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تحلیل جغرافیایی الگوهای شکل شهری در ایران 

گیالن گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر دانشگاه  نورالدین عظیمی1 - استادیار 
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چکیده:
به عنوان یکی از موضوعات مهم در مطالعات شهری، شکل یا فرم شهر بیانگر نحوه توزیع فضایی فعالیت های انسانی در 
مناطق شهری است و عمیقًا به وسیله مسائل مدیریتی و خصوصیات محیطی، اقتصادی و اجتماعی جوامع تحت تأثیر قرار 
می گیرد.  هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی و دسته بندی الگوهای شکل شهری در ایران و بررسی ارتباط احتمالی این الگوها 
با یک سری از متغیرهای انسانی و طبیعی می باشد. با توجه به زیاد بودن شهرها، تحقیق حاضر در این مرحله صرفًا شهرهای 
که تعدادشان براساس سرشماری سال 1385 به 986 شهر می رسید، مدنظر قرار داده و در صدد ارائه  باالی پنج هزار نفر  را 
کالن درباره الگوهای مختلف شکل شهری در ایران می باشد.  داده های اصلی مورد استفاده در این مطالعه  یک چشم انداز 
کشور  کشور و اطلس اقلیمی  گوگل ارث پرو، نتایج سرشماری های عمومی  از منابع مختلف شامل پایگاه اطالعات نقشه ای 
به دست آمده است. پس از جمع آوری و استخراج داده ها، برای بررسی رابطه احتمالی متغیرهای مورد مطالعه با توجه به 
کای اسکوار استفاده شده است.  نتایج مهم به دست آمده بیانگر ارتباط معنی دار بین  ماهیت داده ها  از آزمون خیدو یا 
کم  شکل شهر و متغیرهای انسانی همانند تعداد جمعیت، شیوه توسعه فیزیکی، میزان نرخ رشد، وسعت محدوده شهر، ترا
جمعیت شهری و همچنین متغیرهای محیطی ارتفاع و اقلیم با الگوهای شکل شهری می باشد. در انتها تالش شده است تا 

نتایج یافته های تحلیل در قالب مدل پیشنهادی برای توصیف الگوهای شکل شهری در ایران ارائه شود. 

کلیدی : الگوی شکل شهر، طبقه بندی، عوامل انسانی و محیطی، شهرهای ایران. واژگان 

تاریخ دریافت: 1392/07/30
تاریخ پذیرش: 1393/02/27



90
1392 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شــمــاره هفتم

تفاوت های منطقه ای آنها از جمله موضوعاتی هستند که می توانند 
در راستای تکمیل این مطالعه توسط محققین دیگر دنبال شوند.

2. پیشینه بحث
ب��رای طراحی و عملکرد خود دارند  اولیه  ای��ده  از  شهرها درج��ه ای 
خود  به  متفاوتی  شکل های  مختلف،  ک��ارک��رده��ای  به  توجه  با  و 
کاال،  می گیرند)Ellis, 2013( . برخی شهرها به عنوان محل ذخیره 
خود  به  متمرکزتری  الگوی  و  ک��رده  عمل  صنایع  تمرکز  یا  تجارت 
که برخی دیگر در محل تقاطع راه ها یا جاهایی  می گیرند. در حالی 
انتقال  به سیستم دیگر  از یک سیستم حمل ونقل  آن  کاال در  که 
کنار جاده، ساحل  می یابد، به وجود آمده و الگویی غالبًا طولی در 
از  تاریخ بشر  یا دریا به خود می گیرند. عناصر مذهبی در  رودخانه 
که به دلیل  عوامل مهم در نوع شکل گیری شهرها بوده اند؛ جایی 
اصلی  خیابان های  و  معابر  مقدس،  مکان  یا  آرام��گ��اه  یک  وج��ود 
به صورت شعاعی از مرکز به طرف پیرامون منشعب می شوند. در 
خود،  برج وباروی  و  دیوارها  با  شهرها  متعددی،  موارد  در  گذشته 
صورت  به  شهری  محالت  و  م��ی آوردن��د  فراهم  را  کنان  سا امنیت 
کم و فشرده در داخل آنها و در محدوده معین و عمدتًا به صورت  مترا
ارگانیک و متناسب با توپوگرافی زمین شکل می گرفتند. بنابراین با 

کارکرد، فرم های مختلف شهر شکل می گرفت. توجه به نوع 
منعکس  پیچیده،  فضایی  طرح های  با  شهرها  تاریخی  لحاظ  از 
و  نمادها  از  سرشار  آنها  هستند.  انسانی  جوامع  تغییرات  کننده 
که بسیاری از نیازهای روانی و معنوی انسان ها را  الگوهایی هستند 
تأمین می کنند. به عنوان مثال، دیوار شهرها در دوران قرون وسطی 
عالوه بر نقش دفاعی و نظامی، آسایش جسمی و روانی انسان ها را 

 .)Jenks and Dempsey, 2005: 15( نیز برآورده می کرد
طرح  یا  و  کت  ما هوایی،  عکس  نقشه،  روی  از  شهر  فضای  ط��رح 
که بیانگر وسعت، محیط، حدود  برجسته شهر مشخص می شود 
جغرافیایی و چگونگی استفاده از زمین شهری و تشکیالتی است 
این  بر   .)96 و   94  :1368 )فرید،  می شود  پیاده  فضا  این  روی  که 
که متشکل  اساس، نقشه شهر معرف بافت شهر محسوب می شود 
که به تبع شرایط طبیعی و توپوگرافی به طور  از خانه هایی  است 
کوچکترین واحد  فشرده و یا نافشرده و با نظم خاصی در محدوده 
تقسیمی شهر) یعنی بلوک ها و محالت شهری( جایگزین شده و در 

کل سیمای جغرافیایی ویژه ای را به شهر می دهد. 
را به صورت »مظاهر  کتاب سیمای شهر، فرم شهر  کوین لینچ در 
  .)20 )لینچ، 1383:  کرده است  تعریف  رؤیت پذیر شهر«  و  جسمی 
اقتصاددانان  و  جغرافی دانان  منطقه ای،  و  شهری  برنامه ریزان 
الگوهای  توصیف  ب��رای  را  مختلفی  تئوری های  و  نظریه ها  زمین، 
به  توجه  با  الگوها  ای��ن  ک��رده ان��د.  بیان  شهرها  ف��رم  و  شکل گیری 
محل و اندازه شهرها، فاصله آنها از یکدیگر و همچنین با توجه به 
 Sendich, 2006:( می باشند  متفاوت  خاص،  جغرافیایی  مناطق 
399(.  شکل شهر الگوی فضایی یا نظم دهی عناصر فردی مانند 
معابر، بناها، کاربری ها و همچنین فعالیت های اقتصادی گروه های 
به  می باشد.  شهری  محدوده  در  عمومی  نهادهای  و  اجتماعی 
کاربری زمین، توزیع  عبارت دیگر، فرم یا شکل شهر الگوی فیزیکی 

1. مقدمه
گاهی از فرم فضایی و شکل شهر می تواند یکی از عوامل تأثیرگذار  آ
در میزان موفقیت برنامه ریزان و دست اندرکاران شهری بوده و به 
بهبود محیط های شهری کمک شایانی نماید )شیخی و همکاران، 
1391: 118(. فرم شهری رابطه بین یک شهر و مناطق اطراف آن را 
نشان داده )Grimm et al., 2008( و تأثیر اقدامات انسانی را بر محیط 
درون و بیرون آن به نمایش می گذارد )Alberti, 2005(.  با توجه به 
نحوه توزیع فعالیت ها، فرم شهر شاید مهمترین وسیله ای باشد که 
 Steadman, et al.(.یک شهر به واسطه آن خودش را عرضه می کند
2000(   جدای از جنبه های غیر فیزیکی، شناخت فرم شهر اطالعات 
می کند  فراهم  شهری  برنامه ریزی  سیاست های  ب��رای  را  مفیدی 
چالش های  و  مشکالت  شهر،  ف��رم  تحلیل    .)Boontore, 2011(
سیاست های  نظر  نقطه  از  و  ن��م��وده  مشخص  را  شهری  توسعه 
برنامه ریزی شهری، نواحی مورد نیاز دخالت را شناسایی می کند 
کارکردی، شکل و فرم شهر دارای  اثر  عالوه بر    .)Schwarz, 2010(
اثرات اقتصادی قابل توجه برای شهرها نیز می باشد. شکل توسعه 
شهر بر هزینه های مستقیم مالی و غیرمستقیم آن مانند ساخت 
جاده ها، سیستم های فاضالب، ساختمان مدارس ، بیمارستان ها 
کنان خود را تحت تأثیر قرار می دهد. گذاشته و زندگی سا و غیره اثر 

 )Balis, 1996: 8(
اجتماعی  اقتصادی_  سیاسی،  تکنولوژیکی،  تحوالت  به  توجه  با 
کشور ما  در قرن حاضر و به ویژه در نیم قرن اخیر، مناطق شهری 
تعداد، حجم جمعیت  لحاظ  از  قابل مالحظه ای  تغییرات  شاهد 
کشور ما با  و محدوده ساخت وساز بوده اس��ت.  جمعیت شهری 
هشت برابر افزایش از شش میلیون نفر در سال 1335 به بیش از 
48 میلیون نفر در سال 1385 و تعداد نقاط شهری با بیش از پنج 
برابر افزایش از 200  نقطه شهر به 1012 شهر رسیده است )مرکز آمار 
تغییرات  با  ای��ران، 1391(.  چنین رشد سریعی در مناطق شهری 
قابل مالحظه در نحوه توزیع فضایی فعالیت ها، جمعیت، ساختار 
کالبدی و الگوهای شکل شهری همراه بوده است.  به همین خاطر 
کالبد  ساختار  تحوالت  جزئیات  با  ارتباط  در  را  بسیاری  س��ؤاالت 
گرفته  کشورمان به طور عام و درباره الگوهای شهری شکل  شهری 
ارتباطی  کرد. به عنوان نمونه: چه  به طور خاص می توان مطرح 
دارد؟ چه  آنها وجود  کارکرد  نوع  و  ما  الگوهای شکل شهری  بین 
نقش  هستند؟  مؤثر  ما  شهری  ف��رم ه��ای  شکل گیری  در  عواملی 
و  چیست؟  ما  شهری  الگوهای  در  شهری  توسعه  سیاست های 
کار  به  الگو های شهری  از  ناشی  اقتصادی  مشکالت و هزینه های 
که می توانند مورد  گرفته شده از جمله موضوعات مهمی هستند 

گیرند.  بررسی و آزمون قرار 
در راستای پاسخ به سؤاالت مطرح شده، هدف اصلی این مطالعه 
کلی در مورد الگوهای شهری  شناخت کالن و دستیابی به یک دید 
کشور  گرفته در جریان تحوالت توسعه شهری نیم قرن اخیر  شکل 
الگوهای  احتمالی  رابطه  شناسایی  رابطه  همین  در  می باشد. 
شهری با یک سری از متغیرهای محیطی و انسانی مرتبط با آنها، 
و عوامل دخیل  تحقیق می باشد. شناخت علل  این  هدف دیگر 
کارگیری و  در شکل گیری این الگوها، مشکالت شهری ناشی از به 
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در ایران باستان، شکل شهرها در دوره سلوکیان و پارتها به تدریج 
کمابیش معین استوار شد و برخی از  در پیروی از قواعد و رویه های 
شهرها به شکل شطرنجی احداث شدند. اغلب این شهرها دارای 
کوچه هایی به م��وازات آنها بودند.  دو راه اصلی متقاطع و راه ها و 

گردید. گونه شطرنجی بنا  در دوره ساسانیان شهر جندی شاپور به 
شهرهای  وسطی،  ق��رون  نو  شهرهای  در  بعدها  شطرنجی  الگوی 
و  رنسانس و همچنین در بخش جدید شهرهای قدیمی  ای��ده آل 
توسعه شهرهای استعماری اروپایی به خصوص شهرهای آمریکای 
شمالی مورد توجه بوده است )حکمت نیا و قنبری هفت چشمه، 
توپوگرافی همگون  را در  امروزه نقشه های شطرنجی   .)58  :1387
بر  نقشه هایی  چنین  می کنند.  پیاده  جغرافیایی  عارضه  ب��دون 
تقسیم و منطقه بندی ساده اراضی مورد اشغال شهر و بر جدایی 
هم  از  سکونتگاهی  و  صنعتی  ب��ازرگ��ان��ی،  اداری،  ک��ز  م��را اس��اس��ی 
کردن آن و اداره شهر بر  تسهیالتی فراهم می کنند. بنابراین پیاده 

مبنای چنین نقشه ای آسان است )فرید، 1368: 112(. 
طرح شطرنجی می تواند فرمهایی مانند جعبه های تودرتو، سلسله 
کامل شبکه معابر و همچنین شبکه های مثلثی به صورت  مراتب 
 .)Shirley, 2005: 131( خطوط مورب را در طرح شهری ایجاد نماید
از جانمایی  ب��رخ��ورداری  با  الگوی شطرنجی  م��وارد،  از  بسیاری  در 
منظم و تقسیم مناسب قطعات زمین شهری_ به دلیل جلوگیری 
الگوهای  از  و  شده  تبدیل  نخست  گزینه  به   _ زمین  رفتن  هدر  از 
از شهرهای جهان می باشد )سلطانی، 1390:  معمول در بسیاری 
می توان  الگویی  چنین  این  ام��روزی  مشخص  نمونه های  از   .)24
به شهرهای لوس آنجلس و سالت لیک سیتی در آمریکا و تورنتو در 

کرد. کشورمان به شهر سلماس اشاره  کانادا و در 
که  اس��ت  شهری  شکل  مهم  الگوهای  دیگر  از  یکی  شعاعی  ط��رح 
در آن شبکه های ارتباطی اصلی از مرکز به طرف پیرامون منشعب 
برای  دای��ره��ای  یا  و  شعاعی  نقشه های  تنظیم  و  تهیه  می شوند. 
کز مهم اداری  الگو معمواًل مرا تاریخی دارد. در این  شهرها سابقه 
مسکونی  محالت  جمله  از  دیگر  فعالیت های  و  مرکز  در  شهری  و 
مستقر  مرکز  از  منشعب  معابر  بین  واق��ع  بلوک های  و  قطاع ها  در 
گرچه گسترش شهر به صورت شعاعی باعث خالی ماندن  می شوند. ا
برخی زمین ها در فاصله بین شعاع ها می شود، ولی همین اراضی 
کاری و پارک فراهم  بهترین موقعیت را برای فضاهای سبز، جنگل 
می آورد. در واقع الگوی شعاعی توسعه متمرکز و فشرده شهر را با یک 
مرکز فراهم نموده و حمل ونقل عمومی را به مرکز شهر می کشاند، به 
که سبب می شود دسترسی همه شهر و مردم به مرکز شهر  گونه ای 
کز فرعی در طول شعاع های منشعب  گردد. در این طرح، مرا میسر 
از مرکز ایجاد می شوند تا خالء دوری از مرکز شهر را تا اندازه ای پر کرده 
را در مرکز شهر  کاال و خدمات  و مشکل تمرکز و استقرار جمعیت، 
فواصلی،  در  کمربندی  خیابان های  طرح،  این  در  دهند.  کاهش 
شعاع های منشعب از مرکز را به همدیگر پیوند می دهند. شهرهای 
بزرگی چون مسکو، واشنگتن و پاریس بر مبنای چنین طرحی بنا 

نهاده شده اند.  
در ایران در دوره پارتیان و ساسانیان طرح دایره شکل برای شهرها 
کاخ ها را در مرکز  کز مهم حکومتی و  که مرا گونه ای  معمول بود، به 

.)Ibrahim, 1997: 3( جمعیت و شبکه های ارتباطی می باشد
الگوی شکل گیری شهرها همواره یا به صورت ارگانیک )بدون طرح 
گرفته است.  قبلی( و یا براساس طرح از پیش تعیین شده، انجام 
گر چه طرح های مدرن شهری امروز غالبًا محصول تمدن جدید  ا
الگوهای  با  شهرهای  از  نمونه هایی  بشری  تمدن  ولی  می باشد 
از  که سابقه برخی  از پیش اندیشیده شده در خود تجربه نموده 
آنها به هزاران سال پیش از میالد بر می گردد. از مهمترین الگوهای 
گرفته اند  شکل  شده  اندیشیده  پیش  از  طرح های  با  که  شهری 
ام��روزه برخی  می توان به الگوی شطرنجی و شعاعی اش��اره نمود. 
کار  به  الگوهای  تنوع  دلیل  به  ب��زرگ  شهرهای  وی��ژه  به  شهرها  از 
الگوی واح��دی شناخته می شوند.  این نوع  با  کمتر  آنها  رفته در 
کارگیری  شهرها معمواًل با الگوی ترکیبی شناسایی می شوند.  به 
الگوی شهری خاص در مکان ها و زمانهای مختلف تابع شرایط 
محیطی، اقتصادی و اجتماعی خود می باشد و به همین خاطر در 
کشور ما شاهد شکل گیری الگوهای متفاوت  مناطق مختلف یک 
گرفته شده در ایجاد  کار  شهری هستیم. بر مبنای الگوهای مهم به 
شهرها، در ادامه شکل های مهم شهری رایج ارگانیک، شطرنجی، 

شعاعی، خطی و ترکیبی به اجمال مورد بررسی قرار می گیرند.
طرح  که  اس��ت  نقشه ای  شامل  شهری  ط��رح  در  ارگانیک  الگوی 
شرایط  براساس  شهر  تکوین  و  نبوده  شده  اندیشیده  پیش  از  آن 
کوچه های  طبیعی محل و اتفاقی انجام شده و راه ها، خیابان ها و 
کثر شهرهای  تنگ آن با پیچ وخم هایی با هم جوش خورده اند. ا
زمان  م��رور  به  داشتند.  نقشه ای  چنین  وسطی  ق��رون  در  اروپایی 
زلزله و جنگ، شهرهای  آت��ش س��وزی،  وق��وع حوادثی چ��ون  اث��ر  بر 
موردنظر رو به ویرانی رفتند و به هنگام بازسازی، سیما و چشم انداز 
جغرافیایی خود را بر مبنای نقشه نو تغییر و خود را با نیازهای زمان 
کردند )فرید، 1368: 98(. در مناطق اسالمی این شکل از  سازگار 
به وسیله  و  شهرها معمواًل در درون دیوارهایی شکل می گرفتند 
 Shirley, 2005:( دروازه هایی عبورومرور به داخل آنها کنترل می شد
کلی در الگوی شهرهای ارگانیک، نظام سلولی، تنوع  141(. به طور 
متعادل، بهداشت خوب، روابط نزدیک، ثبات، وابستگی متقابل 
و رجعت به دنیای طبیعی مورد توجه قرار می گیرد )لینچ، 1384: 

  .)75
که از طریق احداث شبکه ای از معابر در فواصل  فرم شهر شطرنجی 
منظم و عمود بر هم شکل می گیرد، یکی از مرسوم ترین طرح های 
شهری از پیش اندیشه شده محسوب می شود. به لحاظ تاریخی، 
از  باستانی  تمدنهای  به  شهرسازی  در  ط��رح  ای��ن  ک��ارب��رد  سابقه 
جمله به 2600 سال قبل از میالد می رسد و در ساختن شهرهای 
گرفته  کار  ایندوس یعنی موهنجدارو و هاراپا به  مهم، تمدن دره 
شده است. از نمونه های دیگر این الگوی شهری در دوره باستان 
بابل  شهر  و  ق.م(   2570-2500( مصر  در  جیزه  شهر  به  می توان 
شد،  ساخته  بابل  پ��ادش��اه  حمورابی  توسط  ک��ه  ق.م(   17 )ق��رن 
یونانی  شهرهای  در  شطرنجی  الگوی  کاملترین  شاید  کرد.  اشاره 
)قرن پنجم ق.م( به ویژه در شهرهای استعماری یونانی و در دوره 
گرفت  کستراها مورد استفاده قرار  امپراطوری رومی به خصوص در 

 .))Stanislawski, 1946
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هر  اینکه  دلیل  به  همدیگر،  از  شهری  الگوهای  تفکیک  علیرغم 
طرح های  هستند،  خود  خاص  مورفولوژی  دارای  شهرها  از  کدام 
گرفته می شوند.  با  کار  کامل در یک شهر به  کمتر به طور  شهری 
این وجود، این الگوها به عنوان خطوط اصلی مطالعه و شناخت 
ویژگی شهرهای مختلف می باشند )شکوئی، 1385: 535(. با توجه 
گرفت، پژوهش حاضر  که در باال مورد اشاره قرار  به الگوهای شهری 
کلی )شهرهای  کنونی ایران را در پنج دسته  الگوی شکل شهرهای 
قرار  مطالعه  مورد  ترکیبی(  و  شعاعی  شطرنجی،   خطی،  ارگانیک، 

می دهد.

3. روش پژوهش
روش تحقیق کلی در این مطالعه توصیفی_تحلیلی بوده و داده های 
مورد استفاده در آن عمدتًا از طریق بررسی اسنادی به دست آمده 
و داده های مربوط به طرح کلی شهرها با مطالعه تصاویر ماهواره ای 
این  در  کار  حجم  بودن  گسترده  به  توجه  با  است.  گردیده  کسب 
 Google  Proمطالعه برای دسترسی به تصاویر ماهواره ای از برنامه
که امکان اندازه گیری مساحت شهرها را نیز  گردیده  Earth استفاده 

فراهم می آورد.
که قباًل هم اشاره شد، با توجه به تعداد زیاد شهرهای  همان طور 
کوچک و سهم پایین جمعیتی آنها و به منظور محدود نمودن حجم 
داده ه��ا، در این مطالعه شهرهای پنج هزار نفر  به باال )بر اساس 
به دلیل  اس��ت.  گرفته  ق��رار  بررسی  م��ورد  نتایج سرشماری 1385( 
در دسترس نبودن نتایج جمعیتی همه نقاط شهری سرشماری 
سال 1390 در زمان مطالعه، به ناچار از نتایج سرشماری 1385 به 
کشور  گردید. براساس تعریف وزارت  عنوان آمار جمعیت استفاده 
ک آن برخورداری از نهاد شهرداری است، از مجموع  که مال از شهر 
1012 نقطه شهر در سال 1385، 689 شهر )68درصد( حداقل دارای 
که در این تحقیق برای مطالعه  جمعیت پنج هزار نفر و بیشتر بودند 
انتخاب شدند. داده های دیگر مورد استفاده در این بررسی از نتایج 
مرکز   1375 تا   1335 سال های  عمومی  سرشماری های  تفصیلی 
گردید. برای تحلیل  کسب  گیتاشناسی1  آمار ایران و اطلس جامع 
داده ها از نرم افزار آم��اریSPSS  و عمدتًا از آزمون chi-square بهره 

گرفته شده است. 
کشور در این پژوهش، رابطه  پس از بررسی انواع الگوهای شهری 
متغیرهای مستقل انسانی و محیطی شامل اندازه جمعیت، نحوه 
گسترش فیزیکی شهری )متصل و غیرمتصل بودن توسعه فیزیکی(، 
کم جمعیت شهری،  مقدار نرخ رشد، وسعت محدوده شهری، ترا
ارتفاع و نوع اقلیم منطقه ای با متغیر وابسته یعنی الگوهای شکل 

گرفته است.  شهری مورد آزمون قرار 

4. یافته های تحقیق
در این مطالعه با توجه به الگوهای شکل شهری، تصویر ماهواره ای 
گرفت و براساس  گانه مورد بررسی قرار  کدام از شهرها به طور جدا هر 
شبکه غالب خیابانی و نحوه بلوک بندی در آن، طرح کلی شهرهای 
گفته شده در  بر مبنای خصوصیات  کشور  پنج هزار نفر  به باالی 

1  www.gitashenasi.com

گرد  بر  حلقه وار  طور  به  مسکونی  فضاهای  سپس  و  داش��ت  خود 
مرکز قرار می گرفتند. این شهرها جنبه دفاعی داشته و دلیل عمده 
کافی در منطقه بوده است  ساخت چنین شهرهایی عدم امنیت 
در  شعاعی  شهری  الگوی  مشخص  نمونه  از   .)99  :1368 )فرید، 

ایران امروز می توان به شهر همدان اشاره نمود.
الگوی شهر خطی نیز تاریخچه ای قدیمی دارد. در دوران باستان، 
با  جاده ها  امتداد  در  خطی  ص��ورت  به  بسیاری  سکونت گاه های 
 Furundzic, 2012:( می گرفتند  شکل  تجاری  و  بازرگانی  اه��داف 
721(. به مفهوم امروزی این فرم از شکل گیری شهرها نتیجه انقالب 
صنعتی است )Shirley, 2005: 120(. در سال 1882 »آرتورسوریای 
مادرید  در  پروگرسو«  »ال  روزن��ام��ه  در  را  خطی  شهر  نطریه  ماتا« 
بود،  راه آه��ن  پیروزمندانه  توسعه  زمان  روزه��ا  آن  به چاپ رساند. 
هم  به  را  آنها   ، داده  کاهش  را  شهرها  بین  مسافت  که  وسیله ای 
نزدیک کرده و به گسترش سریع شهرها کمک می کرد. راه آهن برای 
کار  به  نیز  ب��زرگ شهری  ام��ور حمل ونقل در مجتمع های  تسهیل 
گرفته شده بود و به تدریج ترامواهای برقی و قطارهای زیرزمینی نیز 
که سوریا از ساختن »شهرهای  کار می افتادند. در این موقع بود  به 
کمعرضی از ساختمان ها در  که نوارهای طویل و  خطی« به شکلی 
دو طرف یک مسیر ارتباطی اصلی واقع شوند، جانبداری می کرد 
یک  امتداد  در  شهرها  که  زمانی  17و18(.   :1387 )اوستروفسکی، 
مسیر حمل ونقل، مانند رودخانه، خط راه آه��ن، خطوط ساحلی 
را شکل  الگوی خطی  کوه ساخته می شوند،  قاعده رشته  یا در  و 
زیادی  شهرهای  ما  کشور  در    .)Sendich, 2006: 399( می دهند 
در امتداد روده��ا، سواحل و راه ه��ای اصلی با الگوی خطی شکل 

کو. گرفته اند مثل بندر انزلی، بندر عباس و ما
که یک شهر در فرایند توسعه خود از بیش از یک الگو  در مواردی 
استفاده کرده باشد، تعیین الگوی واحد در چنین شهرهایی دشوار 
خواهد بود، بنابراین این تیپ از شهرها با الگوی ترکیبی شناخته 
گسترش  فرایند  در  ب��زرگ  شهرهای  مواقع  از  بسیاری  می شوند. 
فیزیکی خود از طرح های مختلف شهری استفاده می کنند و قادر 
برای نمونه در حالی  الگوی شهری واحدی نمی شوند.  به حفظ 
که خیلی از شهرهای بزرگ در بخش های قدیمی خود دارای بافت 
از  شهر  از  بخش هایی  در  خود  توسعه  ادام��ه  در  هستند،  ارگانیک 
الگوهای مختلف شطرنجی، شعاعی و یا خطی استفاده می کنند و 

به عبارتی دارای الگوی ترکیبی می باشند. 
کشور ما  بخش های قدیمی بسیاری از شهرهای قدیمی و بزرگ در 
گذشته  که بیشتر این شهرها در  دارای الگوی ارگانیک هستند؛چرا
اندیشیده شده  از پیش  و  و دارای طرح خاص  آمده اند  به وجود 
کثر این شهرها در چهار دهه گذشته صاحب طرح توسعه  نیستند. ا
شهری )جامع و تفصیلی( شده و به تبع آن خیابان های جدید بر 
بافت ارگانیک آنها تحمیل شده است. در مقابل، بخش های جدید 
در این شهرها غالبًا با طرح هایی از الگوهای شطرنجی، شعاعی و 
ام��روزی در این  الگوی  یافته اند. به همین خاطر  یا خطی توسعه 
شهرها ترکیبی از طرحهای مختلف می باشد.  شهرهای استانبول، 
سئول و توکیو را از نمونه های خارجی و شهرهای تهران، اصفهان و 

کرد. تبریز را از نمونه های داخلی این الگو می توان محسوب 
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طرح شهری شطرنجی و خطی به صورت مشترک و در چهار استان 
که همه در قسمت  کرج، قم، سمنان و یزد  دیگر یعنی استانهای 
شطرنجی  و  ترکیبی  شهری  ط��رح ه��ای  دارن���د،  ق��رار  کشور  مرکزی 

بیشترین تعداد را تشکیل می دهند. 
4.3.  نحوه توسعه فیزیکی و الگوی شکل شهرها

قرار  بررسی  مورد  شهری  توسعه  الگوی  در  که  پارامترهایی  از  یکی 
شکل  دو  در  عمدتًا  که  شهرهاست  فیزیکی  رشد  الگوی  می گیرد، 
 Ohls and Pines,(م��ی ش��ون��د دسته بندی  غیرمتصل2  و  متصل1 
شهر  رشد  متصل،  فیزیکی  توسعه  شکل  در  که  حالی  در   .)1975
اتفاق می افتد، در رشد غیرمتصل شهر  به صورت تقریبًا یکپارچه 
بسیاری  در  و  می یابد  توسعه  یکپارچه  غیر  یا  ناپیوسته  صورت  به 
با واژه توسعه بیرویه شهری3 شناخته می شود. موقعیت  از موارد 
طبیعی و سیاست های توسعه شهری از عوامل مؤثر در رشد متصل 
یا غیرمتصل شهرها محسوب می شوند. مطالعه حاضر نشان داد 
 413 فیزیکی  توسعه  الگوی  ب��اال،  به  نفر   ه��زار  پنج  از 689 شهر  که 
شهر )حدود 60درصد( متصل و 276 شهر )حدود 40%( غیرمتصل 

می باشد. 
آنها  را براساس طرح غالب شهری  گر الگوی رشد فیزیکی شهرها  ا
می شود.  مشاهده  دو  ای��ن  بین  همگرایی  نوعی  بگیریم،  نظر  در 
ارگانیک،  غالب  طرح  با  شهرهای  فیزیکی  توسعه  که  گونه ای  به 
بیشتر  ول��ی  متصل  ص��ورت  به  غالبًا  ترکیبی  و  شعاعی  شطرنجی، 
شهرهای با طرح غالب خطی دارای الگوی رشد فیزیکی غیرمتصل 

هستند )جدول 2(. 
خ رشد جمعیت و الگوی شکل شهرها 4.4.نر

ارتباط  که در  از متغیرهایی است  آهنگ رشد جمعیت یکی دیگر 
گرفت.   قرار  بررسی  الگوهای شکل شهری در این مطالعه مورد  با 
امکان  ن��دارن��د،  زی��ادی  سابقه  شهرها  از  برخی  اینکه  به  توجه  با 
محاسبه نرخ رشد برای آنها در دوره های مختلف میسر نگردید. بر 
این اساس، تعداد نقاط شهری مورد بررسی، مشتمل بر 506 شهر 
الگوی  با  که میزان نرخ رشد جمعیت و رابطه احتمالی آن  گردید 
شکل شهر در این نقاط در سه دوره 10، 20 و 50 ساله منتهی به 
که شهرهای با الگوی  1385 محاسبه شد. نتیجه بررسی نشان داد 

1  Continuous
2  Discontinuous
3  Urban sprawl

قسمت پیشینه بحث، در پنج دسته ارگانیک، خطی، شطرنجی، 
شعاعی و ترکیبی شناسایی و دسته بندی شدند. نتایج به دست 
که در میان 689 شهر پنج هزار نفر  به باال از  آمده نشان می دهد 
نظر الگوی شکل شهری، 277 شهر )40.2 درصد( دارای طرح غالب 
ترکیبی، 201 شهر )29.2 درصد( دارای طرح غالب خطی، 168 شهر 
)24.38 درصد( دارای طرح غالب شطرنجی، 30 شهر )4.35 درصد( 
دارای طرح غالب ارگانیک و 13 شهر )1.9درصد( دارای طرح غالب 

شعاعی هستند. 
  4.1.ابعاد جمعیتی و الگوی شکل شهری در ایران

کشور، این  با توجه به سهم هر یک از الگوهای بیان شده در سطح 
سؤال را می توان مطرح کرد که توزیع این الگوها در طبقات مختلف 
جمعیتی شهرها چگونه اس��ت. ج��دول 1 پاسخ به این س��ؤال را از 
طریق تفکیک هر یک از الگوها در طبقات مختلف شهری از لحاظ 
تعداد و درصد نشان می دهد. در یک نگاه کلی بیشترین سهم طرح 
کوچک زیر 25 هزار نفر خطی و در شهرهای  شهری در شهرهای 
با  شهرهای  سهم  بیشترین  می باشد.  ترکیبی  نفر  ه��زار   25 ب��االی 
طرح شطرنجی در بین شهرهای 50 تا 500 هزار نفر و بیشترین سهم 
نفر  میلیون  یک  و  هزار  شهرهای 500  بین  در  شعاعی  غالب  طرح 
کلی شش شهر باالی یک میلیون نفر نیز  مشاهده می شود. طرح 

کار رفته ترکیبی می باشد.  به دلیل تنوع و پیچیدگی طرح های به 
4.2. توزیع منطقه ای الگوی شکل شهرها 

که  نگاهی به نحوه توزیع استانی الگوهای شهری نشان می دهد 
مشاهده  الگوها  این  در  می توان  را  منطقه ای  همگرایی  نوع  یک 
تعداد  بیشترین  حسب  بر  مطالعه  این  در  کشور  استان های  کرد. 
که  نوع طرح شهری دسته بندی شدند. براساس این دسته بندی 
در تصویر 1 نشان داده شده است، در  استان های ساحلی شمالی 
و  سیستان وبلوچستان(  و  هرمزگان  م��ازن��دران،  )گیالن،  جنوبی  و 
کشور، بیشتر شهرها دارای  استان آذربایجان غربی در شمال غربی 
که عمدتًا در غرب و شرق قرار  الگوی خطی هستند. در 15 استان 
دارند )آذربایجان شرقی، اردبیل، ایالم، بوشهر، خراستان شمالی، 
خراسان رضوی و خراسان جنوبی، کردستان، گلستان، چهارمحال 
کهگیلویه و  کرمانشاه، لرستان،  بختیاری، فارس، همدان، زنجان، 
بویراحمد( بیشتر شهرها دارای الگوی ترکیبی می باشند و در سه 
طرح  دارای  شهرها  بیشتر  کرمان  و  اصفهان  خوزستان،  استان 
شهری شطرنجی هستند. در سه استان قزوین، تهران و مرکزی دو 
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جدول 1 الگوهای غالب شکل شهر ی در شهرهای باالی 5000 نفر در ایران به تفکیک طبقات جمعیتی، 1385 

 طبقات جمعیتی شهرها
جمع ترکیبی  شعاعی  شطرنجی خطی ارگانیک

)%(تعداد)%(تعداد)%(تعداد)%(تعداد)%(تعداد)%(تعداد
296/616437/48920/310/215535/4438100 5000-24999 نفر

002322/82928/7114847/5101100 25000- 49999 نفر
11/47102434/322/93651/470100 50000-99999 نفر

00710/42537/3692943/367100 1000000-499999 نفر
5000000000114/3342/9342/97100 تا  1000000 نفر

0000000061006100 1000000 نفر و بیشتر
304/420129/216824/4131/927740/2689100جمع
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کاهش آهنگ نرخ رشد  که به مفهوم  پایین در حال افزایش است 
جمعیت شهری در دوره های اخیر بوده است.

 4.5.وسعت محدوده شهری و الگوی شکل شهرها
مورد  محدوده  مقدار  در  شهرها،  توسعه  در  رفته  کار  به  الگوهای 
اشغال آنها تأثیر می گذارد. برای این منظور محدوده 566 شهری 
کمتر از 200 هکتار،  که مساحت آنها در دسترس بود، در شش طبقه 
بین 200 و 499 هکتار، 500 تا 999 هکتار، هزار تا 4999 هکتار، پنج 
که  از 10هزارهکتار تقسیم بندی شدند  هزار تا 9999 هکتار و باالتر 
بزرگ  کوچک، متوسط،  کوچک،  بیانگر شهرهای خیلی  می تواند 

بوده اند.  رش��د  ن��رخ  باالترین  دارای  دوره  سه  هر  ب��رای  شطرنجی 
پس از آن شهرهای با الگوی خطی دارای نرخ رشد بیشتر )باالتر از 
کمترین  میانگین( هستند. در مقابل شهرهای با الگوی ارگانیک، 

میزان نرخ رشد را دارند.
ح��دودی  تا  ترکیبی  و  شعاعی  الگوهای  با  شهرهای  در  رش��د  ن��رخ 
کمتر از میانگین بوده است )تصویر 2(. در این  مشابه هم و اندکی 
نمودار همچنین روند تغییرات رشد جمعیت شهرها در سه دوره 
گذشت زمان سهم شهرهای با  یادشده نشان داده شده است.  با 
کاهش و سهم شهرهای با نرخ رشد منفی و یا  نرخ رشد باال، رو به 
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گیری شهرهای ایران برای نقاط شهری باالی 5000 نفر شکل 1: توزیع منطقه ای الگوهای شکل 

ح شهری در نقاط شهری باالی 5000 نفر در ایران، 1385 جدول 2- الگوی رشد فیزیکی بر حسب طر

طرح شهری
جمعتوسعه غیر متصلتوسعه متصل

)%(تعداد)%(تعداد)%(تعداد
2376/67723/3330100ارگانیک
8944/2811255/72201100خطی

12976/793923/21168100شطرنجی
1076/92323/0813100شعاعی
16258/4811541/52277100ترکیبی
41359/9427640/06689100جمع
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کم  شهری و الگوی شکل شهرها  4.6.ترا
کم های متفاوتی مواجه می شوند.  شهرها در فرایند توسعه خود با ترا
کمی الگوهای شهری، در این  به منظور شناسایی خصوصیات ترا
مطالعه بر حسب وسعت محدوده و جمعیت سال 1385 شهرها، 
در  بررسی  این  نتیجه  گردید.  محاسبه  آنها  ناخالص  کم  ترا میزان 
ناخالص در چهار دسته  کم  ترا اس��ت.  ج��دول 4 نشان داده شده 
کمتر از 50 نفر در هکتار، بین 50 تا 99 نفر در هکتار، 100 تا 149 هکتار 

و 150 نفر تا 300 نفر در هکتار طبقه بندی شدند.
ناخالص  ک��م  ت��را ک��ه  شهری   566 مجموع  از   ،4 ج��دول  ب��راس��اس 
کمتر از 50 نفر در هکتار،  آنها محاسبه شد، 245 شهر )43درص��د( 
251 شهر )44درص��د( بین 50 و 99 نفر در هکتار، 56 شهر )حدود 
نهدرصد( بین 100 و 149 نفر در هکتار و نهایتًا 14 شهر )2/5 درصد( 
الگوی شهری،  لحاظ  به  دارن��د.   کم  ترا نفر در هکتار  از 150  بیش 
کمتر از 50  کم  بیشتر شهرهای با الگوی ارگانیک و خطی دارای ترا
نفر و اغلب شهرهای با الگوهای شطرنجی، شعاعی و ترکیبی بین 50 

کشور را بر حسب  و خیلی بزرگ باشد. جدول 3 الگوهای شهری 
وسعت آنها نشان می دهد. 

کمتر  براساس جدول 3، تعداد 165 شهر دارای محدوده با وسعت 
از 200 هکتار، 193 شهر دارای وسعت بین 200 و 499 هکتار، 89 شهر 
دارای وسعت بین 500 تا 999 هکتار، 97 شهر دارای وسعت هزار 
تا 4999 هکتار، 13 شهری دارای وسعت پنج هزار تا 9999 هکتار و 
نهایتًا نه شهر بیش از 10هزار هکتار هستند. به لحاظ شکل شهری، 
الگوی خطی  و  کوچک  ارگانیک بیشتر در شهرهای خیلی  الگوی 
از  کوچک مشاهده می شود.  کوچک و  عمدتًا در شهرهای خیلی 
کوچک و  طرف دیگر الگوی شطرنجی اغلب در ترکیبی از شهرهای 
شهرهای بزرگ زیر پنج هزار هکتار یافت می شود و الگوی شعاعی 
کثرت  محدود به شهرهای بزرگ می شود. الگوی ترکیبی به دلیل 
گروه های شهری مشاهده می شود؛ به ویژه همه شهرهای  در اغلب 

باالی 10هزار هکتار دارای چنین الگویی هستند. 

ن 
یرا

در ا
ی 

هر
ل ش

شک
ی 

ها
گو

ی ال
یای

راف
جغ

ل 
حلی

ت

 

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

میانگین نرخ  شعاعی شطرنجی ترکیبی خطی ارگانیک
رشد شهری 

 کشور

صد
 در

 به
شد

خ ر
نر

 
 

 الگوی شهر

 (1375-85)ساله  10نرخ رشد  (1365-85)ساله  20نرخ رشد  (1335-85)ساله  50نرخ رشد 

جدول3 الگوی شکل شهر و وسعت نقاط شهری باالی 5000 نفر در ایران

 کمتر از 200الگوی شکل شهر
هکتار

 200 تا 499
هکتار

 500 تا 999
هکتار

1000 تا 4999 هکتار
 5000 تا 9999

هکتار
 10000 هکتار و

بیشتر
جمع

186110026ارگانیک
4759221010136خطی

3549223620144شطرنجی
10065012شعاعی
6479444459245ترکیبی

1651938997139566جمع

خ رشد جمعیت شهری بر حسب الگوهای شکل شهری ایران در سه دوره 10، 20 و 50 ساله منتهی به 1385 شکل 2: نر
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 4.8.اقلیم منطقه ای و الگوی شکل شهر
ک��ارت��وگ��راف��ی  ب��ر م��ب��ن��ای  اط��ل��س ج��ام��ع م��ؤس��س��ه ج��غ��راف��ی��ای��ی و 
گیتاشناسی، اقلیم غالب منطقه ای شهرهای پنج هزار نفر  به باالی 
کشور در شش تیپ اقلیمی )اقلیم صحرایی، نیمه صحرایی، خشک 
دسته بندی  خ��زری(  معتدل  و  مدیترانه ای  کوهستانی،  ساحلی، 
)13/8درص����د(  شهر    95 ک��ه  داد  نشان  یافته ها  نتایج  ش��دن��د.  
دارای اقلیم صحرایی، 232 شهر )33/7درصد( دارای اقلیم نیمه 
صحرایی، 31 شهر )4/5درص��د( دارای اقلیم خشک ساحلی، 38 
کوهستانی، 211 شهر )30/6درصد(  شهر )5/5درصد( دارای اقلیم 
اقلیم  دارای  ش��ه��ر)11/9درص��د(   82 و  مدیترانه ای  اقلیم  دارای 
معتدل خزری می باشند. جدول 6 الگوی شهرها را براساس اقلیم 

کم دارند.  و 99 نفر در هکتار ترا
 4.7.ارتفاع نقاط شهری و  الگوی شکل شهرها 

با توجه به نقش عوامل طبیعی در شکل گیری الگوهای شهری، 
این  در  شهرها  منطقه ای  اقلیم  و  ارتفاع  متغیر  دو  خصوصیات 
مطالعه بررسی گردید. برای این منظور ارتفاع شهرها در هفت گروه 
پایین تر از سطح دریا،  یک تا 100 متر، 101 تا 500 متر، 501 تا هزار 
متر، 1001 تا 1500 متر، 1501 تا دوهزار متر و بیشتر از آن دسته بندی 
نشان  ارتفاع  حسب  بر  را  شهرها  شکل  الگوی   5 جدول  شدند.  
صورت  این  به  ارتفاع  لحاظ  از  شهری  الگوهای  می دهد.توزیع 
ارتفاع  ارگانیک، شطرنجی و شعاعی در  که اغلب شهرهای  است 
که شهرهای خطی و ترکیبی  هزار تا دوهزار متر قرار دارند، در حالی 

دارای توزیع متوازن تری در همه سطوح ارتفاعی هستند.

کم ناخالص و الگوی شکل شهرها در نقاط شهری باالی 5000 نفر در ایران، 1385 جدول 4 ترا

الگوی شکل شهر
در ن��ف��ر   50 از   ک��م��ت��ر 

هکتار
99-50

نفر در هکتار
100 - 149

نفر در هکتار
 150 نفر و بیشتر

در هکتار
جمع

1852126ارگانیک
7544164139خطی

5172174144شطرنجی
363012شعاعی
98124185245ترکیبی

2452515614566جمع

جدول 5 الگوی شکل شهر و سطوح ارتفاعی نقاط شهری باالی 5000 نفر در ایران، 1385

الگوی شکل شهری
 پایین تر از
سطح دریا

صفر تا
 100 متر

101 تا
 500 متر

501 تا
 1000 متر

1001 تا
 1500 متر

1501 تا
 2000 متر

2000 متر و
 بیشتر

جمع

2224118130ارگانیک

22312021474515201خطی

8451441776824277ترکیبی

017142456488168شطرنجی

012145013شعاعی

3296529119517448689جمع

جدول 6 الگوی شکل شهرها و نوع اقلیم نقاط شهری باالی 5000 نفر در ایران، 1385

الگوی شکل شهر 
اقلیم 

صحرایی
اقلیم نیمه 

صحرایی
اقلیم خشک 

ساحلی 
اقلیم 

کوهستانی
اقلیم 

مدیترانه ای 
جمعاقلیم خزری

510128430ارگانیک

175513156041201خطی

298346433168شطرنجی

33015113شعاعی

418113149533277ترکیبی

95232313821182689جمع
13/833/74/55/530/611/9100درصد
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غالب منطقه ای نشان می دهد. 
5.  تحلیل یافته ها

که وضعیت آنها در ارتباط  در این قسمت رابطه احتمالی عواملی 
گردید، تحلیل می شود.   با الگوهای شکل شهری در ایران توصیف 
کای اسکوار  برای تحلیل متغیرهای مورد مطالعه از آزمون خیدو یا 
کلی این آزمون را در رابطه با  استفاده شده است. جدول 7 نتایج 

عوامل یادشده نشان می دهد.
و  اس��ت��ق��رار  نحوه  در  م��ی ت��وان��د  جمعیت  حجم  اینکه  ب��ه  توجه  ب��ا 
شکل گیری شهرها تأثیرگذار باشد، در این مطالعه ارتباط جمعیت 
کشور برای نقاط شهری باالی پنج هزار نفر  سرشماری سال1385 
گرفت. برای این منظور  با الگوی شکل گیری شهرها مورد آزمون قرار 
گروه دسته بندی شدند.  نتیجه آزمون  جمعیت شهرها در شش 
کی از ارتباط قوی  کای اسکوار با سطح معنی داری )sig=0.000( حا
که  بین تعداد جمعیت با الگوی شکل شهرهاست. به این مفهوم 
شهرهای با اندازه جمعیتی کوچکتر )کمتر از 25 هزار نفر و تا حدودی 
گرایش به الگوهای شهری ارگانیک و  شهرهای  25 تا 50 هزار نفر( 
گرایش  خطی دارند و در مقابل شهرهای بزرگتر از 50 هزار نفر بیشتر، 
دارن��د.  شعاعی  و  ترکیبی  شطرنجی،  شهرهای  الگوی  داشتن  به 
که شهرهای  این موضوع می تواند قابل درک باشد به این صورت 
کثرًا در نتیجه تبدیل  که ا کوچکتر به ویژه شهرهای زیر 25 هزار نفر 
کمتر فرصت برنامه ریزی  نقاط روستایی به شهر به وجود آمده اند، 
دهه  چند  طی  بزرگتر  و  متوسط  شهرهای  مقابل  در  داشته اند. 
گذشته شاهد اجرای طرحهای توسعه شهری در قالب طرح جامع 
گسترش الگوهای منظم تر  و تفصیلی بوده اند. این امر به توسعه و 

شطرنجی و شعاعی و یا ترکیبی از آنها منجر شده است.  
یکی از عوامل مؤثر در شکل گیری الگوی شهر، نحوه گسترش فیزیکی 
کای اسکوار بین این دو متغیر برای شهرهای  شهر می باشد. آزمون 
با توجه به سطح معنی داری  کشور  نفر در سطح  ب��االی پنج ه��زار 
این  مفهوم  می دهد.  نشان  را  آنها  بین  رابطه  وجود   )sig=0.000(
رابطه به این صورت می تواند بیان شود که شهرهای با الگوی غالب 
شطرنجی، شعاعی و ترکیبی که اغلب در جریان توسعه خود در چند 
گرایش  گذشته از طرح های توسعه شهری برخوردار بوده اند،  دهه 
به توسعه فیزیکی پیوسته و یکپارچه تری دارند. در مقابل الگوهای 

تحت تأثیر  بیشتر  خود  شکل گیری  جریان  در  که  خطی  و  ارگانیک 
شرایط طبیعی محل بوده اند، تمایل به گسترش فیزیکی غیرمتصل 

و گسسته دارند.
اثرگذاری  احتمال  که  است  عواملی  دیگر  از  جمعیت  رشد  سرعت 
بر شکل شهری دارد. با توجه به وجود آمار جمعیت نقاط شهری 
در دوره های مختلف،  متغیر نرخ رشد جمعیت نقاط شهری برای 
سه دوره 10، 20 و 50 ساله منتهی به سال 1385 از نظر میزان نرخ 
رشد جمعیت محاسبه،  دسته بندی و سپس رابطه آنها با الگوهای 
کای اسکوار  آزم��ون  گرفت.  نتیجه  شکل شهری مورد بررسی قرار 
 )sig=0.000( ،)sig=0.019( برای سه دوره فوق با سطح معنی داری
کی از رابطه بین نرخ رشد جمعیت و الگوی شکل  و )sig=0.022(  حا
الگوی  با  شهرهای  که  است  بدین گونه  رابطه  نحوه  شهرهاست. 
گرایش به نرخ رشد پایینتری دارند، در حالی که شهرهای  ارگانیک، 
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 
گذشت زمان  که آهنگ نرخ رشد با  گفتنی  در این بررسی آن است 
که  کاهش می باشد  الگوهای شهری مختلف در حال  برای همه 
کاهش نرخ رشد طبیعی  کلی  این امر را می توان در راستای روند 

جمعیت از اواخر دهه 1360 به این طرف در رابطه دانست. 
که الگوی شهر می تواند بر وسعت محدوده شهری داشته  تأثیری 
گردید.  که در پژوهش حاضر بررسی  باشد، از جمله موضوعاتی بود 
برای این منظور ابتدا وسعت موجود نقاط شهری با استفاده از ابزار 
گوگل ارث پرو اندازه گیری و سپس  مساحت سنج سیستم اطالعاتی 
دسته بندی گردید )جدول6(. در مرحله بعد رابطه الگوهای شهری 
گرفت. نتیجه داده شده،  با اندازه مساحت شهرها مورد آزمون قرار 
بین دو   sig=0.000(( با سطح معنی دار  رابطه قوی  نشان دهنده 

متغیر الگوی شهر و وسعت محدوده شهری می باشد. 
که شهرهای با الگوی طرح خطی  کی از آن است  نتیجه آزمون حا
 500 از  کمتر  و  کوچکتر  مساحت های  با  عمدتًا   خطی  و  ارگانیک 
با الگوی شعاعی اغلب  که شهرهای  هکتار در رابطه اند، در حالی 
با  شهرهای  دارن���د.  گرایش  هکتار  ه��زار  از  بزرگتر  مساحت های  با 
طرح های شطرنجی و ترکیبی هم با مجموعه ای از مساحت های 

کای اسکوار بین الگوهای شهری در ایران و متغیرهای انتخابی برای نقاط شهری باالی 5000 نفر جدول 7 نتایج آزمون 

نام متغیر
کای اسکوار مقدار 

)X2(
درجه آزاد

)df(
سطح معنی داری

)sig(
رابطه پیرسون/اسپیرمن 

)R(

158/55200.0000/31جمعیت نقاط شهری 
45/6840.0000/186نحوه توسعه فیزیکی

29/80160.0190/137نرخ رشد جمعیت شهری 50 ساله )35-85(
43/04160.0000/167نرخ رشد جمعیت شهری 20ساله )65-85(
29/28160/0220/132نرخ رشد جمعیت شهری 10ساله )75-85(

151/21200.0000/26وسعت شهر
کم شهری 29/56120.0030/15ترا

49/75240.0020/112ارتفاع   نقاط شهرها
0/11 -60/45200.000اقلیم منطقه ای
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رابطه  در  نیز  منطقه ای  توپوگرافی  وضعیت  و  طبیعت  با  می توان 
در  بیشتر  ساحلی  مناطق  در  شهرها  گسترش  که  چ��را  دان��س��ت، 
که در  امتداد خط ساحل دریا و یا رودخانه اتفاق می افتد؛ در حالی 
مناطق خشک و نیمه خشک اغلب به دلیل فراوانی زمین هموار، 

امکان پیاده شدن طرح منظم شطرنجی بیشتر امکان پذیر است.

6. نتیجه گیری
با هدف شناخت بیشتر تحوالت شهری ایران در نیم قرن اخیر و 
گرفته در اثر این  کلی الگوهای شهری شکل  به منظور شناسایی 
از طریق مطالعه نقشه های  تحوالت، پژوهش حاضر تالش نمود 
و  کالبدی  توسعه  الگوهای  نفر،  پنج هزار  باالی  موجود شهرهای 
کشور،  برای اولین بار طبقه بندی  کلی آنها را در سطح  خصوصیات 
اصلی  شبکه های  ب��راس��اس  شهرها  شکل  غالب  ال��گ��وی  نماید. 
گروه )ارگانیک، خطی، شطرنجی، شعاعی و  خیابانی ابتدا در پنج 
ترکیبی( دسته بندی شدند و سپس رابطه این الگوها با متغیرهای 
وسعت  جمعیت،  رشد  الگوی  فیزیکی،  توسعه  شیوه  جمعیتی، 
کم جمعیت، ارتفاع از سطح دریا و نوع اقلیم  محدوده شهری، ترا
منطقه ای با استفاده از آزمون خیدو مورد آزمون قرار گرفت. با توجه 
شکل  الگوهای  از  ک��دام  هر  ب��رای  شده  شناسایی  خصوصیات  به 
عرضه   3 تصویر  در  پیشنهادی  مدل  یک  در  کار  حاصل  شهری، 

می شود.
که الگوی  کی از آن است  کلی تحلیل آزمون خیدو حا جمع بندی 
و  پایین  جمعیتی  اب��ع��اد  ب��ا   شهرهای  ب��ا  بیشتر  ارگ��ان��ی��ک،  شکل 
کمترین میزان نرخ رشد  کوچکتر، توسعه فیزیکی متصل،  وسعت 
اقلیم های  و  متر  ه��زار  ب��االی  ارت��ف��اع   پایینتر،  کم های  ترا شهری، 
سوی  از  می دهد.  نشان  هماهنگی  مدیترانه ای  و  صحرایی  نیمه 
ابعاد جمعیتی و وسعت  با  اغلب در شهرهای  الگوی خطی  دیگر 
نرخ رشد  کم های متوسط،  ترا توسعه غیرمتصل،  کوچک،  نسبتًا 
کمتر از 500 متر و اقلیم غالب خزری یافت  باالی میانگین، ارتفاع 

مختلف شهری در ارتباطند. شهرهای با وسعت خیلی بزرگ )بیش 
گرایش به طرح شهری ترکیبی دارند.  از 10هزار هکتار( 

کم  ترا الگوهای ش��ه��ری،  ب��ا  ک��م جمعیت  ت��را ارت��ب��اط  ب��ررس��ی  ب��رای 
کل وسعت محدوده  ناخالص شهرها از طریق تقسیم جمعیت به 
کشور  که با توجه به تنوع آن در نقاط شهری  شهری به دست آمد 
گروه دسته بندی شدند )جدول 4(. آزمون خیدو با سطح  در چهار 
به  داد.   نشان  را  متغیر  دو  این  ارتباط   )sig=0.003( معنی داری 
کم های  که شهرهای با الگوی ارگانیک و خطی عمدتًا با ترا طوری 
در  دارن���د.   همخوانی  هکتار  در  نفر   50 از  کمتر  خصوص  به  پایین 
با  اغلب  ترکیبی  و  شعاعی  شطرنجی،  شهری  ط��رح ه��ای  مقابل، 
گرایش دارند.  این موضوع  کم های باالتر )50 تا 99 نفر در هکتار(  ترا

می تواند بر میزان مصرف زمین توسط شهرها تأثیر داشته باشد.
با  اقلیم  ن��وع  و  ارت��ف��اع  متغیر  دو  احتمالی  رابطه  مطالعه  ای��ن  در 
سطح  به  توجه  با  گرفت.  ق��رار  بررسی  م��ورد  نیز  شهری  الگوهای 
معنی داری )sig=0.002( بین ارتفاع و الگوی شکل شهرها و سطح 
شکل  الگوی  و  منطقه ای  اقلیم  نوع  بین   )sig=0.000(معنی داری
با  شهرهای  که  صورت  این  به  می شود.  تأیید  رابطه  این  شهرها، 
کمتر به ویژه در ارتفاعات پایینتر از سطح دریا غالبًا  سطوح ارتفاعی 
دارای الگوی خطی هستند.  در مقابل شهرهای با ارتفاع باالتر )بین 
ارگانیک، شطرنجی و شعاعی  الگوهای  به  گرایش   ) و دوه��زار  هزار 
سطوح  همه  در  متوازنتر  توزیع  دارای  نیز  ترکیبی  الگوی  دارن���د. 

ارتفاعی می باشد. 
مورد  منطقه ای  غالب  اقلیم  نوع  و  شهر  شکل  الگوی  بین  ارتباط 
که الگوی خطی توسعه  گرفت. به عنوان نمونه در حالی  تأیید قرار 
شهری به نسبت سهم خود بیشتر در اقلیم منطقه خزری و خشک 
مناطق  در  عمدتًا  شطرنجی  الگوی  م��ی ش��ود،  مشاهده  ساحلی 
کشور مشاهده می شود.  خشک و نیمه خشک بخش های مرکزی 
متوازن تری  بالنسبه  توزیع  شعاعی  و  ارگانیک  ترکیبی،  الگوهای 
را بیشتر  ارتباط  این  اقلیم های مختلف منطقه ای دارن��د.  بین  در 
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 با شهرهای با جمعیت 
ً
کثرا می شود.  در حالی که الگوی شطرنجی، ا

و وسعت متوسط، توسعه فیزیکی متصل، بیشترین میزان نرخ رشد 
کم های متوسط و بیشتر و ارتفاع باالی هزار متر و اقلیم  جمعیت، ترا
صحرایی و نیمه صحرایی هماهنگی نشان می دهد، الگوی شعاعی 
بیشتر با شهرهای با ابعاد جمعیتی و وسعتی بزرگتر، الگوی فیزیکی 
باالی  ارتفاع  باالتر،  کم های  ترا متوسط،  تقریبًا  رشد  نرخ  متصل، 
هزار متر و اقلیم مدیترانه ای در ارتباط می باشد. نهایتًا الگوی شکل 
ترکیبی که بیشترین تعداد را داراست، بیشتر با دامنه ای از شهرهای 
گسترش  متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ از لحاظ جمعیت و وسعت، 
کم های متوسط و باال،  فیزیکی متصل، نرخ رشد نسبتٌا پایین با ترا
ارتفاع باالی هزار متر و اقلیم مدیترانه ای، نیمه صحرایی و صحرایی 

هماهنگی نشان می دهد. 
کار، نتیجه مطالعه حاضر به عنوان ارائه  گستردگی حجم  با توجه به 
گذشته  گرفته در چند دهه  کالن از الگوهای شهری شکل  تصویری 
محسوب می شود. قدر مسلم  مطالعات تکمیلی به ویژه شناخت 
بررسی های  و  الگوها  ای��ن  شکل گیری  در  دخ��ی��ل  ع��وام��ل  و  علل 
بیشتر سیاست های  رابطه، نسبت به شناخت  این  منطقه ای در 
سیاست ها  ای��ن  از  منتج  شهری  مشکالت  و  شهری  برنامه ریزی 

کرد.   کمک خواهد 
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