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 و شانون دلم از استفاده با تبریز کالنشهر تحلیل الگوی توسعه پراکنده
فیزیکی آن توسعه گیریتعیین جهت

Analysis of Urban Sprawl Pattern of Tabriz City, Using Shannon’s Entropy and Indicating
Urban Growth Directions 

4زچوبسا سهیال، 3بهمن هادیلی، 2محمدرضا پورمحمدی، 1زاده دلیرکریم حسین

چکیده 

 صليا بافت الينفک جز شهرها امروز هایحاشیه و گرددمي دنبال بیشتری سرعت با شهرها کالبدی توسعه جريان امروزه

 در عمدتاً و پراکنده و ناپیوسته فیزيکي توسعه اثر در شهرها نابسامان فیزيکي رشد. باشندمي دور چندان نه آينده در شهر

 دلیل به هرهاش گسترش آينده بینيپیش و موجود فیزيکي وضعیت تحلیل لذا ؛است هم از جدا و منفرد قطعات گیریشکل قالب

 . است برخوردار سزاييبه اهمیت از انساني و شهری منابع مديريت و هاسیاست بر آن تاثیر

 بعد دو از ار تبريز کالنشهر افقي رشد میزان حاضر مقاله شهرها، پراکنده فیزيکي برتوسعه موثر متعدد عوامل به توجه با

 تحول رسی به توجه با و بوده، تطبیقي -تحلیلي مقاله اين در تحقیق روش. است داده قرار ارزيابي مورد رشد، جهت و مساحت

 پراکندگي میزان سنجش برای  1شانون انتروپي مدل از ،1995-1935 زماني دوره طي در تبريز کالنشهر فضايي -کالبدی الگوی

 هايافته یلتحل از حاصل نتايج. است شده استفاده افقي، رشد مسیر تعیین جهت جغرافیايي -قطاعي مدل از و شهری افقي سطوح

 و است بوده 1935 سال محدوده در آن میزان بیشترين و افتاده اتفاق تبريز کالنشهر در 2روييپراکنده است که داده نشان

. دندار را انطباق بیشترين تبريز، شهری منطقه ورودی اصلي کريدورهای موقعیت با افقي گسترش جهات

.تبریز کالنشهر شانون، انتروپی مدل شهر، فیزیکی توسعه رویی،پراکنده  های کلیدی:واژه
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 مقدمه. 1

 با دارد سعي که مندروش و علمي است فعالیتي شهرسازی
 چهارچوبهای مختلف، نظری الگوهای و هاديدگاه از استفاده

 توسعه ساماندهي و هدايت جهت را مناسبي کاربردی
 سمت به آنها نیل برای الزم شرايط و کرده فراهم شهرها

 تجمعی سريع رشد. نمايد ايجاد را بهینه و مطلوب وضعیت
 عدم و شهر به روستاها از فزاينده مهاجرت و شهرنشین

 ایهمنطق و ملي مقیاس در اقتصادی کالن شرايط از اطمینان
 طحس ارتقاء برای تقاضا و سو يک از منابع کمبود همچنین و

 يزندگ در بیشتر پويايي و زندگي استانداردهای کیفي
 يک ضرورت ديگر، سوی از فراغت اوقات گذران و روزمره

 آن هعمد قسمت که نمايدمي ايجاد  را وسیع کالبدی توسعه
(. 29: 1931بحريني، )است آن پیرامون و شهر متوجه
 کالبدی و اجتماعي -اقتصادی حیات امروز که است روشن
 باطيارت با و پیوسته هم به منطقه مادرشهر با شهری مناطق

 )اندهآورد وجود به يافتهسازمان و پويا ایمجموعه ،تنگاتنگ
 به را شهر که صورتي در(. 11: 1934 دلیر، زادهحسین
 يندهایفرآ طي ،بگیريم نظر در کل يک و سیستم يک عنوان
 لحاظ از شهر سیستم بیروني، و دروني تحوالت از ناشي

 و دروني تحوالت اين از که ؛کندمي رشد حجمي و فیزيکي
 و هرش توسعه جهات بر تأثیرگذار عوامل عنوان به بیروني

 گسترش الگوی عنوان به شهرها فیزيکي رشد نتايج از
 قشن بررسي و شناخت بدون. شودمي تعبیر شهر فیزيکي

 مناسب پیشنهاد ارائه ،شهرها توسعه جهات در عوامل اين
 د،فر زادهعبداله)باشدنمي ممکن شهر آينده توسعه جهت

1934 :904 .) 
 از يکي شهرها، ناموزون فیزيکي توسعه معاصر زمان در

 اين. است آورده پديد زمین کاربری در را مهم مسائل
 است، آن اطراف در شهر گسترش ادامه واقع در توسعه

 وجود مناطقي همواره بزرگ، شهرهای اطراف در زيرا
 یشهر به روستايي هایبرداریبهره از انتقال دوره که دارد

 برخورداری جهت به کالنشهرها میان، اين در. ذرانندگمي را
 شاهد همواره متنوع، هایفعالیت و جمعیت ازدياد از

 -کالبدی تغییرات و اجتماعي -اقتصادی هایدگرگوني
 محلي و ایمنطقه مقیاس در محیطي،زيست و فضايي
 بزرگ شهرهای اکثر که است موضوعي اين و هستند

 تجربه را آن ايران، جمله آن از و توسعه درحال کشورهای
 .کنندمي
 و تحقیق سئواالت مسئله، طرح مقدمه، از پس تحقیق اين

 انيمب و تحقیق پیشینه و منابع بررسي به اهداف تدوين
 و پرداخته روييپراکنده و شهری توسعه با مرتبط نظری
 هداد قرار ارزيابي مورد را تبريز کالنشهر توسعه الگوی
 های مدل و ها روش کمي نتايج از استفاده با سپس. است

 هایبخش از آمده دست به نتايج اهم تدوين به رفته، کار به
 وصخص در پیشنهاداتي انتها در و پرداخته تحقیق مختلف

-مي هارائ تبريز کالنشهر فیزيکي توسعه کنترل و هدايت

 .نمايد

 تحقیق طرح مسئله. 2

 رنق نیم در که است ایواژه شهر پراکنده افقي گسترش
 ادبیات در( روييپراکنده) «اسپرال» اصطالح قالب در اخیر

 اصطالح اين کاربرد سابقه و شده وارد شهری هایپژوهش
 بیلاتوم از رويهبي استفاده اثر در که گرددمي باز زماني به

 در هریش فضاهای بسط ها،بزرگراه سیستم توسعه و شخصي
 .گرفت رونق آمريکا

 هنشد آماده اراضي در اصوالً که شهری پراکنده توسعه
 افزايش جمله از بسیاری نتايج است، افتاده اتفاق شهرها
 راکمت کاهش باز، فضاهای سهم افزايش استفاده، بال هایزمین

 ماعياجت گزينيجدايي و شهری هایبخش گسستگي جمعیت،
 در(. 196: 1933 رفیعي، و زادهابراهیم )است داشته پي در را

 یاگونهبه ايران در شهرنشیني شتابان رشد ،اخیر هایدهه
 یشهرها با کالنشهرها جمعیت فاصله که پذيرفته صورت
 هتوسع نظام و يافته افزايش روز به روز ،کوچک و متوسط
 روروبه ایعديده تنگناهای و مشکالت با را کشور شهری
 شهرها رشد الگوی که زماني تا ما کشور در. است ساخته

 رشد کنندهتعیین ،محلي و درونزا عوامل و بوده ارگانیک
 هایکاربری کنندهکفايت نیز شهری زمین اند،بوده شهری
 فضای امنیتي، و اجتماعي اقتصادی، شرايط حسب و بوده سنتي
 زا لیکن. است کردهمي دهيسامان ارگانیک طور به را شهر

 به زابرون ماهیتي شهرها گسترش و توسعه مبنای که زماني
 شهری اقتصاد در نفت از حاصل درآمدهای و گرفت خود

 یرتأثتحت و جهاني اقتصاد نظام در ما شهرهای و شد تزريق
 ؛دش تشديد شهری زمین در گذاریسرمايه گرفت، قرار آن
 مین،ز برنامه بدون خصوصي بازار يعني اصلي ضعف نقطه اين

 )ستا کرده ديکته را ايران شهرهای از بسیاری توسعه الگوی
 (. 3: 1933 ماجدی،
 مخصوصا و شهری زمین بازار نابساماني باعث امر اين

 و محدوده، داخل اراضي از وسیعي بخش ماندن بالاستفاده
 نیز زتبري شهر. است شده شهرها افقي گسترش منفي عارضه

 ابقهس واسطه به کشور، غربشمال شهر بزرگترين عنوانبه
 مسائل در آن مهم نقش و جغرافیايي موقعیت تاريخي،

 رد فشردگي و انسجام رغمعلي کشور، اجتماعي -اقتصادی
 در متخلخل نسبتاً ساختاری گرفتار امروزه پیدايش، مرحله
 زیمتمرک غیر و متفاوت رشد الگوی از را آن که بوده حاشیه

 . است کرده برخوردار
 از دخو متنوع عملکردهای پشتوانه به تبريز که آنجا از
 وضعیت بررسي و بوده برخوردار ایگسترده نفوذ حوزه
 و جمعیت ثقل نقطه تبريز که دهدمي نشان نفوذ هایحوزه

 مهندسین )است خود نفوذ هایحوزه از هريک در فعالیت
 نظر در با تحقیق اين هدف لذا ؛(93: 1933 زيستا، مشاور
 الگوی و فیزيکي توسعه بر موثر متعدد عوامل داشتن
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 وندر بررسي سو يک از تبريز، کالنشهر فضايي -ساختاری
 نيزما دوره در تبريز کالنشهر کالبدی-فیزيکي توسعه
 بعد از «روييپراکنده» عدم يا وجود تعیین و 1935-1995

 گیریجهت تعیین ديگر سوی از و آن، افقي پراکنش و کالبدی
 نبی ارتباط وجود ارزيابي و شهر افقي توسعه جغرافیايي

 استقراری موقعیت با آن فیزيکي توسعه هایمسیر
 .باشدمي ورودی کريدورهای

تحقیق پیشینه. 3

 لميِع ديدگاه چندين از تحقیق اين موضوع اينکه توجه با
 البدیک -فیزيکي رويکرد به عطف است، مطالعه قابل مرتبط
 در طالعاتم پايه تحقیق، دراين تبريز کالنشهر گسترش الگوی
 الگوی زمینه سه بر بیشتر شهر، فیزيکي گسترش میزان تعیین
 رد نمادی هایمدل کاربرد و رويي پراکنده شهر، افقي رشد

 . نمايدمي تاکید افقي، رشد سنجش
 در( 1933)آلن شهر، کلي شکل الگوهای با ارتباط در

 شهر؛ معماری و آمايش جغرافیا، شهری، مورفولوژی کتاب
 در( 1933)زادهعباس و رهنما شهر؛ کتاب در( 1932)باستیه
 هب ؛شهر کالبدی فرم سنجش مدلهای و مباني اصول، کتاب

 يدبا چه اگر ؛اندنموده اشاره رشد جديد و کالسیک الگوهای
 درش مختلفي الگوهای در تواندمي شهر هر که داشت توجه
 ويژهبه محدوديتها، به شهر هر رشد چگونگي و نمايد

برنامه هایسیاست و آن امکانات و طبیعي محدوديتهای
 همه .دارد بستگي میشود، گرفته نظر در آن برای که ريزی

 و ستيپ )توپوگرافي ويژگیهای در گوناگوني داليل به جوامع،
 الگوی دارای اقتصادی، پايه و بنیاد ارتباطي، شريانهای ،(بلندی

 يک تنها طرح نهايت، در و نیستند يکساني صددرصد گسترش
 کاربرد هری،ش گسترش تغییرات کنندهبینيپیش عنوانبه الگو

 وتمتفا نظريات ،گوناگون زماني هایفاصله برای و نداشته
 يکيفیز توسعه گوناگون هایجنبه و موقعیت دهندهتوضیح

 دکتری رساله در( 1933)پوراسمعیل. باشندمي کالنشهرها
 هارائ و شهرها افقي رشد پیامد و علل بررسي عنوان با خود

 رشد نظريات ،(يزد شهر مطالعه )آن ساماندهي راهکارهای
 صادیاقت رشد اجتماعي، -فضايي ساختار پايه بر را شهر افقي

 .نمايدمي مطرح شهر سريع افقي رشد و
 با کتابي در( 2009) 9نوزی رويي،پراکنده با ارتباط در
 بیشترين ،«آن اصالح و روييپراکنده بر ایمقدمه» عنوان
 رد بزرگراهها و نقل و حمل هایسیستم نقش بر را تاکید

 اورب اين بر وی. دارد شهری حاشیه مناطق گیریشکل فرايند
 کاربری از نامناسبي الگوی رشدی، الگوی چنین که است

 هایهزينه و کرده خلق هويتبي مکانهايي که است اراضي
 و هرش متوجه زيربنايي تاسیسات ايجاد زمینه در را بااليي

 4اروپا محیطي انجمن گزارش. نمايدمي شهری مقامات
 چالش يک -اروپا در شهری روييپراکنده» عنوان با( 2006)

اندازه» کتاب در (2001) همکار و 5مالپزی ،«شده اغماض
 کشور هایمتروپولیتن محدوده در روييپراکنده گیری

 ایحومه گسترش» مقاله در( 1939)الدينيسیف ،«امريکا
هپراکند )شهرها پراکنده فیزيکي توسعه پديده ؛«شهرها

 .اندداده قرار مطالعه مورد را آن علل بعضي و( رويي
 نواعا با ارتباط در نیز متعددی مقاالت و کتابها تاکنون

 هدف با تحقیق موضوع با مرتبط رياضي، يا نمادی مدلهای
 نگيچگو برای ريزیبرنامه و شهر فیزيکي رشد گیریاندازه
 در( 2003) 6لیو. اندشده منتشر آن، آينده فیزيکي توسعه

 مدل صحیح گزينش نحوه و استفاده اصول به خود کتاب
 همکار و3ناداراجا. است پرداخته شهری مسئله با متناسب

 توضیح به کتابش در( 2001)  3تانجا و خود مقاله در( 2005)
 همکار و 3ورزوزا اند،پرداخته آن کارکرد و شانون مدل کامل

 با خود، مقاالت در( 1933) همکاران و احمد پور و( 2010)
 دگيپراکن و گسترش میزان شانون، انتروپي مدل از استفاده
. اندداده قرار سنجش مورد را مطالعه مورد مناطق شهری

 ن،آ کاربردی نتايج دلیل به شانون مدل نیز حاضر مقاله در
 وردم تبريز کالنشهر افقي پراکندگي میزان تعیین جهت

.است گرفته قرار استفاده

مبانی نظری. 4

 شهر بیرونی فیزیکی توسعه یهاالگو. 4-1
 بزرگتر کالبد لحاظ از زنده موجودات مانند نیز شهرها

 درش اين دنبال به و گردندمي ترپیچیده ساخت لحاظ از و
 به زنی آنها فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، توسعه فیزيکي،
 تتح شهرها کالبدی فضای همواره. شودمي دگرگون تدريج

 با زمان طي در که دارد قرار عواملي و هامکانیزم تأثیر
 و يسیاس فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی، تحوالت و پیشرفتها

 ثیرات،تا ضمن در و گردند مي متحول محیطي زيست
 اي فیزيکي کالبدی، منظر و چهره بر نیز جديدی تغییرات

 از(. 235: 1935 محمدی،) گرددمي تحمیل آنها مورفولوژی
 و مباني علمي مطالعات نوزدهم، قرن هایدهه اولین

 نظريات ارائه به منجر که گرديد آغاز شهری رشد الگوهای
 شهر رشد الگوی هاینظريه مانند ،شد زمینه اين در متعددی

 يدگاهد ،اقتصادی ديدگاه اجتماعي، -فضايي ساختار ديدگاه با
 ایالگوه. کالبدی -فیزيکي ديدگاه و مهاجرت شناسيجامعه

 يپیچیدگ و تکنولوژی رشد و زمان گذشت با نیز ديگری
 وجم نظريه به توانمي که اندگرفته شکل اجتماعي مفاهیم
 شهر پايدار توسعه الگوی و شهر هوشمند رشد ،10هويس
 فقيا گسترش صورت به شهر هر فیزيکي رشد. نمود اشاره

 متفاوت کالبد روش دو اين از کدام هر. است عمودی رشد يا
 دنمو با افقي فیزيکي رشد. نمايدمي ايجاد را ایجداگانه و

 صورت به عمودی رشد و شهر محدوده مساحت افزايش
 نمايان فشرده شهر الگوی و شهری جمعیت ريزیدرون

 در هک گسترشي نوع نسبتِ به متفاوت الگوهای اين. میگردد
 يپ در را متفاوتي نتايج و پیامدها ،آورندمي وجود به شهر

. دارند
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 گسترش الگوی و سرعت کالبدی، -فیزيکي ديدگاه از
 اقتصادی، عوامل از ایمجموعه تاثیر تحت شهر بیروني
 اتارتباط و نقل و حمل سیاسي، مالکیت، و حقوقي فیزيکي،

 تسريع، باعث نحوی به عوامل اين از يک هر. دارد قرار
 پیراموني اراضي به شهر گسترش تحديد يا و تشويق

 به پیراموني رشد اين(. 31: 1931چکني، زنگنه )میشوند
 شدر الگوی پیوسته، و طبیعي رشد الگوی مانند شکلهايي

 الگوی و12جهشي رشد الگوی ، 11پراکنده رشد الگوی ای،حومه
الگوهای کريدوری  ورودی، محورهای امتداد در نواری رشد

-مي نمايان آنها از ترکیبي يا وتک مرکزی و چند مرکزی 

 .گردد

 اسپرال یا پراکنده رشد الگوی. 4-2
 قالب در اخیر قرن نیم در که است ایواژه روييپراکنده

 شده وارد شهری هایپژوهش ادبیات در «اسپرال» اصطالح
 سمینارهای از بسیاری محوری موضوع امروزه و است

 با امروزه. است يافته توسعه کشورهای در شهری
هپراکند مفهوم شهرها، افقي گسترش اثرات فراگیرشدن

 ماهیت، با جهان کشورهای اکثر در (اسپرال رشد )رويي
 .  شودمي برده کار به مختلفي نتايج و شاخصها
 پرالاس شهری رشد تجربه آيا که پرسش اين به پاسخ در

 ت،اس يکي امريکايي و اروپايي نوع اسپرال با ايراني نوع از
 عمده تفاوتهای در مقاله خود (1930)معصومي پورابراهیم
 هب نسبت ايران شهرهای در اسپرال يا پراکنده رشد تعريف

 مورد 5 در را استرالیا و امريکا اروپايي، کشورهای شهرهای
 شهری هایحومه گیریشکل در تفاوت: ه استنمود مطرح

 ،کاربری تک بندیزون با ایحومه رشد در تفاوت پراکنده،
 اصلي، های شبکه به متصل غیر ارتباطي هایشبکه

 عهتوس و جديد يافته توسعه نواحي به محدود دسترسیهای
 ايران رد اسپرال رشد تشابه. پايین سطح در اقتصادی -تجاری

برنامه شهری رشد پايه بر نیز يافته توسعه کشورهای ساير و
 ،«يشخص اتومبیل از استفاده» مبنای بر نشده يا شده ريزی
 عدم عمومي، اجتماعي فضاهای و محلي امکانات داشتن عدم

 پورابراهیم) است کم جمعیت تراکم و رشد کنترل امکان
 نوع اسپرال هایويژگي محققین برخي(. 12: 1930معصومي،
 ار آن و اندديده شهری زمین کاربردی ابعاد در را آمريکايي

 ريختهگ و جسته و تنک پراکنده، تراکم،کم توسعه از عبارت
 خارج هایعرصه طرف به گسترش و ناپیوسته توسعه شهری،

 تسلط با همراه شهری حومه تراکمکم نواحي و محدوده از
 )انددانسته ونقلحمل در شخصي هایاتومبیل

Wassmerr,2002:9.) تجمعی توزيع فضايي الگوی زمینه در 
 تراکم برشهای 19برتاد آلن شهری، زيرساخت محدوده در

 و است داده قرار بررسي مورد جهان شهر 95 در را جمعیت
 تراکمي توزيع الگوی دو پايه بر شهر فضايي سازمان  تحلیل با

 میزان روز، طول در جمعیت حرکت الگوی و جمعیت
 .است داده نمايش را شهری رشد پراکندگي

 و شهری پراکندگي نوعي مجموع در شهر افقي رشد 
 که رودمي شماربه شهری زمیناستفاده  مفرط افزايش

 و باز فضاهای سهم افزايش جمعیت، تراکم کاهش باعث
 و شهری بخشهای گسستگي درنتیجه و بالاستفاده

 .شودمي اکولوژيکي و فضايي گزينيجدايي

 خصوصا و شهری زمین بازار نابساماني باعث امر اين

 و محدوده، داخل اراضي از وسیعي بخش ماندن بالاستفاده

 )است شده شهرها افقي گسترش منفي عارضه

 مختلف ابعاد( 1933) زاده عباس و رهنما(. 96: 1933اطهاری،

 رتپايین مقادير که اندنموده مشخص بعد 3 در را پراکندگي

 )باشد ترپراکنده توسعه بیانگر تواندمي ابعاد اين از يک هر

 مرکز،ت بودن، قطبي يا ایهسته پیوستگي، مرکزيت، تراکم،

 بعد سومین(. همجواری و بندیخوشه کاربريها، اختالط

 قابل زمینهای که است ایدرجه ،«14پیوستگي» يعني پراکندگي

 از فاصله بدون شهری هایتراکم در فیزيکي توسعه

 .اندشده ساخته( متصل)هم

 مواد و روش پژوهش. 5

 تحقیق يک شده ذکر اهداف مبنای بر پژوهش اين
 ژیاسترات چگونگي مبنای بر تحقیق روش و است 15کاربردی

 شرو جغرافیايي، مطالعات ماهیت به توجه با و نتايج حصول
 املش اولیه هایداده. است تطبیقي -تحلیلي نوع از ترکیبي

 طريق از مطالعه، مورد محدوده هاینقشه و آماری اطالعات
 يتفصیل و جامع طرحهای گزارشهای از ای،کتابخانه و اسنادی

 هشد تهیه هاینقشه. اندآمده دست به مرتبط سازمانهای و
 و کنترل ترسیم، ArcGIS و Auto cad افزار نرم از استفاده با

 دوره در عددی، محاسبات نتايج سپس گرديده، تصحیح
 ترکیب و تلفیق از پس( 1995-1935 )مطالعه مورد زماني

 به سپس .است شده بندیطبقه تحقیق نیاز به توجه با هايافته
 با جغرافیايي-قطاعي ترسیمي مدل و شانون مدل کمک

 تحلیل و تجزيه و پردازش مورد ،ArcGIS افزار نرم همراهي
 .است گرفته قرار

 نشهرکال حیاتي های شريان نقش به توجه با حاضر تحقیق
 اروپا و آسیا از بخشي ارتباطي پل عنوان به منطقه در تبريز

 اب المللي،بین و ایمنطقه معاصر و تاريخي کريدورهای در
 زيعتو کمي مقدار تعیین و شانون انتروپي مدل از استفاده
 -یکالبد رويکرد و شهر، فیزيکي مرکز به نسبت مساحت

 «تگيپیوس» بعد سنجش بر سعي سو يک از تحقیق، فضايي
 با رديگ سوی از و داشته تبريز کالنشهر در روييپراکنده

 با زتبري کالنشهر فیزيکي توسعه انطباق میزان تعیین
 شهری مجموعه اصلي محور سه در ارتباطي کريدورهای

 ،(آباد تانبس -تبريز صوفیان، -تبريز آذرشهر، -تبريز) تبريز
 مورد ار تبريز کالنشهر افقي توسعه جغرافیايي گیریجهت

 .است داده قرار بررسي
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شانون انتروپی مدل. 5-1

 دلم: اساسي نوع سه به هامدل بندیتقسیم به توجه با
 حسب بر که نمادی مدلهای نمادی، و تصويری قیاسي،

 يحقیق جهان بیان برای نمادها، از استفاده با رياضي اطالعات
 مدلها نوع ترينپرمعني گیرند،مي قرار استفاده مورد

 کمتر ابهام دارای مدلها اين زيرا ،(13: 1939کاتانیزی، )هستند
 نکته ناي. باشندمي مدلها اکثر به نسبت بیشتری صراحت و

 مفهوم به کمتر ابهام و بیشتر دقت که است اهمیت حائز
 توانايي هب تحلیلگر توصیف دقت میزان و نیست بیشتر صحت

 لممس که آنچه. دارد بستگي واقعي جهان سیستم درک از او
 تشخیص قوه جايگزين ريزی برنامه در مدلها کاربرد است،

 هب است تالشي ،مدل کاربرد بلکه بود؛ نخواهد متخصص
 به رساندن ياری برای سیستماتیک روشي ايجاد منظور
 يبررس طريق از اعمال سری يک انتخاب در گیرندهتصمیم
 اساس بر آنها مقايسه و  هاحلراه و اهداف تدوين مسئله،

 مکنم حد تا و مناسب چهارچوبي از استفاده با آمدهايشان،پي
 اثیرت مسئله حل در متخصص نظر و بینش بر که ،تحلیلي
 (. 13: 1966لي، کولین )گذاشت خواهد

 بر نآ تاثیر دلیل به شهرها گسترش آينده بینيپیش
به اهمیت از انساني و شهری منابع مديريت و هاسیاست
 متنوعي مدلهای و روشها کنون تا. است برخوردار سزايي

 مطالعات و است شده ابداع شهرها رشد بینيپیش برای
 گیریاندازه هدف با نمادی مدلهای از استفاده با متعددی
 وسعهت چگونگي برای ريزیبرنامه و شهر فیزيکي گسترش

 هرش کالبدی رشد سنجش و بررسي به آن، آينده فیزيکي
 ،16شانون انتروپي آماری،: مدلهای مانند. اندپرداخته
 ،20فراکتال ،13گری ضريب ،13موران ضريب ،13هلدرن

Cheng :)29تصادفي ،22عصبي شبکه ،21خودکار سلولهای

et  Bhatta)24دور راه از اطالعات دريافت مدل و( 2003

al:2010 .)در شانون آنتروپي مدل کاربرد به توجه با 
 ،همکار و زادهابراهیم) شهری پراکندگي میزان سنجش

 هدف به عطف و (سايرين و 1933 ،سروستاني ثابت ؛1933
 مدل ريز،تب کالنشهر افقي پراکنده رشد درجه تعیین و تحقیق

 نتخابا شهری پراکندگي میزان سنجش برای شانون انتروپي
 یینعو ت یلو تحل يهتجز یشانون برا يازمدل انتروپ .گرديد

 )حکمتشودياستفاده م یشهر قوارهيبرشد  يدهمقدار پد
شاخص  يناز ا توانيم ین( و همچن1935،123:یو موسو یان

  یستمس يک يدرجه سازماندهاطالعات و یلبه منظور تحل
 (.24، 1935:ینيحس)ملک استفاده کرد

 ادي نیز نظميبي ضريب نام به ،شانون انتروپي مدل از
  کل هب شده ساخته نواحي درصد نمايانگر ضريب اين. شودمي

 ضريب اين چه هر. است نظر مورد محدوده مساحت
 دباش بزرگتر چه هر و تمرکز دهندهنشان باشد کوچکتر

. است توسعه پراکندگي دهندهنشان

 تمسیس با وقتي شانون نظميبي ضريب اساس اين بر
 در موثر اما ساده ابزار يک شود، همراه جغرافیايي اطالعات

Yeh and li)است شهرها گسترش میزان گیریاندازه  
:2001.) 

:است زير شرح به مدل کلي ساختار

  مقدار وشانون  انتروپي مطلق مقدار  nH  رابطه اين رد

𝑷𝒊 = 𝑿𝒊  ∑  𝑿𝒊
𝒏
 يا احتمال با است برابر     ⁄𝟏

 مساحت مقدار i ، iX شماره زون در پديده يک رخداد نسبت
 بافرها يا زونها کل تعداد   n و  i شماره زون در شده ساخته
 .است

 اين چه هر. است متغیر  nLog و صفر بین  nH  مقدار
 ساحتم فشردگي دهندهنشان باشد، نزديکتر صفر به مقدار
 نمايانگر باشد نزديکتر nLog به هرچه و شده ساخته

Verzosa and Gonzales )است شهر بیشتر پراکندگي

 نتعیی جهت شانون نظميبي ضريب تحقیق اين در(. 2010:
. ستا گرفته قرار استفاده مورد شهر افقي پراکندگي میزان

 زمانهای در شهر گسترش مقايسه هدف با مطالعات اين اگر
 مقدار بجای شانون نسبي ضريب که است بهتر باشد، مختلف
. است يک و صفر بین آن مقدار که رود کار به آن مطلق
 شودمي حاصل زير فرمول از شانون نسبي ضريب معادله

(:همان)

 مطالعه مورد منطقه عمومی مشخصات. 5-2
 ايجانآذرب استان در واقع تبريز کالنشهر مطالعه مورد منطقه
 عتيوس با شهرستان اين. است تبريز شهرستان در و شرقي
 دهش واقع استان میاني بخش در مربع کیلومتر 4945 حدود
 و استان مرکز عنوان به تبريز شهر(. 1 شماره تصوير )است

 ربغ شمال کالنشهر بزرگترين عنوان به نیز و شهرستان
 موقعیت در مربع کیلومتر 191 حدود وسعتي با ايران

و o38/9' و شرقي طول o46/11' و o46/32' جغرافیايي
'1/o38 از متر 1940 حدود متوسط ارتفاع با شمالي عرض 

 هایويژگی. است شده واقع نام همین به ایجلگه در دريا سطح
 ،قهمنط جنوبي و شمالي کوههای رشته نیز و توپوگرافیک

 تبريز و گرفته بر در مرتفع ديواری صورت به را تبريز جلگه
 شرق از گونهمثلث ایکاسه صورت به ديواره، اين میان در
 جغرافیايي، عوامل از ایمجموعه. است يافته بسط غرب به

 بريزت شهر اولیه هسته رشد گیریجهت دسترسیها، و اقلیمي
 خاص کاربريهای استقرار زمان گذشت با و نموده هدايت را

 ریگیشکل در نیز نظامي وسايتهای فرودگاه آهن، راه مانند
 شاورم مهندسین )اندبوده مؤثر شهر بندیاستخوان فیزيکي
 (.1934،3: عرصه
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تبريز کالنشهر -مطالعه مورد محدوده مکاني موقعیت - 1 نگاره

 در ار نقش بیشترين زير عوامل گفت توانمي کلي طوربه
 و توزيع و شهر بندی استخوان يابي جهت و گیریشکل

 هایهسته و ادواری توسعه: اندداشته هاکاربری استقرار
 هاکوه مانند طبیعي موانع خاص؛ زماني هایدوره به مربوط

 و اجتماعي قشربندی باتالقي؛ اراضي و کشاورزی اراضي و
يزیربرنامه ها؛کاربری استقرار در اجتماعي هایمولفه تاثیر

 بييامرکزيت شهری؛ تقسیمات گذاريهایسیاست و هریش
 .محورها و هاگره از برخي

تک و متمرکز ،1955 سال تا شهری مجموعه کالبدی الگوی

 قلث مرکز و محدوده اصلي هسته تبريز شهر و بوده مرکزی

 نداما به توجه با. است شدهمي محسوب اقتصادی فعالیتهای

 صادیاقت هایسیاست و تبريز شهر جمعیتي وزن و جغرافیايي

 در اقتصادی فعالیتهای تمرکزگرايي دوره، اين در دولت

 ـيفضاي تعامالت و بوده مدنظر شهر کالبدی محدوده

 با يزتبر شهر اجتماعي ـاقتصادی ارتباطات از متأثر کالبدی

 در عواق زيستي مراکز ويژه به پیراموني زيستي هایمجتمع

 کمرنگ بسیار شهری مجموعه محدوده اصلي محورهای

 اين در دولت اقتصادی هایسیاست با مطابق. است بوده

 دودهمح اصلي اشتغال و فعالیتي مراکز و بزرگ صنايع دوره،

 محدوده در... و سازیماشین تراکتورسازی، صنايع نظیر

 .اندگرفته شکل تبريز شهر کالبدی

 بیست دوره طي در تبريز شهری مجموعه کالبدی الگوی

 از و گرديده متحول تدريجي صورت به 1955ـ1935 ساله

 شکل اب )متمرکز نیمه الگوی به مرکزیتک و متمرکز الگوی

 اين بارز ایويژگیه از. است يافته تغییر( شعاعي فیزيکي توسعه

 تشديد از ناشي کالبدی_ یفضا تعامالت گسترش، دوره

 ودهب پیراموني زيستي مراکز با اجتماعي ـاقتصادی روابط

 رد تبريز شهر اصلي فعالیت مراکز دوره اين طي در. است

 نمهندسی )اندگرفته شکل اصلي گانهسه محورهای حواشي

 فعالیتي مراکز شاغلین شمار(. 1933:194 زيستا، مشاور

 هب تبريز غرب منطقه بزرگ صنايع گیریشکل با ،محورها

 1963 سال از و گرديد تعادل عدم دچار شديد صورت

 ارتباطي کريدورهای محدوده در فعالیتي مراکز استقرار

 شتربی شغلي فرصتهای ايجاد با و داشته رشدی به رو روند

 اکنون و داشته افزايشي روند 1963 از قبل سالهای به نسبت

 ورداربرخ بااليي پذيریجمعیت پتانسیل از محور سه هر نیز

 است ذکر قابل(. 193: 1933 زيستا، مشاور مهندسین )هستند

 در نیز جغرافیايي محدوديتهای و منطقه ويژه شرايط که

 یرون،ب سمت به ارتباطي محورهای فیزيکي توسعه و کشش

 بريزـت محور در فعالیتها تراکم و گسترش با. است بوده موثر

 ينا حواشي در جديد فعالیتي مراکز گیریشکل و آذرشهر

 يزتبر غربي جنوب در سهند جديد شهر گیریشکل و محور

 حورم ترينعمده و گرديده تقويت آذرشهر، -تبريز کريدور

 هایمجتمع کالبدی گسترش. شود مي تلقي محدوده توسعه

 -تبريز محورهای در شهری نقاط مجاور روستايي زيستي

 شديد شدن شهری در ،آبادبستان -تبريز و آذرشهر

شکل و گسترش برای را زمینه و است بوده موثر محورها

 .است نموده مهیا جديد شهری هایحوزه گیری
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 )توسعه ییروپراکنده یزانم یینتع. 6 
یزپراکنده( کالنشهر تبر

 با زتبري کالنشهر در روييپراکنده پديده سنجش جهت

 Auto افزار نرم از استفاده با ابتدا در شانون، مدل از استفاده

Cad ( بافر) هایزون در تبريز کامل و دقیق نقشه

  مابین زماني دوره 4 در کیلومتر يک پهنای به متحدالمرکز

( 9 شماره تصوير )است شده ترسیم 1935 و 1995  سالهای

-تاريخي مرکز همان که تبريز شهر کالبدی ثقل مرکز و

 رارق جغرافیايي بافرينگ مدوالسیون مبنای است، فرهنگي

 (.2 شماره تصوير )است گرفته

)مآخذ: نگارندگان( يزشهر تبر يخيو هسته تار یمرکز ثقل کالبد: 2 نگاره

 )مآخذ: نگارندگان( 1935 -يزتبر يخيو بافت تار یحول هسته مرکز زون( 20متحدالمرکز) یبافرها: 9 نگاره

 عنوان به 1995 سال در شانون انتروپي محاسبات نتايج و گرديده محاسبه GIS Arc افزار نرم از استفاده با هامساحت کلیه

.است شده ارائه( 1)شماره جدول در نمونه
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)مآخذ: محاسبات نگارندگان( 1995شانون سال  يمطلق و نسب ينظميب ضريب  – 1جدول شماره 

 مطالعه، مورد زماني دوره 4 در شانون نسبي و مطلق نظميبي ضرايب محاسبات و آمده دست به هایمساحت کميِ نتايج
 .است شده ارائه( 2) شماره درجدول افقي، پراکندگي میزان تعیین و شهر گسترش مقايسه جهت در

مورد مطالعه )مآخذ: محاسبات نگارندگان( يشانون در دوره زمان ينظم يب يبمحاسبه ضر - 2جدول شماره 

 سال
 جمعیت

 )هزار نفر(

مساحت بخشهای ساخته 

Km2 شده 𝐋𝐧(𝒏) 
نظمي ضريب مطلق بي

 شانون

نظمي ضريب نسبي بي

 شانون

1335 290 13.838 1.79 1.3326 0.7437

1345 403 16.449 1.94 1.4632 0.7519

1375 1191 115.306 2.71 2.5223 0.9311

1385 1398 171.637 2.99 2.6171 0.8735

 اينکه به توجه با که دهدمي نشان شانون، انتروپي مدل نتايج
 همواره ضريب عددی مقدار مطالعه مورد زماني دوره در

 تبريز کالنشهر در است، بوده( 0.5 )متوسط تراز از باالتر
 در انونش نظميبي وضريب افتاده اتفاق روييپراکنده پديده

 اب و است رسیده پراکندگي میزان حداکثر به 1935 سال
 از حاکي تغییر اين ،1935 سال در آن نسبي کاهش به توجه

 بوده ندهپراک سطوح پیوستگي و خالي فواصل نسبي شدن پر
 و پراکندگي نمايانگر و است نزديک( 1)عدد به همچنان ولي

 .باشدمي تبريز کالنشهر فیزيکي رشد تراکم عدم

ییزیکتوسعه ف یاییجهات جغراف یینتع. 7

 انهم که تبريز شهر کالبدی ثقل مرکز بعد مرحله در

 با ایدايره صورت به است، فرهنگي -تاريخي مرکزی هسته

 اين مرکز و شده ترسیم Autocadافزار نرم در معین شعاع

 بندیزون و جغرافیايي هایقطاع مدوالسیون مبنای دايره

 گرفته قرار( جغرافیايي درجه 960 )گانه 12 جهات در قطاعي

 الس تفکیک به هاجداره عرض و دسترسي شعاع تعريف. است

 شهر تاريخي بافت پیرامون بافرينگ، دستور از استفاده با و

 شده محاسبه و ترسیم ArcGIS افزار نرم از استفاده با تبريز،

 عنوانهب عوامل ساير همچون حاصله، هاینقشه. است

 قرار مدنظر آماری تحلیل در تحقیق مستقل متغیرهای

 .   اندگرفته
 شماره جدول )آمده دست به های مساحت کمي نتايج

 ایدوره و سالي صورت دو به  Excel افزار نرم در ،(9
 به 9 شماره نمودار در نهايي دياگرام و گرديد محاسبه
.است درآمده نمايش

 مطالعه مورد سالهای در جغرافیايي -قطاعي مدل هایزون در زيرساخت مساحت -9 شماره جدول

N NE EN E ES SE S SW WS W WN NW 
1335 0.69 0.62 0.79 1.53 1.54 1.51 0.91 1.45 1.22 1.63 1.14 0.79

1345 0.79 0.71 0.87 1.69 1.77 1.88 1.50 1.67 1.23 1.86 1.58 0.94

1375 2.65 1.88 1.89 4.16 10.62 4.36 3.22 3.61 11.01 8.27 16.61 12.58

1385 3.09 2.27 2.57 6.62 16.51 5.92 6.37 4.09 25.45 11.05 19.10 13.53

سالیانه هایدوره در جغرافیايي -قطاعي مدل هایزون در ساختزير مساحت نسبت -4 شماره جدول

N NE EN E ES SE S SW WS W WN NW 
1335-1345 0.1 0.09 0.08 0.16 0.23 0.37 0.59 0.22 0.01 0.23 0.44 0.15 

1345-1375 1.86 1.17 1.02 2.47 8.85 2.48 1.72 1.94 9.87 6.41 15.03 11.64 

1375-1385 0.44 0.39 0.68 2.46 5.89 1.56 3.15 0.48 14.44 2.78 2.49 0.95 

%Built up 1.98 1.6 1.73 4.94 14.55 4.28 5.31 2.56 23.65 9.16 17.46 12.39 
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 ساختزير مساحت تغییرات وزن بیشترين دارای ES ,WS ,WN محورهای -زون که گرددمي مشخص نمودار تحلیل با

(. 4 شماره تصوير )اندبوده

جغرافیايي -يشده هر زون بر طبق مدل قطاعنمودار در صد مساحت ساخته: 4 نگاره

 هایمساحت میزان تغییرات بین مقايسه انجام جهت
 وجود و مطالعه، تحت سالیان هایدوره در شده ساخته
 یورود اصلي کريدورهای مکاني موقعیت با دارمعني ارتباط

 انبندیاستخو شبکه با جغرافیايي -قطاعي مدل دياگرام تبريز،
 (.6و 5 شماره تصاوير )شد داده انطباق تبريز شهر اصلي

تبريز شهر فیزيکي -کالبدی توسعه گیریجهت الگوی : نمودار5 نگاره
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بستان آباد  -يز( و تبرCorridor B) یانصوف -يز(، تبرCorridor Aآذرشهر ) -يزتبر یمحور ورود: رشد ياصل یمحورها يز،کالنشهر تبر: 6 نگاره

(Corridor C ،)(مآخذ: نگارندگان)

 زون میگردد، مالحظه( 6) شماره تصوير در که همانطور
 ،(Corridor A) آذرشهر -تبريز ورودی محور با WSقطاعي

 Corridor) صوفیان -تبريز ورودی محور با WNقطاعي زون

B )قطاعي زون وES تهران دروازه -تبريز ورودی محور با 
(Corridor C)، پذيریانطباق از و داشته کامل پوشانيهم 

 .است برخوردار بااليي

تیجه گیرین

 حلهایراه تجویجس و تبريز کالنشهر افقي توسعه گیریجهت روند و چگونگي يعني حاضر بحث از گیرینتیجه و بندیجمع در

 پراکنده رشد از ناشي تبريز، کالنشهر فیزيکي گسترش شده انجام بررسیهای طبق گفت توانمي آن هدايت و کنترل جهت ممکن

 رشد 1935 سال در که طوری به باشد،مي 1935-1935 دهه به مربوط بیشتر پراکندگي اين و است بوده شهر( اسپرال)

 سريع رشد زمینة بسیاری عوامل. است گرديده برابر 12 حدود 1935 سال در و( 1995) پايه سال برابر 3.4 حدود مساحت

 . هستند ملي و ایمنطقه هایگیریتصمیم نتیجة برخي و محلي بعضاً که اندآورده فراهم را شهر

 به جهتو با. دارد تعلق ورودی کريدورهای محدوده به افقي سطوح افزايش حجم بیشترين شده استخراج نتايج طبق بر

 ضاييف پذيرش ظرفیت با متناسب کالبدی تراکم از تبريز کالنشهر ورودی اصلي محور هر کهگردد مي مشخص ،آنها اهمیت

 مديريت و کنترل بايد ،رشد مسیر جهت تغییر ضرورت صورت در يا و شهر رشد هدايت ساماندهي لذا برد،مي بهره خود

 هر،ش در بازيافتي اراضي باالی ظرفیت وجود رغم علي گفت توانمي مجموع در شده ارائه هایداده تطبیقي مطالعه با. گردد

 هب عمالً زمین، تقاضای به پاسخگويي همواره شهری، مديران سوی از شهر گسترش جهت مشخص ایبرنامه نبودن علت به

 در نزمی بازيافت به صورت نه است؛ بوده ارتباطي کريدورهای راستای در ويژه به شهر محدوده فیزيکي گسترش صورت

 آفرينمشکل هم تبريز، مانند شهرها کالن ارتباطي کريدورهای فیزيکي توسعه روند. شهر موجود محدوده داخل بافت هایاليه

 «يتهایهدا» و ريزیبرنامه روند به بتوان اينکه برای. داشت مدنظر توأماً را آن ويژگي دو هر بايد ، کهآفرينفرصت هم و است

 شورک عمومي توسعه روند با همسو ،اثبات قابل ایگونه به هدايت اين بايستمي  داد، منطقي سوئي و سمت شهری توسعه

 .باشد

 نآ در انسجام و يکپارچگي ايجاد و شهر پیکره کل در تداوم و ثبات به توانمي رشد هدايت و مديريت اصلي اهداف از

 .گردند تبديل پیوسته و متداوم کل يک به گسسته و وسیع هایمحدوده تا نمود، اشاره

.ودش شمرده شهر اصلي استخوانبندی ساماندهي اصلي اهداف از بايد ،هاکرانه سوی به شهر رشد جای به درون از شهر رشد
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