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 چکیده
تواند به پایدداری و حیدا     می الگوی رشد شهری یکی از مباحث اصلی است که

 ،شهرها کمک نماید و با تمام خصوصیا  اعم از فرم و کارکرد و کالبد و محتوی
 درن   5دغدغة بی پایان فیلسوفان و نظریه پردازان و آرمدان ررایدان از حددا      

آراهی از فدرم فادایی و شدک      ، ب  از میالد تا عصر حاضر بوده است و امروزه
ریدنان و   تواند یکی از عوام  مهم تأثیررداار در میدنان موفتیدت برنامده     می شهر

 شهری کمک شایانی بنماید.های  دست اندرکاران شهری باشد و به بهبود محیط
ای  در مطالعده  ،مدا نیدن در پدژوهش حاضدر     ،با توجه به ضدرور  موضدو    ،لاا

 -الگدوی رشدد فادایی    ،کمدی هدای   فاده از روشتطبیتی در تالشیم تا با است
های تبرین و اسدتانبول را  شهر کالنیعنی  ،خواهر خوانده شهر کالنکالبدی دو 

 -دارای رویکرد توصیفی ،از نظر ماهیت و روش ،ارزیابی کنیم. پژوهش حاضر
 ،ابتدا بدا اسدتفاده از مطالعدا  میددانی     ،ی کهطور بهتحلیلی و کاربردی است. 

به بررسی و استخراج اطالعدا  مدورد نیداز پرداختده و     ای  ابخانهاسنادی و کت
 39منطته( و استانبول )بدا   10فاایی رشد شهر تبرین )با  -سپس فرم کالبدی

کمی محاسبه کرده است؛ برای سنجش فرم های  منطته( را با استفاده از روش
ژوهش رری( استفاده شده است. نتایج پ ،موران ،جینی ،از چهار روش )آنتروپی

 1390پراکنده بوده و در سدال   ،تبرین شهر کالندهد که الگوی رشد  می نشان
ردرایش   ،استانبول شهر کالندهد. اما فرم  می ررایش به الگوی تصادفی را نشان

   دهد. می به الگوی رشد متمرکن را نشان

 کلیدیهای  هواژ

 .استانبول ،تبرین ،شهر کالن ،کالبدی -رشد فاایی
 

 
 

Abstract 

Urban growth pattern is one of the major issues which can 

contribute to sustainability and life of cities, and with all 

characteristics including form, function, physic and 

content, has been the endless concern of theorists, 

philosophers and idealists from at least the 5th century BC 

to the present day, and today, having knowledge about city 

spatial form can be one of the important factors affecting 

the success of urban planners and practitioners, and help 

urban environment improvement. Therefore, due to the 

importance of the subject, the present research is aimed to 

evaluate physical – spatial growth pattern of Tabriz and 

Istanbul metropolis using quantitative methods. The 

present research, in terms of nature and method, is 

descriptive -analytical and practical. So that, the required 

data were collected using survey, documentary and library 

studies and then physical – spatial growth form of Tabriz 

city (with 10 region) and Istanbul (With 39 region) was 

calculated using quantitative methods. To evaluate the city 

form, for method (metropolis size, density, gathering 

degree, balanced distribution) was used. The results of this 

research show that the present growth pattern of Tabriz city 

is fragmented and tends to random pattern in 1390 years. 

But the form of the Istanbul metropolis, shows tendency of 

focus growth pattern.  
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 مقدمه
شدام  رشدد سدریر برخدی از      ،21چالش اصلی شهری در  درن  

 United Nations Human Settlementsشهرهاسدت) 

Programme, 2012: 16نشان  ،(. برآورد سازمان مل  متحد
 1950درصدد در سدال    29از افنایش جمعیت شدهری جهدان از   

و در نهایت شهرنشین شدن  2030درصد تا سال  61به  ،میالدی
دارد؛ به این معندا کده بعدد از     2060ک  مردم دنیا تا سال تتریبا 

سداکن شدهرها    ،درصدد جمعیدت جهدان    80بدیش از   ،این سال
 طدور  بده جهدان   ،(. بنابراینVaggione, 2013: 5خواهند شد)

 & Tai-Cheeدر حدال شهرنشدین شددن اسدت)    ای  فنایندده 

Yuen, 2013: 26 متدأثر از   ،(. توسعة روزافنون جامعة شهری
بده سداخت و سدازهای بددون      ،ی رویة جمعیت و مهاجر رشد ب
شدود و   مدی  و رسترش مهار نشددنی شدهرها منجدر   رینی  برنامه

آورد  مددی بدده وجددودهددا  تغییددرا  زیددادی در سدداخت فاددایی آن
(Barton, 2003: 8).  شدهر و   تدر  بیشباعث توسعة  ،این امر

ردددردد  مدددی جدیددددهدددای  سددداخت منددداطخ و سددداختمان 
(Elsheshtawy, 2014: 195 .)   دو کشور همسدایه )ایدران و

 ،و در هدر دو کشدور  اند  ترکیه( نین از این فرایندها بی بهره نبوده
شهرها )به ویژه شهرهای بدنر  و کالنشدرها( بدا سدرعتی بدی      

اطدرا  خدود دسدت انددازی     های  سابته توسعه یافته و به زمینه
از نظدر   59ترکیده در رتبدة    2008که در سال  یطور بهاند.  کرده
% 68جهان بدا   65%( و ایران در رتبة 69رصد جمعیت شهری )د

(. http: //fa.wikipedia.orgجمعیددت شددهری  ددرار دارنددد)
است کده نبایدد   ای  مسئله ،الگوی رشد و رسترش فاایی شهرها

از آنجا کده   ،در این فرایندها نادیده ررفته شود؛ الگوی رشد شهر
یعنی زمین سر و  ،با یکی از محدودترین منابر در دسترس انسان

شدهری و یکدی از   ریدنی   برنامده از موضوعا  مهم در  ،کار دارد
   Mobarakiمعیارهای اساسی در توسعة پایدار شهری اسدت) 

et al, 2013: 76)  امری اساسی  ،و در راستای پایداری شهری
 (.Ziari et al, 2014: 255است)
بعدد از جندد دوم    ،شاید بحث فرم و شک  شهری مطلدو   

شدهری مددرن بده ویدژه در     رینی  برنامهبا ظهور سیستم  جهانی
ی پیدددا کددرده تددر بددیشکشددورهایی ماننددد انگلددیس اهمیددت  

( و امدروزه  Rahnama & Abaszadeh, 2008: 18اسدت) 
شهرسازی جدیدد   در ،ها مشکال  زیست محیطی و بروز نارسایی

آن داشته است که فدرم   شهری را بررینی  برنامه متخصصان امر
 ه دهندددئددبددرای شددهری بددا ثبددا  و پایدددار ارا   مطلددوبی را 

(Jahanshahi, 2013 .)یکی از کشورهایی است که در  ،ترکیه
 روند شهرنشینی در آن با سرعت بسیاری جریدان  ،سال اخیر 25
اساس نتدایج   بر ( وhttp://wwwshahrsazanfarda.ir)دارد

 ،مؤسسة روکیندد سده شدهر آن )آنکدارا    های  جدیدترین بررسی
ستانبول( در بین ده شهر اول جهان با سریعترین رشدد و  ازمیر و ا
(. در http://www.mashreghnews.irباشددند) مددی توسددعه
به خدود  ای  شهرنشینی ابعاد تازه ،)ه.ش( 1340از دهة  ،ایران نین

ررفته و رشد شتابان شهرنشینی وا عی و شهری آغاز شده اسدت  
(Nazarian, 2006: 63     از ایدن زمدان اسدت کده جمعید .) ت

شهرها هم به علت رشدد طبیعدی بدا  و هدم بده علدت پدیدد         
با سرعت بدا یی رشدد یافدت و رشدد      ،شهری -مهاجر  روستا

بلکده   ،کالبد شهری و ساخت و سازهای شهری نه بر مبنای نیاز
 ،بر پایة بورس بازی و سودارری زمین صور  ررفت و ایدن امدر  

یدژه بدال   بده و  ،باعث نابه سامانی هایی در بدازار زمدین شدهری   
هدای   استفاده ماندن بخدش وسدیعی از اراضدی داخد  محددوده     

شددهری و عرضددة منفددی رسددترش پراکنددده و افتددی شددهرها    
از ایدن   ،(. شهر تبریدن نیدن  Mobaraki et al, 2013: 76شد)

در  ،های ایدران شدهر  کدالن  اعده مستثنی نیست و مانندد سدایر   
ه علدت  داشته و بای  اخیر رشد شتابان و لجام رسیختههای  سال

 ،رسدترش خددما    ،مهاجر پدایری  ،داشتن رشد طبیعی جمعیت
تحدو   جمعیتدی و کالبددی     ،عمرانی مختلف و ....های  برنامه

نفدر در   289996زیادی به خود دیده است. جمعیت این شدهر از  
رسیده اسدت. مسداحت    1391در سال  1494998به  1335سال 

 -1335)هدای   در بین سدال  ،هکتار  1170از  ،کلی این شهر نین
 Statistics ofهکتددار رسددیده اسددت)  25274بدده  ،(1390

metropolicemuni cipality of  Tabriz, 2013: 15)  

و کارکردهای اساسی در ها  یکی از ضرور  ،با توجه به اینکه
با توجه به رشد جمعیت و کمبود امکانا  و  ،شهریرینی  برنامه

نیکی شهر برای چگونگی و نحو  رسترش فی ،خدما  زیربنایی
        جوابگدددویی بددده نیازهدددای امدددروز و آتدددی شدددهر اسدددت   

(Mobaraki et al, 2013: 76.) در تدالش   ،پژوهش حاضر
بده    ،تطبیتیای  کمی و در مطالعههای  است تا با استفاده از مدل

های خواهرخواندد   شدهر  کدالن شناخت الگوی رشد و رسدترش  
ارزیابی و سنجش و  ،آن هد  ،تبرین و استانبول بپردازد. بنابراین

  باشد. می شهر کالنمتایسة الگوی رشد فاایی و کالبدی این دو 
 

 نظری  مبانی
( کالبدد  1باشدد؛   مدی  هر بافت شهری متشک  از دو بخش عمده

 & Davoudpour( کددارکرد )نتددش() 2 ،)فددرم و شددک ( 

Niknian, 2011: 35به عندوان الگدوی    ،(. فرم و شک  شهر
 سدان در برهدة خاصدی از زمدان تعریدف     انهدای   فاایی فعالیدت 

 ،(. در حالدت کلدی  Mobaraki et al, 2013: 77ردردد)  مدی 
 ، ( تنو   ،الف( تراکم  :شود می شک  شهر به سه بخش تتسیم

    ج( الگوی ساخت فاایی؛ الگوی ساخت فاایی یک ناحیة متروپ 
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شک  کلی شهر است که پدید  کاربری زمین را به صور  شک  
در متابد  غیدر    الگوی متمرکدن  ،اب  چند  طبیتک  طبی در مت

 ،ناپیوسددتههدای   متمرکدن و توسدعة پیوسدته را در متابد  توسدعه     
 :Rahnama & Abaszadeh, 2008سدازد)  مدی  مشدخ  

الگوهدای متفداو  بده نسدبت ندو        ،(. با توجده بده اینکده   100
پیامدهای متفاوتی را به  ،آورند می رسترشی که در شهر به وجود

 امروزه آراهی از فرم فاایی و شک  شدهر  ،بنابرایندنبال دارند؛ 
تواند نتش مهمی در مینان موفتیدت برنامده ریدنان شدهری      می

شدهری کمدک شدایانی    هدای   داشته باشدد و بده بهبدود محدیط    
(. بندابراین الگوهدای رشدد    Mobaraki et al, 213: 77کند)

 : رردد می خالصه تشریح طور بهشهری 

 گسترش افقی شهر
 الد    در ،ندیم  درن اخیدر    ای است کده در  واژه شهررسترش افتی 

و  اسدت   های شدهری وارد شدده   ادبیا  پژوهش اصطالح اسپرال در
و سدمینارهای شدهری در   هدا   موضو  محوری اکثر همدایش  ،امروزه

 & Pourmohammadiکشدددورهای توسدددعه یافتددده اسدددت) 

Jamekasra, 2010: 3.) اصطالحی است  ،اسپرال یا پراکندری
ی رشدد سدریر و پراکندده ندواحی متروپد  و حتدی       که بده معندا  

. این ندو  توسدعة نداموزون شدهری کده      شهرهای کوچک است
 اصددو  در اراضددی آمدداده سددازی نشددد  شددهرها اتفددا  میافتددد 

(Taghvai & Sarayi, 2006: 133    ؛ تهدیدد کنندد  مندابر)
( و نتدایج  Kiani et al, 2012: 81محلی و نواحی بداز اسدت)  

افدنایش سدهم    ،بال اسدتفاده های  ایش زمینبسیاری از جمله افن
درونی و های  رسستگی بخش ،کاهش تراکم جمعیت ،فاای باز

در . (Hess, 2001: 2)جدایی رنینی اجتماعی را به همراه دارد
ظالمانده اسدت کده سدطح هدر چده       ای  پدیده ،وا ر شهر اسپرال

. (Salingaros, 2006: 100)پوشداند  مدی  زمدین را  تدر  بدیش 

فاد  زیداد از خدودروی شخصدی و    بده دلید  اسدت    الگوی اسپرال
ابتدا در کشورهای توسعه یافته به وجود آمد و هدم   ،نشینی حومه

شهری کشورهای در حال توسعه های  اکنون در بسیاری از هسته
 (. Ziari et al, 2014: 259شود) می دیده

  توسعة فشردة شهر
بدا   کند که تراکم آن  می شهر فشرده را شهری معرفی ،بورتن

ترکیبی است و سیستم حم  و نت  عمومی خوبی ها  و کاربری
کنددد  مددی دارد و پیدداده روی و دوچرخدده سددواری را تشددویخ  

(Burton, 2000: 197).   تأکیدد بدر    ،در فرم فشدرد  شدهری
بازیافتی و در عدین حدال   های  رشد مراکن شهری موجود و زمین

هاسددت  اجتنددا  از رسددترش و پخددش شدددن شددهر در حاشددیه 
(Mobaraki, 2013: 78 .)  رشد فشرده طبخ تعریف الدیکن و

 ،باید فرم و متیاسی داشته باشد کده بدرای پیداده روی    ،همکارانش

همراه با تراکمی که باعث تشدویخ   ،دوچرخه سواری و حم  و نت 
 .(Elkin et al, 1991)مناس  باشدد  ،شود می تعامال  اجتماعی

مختلفدی بده آن   بارز شهر فشرده که مکات  های  یکی از ویژری
تدراکم سدازی اسدت. مکتد  شدیکارو از اولدین        ،اند توجه داشته

بده تشدویخ بلندد مرتبده      ،مکاتبی است که در اوای   رن بیسدتم 
سازی پرداخته و در روند تکاملی خود تشکی  مکت  مدرنیسم را 

 ،فکدری های  بیش از سایر جنبش ،سب  شده است و این مکت 
نتددش ایفددا کددرده   ،در شددک  ریددری رشددد عمددودی شددهرها  

 (.Ziari et al, 2012: 218است)

 رشد هوشمند شهری
مشدکال    رسترش سدریر شدهرها اکثرکشدورهای جهدان را بدا     

چند افنایش جمعیت علت اولیده   متعددی مواجه ساخته است هر
لکن پراکندری نامعتول  ،شود رسترش سریر شهرها محسو  می

 ؛ر می رااردمحیط طبیعی و فرهنگی جوام آن اثرا  نامطلوبی بر
های زیادی برای برطر  ساختن اثدرا  منفدی رسدترش     تالش

تدرین آنهدا راهبدرد رشدد      پراکنده شهرها به عم  امده که عمدده 
هوشمند به عنوان یکی ازراهکارهای متابله با پراکندری توسدعه  

که دروا ر رشدهوشمند جایگنینی برای پراکنددری   ،شهری است
 ،. ایددن نددو  رشددد(Jahanshahi, 2013)شددود محسددو  مددی

 است کده در حدال حاضدر اعمدال    رینی  برنامهدرررونی نوعی از 
منداطخ غیدر    تدر  بدیش تک کاربری را در های  شود و کاربری می

رشد هوشدمند بده اصدول    .(SGN, 2002)کند می  انونی اعالم
اشاره دارد که الگوی کاربری زمین رینی  برنامهتوسعه و عملیا  

 & Rahnamaکدرده اسدت)  و حمد  و نتد  مدوثر را ایجداد     

Abaszadeh, 2008: 46 .)های عمدده   بدی  هوشمند از رشد
 رشد .توسعه و یک روش پیشنهادی برای اصالح پراکندری است

یکپارچگی اکولدوژیکی را دردوره هدای کوتداه مدد  و      ،هوشمند
دامنده   ةبلندمد  افنایش داده و کیفیت زندری را ازطریخ توسدع 

ل و مسکن منطته به روش معتبدر  ااشتغ ،رنینه های حم  و نت 
 .(1) شک   (Jahanshahi, 2013)افنایش میدهد

 
 
 
 
 
 
 

 

 تراکم و پراکنش شهری در سه نمونه الگوی رشد شهری .1شکل 

Mobaraki et al, 2013: 79 :مأخد     

              
 پراکنده             هوشمند                     فشرده        
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بده د ید     ،با توجه به نتش محوری شهرها در توسعة کشدورها 
تراکم  ،صنعت ،ز متیاسناشی اهای  مختلف از جمله صرفه جویی
انددازه و   ،کدارکرد  ،کالبدد و محتدوا   ،و تمرکن از راشته تا به حال

شک  آن دغدغة بی پایان فیلسوفان و نظریه پردازان از حددا    
 رن    از میالد )یولیتای افالطون و مدینة فاضلة فدارابی تدا    5

شهر خدای آروستین  دیس در توصیف بیت المتدس و اتوپیدای  
 مددیالدی( تددا عصددر حاضددر بددوده اسددت   1561ر تومدداس مددو

(Rahnama & Abaszadeh, 2008: 18و تاکنون )،  بیش
نظریه در خصوص موضوعا  مختلف مربوط بده شدک  و    17از 

 ارائدده شددده اسددتهددا  فددرم شددهری و نتدداط مثبددت و منفددی آن
(Rahnama & Abaszadeh, 2008: 77 .) 

فدرم و الگدوی   در مورد  ،در ایران نین مطالعا  هر چند محدود
رشد شهری صور  ررفته است؛ از جمله مطالعا  انجدام ررفتده   

 ،(1385توان به مطالعا  رهنما و عبداس زاده )  می ،در این زمینه
اشاره کدرد؛ ایشدان در مطالعدة تطبیتدی الگدوی رشدد مشدهد و        

به این نتیجه رسیدن که شهر سیدنی دارای الگوی تدک   ،سیدنی
 هد به الگوی تصدادفی نندیدک  مرکنی است؛ اما الگوی رشد مش

  باشد. می
در مطالعة تطبیتی فدرم شدهری    ،(1391پوراحمد و همکاران )

به این نتیجه رسیدن کده شدهر سدیدنی دارای     ،تهران و سیدنی
تهران از الگدوی رشدد    شهر کالنولی  ،الگوی تک مرکنی بوده

 باشد.  می اسپرال و تا حدودی تصادفی برخوردار
در تحلی  فرم کالبدی شهر اصدفهان   ،(1391شیخی و همکاران )

الگدوی تمرکدن    ،متمرکن است؛ ولی ،معتتدند که الگوی شهر اصفهان
آن تک  طبی کام  نیست و پراکندری عمدتا ندواری شدکلی در آن   

برای جلدوریری از رشدد پراکندد      ،خورد. ایشان معتتدند می به چشم
وسدعة  نیازمندد رسدترش درون بدافتی و اسدتراتژی ت     ،شهر اصدفهان 
 (.Sheykhi et al, 2012: 117عمودی هستیم)

در مددورد ارائددة الگددوی بهینددة  ،(1392مبددارکی و همکدداران )
معتتدند الگوی رشد فعلی  ،فاایی شهر ارومیه -رسترش کالبدی

هدای   باشد و این امدر موجد  ناپایدداری    می پراکنده ،شهر ارومیه
ا تصادی و در نهایدت شدک  شدهری     ،اجتماعی ،زیست محیطی

کنندد کده روش تمرکدن غیدر      مدی  پیشدنهاد  ،شده است. بنابراین
برپایدة متدراکم    ،متمرکن )تبدی  شهر تک مرکن به چند مرکدنی 

در مراکن فرعی( براساس اصدول  ها  سازی و افنون سازی فعالیت
 -بهتدرین الگدو بدرای رسدترش کالبددی      ،رشد هوشمند شهری
 (. Mobaraki et al, 2013: 75باشد) می فاایی شهر ارومیه
در سنجش و رازیابی الگوی رسدترش   ،(1393زیاری و همکاران )

کده شدهر یدند الگدوی     اندد   به این نتیجده رسدیده   ،فینیکی شهر یند
تصادفی متمای  به پراکندری داشته و دارای تمرکن پایین جمعیدت و  

 (.  Ziari et al, 2014: 255باشد) می اشتغال )نتطة سرد(

مطالعددة الگددوی رسددترش  در ،(1393سددجادزاده و رحمددانی )
 ،معتتدند که منطتة مورد مطالعده  ،شهر تهران 13فاایی منطتة 

اخیر به صور  پراکندده رشدد کدرده و منجدر بده      های  طی سال
 عارضة منفی پراکنددری شدهری شدده اسدت؛ ایشدان پیشدنهاد      

کنند که با استفاده از الگوی رسدترش متمرکدن درون بدافتی     می
وسعة منطته را روندی معتو نه تر توان ت می ،)فشرده و عمودی(

 (. Sajadzadeh, & Rahmani, 2014: 47کرد)
 

  روش تحقیق
بدا   تحلیلدی  -روش توصیفی ،روش مورد استفاده در این پژوهش
ابتددا بدا    ،باشدد. بندابراین   می تأکید بر مطالعا  میدانی و اسنادی

هدای   پارامترهدا و روش  ،بهره ریری از مبدانی و پیشدینة مطالعده   
کالبددی شدهرهای    -س  برای ارزیابی و سنجش فرم فااییمنا

و ها  تبرین و استانبول استخراج شده و در نهایت با استفاده از داده
 ،جدامر و تفصدیلی  هدای   و طدرح هدا   آمارهای موجود در آمارنامده 

محاسددبا   زم صددور  ررفتدده و در نهایددت بددا محاسددبة فددرم 
گوی رشد کالبدی ال ،کالبدی شهرهای تبرین و استانبول -فاایی

این شهرها مشخ  شده است. برای انجام فرایند مطدرح شدد    
درجة توزیر متعادل  ،تراکم ،کمی انداز  متروپ های  از مدل ،فو 

  ،)آنتروپددی و ضددری  جینددی( و درجددة تجمددر )مددوران و رددری(
 استفاده شده است. 

  متدار زمینی که برای یک ناحیدة شدهری    :انداز  متروپ
پراکندری است. بر پایدة ایدن   های  یکی از شاخ  ،پیشنهاد شده

ردردد.   می ی از زمینتر بیشتوسعة پراکنده سب  مصر   ،نظریه
تواند مساله ساز باشدد؛ زیدرا کده     می انداز  متدار زمین به تنهایی

مصر  کلی زمین تا حدد زیدادی در ارتبداط بدا جمعیدت اسدت.       
بیانگر پراکنش متدار زمین متروپ  به تنهایی نمی تواند  ،بنابراین

 (. Pourahmad et al, 2012: 57و یا فشردری شهری باشد)

 تعداد واحدهای مسکونی در هدر هکتدار از    ،تراکم :تراکم
 ،باشددد. تددراکم مددی  ابدد  توسددعة نددواحی شددهریهددای  زمددین
ترین شاخ  شناسدایی پراکنددری اسدت و بده صدور        عمومی

 بیدان نسبت ک  جمعیت ناحیة متروپ  به کد  زمدین آن ناحیده    
 (. Rahnama & Abaszadeh, 2008: 31شود ) می

 بعدی از شک  شهر اسدت کده ایدن     :درجة توزیر متعادل
کمدی از  های  که توسعه در  سمتای  درجة :شود می رونه تعریف

صر  نظر از این کده ندواحی بدا     ،ناحیة متروپ   رار ررفته است
پخش  جدا از هم طور بهیا  ،در یک نتطه جمر هستند ،تراکم با 
 (.Pourahmad et al, 2012: 57شده اند)

 

از ضرای  جینی و آنتروپی  ،برای تعیین درجة توزیر نامتعادل   
تواندد بدرای    مدی  ،نسبی اسدتفاده شدده اسدت. آنتروپدی نسدبی     
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ریری نابرابری توزیدر جمعیدت یدا اشدتغال در واحددهای          اندازه
 & Rahnamaفاددایی درون یددک متروپدد  بدده کددار رود) 

Abaszadeh, 2008: 104 محاسدبه  ،1( و به صور  رابطدة 
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رود. ضرای  جینی با تر )نندیک به یک(  می به کار ،نامتعادل

شتغال تا حد زیدادی  به این معنی است که تراکم جمعیت یا ا
در خرده نواحی کمتری با ست. ضدری  جیندی نندیدک بده     
صفر به این معنی اسدت کده جمعیدت یدا اشدتغال در ناحیدة       

 Rahnamaتوزیر شده است)ای  متروپ  به صور  عاد نه

& Abaszadeh, 2008: 104.)     ضری  جینی بده صدور
  :شود می محاسبه، 2رابطة 
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 نسبت جمعیت یا اشتغال در خرده ناحیه است.

 درجة تجمر جمعیت و اشتغال یدا نسدبت    ،این بعد :درجة تجمر
کندد.   مدی  ش را براساس ساخت فاایی مشدخ  فشردری و پراکن

برای اندازه ریری درجة تجمر یک شهر از ضرای  مدوران و ردری   
 ،ایدن ضدرای    (.Mobaraki et al, 2013: 84شود) می استفاده

تمرکدن را از پراکنددری    ،اساس ساخت فادایی  بر ،بالتوه طور به
تنهدا بدر حسد      ،سازند. این دو مشابه هم هسدتند  می مشخ 
اخددتال  کمددی بددا هددم   ،ریاضددی و متیدداس متددادیر تعدداریف
(. Rahnama & Abaszadeh, 2008: 106دارنددد) 
 : شود می تعریف ،3به صور  رابطة  موران ضری 
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نشانگر الگوی شطرنجی ( -1)معنای تجمر تصادفی و متدار 

 (. Rahnama & Abaszadeh, 2008: 105توسعه است)
مشابه ضری  مواران است؛ اما به جای تأکید بر  رری ضری 

 اختال  هر ناحیه را نسبت به دیگری برآورد ،انحرا  از میانگین
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 ،دیگراز جمر بندی و متایسة ضرای  مختلف بدا یکد   ،در پایان
بول سنجش و مشخ  شده الگوی شک  شهرهای تبرین و استان

چهار بعد شک  متروپ  در تعیین ندو  الگدوی    ،2است. در شک 
 رشد شهری ارائه شده است. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چهار بعد شک  متروپ  در تعیین الگوی رشد شهری  .2شکل 

  Rahnama & Abaszadeh, 2006: 112 مأخذ:         

 ها یافته

 تبریز شهر کالنکالبدی  -رشد فضایی الگوی
یکی از چهار شهر بنر  کشور در حال حاضر و  ،تبرین شهر کالن

مختلف اسدت و  های  از شهرهای تاریخی و مشهور ایران در دوره
د یتدة طدول    36درجه و  46د یته تا  50درجه و  45در بین در 

د یتدة عدر     29درجده و   38د یته تدا   42درجه و  37 ،شر ی
 Statistics of ددددرار ررفتدددده اسددددت)   شددددمالی

metropolicemunicipality of Tabriz, 2011: 13 .)
بنررترین مجتمر زیستی شمال غر  کشور است کده   ،این شهر

از حدوز  نفدوب بسدیار وسدیعی      ،به لحاظ مو عیدت مکدانی ویدژه   
اداری و تمرکدن   ،برخوردار اسدت و بده سدب  مرکنیدت سیاسدی     

دانشددگاهی و سددطح بددا ی  ،ا تصددادی ،صددنعتیهددای  فعالیددت
به عنوان  ط  جاب  و شهر مسدلط نتدش    ،تخص  و خدما 

ماکروسدددفالی )بدددنر  سدددری( را در منطتددده ایفدددا نمدددوده   
 (. Pourmohamadi & Jamekasra, 2010: 1است)
  ط  رشدعمرانی  سیاستتحو   اساسی در شهر تبرین، با    

 باال پایین ایجاد شکل شهرو متغیرها

 Aاندازة متروپل 

 جمعیت

 Bتراکم متروپل 

 تراکم جمعیت 

 Cدرجة توزیع متعادل 

 ضریب جینی

 )بر اساس جمعیت و یا اشتغال(

 Dمع درجة تج

 ضرایب موران و گری

 )بر اساس جمعیت و یا اشتغال(

 بزرگ کوچک

 تراکم باال تراکم پایین

 تمرکز در برخی زیر ناحیه ها توزیع یکنواخت

 تجمع باال پراکندگی وسیع
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 & Yazdani)به بعد شرو  شده اسدت  1340کردن تبرین از 

Pourahmad, 2009: 38 .)طدور مددام بدر     بده  ،همین دلی   به
اخیر نین ادامده  های  رستر  فاایی آن افنوده شده و این روند در سال

 1385دهد در سدال   می پیدا کرده است؛ محاسبا  انجام ررفته نشان
سدا نه   ،درصدی شدهر تبریدن   85/0با توجه به رشد سا نة جمعیت 

 ,Ghorbani et alده شدده اسدت )  به مساحت این شهر افنو 4/3

اخیر رشددی شدتابان و بدی    های  طی دهه ،(. شهر تبرین62 :2012
را تجربه کدرده  ای   واره داشته و تحو   جمعیتی و کالبدی ناباورانه

تحو   جمعیتی و توسعة فاایی تبرین ارائه شدده   ،1است؛ در جدول
نفدر   289996جمعیت این شدهر از   ،که نمایان است طور هماناست. 

رسیده اسدت و بدا ایدن     1390در سال  1414425به  1335در سال 
پنجمین شهر پرجمعیت ایران و دویسدت و بیسدت و    ،حجم جمعیتی

                               شدددود ششدددمین شدددهر پرجمعیدددت جهدددان محسدددو  مدددی   
http: //fa.wikipedia.org)). 

هدای   در بدین سدال   ،هکتدار  1170از  ،احت کلدی ایدن شدهر   مس    
هکتار رسیده است. بخش  اب  تدوجهی   25213به  ،(1390 -1335)

اثدر   کده بدر   ،مربوط اسدت  65 -1359به دهة  ،از این توسعة فاایی
سداختار کالبددی شدهر     ،اجتماعی حاکم بر جامعده  -تحو   سیاسی

 تحت اشدغال خدود در  رشد انفجاری پیدا کرده و بستر طبیعی شهر را 
از روند سریعتری نسبت به رشد  ،آورده است و رسترش فاایی شهر

بدیش از   ،توسعة فادایی شدهر   ،که یطور بهجمعیت برخوردار است؛ 

باعدث کداهش    ،برابر رشد جمعیت آن بوده است و ایدن عامد    4/2
های  هکتار در بین سالنفر در  56به  ،نفر در هکتار 247از  ،تراکم
ضرور  توجه به   ده است و این امر نشان دهند ش 90 -1335
توسدعة   ،دهدد. در وا در   می متراکم سازی را نشانهای  سیاست

کده   ،کالبدی تتریبا ناباورانه بوده اسدت های  شهر تبرین از جنبه
 بیانگر تداوم رسدترش افتدی شدهر بدا سدرعت نسدبتا بدا یی       

ده باشد. این الگوی توسعه در چند دهة راشته به نحوی بو می
نواحی منروعی و باغی حاشیة  ،است که در مرحلة نخست خود

شهر را دربر ررفته است؛ یعنی زمدین هدایی کده زمدانی جدن       
عمددتا بدین    ،شددند  می اطرا  شهر محسو های  منار  و باغ

در زیر ساخت و سازهای شهری مددفون   80 -1370های  سال
یت محددود  ،شده و به پیکر  شهر پیوسته اندد. در مرحلدة بعدد   

به روستاهای مجاور منتت  نموده  ،فاایی موجود در درون شهر
روستاهای نندیک را در خود مستحی  نموده و  ،و در این راستا
در حواشی و اراضی روستاهای رینی  برنامهبدون  ،بر حس  نیاز

 . (3و شک   2جدول) پیرامون به رسترش خود ادامه داده است
از ک  جمعیت  ،(1387سال اساس اعالم شهرداری تبرین )در  بر

های  هنار نفر آن حاشیه نشین هستند که در بخش 400 ،این شهر
نددو  و جنددو  غربددی شددهر اسددکان  ج ،شددمال غربددی ،شددمال
 (. Mobaraki & Zangiabadi, 2012: 71اند) یافته

 روند تحو   جمعیتی و مساحتی شهر تبرین .1جدول 
 1390 1385 1375 1365 1355 1345 1335 سال

 1414425 1398060 1191043 971482 597976 403413 289996 معیتج

 25213 17686 10500 6440 3560 2127 1170 مساحت )هکتار(

 09/56 04/79 43/113 85/150 97/167 66/189 85/247 تراکم
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 تبرین  شهر کالنواری توسعة اد .3شکل 
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 1390تبرین در سال  شهر کالنمشخصا  مناطخ . 2جدول 

 مساحت بافت فرسوده )هکتار( نوع تراکم تراکم مساحت )هکتار( خانوار جمعیت )نفر( منطقه

 200 متوسط 012/113 1584 53670 179012 1

 216 کم 423/75 2091 49250 157710 2

 266 کم 104/62 3092 58905 192026 3

 1100 کم 085/73 2550 59105 186369 4

 55 خیلی کم 486/49 3617 52100 178992 5

 85 خیلی کم 748/16 7341 36401 122951 6

 - خیلی کم 169/29 2810 23558 81967 7

 160 زیاد 774/281 386 33378 108765 8

 - خیلی کم 304/50 720 10219 36219 9

 440 متوسط 353/157 1083 51454 170414 10

 2522 کم 099/56 25213 428040 1414425 جمع کل

  Statistics of metropolicemunicipality of Tabriz, 2011: 13 مأخذ:                                                       

 
1390تبرین در سال  شهر کالنتراکم جمعیتی مناطخ ده رانة  .4شکل 

 تبرین شهر کالندل در درجة توزیر متعا  
برای تشریح چگونگی و کمیت درجة برابری توزیر جمعیت در 

تبرین از ضرای  جینی و آنتروپی نسبی اسدتفاده شدده    شهر کالن
. است تا درجة توزیر این پارامتر در سدطح شدهر مشدخ  شدود    

و  1383هدای   بدرای سدال   ،3نتایج محاسبا  آنتروپی در جددول 
در  ،که در جدول نمایان اسدت  طور نهماارائه شده است.  1390

نابرابری و عدم توزیر عاد نة جمعیدت و   ،مورد ارزیابیهای  سال
 ،عدم تعادل در پراکنش افتی جمعیت و بده دنبدال آن   ،همچنین

با توجه به اعدداد بده    ،شود؛ البته می پراکنش افتی شهر مشاهده
جمعیت به سمت توزیر متعادل تر و کاهش پراکنش  ،دست آمده

متددار آنتروپدی بده دسدت      ،1390در سال  ،در حرکت است. زیرا
باشدد و ایدن در    مدی  877/0برابر بدا   ،تبرین شهر کالنآمده برای 
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باشدد؛ در   می 776/0 ،1383این متدار برای سال  ،حالی است که
 ،هر چتدر به یک نندیک تر باشدد  ،متادیر محاسبه شده ،آنتروپی

 باشد.  می مورد بررسی نشان دهند  توزیر عاد نة پارامتر
تبرین، بدرای   شهر کالنهای مربوط به ضری  جینی  یافته ،4جدول

کده در روش   طدور  همان. را نشان می دهد، 1390و  1383های  سال
توزیدر    یک ضری  جینی پایین نشان دهندد پژوهش نین اشاره شد، 

توزیر برابدری کامد  اسدت، در حدالی کده       0تر است و  برابری بیش
 1تدر اسدت و    توزیر نابرابری بدیش   با تر نشان دهند ضری  جینی

. در وا ر، هر چتدر ضدری  جیندی پدایین    توزیر نابرابری کام  است

ارائه شده در های  دادهتر است. توزیر عاد نه تر و باشد، برابری بیش 
 تبریدن را نشدان   شدهر  کالنناهماهنگی در توزیر جمعیت  ،جدولاین 
بده دسدت    322/0 ،1383بدرای سدال    متادیر ضری  جینی دهد. می

دهد جمعیت تا حدودی به صور  ناعاد نه پخش  می آمده که نشان
ناهمسانی پراکنش را همانندد آنتروپدی نسدبی     ،شده است؛ این متدار

ضری  جینی بده دسدت آمدده بدرای سدال       ،دهد. همچنین می نشان
باشد که نشانگر حرکت جمعیت به سدمت پخدش    می 276/0 ،1390
مطابخ بدا نتیجدة بده دسدت      ،که در این مورد نین ،باشد می تر عاد نه

 .  (5و 4) شک باشد می آمده برای آنتروپی نسبی
 

 1383و  1390های  تبرین برای سال شهر کالنمحاسبة آنتروپی نسبی  .3جدول 
 1383آمار سال  1390آمار سال 

 منطقه
جمعیت 

 )نفر(

مساحت 

 )هکتار(
DEN PDEN 

ی
سب

ی ن
وپ

تر
 آن

دار
مق

 
ل 

سا
ی 

را
ب

13
90

 
با 

ت 
س

ر ا
راب

ب
87

7
/0 

 منطقه
 جمعیت

 )نفر(

مساحت 

 )هکتار(
DEN PDEN 

ل 
سا

ی 
را

ی ب
سب

ی ن
وپ

تر
 آن

دار
مق

13
83

 
با 

ت 
س

ر ا
راب

ب
77

6
/0 

1 179012 1584 01/113 124/0 1 367058 68/2843 078/129 192/0 

2 157710 2091 42/75 083/0 2 300943 81/3931 540/76 113/0 

3 192026 3092 10/62 068/0 3 266959 08/2837 096/94 140/0 

4 186369 2550 08/73 080/0 4 319478 79/2763 594/115 172/0 

5 178992 3617 48/49 054/0 5 87350 22/483 766/180 269/0 

6 122951 7341 74/16 018/0 6 29666 54/436 957/67 101/0 

7 81967 2810 16/29 032/0 7 18288 97/3983 590/4 006/0 

8 108765 386 77/281 310/0 8 9603 44/2942 263/3 004/0 

9 36219 720 30/50 055/0 - - - - - 

10 170414 1083 35/157 173/0 - - - - - 

 1 887/671 53/20222 1399345 جمر ک  1 46/908 25213 1414425 جمر ک 

  Statistics of metropolicemunicipality of Tabriz, 2011: 13, Ghorbani et al, 2012: 62 :مأخذ                                

  1383و  1390های  تبرین برای سال شهر کالنمحاسبة ضری  جینی برای  .4جدول 
 1383آمار سال  1390آمار سال 

 منطقه
جمعیت 

 )نفر(

مساحت 

 )هکتار(

نسبت 

 جمعیت

نسبت 

 مساحت

ل 
سا

ی 
را

ی ب
جین

ب 
ری

ض
دار

مق
13

90
 

با 
ت 

س
ر ا

راب
ب

27
6

/0 

 منطقه
 جمعیت

 )نفر(

مساحت 

 )هکتار(

نسبت 

 جمعیت

نسبت 

 مساحت

ل 
سا

ی 
را

ی ب
جین

ب 
ری

ض
ار 

قد
م

13
83

 
با 

ت 
س

ر ا
راب

ب
32

2
/0 

1 179012 1584 126/0 062/0 1 367058 68/2843 262/0 140/0 

2 157710 2091 111/0 082/0 2 300943 81/3931 215/0 194/0 

3 192026 3092 135/0 122/0 3 266959 08/2837 190/0 140/0 

4 186369 2550 131/0 101/0 4 319478 79/2763 228/0 136/0 

5 178992 3617 126/0 143/0 5 87350 22/483 062/0 023/0 

6 122951 7341 086/0 291/0 6 29666 54/436 021/0 021/0 

7 81967 2810 057/0 111/0 7 18288 97/3983 013/0 197/0 

8 108765 386 076/0 015/0 8 9603 44/2942 006/0 145/0 

9 36219 720 025/0 028/0 - - - - - 

10 170414 1083 120/0 042/0 - - - - - 

 1 1 53/20222 1399345 جمر ک  1 1 25213 1414425 جمر ک 

  Statistics of metropolicemunicipality of Tabriz, 2011: 13, Ghorbani et al, 2012: 62 مأخذ:                                   
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1390و  1383های  تبرین در سال شهر کالندرجة توزیر متعادل های  شاخ  .5شکل 

  تبرین شهر کالندرجة تجمر در  

از ضرای  مدوران و   ،برای سنجش مینان تجمر از پراکندری
با انددازه   ،رری استفاده شده است. ضرای  جهانی موران و رری

توانند سطح تجمر را تخمدین   می ،ریری خود همبستگی فاایی
 بننند. 

 ،Arc GIS9.3بده دسدت آمدده در ندرم افدنار       موران ضری 
بده   ،تبریدن  شدهر  کدالن  1390و  1383هدای   یت سالبرای جمع
بیدانگر   ،(. ایدن متدادیر  5باشد)جدول  می -12/0و  -33/0ترتی  

 ،باشد. در وا در شدهر تبریدن    می تبرین شهر کالنپراکنش شهری 
بده   ،تمرکن جمعیتی خاصی نداشته و الگوی رشد شدهری تبریدن  

راکنش پ ،باشد. البته می الگوی تصادفی نندیک است و بی تمرکن
اسددت و بدده سددمت الگددوی تددر بددیش  ،1383شددهری در سددال 

براساس متدار به دسدت آمدده بدرای     ،شطرنجی می  دارد؛ ولی 
به سمت رشد تصادفی می   تر بیش ،تبرین شهر کالن ،1390سال 

فشرده تر شدده   ،1383داشته است و الگوی شهر نسبت به سال 
 بیدانگر ، باشدد  داشته با تری متدار ضری  این هرچه ،است. زیرا

 پراکندری بیانگر، باشد داشته تری پایین متدار هرچه و زیاد تجمر
 ایدن امدر را تأییدد    ،نین رری ضری باشد. متادیر حاصله برای  می
اسدپرال   ،متادیر بدست آمده برای ایدن ضدری    ،کند؛ در وا ر می

طدور   همدان  ،کند. اما می بودن فاای کالبدی شهر تبرین را تأیید
فادای کالبددی    ،( نین ارائه شدده اسدت  6و جدول ) که در شک 

باشد.  می 1383فشرده تر از سال  1390تبرین در سال  شهر کالن
نشدانگر تجمدر    ،متادیر محاسبه شد  کمتر ،رری ضری در  ،زیرا
 است. تر بیش
 

 
 Arc GIS9.3تبرین با استفاده از ضری  جهانی موران در نرم افنار  شهر کالنمحاسبة الگوی  .6شکل 

 Arc GIS9.3در  موران ضری متادیر محاسبه شده برای . 5جدول 

 سال
 تعداد جمعیت ضریب جهانی موران برحسب

Moran's index Std Deviation 

1383 33/0- 15/1- 

1390 12/0- 04/0- 
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 Arcview3.2در  رری ضری متادیر محاسبه شده برای  .6جدول 

 تعدیلی گری ضریب یتضریب جهانی گری برحسب تعداد جمع سال

1383 27/1 27/0- 

1390 03/1 03/0- 

 

 استانبول  شهر کالنکالبدی  -الگوی رشد فضایی
 28د یتة عدر  شدمالی و    01درجه و  41در مو عیت استانبول 
در ساح  دریای مرمره  رار دارد و  د یتة طول شر ی 58درجه و 

از وسط  ،کند بسفر که این دریا را به دریای سیاه متص  می ةتنگ
  شدبه جنیدر   ار  اروپا )رارد. بخش غربی شهر در  این شهر می

وا در    آنداتولی(  شدبه جنیدر  آسیا )بخش شر ی آن در  تراکیه( و
های مسکونی بطور غال  در  است. افنایش رشد اداره و ساختمان

 65 ،؛ بطوریکده اسدت  مناطخ شمالی سمت اروپایی متمرکن رشته
 35در بخدش اروپدایی و نندیدک بده      ها درصد از تمام استانبولی

 ،اسدتانبول  شدهر  کدالن . کنند درصد در بخش آسیایی زندری می
باشد و شلوغترین و ا تصدادی تدرین شدهر     می منطته 39شام  

مهدم   ،از لحاظ اجتماعی و فرهنگی نین آید و می ترکیه به حسا 
(. http: //tr.wikipedia.orgتددرین شددهر ترکیدده اسددت)   

اروپا  یبه عنوان پایتخت فرهنگ میالی 2010در سال  ،همچنین
  . است  انتخا  شده

سدومین شدهر توریسدتی     ،نیدن  از لحاظ تعداد رردشگران خارجی
کیلدومتر   5461از وسعت شدهر اسدتانبول   .رود جهان به شمار می

رسیده  2011در سال کیلومترمربر  6437به  2007مربر در سال 
 ،2007ر در سدال  نفد  12863253از  ،است. جمعیت این شهر نین

تدراکم   میالدی رسیده اسدت.  2011نفر در سال  13624240به 
نفر در  2116 ،2011در سال  ،استانبول نین شهر کالنجمعیتی در 

رشدد ا مداری اسدتانبول در    (. 7کیلومتر مربر بدوده اسدت)جدول   
در ایدن سدالها بخدش     ،یمه دوم  رن بیستم بو و  پیوستنطول 

خت و سازهای غیر انونی رسدترش  مهمی از شهر تحت تاثیر سا
اما در سالهای اخیر این مناطخ تخری  و توسط ساختمان  ؛یافت
هدای   و پدروژه دادراه علیا ،Incity، دنیایمنهای انبوه مانند سازی

شدوند )مانندد    هدای دولتدی هددایت مدی     مشابه که توسط شرکت
منطتدة   39مشخصا  کلی  ،8. در جدول جایگنین شدند (توکی
تدراکم   ،نیدن  ،7استانبول ارائه شدده اسدت و در شدک     شهر کالن

ارائدده شددده اسددت.   2011در سددال جمعیتددی ایددن مندداطخ   

 ( 1965 -2011روند تحو   جمعیتی و مساحتی شهر استانبول ) .7جدول 

 2011 2010 2007 2000 1990 1985 1980 1975 1970 1965 سال

 13624240 13255685 12573836 10018735 7309190 5842985 4741890 3904588 3019032 2293823 تعداد جمعیت )نفر(

 76/2 64/2 - 88/2 90/3 14/58 71/1 62/3 12/4 51/3 نة جمعیت )درصد(رشد ساال

Kmمساحت )
2) - - - - - - - 5461 - 6437 

Kmتراکم )نفر/ 
2) - - - - - - - 47/2302 - 2116 

  http: //tr.wikipedia.org :مأخذ                                                                                                                                                  

  میالدی 2011و  2007استانبول در سال  شهر کالنمشخصا  مناطخ . 8جدول 

 ردیف

 میالدی 2011سال  میالدی 2007سال 

 منطقه
جمعیت 

 )نفر(

تعداد 

 ناحیه

مساحت 

(Km2) 

تراکم 

 (Km2)نفر/

نوع 

 تراکم

جمعیت 

 )نفر(

 مساحت

(Km2) 

تراکم 

 (Km2)نفر/

نوع 

 تراکم

 خیلی کم 9/875 85/15 13883 خیلی کم 60/946 05/11 5 10460 آدا ر 1

 خیلی کم 39/391 48/506 198230 خیلی کم 04/293 48/506 32 148419 آرناوو  کوی 2

 متوسط 14980 87/25 387502 متوسط 63/13358 87/25 17 345588 آتاشهیر 3

 کم 9169 85/41 383736 کم 7685 92/41 10 322190 آوجیالر 4

 کم 5880 127 746650 زیاد 32110 40/22 22 719267 باهچیالر 5

 زیاد 36000 7/16 600900 زیاد 34502 57/16 11 571711 باهچلی اولر 6

 کم 6900 32 220663 کم 7245 65/29 15 214821 باکیر کوی 7

 خیلی کم 8/2726 33/104 284488 خیلی کم 1854 48/104 9 193750 باشاک شهیر 8

http://www.myworld.com.tr/tr/proje.asp
http://www.incity.com.tr/
http://www.incity.com.tr/
http://www.incity.com.tr/
http://www.toki.gov.tr/english/index.asp
http://www.toki.gov.tr/english/index.asp
http://tr.wikipedia.org/
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 زیاد 28300 54/9 269709 زیاد 28652 5/9 11 272196 بایرام پاشا 9

 متوسط 10370 04/18 187053 متوسط 10616 04/18 23 191513 بشیک تاش 10

 کم 1030 239 247284 خیلی کم 782 36/310 25 241833 بی کوز 11

 زیاد 5780 74/37 218120 خیلی کم 4950 74/37 10 186847 بیلیک دوزو 12

 خیلی کم 28300 76/8 248206 زیاد 27595 96/8 45 247256 بی اوغلو 13

 خیلی کم 807 239 192843 خیلی کم 963 68/157 23 151954 بویوک چکمجه 14

 خیلی کم 96/36 1715 63379 خیلی کم 59 42/1040 9 61566 چاتالجا 15

 خیلی کم 1240 148 183013 خیلی کم 916 02/148 17 135603 چکمه کوی 16

 متوسط 12000 39 461382 زیاد 25307 51/18 16 468448 اسنلر 17

 متوسط 11600 12/43 500027 متوسط 7776 12/43 22 624733 اسن یور  18

 خیلی کم 1540 224 345790 خیلی کم 13924 14/228 21 317695 ایوپ 19

 زیاد 33000 13 429351 زیاد 27965 93/15 57 455498 فاتیح 20

 زیاد 41350 67/11 482553 زیاد 39769 67/11 16 464109  اضی عثمان پاشا 21

 زیاد 43800 17/7 314271 زیاد 44427 17/7 11 318545 رون  ورن 22

 متوسط 13000 41 531997 زیاد 21970 07/25 21 550801 کادی کوی 23

 زیاد 28310 83/14 419865 زیاد 28201 83/14 19 418229 کاغیت هانه 24

 متوسط 11440 54/38 440887 متوسط 11083 54/38 20 427156 کارتال 25

 کم 5/6003 45/118 711112 متوسط 16597 51/37 21 662566 کوچوک چکمجه 26

 کم 8521 06/53 452099 کم 7823 06/53 18 415117 مال تیه 27

 خیلی کم 3000 203 609535 خیلی کم 2888 20/180 31 520486 پندیک 28

 خیلی کم 1770 162 287309 خیلی کم 1827 26/151 27 276407 ساری یر 29

 خیلی کم 1120 239 267537 خیلی کم 3616 87/61 18 223755 سانجاک تپه 30

 خیلی کم 191 760 144781 خیلی کم 136 51/869 22 118304 سیلیوری 31

 متوسط 10330 86/28 298143 کم 9451 86/28 15 272758 سلطان بیلی 32

 کم 9900 49 483225 متوسط 12056 24/36 15 436935 سلطان  اضی 33

 خیلی کم 5/31 916 28847 خیلی کم 32 73/781 5 25169 شیله 34

 توسطم 11000 30 320763 کم 8996 98/34 28 314684 شیشلی 35

 خیلی کم 2900 68 197230 خیلی کم 1334 86/123 17 165239 توز  36

 متوسط 13940 30/45 631603 متوسط 12215 30/45 35 553352 عمرانیه 37

 متوسط 14900 7/35 532182 متوسط 14984 34/35 33 529550 اوسکودار 38

 زیاد 25930 31/11 293228 زیاد 25529 31/11 13 288743 زیتین بورنو 39

 خیلی کم 2116 6437 13624240 خیلی کم 47/2355 5461 782 12863253 جمر ک 

  http: //tr.wikipedia.org ,  http: //istanbul.yerelnet.org.tr مأخذ :

http: //en.wikipedia.org/wiki/List_of_districts_of_Istanbul 

http: //rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet 

 

http://tr.wikipedia.org/
http://istanbul.yerelnet.org.tr/


 شهرهای تبرین و استانبول کالبدی کالن -مطالعة تطبیتی الگوی رشد فااییو همکاران:  محمدرحیم رهنما                            * 62

 

 
 2011استانبول در سال  شهر کالنرانة  39تراکم جمعیتی مناطخ  .7شکل 

 شدهر  کدالن چگونگی و کمیت درجة برابری توزیر جمعیت در 
استانبول با ضرای  جینی و آنتروپی نسبی تشدریح شدده اسدت؛    

و  2007هدای   بدرای سدال   ،9تایج محاسبا  آنتروپی در جدول ن
در  ،که در جدول نمایان اسدت  طور همانارائه شده است.  2011
نابرابری و عدم توزیر عاد نة جمعیدت و   ،مورد ارزیابیهای  سال

 ،عدم تعادل در پراکنش افتی جمعیت و بده دنبدال آن   ،همچنین
کده متدادیر بده     طدور  همانشود.  می پراکنش افتی شهر مشاهده

هدی  تغییدر در الگدوی پدراکنش      ،دهدد  می دست آمده نین نشان
جمعیتددی در اسددتانبول در طددی دو دور  مددورد ارزیددابی صددور   

 شدهر  کدالن مربدوط بده ضدری  جیندی     های  نگرفته است. یافته

ناهمداهنگی در    ،نیدن  2011و  2007هدای   برای سدال  ،استانبول
 مانند انتروپی نسدبی نشدان   استانبول را شهر کالنتوزیر جمعیت 

حرکت بده سدمت توزیدر     ،متادیر ضری  جینی ،هر چند دهد. می
دهد؛ ولی وضعیت کلدی   می متعادلتر جمعیت در استانبول را نشان

 ،2007کند. متادیر ضری  جینی برای سال  می نابرابری را اثبا 
 ،2011به دست آمدده اسدت و ایدن متددار بدرای سدال        679/0
ه نشانگر حرکدت جمعیدت بده سدمت پخدش      باشد ک می 657/0

  نشان دهندد  ،یک ضری  جینی پایین ،باشد؛ زیرا می عاد نه تر
متادیر آنتروپی و ضرای   ،8. در شک  است تر بیشتوزیر برابری 

ارائدده شددده اسددت.  2011و  2007هددای  جینددی بددرای سددال 
 

 میالدی 2011و  2007ی ها استانبول در سال شهر کالنآنتروپی نسبی محاسبه شده برای  .9جدول 

 2007 سال

 

 2011 انتروپی نسبی

 

 انتروپی نسبی

 12573836 تعداد جمعیت )نفر(

19/5063 86/0 

13624240 

76/4578 86/0 
 76/2 - رشد سا نة جمعیت )درصد(

 643700 546100 مساحت هکتار

 16/21 55/23 تراکم )نفر/ هکتار(

       

 
میالدی 2011و  2007های  استانبول در سال شهر کالندرجة توزیر متعادل ی ها شاخ  .8شکل 

استانبول نین به وسیلة  شهر کالنضری  تجمر در  ،همچنین
ضرای  جهانی موران و رری محاسبه شده است. نتایج 

های  برای جمعیت سال ،Arc GIS9.3در نرم افنار  موران ضری 
(. این 10باشد)جدول می 02/0 ،استانبول شهر کالن 2011و  2007
 ،بیانگر این نکته است که الگوی رشد شهری استانبول ،متادیر

آن تک   اما تمرکنالگوی تصادفی و تاحدودی تمرکندار است؛ 

نکته  اب  توجه در متادیر  باشد.  طبی نیست و چند  طبی می
 2011دست آمده، تغییر نکردن الگوی رشد شهری در سال  به

رری نین، این امر را تأیید  است. متادیر ضری  2007نسبت به سال 
 رری ضری ، موران ضری با  رری ضری کند؛ برای مطابتت  می
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 تعدیلی نین محاسبه شده است. 

 Arc GIS9.3استانبول در نرم افنار  شهر کالنبرای  موران ضری متادیر . 10جدول 

 سال
 ضریب جهانی موران برحسب تعداد جمعیت

Moran's index Std Deviation 
2007 02/0 92/1 

2011 02/0 72/1 

 Arcview3.2استانبول در نرم افنار  شهر کالن رری ضری متادیر  .11جدول 

 تعدیلی گری ضریب ضریب جهانی گری برحسب تعداد جمعیت سال

2007 44/0 56/0 

2011 43/0 57/0 

 
Arc GIS9.3  جهانی موران در نرم افنار استانبول با استفاده از ضری شهر کالنمحاسبة الگوی  .9شکل 

تبرین و  شهر کالنمتادیر ضرای  مختلف برای دو  ،12در جدول
که  طور هماناستانبول در متایسه با یکدیگر ارائه شده است. 

شود در هر دو شهر متداری ناهماهنگی در توزیر  می مشاهده
عیت در جمعیت وجود دارد. البته ناهماهنگی و عدم توزیر متعادل جم

باشد. ضرای  موران و رری به دست  می از تبرین تر بیشاستانبول 
آمده برای این دو شهر نین الگوی شهر استانبول را تصادفی و حرکت 

دهد؛ در حالی که برای شهر تبرین الگویی  می به سمت تمرکن نشان
باشد.  می شطرنجی با پراکنش غیر متمرکن و الگوی تصادفی

متادیر ضرای  موران و رری تناس   ،رهمچنین در هر دو شه
 ؛ زیرا  دهند تا ضری  انتروپی می ی را با ضری  جینی نشانتر بیش

تری )ضرای  موران و رری(، داشته و  که شهر استانبول تمرکن بیش
تری  تواند همخوانی بیش عدم تعادل محاسبه شد  ضری  جینی می

واند ناهماهنگی در ت با آن داشته باشد. هر چند متدار انتروپی هم می
توزیر را نشان دهد، ولی متدار آن، نسبت به ضری  جینی کمتر 

دهد که  متایسة بین دو الگوی رشد شهری همچنین نشان می است. 
 تر از تبرین است. فشردهاستانبول،  شهر کالن

 یگرتبرین و استانبول در متایسه با یکد شهر کالنضرای  مختلف محاسبه شده برای دو  .12جدول 

 ضرایب مختلف
 استانبول تبریز

1383 1390 2007 2011 

 16/21 55/23 09/56 19/69 تراکم

 86/0 86/0 87/0 77/0 آنتروپی نسبی

 657/0 679/0 276/0 322/0 ضری  جینی

 02/0 02/0 -12/0 -33/0 موران

 43/0 44/0 03/1 27/1 رری

 57/0 56/0 -03/0 -27/0 رری تعدیلی

     

  گیری تیجهبحث و ن
در ارتباط بدا توسدعة پایددار     21یکی از موضوعا  اساسی در  رن 

شهری، الگوی رشد فاایی آن است. رشد فاایی هر شدهری بده   

باشدد.   صور  رسترش افتی و رشد فینیکی یا رشدد عمدودی مدی   
ای از دیگدری   کدام از این دو روش، کالبدی متفاو  و جدارانده  هر

به شک  افنایش محدود  شهر یا بده  نماید. رشد فینیکی  ایجاد می
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شود و رشد عمودی بده صدور     اصطالح رسترش افتی ظاهر می
درون رینی جمعیت شهری و الگدوی رشدد شدهر فشدرده نمایدان      

شود. این الگوهای متفاو  به نسبت نو  رسترشی که در شدهر   می
آورند، پیامدها و نتدایج متفداوتی را نیدن در پدی دارندد.       به وجود می
و متولیان و برنامه رینان شهری بایستی از شک  و فرم و مسو ن 

الگوی توسعة شهرها آراهی کام  داشته باشند تا بتوانندد آن را در  
تر سو  دهند. در همین راستا، در این پژوهش  جهت پایداری بیش

کالبددی   -در پی بررسی و مطالعة تطبیتی از الگوی رشدد فادایی  
ا استفاده از مدل تسدای بدودیم.   های تبرین و استانبول، بشهر کالن

 شدهر  کالنکالبدی این دو  -در چارچو  این روش، الگوی فاایی
متروپ ، مینان تدراکم، درجدة توزیدر     را با استفاده از متدهای انداز 

متعادل )آنتروپی نسبی و ضری  جینی( و همچندین درجدة تجمدر    
های جهانی موران و رری( محاسدبه کدرده ایدم. نتدایج و      )شاخ 

دهدد کده    ، نشان مدی شهر کالنادیر به دست آمده برای این دو مت
ناهمدداهنگی در توزیددر متعددادل جمعیددت وجددود دارد؛ البتدده ایددن 

خورد. نتایج حاصد    تر به چشم می ناهماهنگی در استانبول بیش
از الگوها و متدهای مختلدف مدورد اسدتفاده در پدژوهش، بدرای      

دهدد   ن دو نشان مدی شهرهای استانبول و تبرین و متایسة بین آ 
که هر چند این ضرای  الگوی شهر را به صدور  د یدخ تعیدین    

تواند نو  توسعه شدهری را بده صدور  کلدی      نمی نمایند، اما می
مشخ  سازد؛ بطوریکه شهر استانبول کمی حالت متمرکدن )بده   
شک  چند  طبی( و در شدهر تبریدن الگدوی رشدد پراکندده و بدا       

باشدد. در وا در،    ی تمرکدن مدی  ررایش به الگوی تصادفی و یا بد 
باشدد. ایدن    الگوی رشد شهر تبرین همچنان دارای پدراکنش مدی  

 21الگوها کلیت فرم شهر را که دغدغة سیاسدت ردااران  درن    
است و چگونگی شهر آیند  پایددار، فدرم کلدی شدهر )اسدپرال و      
فشردری(، چگونگی استترار کاربری ها، فاصلة بین مح  کدار و  

کاری و غیر کاری، مینان مصر  انرژی،  زندری، طول سفرهای
انتشار آلودری، مینان مصر  زمین و غیره که از اصدول اساسدی   

هدا و   نمایدد. تکنیدک   باشدند، را مشدخ  مدی    توسعة پایدار مدی 
الگوهای ارائه شده به ویژه الگوی مدوران و ردری ابدنار مناسدی     

اند و پاسخ نسدبی   برای سنجش درجة پراکندری و فشردری بوده
هدای   دغدغة سیاستگااران شهری در شرایط حاضر و ردرایش به 

  آیند  فرم شهری به سوی پایداری است.
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