودرورويه از   زماني كه در اثر استفاده بي     

  ). Hess, 2001: 4(آمريكا رونق گرفت 
ـاي  جـويي ي كشورها به داليل مختلف از جملـه، صـرفه         با توجه به نقش محوري شهرها در توسعه        ه

، صنعت، تراكم و تمركز از گذشته تا حال، كالبد و محتوا، كاركرد، انـدازه و شـكل شـهر را            ناشي از مقياس  
ـاي افالطـون و مدينـه     ( قرن قبل از ميالد      5 دست كم پردازان از   پايان فيلسوفان و نظريه   بايد دغدغه بي   يوليت

ـاس مـ        فاضله فارابي تا شهر خداي اگوستين قديس در توصيف بيت          ـاي توم ـال    المقـدس و اتوپي ور در س
  ).18: 1387، ديگرانرهنما و (تا عصر حاضر دانست ) 1561

ـان در شـهرها و تـداوم ايـن     60رشد فزاينده جمعيت شهرنشين و اسكان بيش از      درصد جمعيت جه
ـال       . كنداندازهاي شهري مواجه مي    كره زمين را بيشتر با چشم      روند، آينده   2025اين فضاهاي برگزيده تا س

ـان را در خـود         75 كه بيش از     ، ميليارد نفر جمعيت خواهند داشت     5ميالدي افزون بر      درصد جمعيت جه
 كالبدي شهرها، باعث از     ي  اين فرايند عظيم شهرنشيني با محوريت ماشين، ضمن توسعه        . جاي خواهند داد  
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هاي غير قابل جبران بر محيط زيـست شـهرها شـده اسـت      هاي كشاورزي و تحميل هزينه    بين رفتن زمين  
  ). 2: 1390 و همكاران، ضرابي(

ـاي مختلـف رشـد                )2012( و همكاران    1شي  اشكال مختلف توسعه شهر را به عنوان پاسخي به الگوه
2ليان يون گانگ  "اي شهر   شهري در مناطق حاشيه   

 چين مورد بررسي قرار دادنـد و شـش الگـوي رشـد              "
ـايج  .  تحليـل نمودنـد    GISستم  هاي سي  با استفاده از قابليت    2008 تا   2000هاي  شهري را در فاصله سال     نت

اي دارد و انتشار شهر از يـك رونـد          تحقيق آنان نشان داد كه الگوي رشد شهري، گرايش به توسعه حاشيه           
  ). 425 :2012(كند افزايش و كاهش تمركز به صورت گسسته پيروي مي

اي در  طقـه  من ي  هاي توسـعه  رشد هوشمند شهري را در چارچوب سياست      ) 2012( و همكاران    3خمر
هاي مورد بررسي در اين تحقيق      شاخص. اندكيد بر شهر سقز مورد بررسي قرار داده       مناطق مرزي ايران با تأ    

توان در قالب جداافتادگي مراكز جمعيتي از نقاط حياتي اجتماعي و اقتصادي شهر، فرهنـگ مرسـوم                 را مي 
ـاي قـومي    يافته بر اساس آمـوزه     هاي شهرنشيني القا  روندان، ويژگي شه  و مـذهبي شـهروندان و قـدرت         ه

نتايج اين تحقيق نشان داده است كه كمترين و بيشترين ميزان تغييرات كاربري             . اي بيان نمود  تبادالت منطقه 
ـاي كـشاورزي و باغچـه       به ترتيب مربوط به كاربري     ،1984-2011اراضي شهر سقز در طي دوره        ـا   ه اي ب

  ).28 :2012(بوده است % 40هاي مسكوني با و كاربري% 4/1

گيري رشد هوشمند شهري را در كنترل رشد سـريع و            فكري شكل  ي  شالوده) 1389 ( و همكاران  دلير
ـان           ـابي مجـدد   نامنظم شهرهاي بزرگ، فائق آمدن بر مشكالت مسكن شهروندان، پـراكنش، پخـش و مك ي

ـاي  سـكونتگاه  "گيـري هاي اقتصادي از شهرهاي بزرگ به شهرهاي جديد و جلوگيري از شـكل            فعاليت ه
  ).14: 1389(دانند  مي"غيررسمي

دارد كه طبق فرض اساسي ديدگاه رشد هوشمند شهري، توزيع متناسـب  چنين بيان مي  ) 1381(زياري  
 ضمن حفظ محيط زيست، باعث استفاده كمتر از خودرو براي حمـل و              "شكل فشرده شهر  "ها و   كاربري
4 شهر اكولوژيك  "  و "شهر پايدار "اين ديدگاه با مباني نظري      . شودنقل مي 

 همخواني دارد كه در آن تلفيق      "

                                                 
1- Shi 

2- Lianyunggang city 

3- Khammar 

4- Shi, Y and et al, 2012 
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ـاري،  (باشد سو مي ت طراحي دسترسي پياده، همهاي مسكوني و اشتغال با اولوي    بريكار از ). 381: 1381زي
ـابي          ي  مسألهتوان  شد، مي  درآمد بيان مي   مجموع آنچه در باال به عنوان پيش       ـلي تحقيـق حاضـر را ارزي  اص

وشمند شهري در توسعه آتي شهر سقز با استفاده از الگوهاي تـراكم جمعيـت               كارهاي رشد ه  اصول و راه  
  . دانست
 منجر به ايجاد ، فضاييي توان گفت، در سراسر جهان، رشد شهري در هر دو بعد جمعيت و توسعه        مي
ـاهيِ         سكونتگاه. اندازهاي ثانويه پيرامون شهرهاي بزرگ شده است      چشم هاي انـساني پوشـش طبيعـي، گي

ـال  200 بـه نحـوي كـه در طـول          ،ثير قرار داده است   ها را تحت تأ   ر و عملكرد اكوسيستم    ساختا زمين و   س
 برابر رسيده است و اين ضرورت توجه به رشد هوشمند شـهري را در       6گذشته، جمعيت جهان به حدود      

  .سازد اجتناب ناپذير مي،گيري شهرهايي كه فاقد مشكالت شهرهاي قبلي باشند شكلچارچوب
 ي  پايان بخشيدن به توسعه  جهتق حاضر ضمن توجه به مقوله رشد هوشمند به عنوان راه حلي              تحقي

ـاخص          -نامنظم فضايي  ـين          كالبدي شهر سقز، سعي در بررسي ميزان وجود ش ـاي رشـد هوشـمند و تعي ه
به نحوي كه ضمن بازنگري مجـدد در        . الگوي بهينه به منظور توسعه آتي اين شهر از منظر شهروندان دارد           

  . ها، پيشنهادات الزم را اين در زمينه ارائه خواهد نمودتوزيع فشرده كاربري

  هاي تحقيقفرضيه

هاي پژوهش به صورت ذيل     االت مطرح شده، فرضيه   عنوان تحقيق حاضر و با توجه به سؤ       در راستاي   
  :قابل بيان است

  .كز بوده استصورت متمره  كالبدي شهر سقز از ابتدا ب-رسد توسعه فضايي به نظر مي.1
مطلـوبِ توسـعه    وضـعيت   هاي رشد هوشمند شهري بين وضعيت موجـود و           با توجه به شاخص    .2

  .اي وجود دارد كالبدي شهر سقز تفاوت قابل مالحظه-فضايي

  اهداف تحقيق

هاي توسعه شهري در منطقه مورد مطالعه با در نظر گـرفتن اصـول رشـد                ها و سياست   تحليل برنامه  .1
  .وشمند شهريپراكنده و ه

  . پيشنهادات الزم به منظور رفع نياز فضايي و كاربري شهر سقز در توسعه آتي اين شهر  ارائه.2
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 معرفي منطقه مورد مطالعه

 كيلـومتري از مركـز      180ي  ان كردستان، با دارا بـودن فاصـله        به عنوان دومين شهر بزرگ است      ، سقز
 45 دقيقـه عـرض شـمالي و    34 درجـه و 35قيقه تـا   د44 درجه و 33استان، داراي موقعيت جغرافيايي  

 متر از سـطح  1496 دقيقه طول شرقي بوده و در ارتفاعي نزديك به      16 درجه و    47 دقيقه تا    34درجه و   
 هـزار نفـر     208،425 داراي جمعيتي نزديك بـه       1390شهر سقز طبق سرشماري     . دريا قرار گرفته است   

نفر آن ساكن در شهر سـقز و بقيـه بـا احتـساب جمعيـت      هزار 150000باشد، كه از اين ميان حدود  مي
اين شهر مساحتي معـادل بـا       ). 1390مركز آمار ايران،    (باشد  ساكن در محدوده شهرستان و توابع آن مي       

غربـي، از  درصد كل استان را به خود اختصاص داده است و از شمال و غرب به استان آذربايجان        49/12
دره و از جنـوب بـه شهرسـتان بانـه            ، از شرق به شهرستان ديـوان      جنوب به شهر مريوان و كشور عراق      

  ).27: 1386مهندسين مشاور نقش پيراوش، (محدود شده است 
   موقعيت منطقه مورد مطالعه با نمايي كلي از آن:1شكل 

  
  1391 نگارندگان، :مأخذ
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  نمايي از منطقه مورد مطالعه: 2شكل 

  
  1391نگارندگان، : مأخذ       

  ي تحقيقشناسروش

 تحليلي، اسنادي و مبتني بر مطالعات ميـداني         - توصيفي ،كار گرفته شده در تحقيق حاضر     ه  روش تحقيق ب  
كارهاي رشـد هوشـمند شـهري در    اين تحقيق براي شناخت اصول و راه     هاي مورد استفاده در     تكنيك. است

بـه نحـوي كـه ضـمن         . آماري و كيفي اسـت     هاي مختلف به صورت تركيبي از روش    توسعه آتي شهر سقز،     
شده استهاي مختلف  راهكار و پيشنهاد در قالب جداول و شكلي ي، اقدام به ارائهشناخت ابعاد كم.  

  . فرآيند انجام تحقيق:3شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  كالبدي توسعه آتي شهر سقز - تحليل فضايي

  

  چكيده

  هاي تحقيقتجزيه و تحليل يافته

 گيري و پيشنهاداتنتيجه

  لهمقدمه و طرح مسأ

  تحقيقهايفرضيه االت تحقيقسؤ

 تحقيق

 ه مورد مطالعهمنطق

 مباني نظري تحقيق اهداف تحقيق

 هاتحليل شاخص شناسي تحقيقروش

 ارزش ي محاسبه رشد طبيعي و مهاجرت جمعيت رشد تاريخي و ويژه سقز ساختار اشتغال

 آنتروپي

 - فضاييي بندي توسعهاولويت تعيين عناصر كالبدي

 كالبدي

 چهار الگوي تجريدي

هاي رشد يدي با شاخصارزيابي الگوهاي تجر

 هوشمند

 مقايسه الگوي مرسوم و هوشمند هاي رشد هوشمندامتيازدهي به شاخص

 1391نگارندگان، : منبع
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  ها مفاهيم، ديدگاه: مباني نظري تحقيق

 تـشكيل    رشد شهري به صورت پراكنده از زمان سكونت جمعي انـسان بـر روي زمـين و                 ي  مقوله
  ش توسـعه اي از فرمِ مـشو  گونه ،شهرهاي اوليه وجود داشته است و انسان بدون آنكه خود بداند          دولت  

منـدي  با گذشت زمان، افزايش جمعيت كره زمين و درخواست براي بهره          . شهري را موجب شده است    
 رشـد پراكنـده و   ي نظريهتدريج ه جايي از سوي شهروندان به  جاب كمينهاز امكانات شهري و محيطي با       

اين همان چيزي بود كه باعث شد توجـه         . ريزي شده داد  افقي جاي خود را به رشدي هوشمند و برنامه        
به صورت نـه چنـدان   ) ترين شاخص رشد هوشمند شهرياساسي(ليه شهري   هاي او به تمركز در هسته   
نديشمندان قبل از خود بـر    ديده شود، كه با الگو پذيري از نظريات ا         "هريس و اولمن  "ملموسي در آثار    

  ).147 -145: 1373فريد، (كردند كيد مي، تأروي رشد شهر در چارچوبي از پيش تبيين شده
 انجمن " و "سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا "توان به   جان اصلي تفكر رشد هوشمند مي     از مرو

-ا مشتمل بر تركيبي از تجربـه ريزي آمريكا رشد هوشمند ر   انجمن برنامه .  اشاره كرد  "ريزي آمريكا برنامه

كند كه از طريق شكل متراكم سـاختماني، توسـعه          ريزي، مقررات و توسعه تعريف مي     هاي موفق برنامه  
شود، از اهـداف  ميان فضاها و اعتدال در استانداردهاي پاركينگ و خيابان باعث استفاده بهينه از زمين مي    

ت از محـيط زيـست و در نتيجـه، ايجـاد واحـدهاي              رويه، بازيافت زمين، حفاظ   ها كاهش توسعه بي    آن
  ).10: 1389ضرابي و همكاران، (همسايگي مطلوب است 

ثير گسترش مناطق شهري بر سـيماي منـاطق بيابـاني در آريزونـا را      تأ) 2001( و همكاران    1رِتجنه
ل آتوماتـاي   هاي منطقه با مد   مورد تحقيق قرار دادند و با تحليل نتايج حاصل از رشد جمعيت و كاربري             

انداز بياباني به شهري باعث به هم خوردن سـيماي اكولوژيـك ايـن      كه تغيير چشم   ، بيان داشتند  2سلولي
  ).613 :2001(مناطق شده است 

ريزي، نظم دهي و اي از برنامه   و همكاران رشد هوشمند شهري را مجموعه       3 كالرك 2006 در سال   
دهاي خيابان  درون افزا و تعديل در استانداري ده، توسعههاي توسعه كه در آن از فرم ساختمان فشرشيوه

  ). 100 :2006(دانند  مي،شودثرتر استفاده ميو پاركينگ از زمين مؤ
                                                 

1- Jenerette 
2- Cellular Automata  
3- Clark 
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 ي  توسـعه ريـزيِ ضـد   ، رشد هوشمند را هر گونه اقدام جهت برنامـه         1ر متيو و تورنه   2006همچنين در سال    
ـا، سـه    در دسترس بودن امور مورد نياز شهروندان و تجميـع آن      اند و با بيان     ش و نامنظم شهر تعريف كرده     مشو ه

انواع مختلف واحـدهاي همـسايگي   " و "فضاي خالي محلي "،  "تراكم پايين بدون خرده فروشان محلي     "الگوي  
  ).4شكل ) (25 :2006(د ن را باعث بر هم زدن توازن رشد هوشمند شهري بيان داشت"در كنار هم

  ي رشد هوشمند  گرفته شده در نظريهكاره  عناصر اصلي ب:4شكل 

  
  

  
   
  

  1390الديني و همكاران، سيف: مأخذ
  

ـتاي        ي   معتقد است كه در شهرسازي جديـد، رشـد هوشـمند و توسـعه              2فلينت  پايـدار، همگـي در راس
ـازي مـ    ). 132 :2006(كنند مديريت رشد عمل مي درن و كاركردگرايانـه  در اين رويكرد بـر خـالف شهرس

 تقسيم  " ارتباطي ي  فعاليت، سكونت، تفريح و شبكه    " مجزاي   ي   در آن شهر را به چهار منطقه       ، كه )منشور آتن (
 ).4: 1379زاده، مهدي(شود كيد ميأكردند، بر كاربري مختلط، دسترسي پياده و حفاظت از محيط زيست تمي

ازهـاي   ضمن برآورده كـردن ني     ،"هاي مختلط كاربري"انجمن شهرسازان آمريكا معتقد است، ايجاد       
ِ  اين نوع توسعه در برگيرنده. ثري در روح بخشيدن به مناطق مختلف شهري داردؤساكنان جامعه، نقش م

هاي اجتمـاعي و  پذيري، دسترسي مناسب، ايمني، افزايش انديشه  هاي سرزندگي، پايداري، اجتماع   مزيت
از سـوي ديگـر،     ). 163-194: 1387انجمن شهرسازان آمريكـا،     (هاست  وري از زيرساخت  فزاينده بهره 

 "تـسهيل خودروسـواري   " نـه    "نزديكي"ريزي كاربري زمين و در نتيجه       دسترسي پايدار با تلفيق برنامه    
  ).23: 1380صرافي، (تسهيل و تأمين شود 

                                                 
1- Mattew and Turner 
2- Flint 

 ثر بر رشد هوشمند شهرهاعوامل مؤ

  بخش خصوصيافزايش مشاركت

 

  حمل و نقلي توسعه خلق الگوي كاربري اراضي قابليت دسترسي

 عمومي

 هاي عموميكاهش هزينه

 

 خلق جوامع قابل زيست
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  :هاي زير است، رشد هوشمند شهري داراي ويژگي"بروكينگز"سسه ؤ رئيس بخش اقتصادي م"داون"به اعتقاد 
  .كندني را محدود مي توسعه پيرامو) 1(
  .كند كاربري زمين با تراكم باال را تشويق مي)2(
  .كندكيد ميبندي مختلط تأ بر منطقه)3(
  .دهد سفر با وسايل شخصي را كاهش مي)4(
  .كيد داردر بازسازي و تجديد مناطق قديمي تأ ب)5(
  ).166: 1387قرباني، ( كند  از فضاهاي باز حمايت مي)6(

ـاريف آن وجـود           "ابزار محور " رشد هوشمند يك مفهوم      در حقيقت    است كـه توافـق چنـداني در تع
ـا گانه آن كه از سوي  بر اصول دهندارد، اما طرفداران رشد هوشمند    ارائـه  آژانس حفظ محيط زيست آمريك

گانه در رشـد  ، اين اصول ده) Cowan, 2005: 357, Yang, 2009: 134( اند ، هم عقيده استشده
  :ند ازا  شهري عبارتهوشمند

  .هاي مختلط ايجاد كاربري)1(
  .هاي فشردهكيد بر مزاياي حاصل از طراحي ساختمان تأ)2(
  .هاي مختلف انتخاب مسكن فراهم آوردن گزينه)3(
  .روهايي با دسترسي پياده ايجاد محله)4(
  .هايي دور از هم و گيرا با احساس هويت باالي اجتماعي محله)5(
  .هاي كشاورزي، طبيعت زيبا و نواحي زيست محيطي حساسحفاظت از فضاي باز، زمين )6(
  . تقويت توسعه در جهت جوامع موجود)7(
  .هاي حمل و نقل فراهم آوردن تنوعي از گزينه)8(
  .بيني قابل پيشهاي توسعهگيري تصميم)9(
ـاران،     ضرابي(نفعان براي مشاركت در توسعه        تشويق جوامع و ذي    )10( ـا و     17: 1389 و همك  ، رهنم

  ). 1387زاده، عباس
تـوان بـه نظـر       مـي  ،در دوران جديد كه شاهد ظهور و پيدايش علوم مرتبط بـا شهرسـازي هـستيم               

گذاران مكتب اكولوژي اجتماعي شـهر اشـاره         از بنيان ) 1964 -1944 ("پارك"نظراني همچون   صاحب
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هـاي  ثير نظريـه  يكي و تحوالت جامعه بود و تحت تأ       فيزاو داراي بينش اكولوژي نسبت به توسعه        . كرد

ـ        ي  داروين اعتقاد داشت كه در هر جامعه       اعتـضادي،  (آينـد   وجـود مـي   ه   زنده، يك يا چند نوع مسلط ب

 فيزيكي شهر مطـرح كـرد،   ي  مدل دواير متحدالمركز را در روند توسعه     "برگس"پس از او    ). 78: 1378

كيـد خاصـي   وزيع و تراكم جمعيت ناشي از آن تأاكولوژي شهر و تسازي در سازمان  كه به رقابت و هم  

وجه بارز آن اعتقاد به اين نكتـه اسـت كـه در           .  است "بوم شناختي اجتماعي  "نظريه او مبتني بر     . داشت

ـ     دهد، در نتيجه افراد و گـروه      ها روي مي   فيزيكي شهر فرآيند توزيع كاربري     ي  توسعه جـايي   ههـا بـا جاب

  . كنند اعم از پراكنده يا هوشمند را ايجاد مي،رشد شهريهاي متفاوت تئوري

 فيزيكي شهر معتقد است، جهات جديد در رشد شـهري را مهـاجران            ي   توسعه ي  باره در "هودسن"

ثير ادغام شهرها و روستاها، تبديل نقاط روستايي به شـهر و    امري كه تحت تأ   . آورندبه وجود مي  شهري  

اعتقـاد بـر ايـن اسـت كـه          ). 240: 1972هودسن،  (يابد  ديد مي هاي بزرگ شهري تش   گيري هسته شكل

 جمعيـت در شـهرها موجـب        ي  رويه و نامتعادل جمعيتي به شـهرها و رشـد فزاينـده           هاي بي مهاجرت

هاي شـهري، بـه      سيماي سكونتگاه  ي  ها و عناصر بر هم زننده      شهرها و پيدايش زاغه    ي  گسترش پراكنده 

  ).2 و1جداول (د شوهاي قديمي شهر، ميويژه در بخش

  ت گرفته پيرامون رشد هوشمند شهريترين تحقيقات صور عمده:1جدول 

  سال نگارش  معيار مورد بررسي  نويسنده  عنوان

  بنتت  هاي شهريرو ي هوشمند پياده بررسي توسعه
-ماندگاري و كاهش هزينه

  هاي عمومي
2010  

  2010  گيكيفيت زند  وموري  هاي نظري در رشد هوشمند شهريكاربرد مدل

بررسي نظريه رشد هوشمند در چارچوب نظريه پراكنش 
  شهري

  كُوچ
  

  2010  كيفيت و چگونگي توسعه

 بررسي رشد هوشمندانه در ساماندهي رشد پراكنده شهرها

  

-عباس

  زادگان
  

هاي رشد هوشمندانه بافت
 تجاري در سنندج

  
1388  

  1391نگارندگان، : مأخذ



 77                             …آتي شهر سقز كالبدي توسعه -تحليل فضايي                                سال اول      

  مند و رشد پراكنده شهريي رشد هوشها مقايسه ويژگي:2جدول 
  رشد پراكنده  رشد هوشمند  شاخص

  ترتر، فعاليت پراكنده پاييني توسعه  ترتر، فعاليت فشردهتراكم باال  تراكم

  الگوي رشد
و توسعه ) اياراضي قهوه( دروني ي توسعه

  اراضي متروكه
هاي   و توسعه زمين1 پيرامون شهري توسعه

  كشاورزي
  هاي سبززمين  .هاي تركيبيكاربري  هاتركيب كاربري

  مقياس
هاي ها و جادهها، بلوكنمقياس انساني، ساختما

  كوچكتر
  توجه به جزئيات

   كاربري جدا و مجاز-
   مقياس بزرگ-

ها، مغازه(خدمات عمومي 
  )هامدارس و پارك

تر،  دسترسي پياده مناسبمحلي، كوچك شده،
  پخش شده

 دسترسي تر، نياز به جا، بزرگ اي، يكمنطقه
  به خودرو

  حمل و نقل
ها، الگوي كاربري وحمل و نقل چندگانه كه پياده

سوارها و حمل و نقل عمومي را دوچرخه
  ندكپشتيباني مي

 خودرو، ونقل خاصالگوي كاربري و حمل
-روي، دوچرخهادهمكان ضعيف براي پي

  سواري و ترانزيت

  ارتباطات
رو، هاي ارتباطي باالتر، مسيرهاي پيادهجاده

هاي ماشيني و غير تر با روشسفرهاي مستقيم
  ماشيني

اي با بسياري از هاي زنجيرهشبكه جاده
و موانعي روهاي غير متصل ها و پيادهجاده

  براي سفرهاي غير ماشيني

  طراحي خيابان
از طراحي خيابان براي جمع كردن تنوعي 

  ها، روان كردن ترافيكفعاليت
 كردن حجم و طراحي خيابان براي بيشتر

   دادن ترافيك وسايل نقليه موتوريسرعت

  ريزيفرايند برنامه
ريزي و هماهنگي بين اختيارات قانوني و برنامه

  گذاريايهسرم
 ريزي، هماهنگي كم بينمهبدون برنا

  گذارياختيارات قانوني و سرمايه

  فضاي عمومي
اندازهاي چشم(كيد بر قلمروهاي عمومي تأ

  ها و تسهيالت عمومي، پاركروادهخيابان، پي
---  

  )1391(؛ نگارنده )1387(زاده باسرهنما و ع: مأخذ

  هاي تحقيقيافته

ـاعي، فرهنگـي،                 با توجه به آنچه گفته شد، توسعه       ـاد مختلـف اجتم  مفهومي كلي اسـت كـه داراي ابع
 اساسي در جامعه ايجاد پردازان، مفهوم توسعه تغييراتبه اعتقاد گروهي از نظريه  . است...  فضايي و  -كالبدي

  .گرددها و توزيع نتايج آن در جامعه ميهاي توليدي، بهبود دسترسيكند و موجب افزايش ظرفيتمي

                                                 
1- Green field  



 دومي  شماره                                               شهريي  ي جغرافيا و توسعه مجلّه                                                                    78

  ريزي كالبديطرح

 كالبدي شهر سقز تابعي از نظام اقتصادي و سيستم حمل و نقل ايـن شـهر بـوده                   ي   توسعه بدون ترديد 
ـا و  د تعامل فرآيند نقاط قوت و ضعف دروني اين نظام  وضع موجود نظام اقتصادي شهر سقز برآين      . است ه

ـاص بـدون توجـه بـه             ا و تهديدهاي بيروني آن بوده است،      هفرصت  كه رشد فضايي شهر را در جهاتي خ
 شـهر از محـل      ي  توان بر مبناي توسعه   اين نكته را مي   . ريزي شده تقويت نموده است    معيارهاي رشد برنامه  

  ).3جدول (هاي ارتباطي از آن بيان داشت أثيرپذيري شرياناحداث كارخانه توتونچپق با ت

  :1385 تا 1365هاي  روند تحول ساختار اشتغال نظام اقتصادي شهر سقز در سال:3جدول 

  1385  1375  1365  شرح
  112348  85963  53304  تعداد جمعيت ده ساله و باالتر

8630  20467  40341  

17665  26595  37486  
  تعداد جمعيت فعال
  تعداد جمعيت شاغل
  50687  3034  2802  تعداد جمعيت بيكار

13011  32837  56334  

5231  9538  23208  

7031  20942  28454  

  تعداد جمعيت غير فعال
  محصل

  دارخانه
  4672  2357  749  ساير و اظهار نشده

  1540  837  233  تعداد شاغالن بخش كشاورزي
2838  6967  9786  

884  1647  3489  

1887  5232  6091  

  تعداد شاغالن بخش صنايع و معادن
  اي صنعتيهفعاليت
  هاي ساختمانيفعاليت

  206  88  67  ساير
  15567  9349  5317  تعداد شاغالن بخش خدمات

  18546  12317  4731  تعداد شاغالن بخش خصوصي
  7323  4881  3637  تعداد شاغالن بخش عمومي
  %4/61  %1/71  %7/67  ميزان فعاليت عمومي مردان
  %5/6  %5/4  %4/5  ميزان فعاليت عمومي زنان
  %34/4  %61/4  %65/3  ميزان سرباري جمعيت

  )1391(و مطالعات ميداني نگارنده ) 1365 -1375-1385(مركز آمار ايران : مأخذ
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طي برنامه پنج ساله توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي استان كردستان، شهر سقز به لحاظ اقتصادي بـه                  
ـاي مـرزي، توسـعه شـهري     د و با تشديد فعاليت بازارچهشتوسعه منطقه شمالي استان انتخاب   عنوان قطب    ه

ـلي الگـوي توسـعه           از طرفي طي دوره   . روند مشوشي را دنبال نمود     هاي مختلف زماني، چندين شاخص اص
ـاذ           ؛ است ثير قرار داداه  قز را تحت تأ   كالبدي شهر س   ب عمـل    هر كدام از اين عناصر شاخص به عنوان قطبي ج

ها و عدم نياز به استفاده      ها، حفظ فضاهاي باز، تسهيل دسترسي     نموده و از توسعه مختلط شهر، تجميع كاربري       
  . اي نامتمركز را ايجاد نموده است در سطح باال خودداري نموده و يك شهر چند هستهخودرواز 

ـال    (ي مختلف   هاي زمان  طي دوره  ، گانه شهر سقز   22 محالت   ي   توسعه ي  با توجه به نحوه    ـا   1335از س  ت
ـاخص             به راحتي مي   ،)1391 ـاس     توان دريافت كه الگوي رشد پراكنده و افقي با توجه به ش ـاي كالبـدي، اس ه
توان گفت كه با در نظر گرفتن جمعيـت  در اين ارتباط مي.  كالبدي شهر را شامل شده است    - فضايي ي  توسعه

. شـده اسـت    نفر در هكتار محاسبه      7/377ي معادل   ، تراكم ناخالص مسكون   1335 نفري شهر در سال      12739
 ارتباطي و ديگـري  يكي شبكه: ناشي از دو عامل عمده مي باشد) 1325-1335(گسترش شهري در اين دوره    

همـر  " بر پايه نظريـه . هاي نظامي در جنوب غربي شهر كه باعث گسترش شهر به اين سمت مي گردد        پادگان
ـبكه     1335-1345ني  ي زما  شهر طي دوره    توسعه "هويت ـاً در طـول ش ـته و عموم ـاي   حالت شـعاعي داش ه

ـتفاده از يافتـه  ) 5شكل  (نحوه محاسبه. ارتباطي تحقق پذيرفته است   ـاي تحقيـق   به اين صورت بوده كه با اس ه
 رشـد  از بـه صـورت تركيبـي     ) HU(و رشد تاريخي    ) SUG(هاي رشد ويژه    توسعه شهر در در چارچوب    

ـين  ارزش كـه  داد نشان نتايج .شدمحاسبه   بساماننا پراكنش و شهري هوشمند ـاي زم ـيه  ه ـأ  و ايحاش  ثيراتت
ـند مي سقز شهري هوشمند رشد چگونگي در مهم عوامل جمله از ،شيب ـان  در. باش ـاي  بـر  پاي  الگـوريتم  مبن

  ارائه شده است) 5شكل (در چارچوب  شهري، پراكنش اين بر ثرمؤ عوامل تحليل حاصل،
  .SLEUTHژه شهر سقز از بر مبناي كاركرد مدل  رشد تاريخي و وي:5شكل 

1372 1382 1385 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 avg Stdv

10 ر	د ��ر��� 13 15 20 24 28 32 38 44 50 27.4 12.85
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 هكتار و تراكم ناخالص مسكوني بـا توجـه بـه        2/106 معادل   1345 شهر در سال     مساحت محدوده 

 كـاهش   نـشان دهنـده   مـسأله    اين    و شده است  نفر در هكتار محاسبه      168 نفري آن به     17834جمعيت  

نـرخ  . است پراكندگي و عدم فشردگي بافت شهر در اين دوره           ،1335 درصدي آن نسبت به سال       5/44

 بر اثر   1345-1355در اين ميان طي فاصله زماني       . باشد مي% 34رشد جمعيت شهر طي اين دوره زماني        

 چـم سـقز باعـث       انهودخسازي در شرق شهر و وجود پل ارتباطي بر روي ر          احداث كارخانه آرد و لپه    

 ايـن  ي   بخش اصلي شهر در غرب رودخانه بـا بخـش شـرقي آن شـده و در نتيجـه                   ايجاد تبادالت بين  

 آن شـكل    نتيجـه . شده اسـت  هاي مذكور ساخته    كم واحدهاي مسكوني در اطراف كارخانه     تبادالت كم 

 سـنندج  -ي سـقز اده در دو طـرف جـ  "شريف آباد"و "بهارستان پايين"،"بهارستان باال"گيري محالت   

 شـهري ايـن   ترين بخش توسعه  عمده ، در شمال  "سيلو" اين دو محله همراه با شكل گيري محله       . است

  . باشددوره مي

 هكتـار و جمعيـت آن طبـق سرشـماري عمـومي      650 ،)1345-1355(مساحت شهر در اين دوره    

 نفـر در هكتـار و   1/47ناخـالص مـسكوني    تراكم   ي   كه نشان دهنده   ، نفر است  30661نفوس و مسكن    

 گـسترش و   اين كاهش تراكم ناخالص مسكوني نـشان دهنـده   .ي قبل است    نسبت به دوره  % 28كاهش  

هـاي   شهر و وجود فضاهاي خالي در داخل محدوده بـه همـراه قـرار گـرفتن زمـين                   بي رويه  ي  توسعه

  . شهر استهاي غيرمسكوني در داخل محدودهكشاورزي، باغات و ساير كاربري

طبـق  . هاي روستايي به شهر همگـام شـد       با رشد مهاجرت   1355 -1365 شهر طي دوره     ي  توسعه 

 نفر مهاجر به اين 27144 حدود 1355 -65هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهر سقز طي سال       

در اين دوره بخش شرقي و جنوب شهر        . ندا  هها مهاجران روستايي بود    ترين آن  كه عمده  ،شهر وارد شده  

 همچنان محل جايگزيني مهاجران روستايي بوده و در دو طرف جاده ،)ت شريف آباد و بهارستان محال(

درست در همين زمان، در بخشِ شمال غربي شهر نيـز محـالت       . اند خويش ادامه داده   سنندج به توسعه  

  از "سـيلو "در شمال شرقي شهر نيز در امتداد جاده بوكـان محـالت           .  شكل گرفتند  "شهدا" و   "سعدي"

  . ه است ارتباطي توسعه پيدا كردشبكه
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نـشيني  هاي قبل به وجود آمدن بدترين شكل حاشيه       هاي قابل تمايز اين دوره با سال      يكي از ويژگي  

رسد و ها در غرب شهر مي هاي پرشيب كوه  توسعه كالبدي و فضايي شهر در اين دوره به دامنه         . باشدمي

) 1355-65( همچنـين در ايـن دوره        .آورده وجود مـي   ا ب  ر "سنگبران" و   "تپه ماالن "ايمحالت حاشيه 

كـه جمعيـت شـهر از        طـوري     به ؛برخوردار بوده است  %) 2/10( ترين نرخ رشد     جمعيت شهر از بيش   

 هكتار 4/1418مساحت شهر در اين دوره    . رسد مي 1365 نفر در سال     81351 به   35 نفر در سال   30661

 شهري ايـن دوره  ي هاي بارز توسعهاز مشخصه . باشدار مي  نفر در هكت   3/55و تراكم ناخالص مسكوني     

 "سنگبران" و "تپه ماالن"،"جوتياران"،"بهارستان"،"شريف آباد"نشيني در محالت رشد و تكامل حاشيه

 .)4جدول (ب شهري است هاي مصو در اثر نداشتن طرح جامع و برنامه

 مهاجرت جمعيتبر اثر رشد طبيعي و  روند تحول جمعيت شهر سقز :4جدول 

  افزايش ناشي از مهاجرت  افزايش جمعيت بر اثر رشد طبيعي  افزايش جمعيت  دوره زماني

1388- 1383  25860  16610  9250  

1395- 1388  35100  19970  15130  

 )1395(بيني نگارنده براي سال يشمركز آمار ايران و پ: مأخذ

  

شهري، اسـتفاده از مـدل آنتروپـي شـانون          هاي موجود براي سنجش ميزان رشد نامنظم        از جمله راه  
  ):129: 1385نيا و موسوي، حكمت(ساختار كلي به شرح زير است . است
 

  :كه در آن
H : ميزان آنتروپي، ارزش آن صفر تاLn (n)صفر بيانگر رشد هوشمند شهر و بيـشتر بـودن   .  است

  .   بيانگر رشد اسپرال و ناموزن شهر استLn (n)مقدار آنتروپي از 
Pi :،مساحت منطقه مسكوني به كل مساحت ساخته شده  
N :،تعداد مناطق  
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 3،2،1 شـامل محـالت      1ناحيه  . است محله   22 ناحيه و    6 منطقه،   3 داراي   ،1391شهر سقز در سال     
 2ناحيه  . دهدهكتار را پوشش مي    61/194 اداري و تاسيساتي شهر را با        -شود كه زون اصلي تجاري    مي

 1/182غرب را بـا مـساحتي برابـر    اي غرب و شمالشود، كه محالت حاشيهي م4،5،6،7شامل محالت  
 13 تا   8 محالت   3ناحيه  . باشدترين مساحت را بين نواحي شش گانه دارا مي          كم وگيرد  هكتار در بر مي   

نـسبت بـه ديگـر نـواحي     اين ناحيـه   .شود هكتار را شامل مي74/369مساحتي معادل گرفته و   را در بر    
 مطـرح  3 و 2خيابان شهدا، به عنوان مرز قابل تشخيص بـين نـواحي   . باشداحت را دارا مي بيشترين مس 

  ).6شكل (گردد مي

  ناصر كالبدي تعيين كننده شهر سقز ع:6شكل 

 
  1391نگارنده، : مأخذ 
  

 ،شـود   هكتار مي73/210 با 15 و 14 كه شامل محالت ، را4هايي كه تشخيص ناحيه    از جمله پديده  
الدين ايوبي در جنوب و بلوار كردستان در  رودخانه سقز در جنوب و شرق، خيابان صالح    .دكنآسان مي 
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 كه بـه ترتيـب      ، قرار دارد  6 و   5 در محدوده نواحي     22 تا   16در اين ميان محالت     . شمال و غرب است   
  ).5جدول (باشند  هكتار مي19/261 هكتار و 94/295داراي مساحتي برابر با 

  1391 گانه شهر سقز در سال 22الت ش آنتروپي مح محاسبه ارز:5جدول 

 He(  Pi  Ln(Pi) Pi*Ln(Pi)(مساحت   محله

1  81,05  0,0535  2,927-  0,156-  
2  58,58  0,0386  3,252-  0,125-  
3  54,99  0,0363  3,315-  0,114-  
4  52,94  0,0349  3,353-  0,130-  
5  53,25  0,0351  3,347-  0,117-  
6  27,66  0,0182  4,002-  0,0728-  
7  48,25  0,031  3,446-  0,106-  
8  97,72  0,064  2,740-  0,175-  
9  56,67  0,037  3,285-  0,121-  
10  29,79  0,0196  3,928-  0,076-  
11  42,47  0,028  3,573-  0,100-  
12  37,42  0,024  3,755-  0,090-  
13  105,67  0,069  2,662-  0,183-  
14  126,93  0,083  2,479-  0,205-  
15  83,8  0,055  2,894-  0,159-  
16  85,06  0,056  2,879-  0,161-  
17  34,72  0,022  3,775-  0,083-  
18  110,07  0,0726  2,621-  0,190-  
19  66,09  0,04326  3,131-  0,135-  
20  109,5  0,0723  2,626-  0,189-  
21  61,19  0,0404  3,208-  0,129-  
22  90,5  0,0597  2,817-  0,168-  

  1514,31  مجموع
    

2,98058  

1391H: 2.98058 
  1391نگارنده، : مأخذ
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ـال    ي  رشد شهر سقز در طول چنـد دهـه       ،)5جدول  (دست آمده از    ه  هاي ب بر حسب داده   ـا س  اخيـر ت
ـ           1391 ه ، روندي افقي و نامنظم را به صورت اسپرال ناموزن دارا بوده است به نحوي كه ضريب آنتروپـي ب

  . باشد ميLn (22): 2.479 ينهبيشو  98058/2 عدد ،دست آمده براي اين دوره
هـاي  هـاي انجـام شـده پيرامـون الگـو          رشد هوشمند شـهري و تحليـل       ي  گانهبا توجه به اصول ده    

گيـري محـالت بـا هويـت بـاالي اجتمـاعي،       توان چنين نوشت كه به لحاظ شاخص شكلكالبدي، مي 
 بـه لحـاظ     ،) مهـر و قـوخ     ين، مـسكن  هاي، شهرك دانشگاه، بهارستان پاي    شامل محله  (5 و   3هاي  ناحيه

هـا  هاي همسان فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، فشردگي بافـت مـسكوني، تركيـب كـاربري             تمركز گروه 
بـع  مر متر 199711 متر مربع، وضع موجود در محدوده طرح تفصيلي          130443بيني طرح تفصيلي    پيش(

نقـل و مـشاركت     ، دسترسي آسان بـه سيـستم حمـل و           )متر مربع + 69268و مغايرت با طرح تفصيلي      
 رونـد تـا حـدودي    4 و2 فضاهاي باز شهري، در قياس با نواحي ي والن در حفظ و توسعه   ؤمردم و مس  

  ).8 و 7ل اشكا(تر را دارا بودند منظم
  1395 فضايي شهر سقز در افق -بندي توسعه كالبدي اولويت:7شكل 

  
  1391نگارنده، : مأخذ
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  1335 -1389وسعه شهر سقز طي دوره  روند ت:8شكل 

  
  1391نگارنده، : مأخذ

   فضايي با الگوهاي تجريديي سنجش توسعه

ـابع مـشي   انداز مطلوب شهر شكل ميهاي توسعه شهر سقز، بر اساس چشم     انگاره ـاي زيـر   يابـد و ت ه
  :است

ـالي درون    تأمين نيازهاي مسكن ساكنين به فضاي مسكوني از طريـق بهـره          � بـرداري از اراضـي خ
 . اراضي توسعه يافته قبلي و تجديد حيات بافت فرسوده شهربرداري ازمحدوده، بهره

ها در محورها و مراكـز خـدماتي در     هاي شهر در قالب تجهيز و ساماندهي فعاليت       تأمين نيازمندي  �
 .هاي مختلف عملكرديمقياس
 ).مختلط(هاي سازگار و مكمل تأمين فضاهاي فعاليت مناسب به صورت تركيب از فعاليت �
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 شبكه دسترسي مناسب جهت تسهيل دسترسي به محورها و مراكز خـدماتي             ي ايجاد و توسعه   �
 .شهر

 .هاي گردشگري قلمروها و فضاهاي عمومي در دسترس، محورها و پهنهي خلق و توسعه �

  تبيين الگوهاي پيشنهادي

  اياي و محلهاي، همراه با مراكز ناحيهساخت تك هسته:  الگوي اول.1

  :مل موارد زير استهاي اصلي اين الگو شامشخصه
 .تمركز خدمات اصلي شهر در زون اصلي واقع در بافت مركزي و متراكم شهر �
 .اي در سطح شهراي و ناحيهتثبيت مراكز خدماتي در مقياس محله �
 -ايجايي و اتـصال مراكـز ناحيـه       ه  گسترش محورهاي عمده شرياني به منظور تسهيل در جاب         �

 .ايمحله
 شهري و تقيسم شهر بـه دو بخـش شـمالي و جنـوبي بـر                 هاي توريسم لحاظ نمودن شاخص   �

 .اساس آن

  هاي رشد هوشمند شهريوجه به شاخص نقاط قوت و ضعف الگوي پيشنهادي اول با ت:6جدول 

  هاضعف  هاقوت

هاي اجتماعي، اقتصادي و تجاري در زون تمركز فعاليت

  اصلي و توجيه اقتصادي به جهت آستانه فعاليت

ري اقتصادي در زون اصلي به جهت وكاهش تدريجي بهره

  هاازدحام و تمركز تدريجي فعاليت

جواري و دسترسي آسان مراكز اداري، تجاري و غيره با  هم

  يكديگر

اي و عدم توجه به اي و ناحيهتثبيت خدمات در مراكز محله

  استقرار خدمات در امتداد محورهاي موجود

ياي بافت امكان تحقق سرزندگي، فعاليت و مشاركت در اح

  مركزي شهر

  هاي منتهي به بافت مركزي شهركاهش سطح سرويس شريان

پذيري شهر به لحاظ تمركز زياد در مركز شهرو كاهش انطباق  پذيري شهر به جهت وجود مركزيت قويافزايش تجسم

  عدم توجه به حاشيه

  1391نگارنده، : مأخذ
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  اي محله-اياي با مراكز ناحيهساخت دو هسته:  الگوي دوم.2

هاي جديد به منظور رفع     اين الگو به طور عمده در جهت رفع نواقص الگوي اول و استقرار فعاليت             
 تجارتي و   -نيازهاي آتي شهروندان، استقرار زون جديدي را در كنار محور هفتم تير جهت مراكز اداري              

  . دهدخدماتي پيشنهاد مي

  اياي و محلهات ناحيهاي با محورهاي خدمساخت دو هسته:  الگوي سوم.3

  :توان به موارد زير اشاره كرداز جمله مشخصات اين الگو مي
رسـاني را در    وجود مراكز اصلي شهر كه در هم پيوندي و تفكيك عملكردي وظيفه خـدمات              �

 .مقياس كالن به عهده خواهند داشت
طـول  اي در  ناحيـه -اي شـهري و محلـه  -ايهاي عملكردي منطقهخدمات شهري در مقياس    �

 .يابندمحورهاي شرياني استقرار مي
 .يابدمحور اصلي گردشگري شهر در امتداد رودخانه تحقق مي �

توان به امكان تضعيف تدريجي مركزيت اوليه شهر و كاهش ميزان           هاي اين الگو مي   از جمله ضعف  
  . تجاري جديد شهر اشاره كرد-پذيري الگو به جهت تحقق مراكز اداريتحقق

  اياي و محله مراكز ناحيه-اي همراه با محورساخت دو هسته: رم الگوي چها.4

  . باشداين الگو تركيبي از ديگر الگوها به انضمامِ محورها و مراكز خدمات در سطح نواحي مي

  هاي رشد هوشمند شهريارزيابي الگوهاي تجريدي با استفاده از شاخص

ي تطبيقي توسعه شهر را با توجه به معيارهاي  ارزيابي الگوهاي تجريدي بخشي از فرآيند تعيين الگو       
هدف از اين ارزيابي، ضمن بررسي سطح انطباق توسعه فضايي شـهر سـقز بـا                . شودهوشمند شامل مي  

بـدين منظـور    .  كالبـدي شـهر اسـت      ي   توسعه ي  يابي به الگوي بهينه    هاي رشد هوشمند، دست   شاخص
ها در مدل ارزيابي الگوهاي تجريـدي        راه اوزان آن  اين معيارها به هم   . معيارهاي چند مد نظر قرار گرفت     
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دهي، ميزان امتياز اختصاص داده شده  مبناي وزن.  آن جدول امتياز دهي كامل گرديد پيروقرار داده شد و     
  .باشدمي) 1 -4(به هر يك از معيارها از سوي شهروندان 

ر نظر گرفتن  با د كالبدي شهر سقزي  معيارهاي ارزيابي الگوهاي تجريدي توسعه:7جدول 

  هاي رشد هوشمندشاخص

  وزن  معيار  رديف
  4  هاي مختلف مسكن در نظام شهرفراهم آوردن گزينه  1
  4   رفاهي و تفريحي شهر-هاي خدماتيتأمين نيازمندي  2
  3  هايي با هويت باالي اجتماعيايجاد محله  3
  3  سهولت دسترسي به حمل و نقل و خدمات شهري  4
  3  ها و امكانات موجود شهرفرصتگيري از بهره  5
  2  هاي مختلطپذيري كاربريتوجيه  6
  2  ق مكاني و نبود تضاد مكانيحس تعّل  7
  1  ميزان انطباق شهر در توجه به مركز و مرز حريم شهر  8
  4  پذيري مشاركت شهروندانميزان تحقق  9

  1391نگارنده، : مأخذ
  

  .ارائه گرديد) 8جدول (لگوهاي تعديل شده تجريدي به صورت امتياز دهي به ا) 7جدول (با توجه به اوزان 

  سقزهاي رشد هوشمند در چارچوب الگوهاي تجريدي توسعه كالبدي شهر  امتيازدهي به شاخص:8جدول 

  
  شاخص

  
  اولويت

-گزينه

هاي 
  مختلف
  مسكن

تأمين 
-نيازمندي

هاي 
خدماتي 

  ...و

ميزان 
-تحقق

پذيري 
  مشاركت

-محله

هاي با 
  هويت

سهولت 
  سترسيد

-بهره

گيري از 
-فرصت

  ها

-كاربري

هاي 
  مختلط

حس 
تعلق 
  مكاني

ميزان 
انطباق 
شهر در 
توجه 
  به مركز

جمع 
  امتياز

  35  2  6  2  3  3  3  8  4  4  اول
  42  4  4  2  6  3  3  4  8  8  دوم
  65  4  4  4  9  6  6  8  12  12  سوم

  81  6  4  6  12  12  9  8  12  12  چهارم

  1391نگارنده، : مأخذ



 89                             …آتي شهر سقز كالبدي توسعه -تحليل فضايي                                سال اول      

ن اين نكته است كه الگوي آيد، مبيو اعداد حاصل از آن بر مي) 8جدول (ز آنچه از توضيحات قبل ا
ل يهاي رشد هوشمند در فُرم شهري سقز، از توان پاسخگويي بهتـر بـه مـسا               چهارم با توجه به شاخص    

همچنين بـه   . هاي آتي برخوردار خواهد بود     فضايي شهر سقز در دهه     –شهري در بحث توسعه كالبدي      
 امتيـاز   35 و   42،  65هاي سوم، دوم و اول به ترتيب با         توان گفت، الگوي  مي) 8جدول  (ي  هااستناد يافته 

 آتي شهر سـقز     ي  ريزي توسعه كارگيري در برنامه  ه  ترين تناسب به منظور ب     بعد از الگوي چهارم، از بيش     
  ).9شكل (باشند هاي رشد هوشمند شهري برخوردار ميبر مبناي شاخص

  اياي و محله مراكز ناحيه- محور همراه بااي ساخت دو هسته:9شكل 

  
  1391 و  مطالعات ميداني نگارنده،1383 ،مهندسين نقش پيراوش: مأخذ     

  

هاي رشد  با توجه به شاخص   ( و فرضيه دوم     شود  مي فرضيه اول تحقيق به صورت يقين رد         بنابراين
- سقز تفاوت قابل مالحظه كالبدي شهر-هوشمند شهري بين وضعيت موجود و مطلوبِ توسعه فضايي

 و  10شـكل   (به اثبات رسـيد     ) ) 1-10هاي  شكل(و  ) 1-8جداول  (ها،  به استناد تحليل  ) اي وجود دارد  
11.(  
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  1420ي افق بيني جمعيت و وسعت آتي شهر سقز ط پيش:10شكل 

y = 2514.2x - 3E+06

R2 = 0.9318
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  1391نگارنده، : مأخذ

   الگوهاي رشد سنتي و هوشمند شهري مقايسه تطبيقي:11شكل 
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  گيرينتيجه

 اشـغال  امكانات، بـه  و منابع رويفرا اساسي هايچالش ايجاد به منجر جهان سطح در شهري  ي توسعه
 شده شهرنشينان و مواردي از اين قبيل      و شهر سوي از آتي توسعه براي خالي و مستعد هايزمين آمدن در

-مـي  كـه  است اقدامي چنين عواقب از درست دركي داشتن بدون شهر ي  موارد، توسعه  بسياري در .است

 ي  توسعه به توجه بدون ،فيزيكي فقط قالب در و مجرد صورت به  فيزيكي شهر  ي   پيكره ي  تواند در توسعه  
ـادات و                 هاساخت تسهيالت، زير  ساير زمان هم ـارچوب اعتق ـاري انـسان در چ و عملكـرد فـضايي و رفت

 به عنوان دومين شهر بزرگ استان كردستان، داراي         ،سقزشهر  . باشد گرفته هاي فرهنگي آنان صورت   ارزش
ود كـه زون  شـ  شامل محالت يك، دو و سـه مـي  1در اين ميان ناحيه  .  محله است  22 ناحيه و    6 منطقه،   3

  . دهد هكتار پوشش مي61/194سيساتي شهر را با  اداري و تأ-اصلي تجاري
ـا            ،هاي حاصل از مدل آنتروپي شانون نشان داد       تحليل داده  كه رشد شهر سقز در طول چند دهه اخير ت

ـاموزن دارا بـوده اسـت   1391سال   كـه ضـريب   گونـه   آن. ، روندي افقي و نامنظم را به صورت پراكنده و ن
 Ln (22): 2.479 بيشينههمچنين . دهد را نشان مي98058/2دست آمده براي اين دوره عدد ه آنتروپي ب

  . باشدمي
هاي كالبدي، بـه  هاي انجام شده پيرامون الگوهوشمند شهري و تحليلگانه رشد با توجه به اصول ده  

هاي، شهرك شامل محله (5 و 3هاي گيري محالت با هويت باالي اجتماعي، ناحيه  لحاظ شاخص شكل  
هـاي همـسان فرهنگـي، اجتمـاعي،      به لحاظ تمركز گروه    ،)ين، مسكن مهر و قوخ    دانشگاه، بهارستان پاي  

مربع، وضـع    متر 130443بيني طرح تفصيلي    پيش(ها  مسكوني، تركيب كاربري  اقتصادي، فشردگي بافت    
، )مربـع متر+ 69268 تفـصيلي    مربع و مغايرت بـا طـرح       متر 199711ر محدوده طرح تفصيلي     موجود د 

والن در حفـظ و توسـعه فـضاهاي بـاز           ؤدسترسي آسان به سيستم حمل و نقل و مشاركت مردم و مس           
  . تر را دارا بودنددي منظمروند تا ح ،4 و2شهري، در قياس با نواحي

هاي رشد هوشمند نشان از مثبت بـودن در خـصوص   تحليل الگوهاي تجريدي با توجه به شاخص  
 مراكـز  -اي همراه با محورساخت دو هسته(هاي تجريدي كارگيري الگوي چهارم از مجموعه الگوي   ه  ب

  .دارد) اياي و محلهناحيه
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ي ديگـر،   اي نسبت به محلـه و ناحيـه       بدي شهر سقز از محله و ناحيه       تفاوت بين توسعه كال    بنابراين
ن شـهري بـه     والآشـنايي مـسؤ    ي محالت، نـا     پارچه ريزي غير هوشمند، عدم مديريت يك     حاصلِ برنامه 

يان بـه نـواحي شـهري و     روستايجو در مديريت شهري، هجوم بيش از حد  هاي نوين و مشاركت   سبك
 نـسبتاً   ي  در محالت حاشيه و ايجاد محالت جديـد پيرامـون هـسته           سكونت آنان به صورت غير مجاز       

از سويي واگذاري اراضي حاشيه شهر بـه كاركنـان شـهرداري و ديگـر نهادهـاي          . باشدمتمركز شهر مي  
دولتي به صورت مانعي جدي در اجراي هوشمندسازي رشد شهر سقز عمل نموده كـه در بـسياري از                   

 امـري   .استهاي جامع و تفصيلي     ب شده در شوراي شهر و طرح      موارد متناقض با قوانين جاري تصوي     
  . نمايدكه بازنگري در آن ضروري مي

  پيشنهادات

  :هاي ذيل قابل ارائه استحلدست آمده از تحقيق حاضر راهه هاي ببا توجه يافته
  .شرقي شهرهاي جنوب و جنوب جلوگيري از توسعه شهر به سمت اراضي مستعد در قسمت)1
ويت و توسعه سيستم حمل و نقل عمومي و قوانين ترافيكـي كارآمـد بـه منظـور تـسهيل در                      تق )2

  .هاجايي و دسترسي هجاب
  . حس مكاني خوشايندياي به منظور ارتقا محله–اي از بين بردن احساس تضاد ناحيه) 3
ي و ل شـهر ي مردمـي و شـهروندان در زمينـه تـدوين مـسا         به مشاركت طلبيدن و توجه به آراي       )4
  .يابي به راه حل دست
گانه به منظور رفع نيازهاي مختلف شهروندان در سطح محـالت و عـدم               هاي چند  ايجاد كاربري  )5

  . به منظور دسترسي به خدمات شهريجايي هنياز به جاب
 مجدد از اراضي واقع شده در درون محدوده شهر به منظـور توسـعه آتـي                 ي   و استفاده  بازآفريني )5

  .بدي شهر سقز كال-فضايي
 بـه عناصـر بـومي و         در شهر و توسعه آن از طريـق اتكـا           تالش براي حفظ فضاهاي باز موجود      )6

  .فرهنگي شهروندان
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