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 دهیچك
 همسوو اوا  یکی از جنبه های پایداری توسعه شهری ،توسعه کالبدی متووازن  

 هوای  یر یهوه  اقتصوایی اسو.    _و اجتماعی  یاکولوژیک_شرایط محیطی 
کالبدی توسعه پایدار   ۀیر زمین اسیاراا وجوی تالش های  ستم،یقرن ا یانیپا
 جغرافیودانان،  مهوم چوال  هوای   یکی از  هنوز وضوعاین م هاشهرفضایی _
 یراسویاری  اسو.  اواقی مانوده   ریواان شوهری  سازان، معماران و ارنامهشهر

میواان   شوهرررایی شوتااان و افواای     شهرهای کشورهای یرحال توسعه،از
. این اسو خاطرات زیس. محیطی شوده  موجب تشدید م جمعی. شهرنشین،

زیووورا توسوووعه   یاری ی یوچنووودانامووور یرشوووهرهای کوچوووت از اهمیتووو 
هوای   توامین نیازمنودی   تغییور کواراری اراضوی،    کالبدی عالوه ار_فیایکی

 سورانه فضوای سوبا،    ،آب سالم و کافی اساسی جامعه شهری از جمله تامین
ا اا محدویی. هوای  های زیس. محیطی ر مدیری. پسماندشهری و آلویری

این پژوه  اه منظورتحلیل نق  توسوعه کالبودی    اس.  جدی مواجه کریه
انوا یاری کوه اوا اهوره      ،ییدراه زیس. محیطوی ار ناپایداری توسعه شهری از 

ااتودا توسوعه کالبودی     ،سوررروی شوهر   یر  تحلیلی -توصیفی ریری از روش
و سوس  نقو  توسوعه    اررسوی  اا استفایه از مدل آنتروپوی شوانون     را شهر

عملکریی و  کالبدی ار مشکالت زیس. محیطی ازطریق سه مولفه کالبدی،
مبلمان  رارریری استانداری کاراری ها،رعای. ق) هف. معیار زیس. محیطی و

فضای سبا شهری، حفظ توازن راک، تغییر  رعای. ارتفاع سارتمان، شهری،
ه نتایج حاکی ازآن اس. که توسوع  را ارزیاای نماید  (زمین کشاورزیکاراری 

وجوب ناپایوداری زیسو. محیطوی     م کالبدی نامتوازن اصورت سازمان نیافته
هوای زیسو. محیطوی     یرهمچون تغییرکاراری اراضی و افاای  آلوی شهر
یر شوهر  ناپایوداری   شورایط  ازارون رفو.   یر تحلیل راینه هایاس.   شده

توسوعه نوامتوازن    تعودیل راینوه اورای    اهترینفضای سبا توسعه  ،سرخ روی
  اس. کالبدی

 
شهری، محیط زیس.، شهر سرخ  توسعه پایدار، کالبد :كلیدی هایواژه

  روی

 
Abstract 
One aspect of the sustainability of urban development is 

balanced physical development in line with 

environmental, ecological, and socio-economic 

conditions. In the last decades of the twentieth century, 

despite many efforts in the field of sustainable physical-

spatial development of cities, this issue still remains one 

of the major challenges for geographers, urban planners, 

architects and urban planners. In many developing 

countries, accelerated urbanization and increasing urban 

populations have exacerbated environmental hazards. 

This is doubly important in small towns. Physical 

development, in addition to changing land use, has 

severely limited the basic needs of urban society, 

including the provision of safe and adequate water, per 

capita green space, urban waste management and 

environmental pollution. The aim of this study is to 

analyze the role of physical development on the 

instability of urban development from an environmental 

perspective in the city of Sorkhrud, using a descriptive-

analytical method. To do this, first the physical 

development of the city using the Shannon entropy 

model was examined and then the role of physical 

development on environmental problems was evaluated 

through three components and seven criteria. The three 

components include; physical, functional and 

environmental, and the seven criteria were observance of 

standard land uses, urban furniture, observance of 

building height, urban green space, maintaining soil 

balance, land use change of agricultural land. The results 

suggest that unbalanced physical development has led to 

unorganized environmental instability in the city, such 

as land use change and increased environmental 

pollution. Green space development is the best option 

for moderating unbalanced physical development. 

Keywords: Sustainable development, urban expansion, 

environment, Sorkhroud city. 
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 مقدمه
یو یسته عناصر طبیعی و عناصر کالبد شهر )فیایت شهر( اه 
مل کوه، یش.، شوی: عناصر طبیعی شاانسان سار. تقسیم می
و سارته شده توسط طبیع.  پدیدهیریا، رویرانه، جنگل و هر 

ها، اازار، مساجد و ها، راهعناصر انسان سار. شامل سارتمان
که اه یس. انسان سارته شده اس.  که از کنار  پدیده ایهر 

 ریری هم قرار ررفتن این عناصر پیکره و کالبد شهر شکل می
 نیاس. که  مب یاصطالح عام  ییایجغراف یفضا
 ی  ارر چه فضا اس. نینو یایعلم  جغراف یموضوع اصل
اما یر نگاه نظام  اس.، کسارچهی یتیکل ییایجغراف
و ظاهراً مجاا )اه مثااه یو رریه  ی( یو وجه اصلیستمیوار)س
 -یو وجه اجتماع تیاکولوژ -یطی( یاری: وجه محمنظا
 ییو رو ییایجغراف ییو وجه فضا نیسان، ا نی  ادیاقتصای

د    می یهنیرا نما ینیع "کسارچهی یفضا ".یچهره و ماه
و یرک  نیییر پریازش، تب ورلن ای اس. که  همان نکته نیا
 -یاجتماع یچهارچوب ها "روی از آن اه عنوان هینظر
از آنجا  ن،یکند  افاون ار ا یم ایی "یمای -یعیو طب ینگفره

 یو کنجکاو ازهایاه ن ییپاسخگو یارا یکه انسان امروز
 تح. سااقهیا یرا اه نحو زمینتمام سطح   ،یرو یها
 یتوان تصور کری که تمام فضا ها ی، مقرار یایه اس. تأثیر

و اه  "یانسان یفضا "،یاه نوع ن،یموجوی ار سطح زم
اه  ییفضا دهیپد .یو یر نها "یاجتماع یفضا "یریتعب

را جدا  یجوامع انسان ایسان، جغراف نی  ادندیآ یحساب م
 کند،ینم یآنها اررس "مکان استقرار "و "مکان مطلق"از

از روااط رونارون و مناسبات  دهیچیپ یتیرا کل آن ،الکه فراتر
رنگ و  تیهر   ساتیکه نهایها و تاس پندارییپریامنه م

 گر،یراص روی را یاری  اه سخن ی "یفرهنگ -ییفضا "یاو
جوامع مختلف  یاجتماع ساتیمناسبات و نهایها و تاس روااط،
 -یمکان ییر استر تیند، الکه هر شو ینم داریپد یر رال
روی،  کننده جاییا یفضاها اییو ار ان رندیر یشکل م ییفضا

  رندیپذیم یو یرررون کنندیحرک. م ارونظام یاه نحو
 (22:6312 )سعیدی،

عوامل طبیعی و کالبدی شهر نیا تمامی  -سازمان فضایی
طور ظاهری قاال ییدن و ریری که اه انسان سار. را یر ار می

ظاهری  توراطنی قاال لم  اس.  عواملی که اه ص طوراه
قاال ییدن هستند  شامل تمام عوامل انسان سار. از جمله 

های تفریحی، معاار و ییگر عوامل انسان  ها ،مکان سارتمان
هروندان یر شهر از جمله سار. و عوامل اطنی شامل رفتار ش

رضای. یا عدم رضای. از شهر ،شایاای و سر زندری شهروندان 
    اس.

کند از جمله مشکالتی که کالبد نامتوازن ارای شهرها ایجای می
های مرغوب توان اه تغییر کاراری و از یس. یاین زمینمی

کشاورزی، آلویری هوا، آلویری راک، آلویری اصری، آلویری 
ره کری  یر رذشته شهرها اا هدف اهره ریری صوتی اشا

کشاورزی و توازن زیس. محیطی یر کنار ماارع کشاورزی 
های مرغوب ررف.، اما اا رشد فیایکی شهرها زمینشکل می

کشاورزی تغییر کاراری یایه و اه زیر سار. و ساز شهرها 
عدم مدیری. صحیح اراضی  یهندهشده اند که نشان  تبدیل

یری اصری هم مسئله ییگریس. که ناشی از شهری اس.  آلو
کالبد نامتوازن اس. که کمتر اه آن یر شهرها  توجه شده، اما 

-اارتر از ییگر آلویرییر واقع اثرات آلویری اصری اسیار زیان

هاس. زیرا، یر یراز مدت مشکالت روحی و روانی ارای شهر 
نان کند و سرزندری و شایاای را از شهر نشینشینان ایجای می

کند  کالبد نامتوازن یر شهرهای شمالی ایران نمایان تر یور می
وجوی موهب. الهی یریا و جنبه توریستی  واسطۀزیرا اهاس.، 

مدت و الند مدت یر این های کوتاهاوین این شهرها  مهاجرت
-یوم و ارج رانه هایشهرها زیای اس.  اه همین یلیل سار. 

موزون جلوه آلویری اصری و نا موجب کنار ساحلفراوان  های
همچنین  ااعث از یس. یاین اراضی یاین شکل شهر شده و 

مشکلی که امروزه پی  روی حاصلخیا اسیاری هم شده اس.  
چگونگی اعمال سیاس. ها و  ،ریاان شهری قرار یاریارنامه

ارنامه های پایداری شهری و ترسیم جلوه های این پایداری یر 
-ن شرایطی نیازمند جه. یاین اه هدفنیل اه چنی  شهرهاس.

-های اجرایی، اصالح وضعی. سارتارها و مدیری.ها و ارنامه

های مرتبط یر ایاره امور شهرهاس.  اه تعبیر ییگر سطح قاال 
پیشرف. اجتماعی و  ،قبول و ااالی رشد اقتصایی و اشتغال

های ییگر پایداری شهری را حفاظ. از محیط شهری جنبه
 اجتماعی ای   پایداری شهری ارنامه پیشرفتهیهدتشکیل می
از منااع ، کوشد نیازهای ساکنان شهرها را اشناسداس. که می

طبیعی حفاظ. کند و منااع اقتصایی و اجتماعی حاصل از آن 
  (611:6381،)شیعه را یر تمام سطوح شهری تعمیم یهد

حفاظ. و اهبوی محیط شهری از طریق مسئولی. و ضمان. 
اه  ،محیطی که از طریق کاه  اتکا اه منااع طبیعیزیس. 

حداقل رساندن آلویری هوا، اجتناب از آلویری زمین اه ینبال 
ااال ارین تنوع زیستی و استفایه مجدی و ، وری انرژیاهره

های سورته امکان پذیر اس. که سرانجام اه زمین پاکسازی
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 & Hempill) د انجامیدودری رواهو. زنووی کیفیواهب

Strong, 2006:485-486)   یر واقع شرایط شهر سالم و
ای از پایداری اجتماعی شوی که مجموعهپایدار زمانی فراهم می

اا هدف عدال. اجتماعی، پایداری اقتصایی اا هدف ااقای 
ه اقتصایی و پایداری زیس. محیطی اا هدف تعالی اکولوژیت ا

  (23-64 :6388)زیاری و جانبااانژای،  یدآوجوی می
اا توجه اه مطالب رفته شده نوشتار حاضر اه ایون سووال   

 شوهر چوه   یکالبود -یهد که توسعه نوامتوازن فضوایی  پاسخ می
عوامول   تأثیرو یر ایامه  یاشته اس. یشهر ناپایداریار  یتأثیر
  را اررسی می کند یو جنبه اصر ایحاصلخ یار اراض یکالبد

ناپایوداری  کالبودی و  -یر رصوص پدیده توسوعه فضوایی  
شهری تحقیقات زیایی صورت ررفته اس. که عمده مطالعوات  

اثورات منفوی   افاای  جمعی. و رسوترش شوهر   یهد، نشان می
شهر  ناپایداری ااعث مجموع یر و زیایی اه همراه رواهد یاش.

 شوی می
موضووع   ،اا مدل اقتصایی کالسیت شهری( 62001وئوو)
شوکل   ،که یر جوامع اا یرآمد ااال را اررسی کریه رسترش شهر

شووکل شووهر  ،و یر جوامووع اووا یرآموود پووایین "پراکنووده"شووهر 
آثار زیسو. محیطوی یر    ،یو حال. که هر اس. اویه "متمرکا"
تبعوی    ی،حرکتو  هوای  روره  و ااعث توسوعه  هیکرهر ایجای ش

تکه تکه شودن زموین هوا شوده      و قضایی -ایاری –اقتصایی 
 اس. 

رشد فضایی شهر ااعوث   که کندمی( ایان 2002) 2اروکنر
های مرغووب کشواورزی و یر عووی ایجوای     از این رفتن زمین

ایجوای الوویری هووا شوده      وجوی آمدن ترافیت و هها و اااررراه
اوا اسوتفایه از سیاسو.    تووان  موی کنود  وی پیشنهای موی  اس. 

ها مانع رشد اقتصایی یارانه حمل و نقل و عدم رسترش ااررراه
 شد  آمدن اسسرل شهریوجوی ه و ا

یر را پراکندری شوهری و کیفیو. هووا    ( 2001) 3استونگ
کنود  وی پیشنهای میمطالعه کریه اس.   شهرهای اارگ آمریکا
طووری  اوه ، اا ارنامه ریای منظم ااشود ااید که استفایه از زمین 

که  اتخاذ شویها راهطرحی ارای استفایه ایشتر عاارین پیایهکه 
هوای زیسو.   و آسویب  دهاز روویرو کوم شو   اسوتفایه   یر نتیجه

 محیطی کاه  یااد 
 تا سوال کنند ( ایان می6312) رئیسی جلویار و اسفندیاری

 توأثیر مهاجرت روستا اه شهر و رشد جمعی. شهر ساری  6312

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
6. Wu 

2. Brueckner 
3. Stong 

ها و طوی  از این سال پ قاطع را ار رشد کالبدی شهر یاشته و 
 عدم، رعدم توجه اه شنار. نیازهای اساسی شه اریرهای سال
 شوهر  رشد یر تقاضا، ریای ارنامه عدم، سازها و سار. کنترل
 رهنمون حاصلخیا هایزمین ارین این از و پیرامون سم. اه را
  اس. هکری

پوراکن  افقوی شوهر را     توأثیر ( 6312) حسام و همکاران
 یو رویکر ارمحیط زیس. شهر منطقه اا استفایه از مدل هلدرن

افواای  جمعیو. و رسوترش     یند کرمطالعه تحلیلی  -توصیفی
 هوای زمین و جنگل رفتن این از، راک، شهر ااعث آلویری آب

   ده اس.ش شهر یر ناپایداری ااعث مجموع یر و کشاورزی
مهار مناسب رشود  ( ایان نمویند 6312) لطفی و همکاران

حفظ اراضی حاصلخیا پیرامون شهر و پایداری  اهفیایکی شهر 
 کند محله کمت می

(، یر کتوواب روووی اووا عنوووان 6311)لحمیووان و فیروزمنوود 
همه  که هرراه، دنایان می کن "فضای شهری و رفاه اجتماعی"

اهوره   اه صورت عایالنه یعیاز مواهب طب ،یجامعه شهر اقشار
و  یعو یمشارک. آنان یر حفاظو. از منوااع طب   نهیشوند، زممند 
جامعوه   مقااول اقشوار  و یر  شده شتریا یستیز یفضا یسامانده

را  مطلواینا اتتأثیر ،یو اجتماع یاقتصای .ینااراار از نظر وضع
و شواهد رسوترش    رذارند یم یار جا یشهر س.یز طیار مح

 رواهیم اوی سیخته اسسیرال و ای ارنامه شهری های لجام ر
اثورات   ،توصیفی ییاا استفایه از رویکر (6381)محمد زایه

رسوی کوریه اسو.     را ارزیس. محیطی توسعه فیایکی شهرها 
 اراضی حاصلخیا اه  ،که اا رشد شتااان شهرهاکند وی ایان می

-و اثرات زیس. محیطوی زیوان   تبدیل شدهسار. ساز شهری 

وی اوا ارناموه ریوای و طراحوی      اسو.   وجوی آوریهه ااری را ا
یرس. شهری و اا اهداف حفظ محیط زیس. شوهری و حفوظ   

 ضوااط ،زمین مصرف الگوی تنظیم، اراضی حاصلخیا کشاورزی
 آرواهی  و سوارتمانی  توراکم  افواای   ،زمین تفکیت یر اصولی
یر کاه  اثرات نامطلوب توسعه فیایکی  اجتماعی های رسانی

  شهرها اقدامات موثری یاشته اس.
کیفی. محیط زندری یر ارتباط  (6310)قنواتی و همکاران

اوا روش  را تحلیول و  اا رشد ناموزون شوهری یر شوهر ااالسور    
صیفی تحلیلی ارای تعیوین نووع شوکل رشود شوهر از روش      تو

ه که رشد شهر ااالسر او  اند آنتروپی شانون اه این نتیجه رسیده
رشد ناموزون شهر و کیفی. زندری  میانصورت پراکنده اویه و 

  وجوی یاری  زیاییهمبستگی 
 "( یر مقاله روی تح. عنووان  6311پریاایی و همکاران )

 الگوی توسوعه شوهری   دارییعوامل موثر ار ناپا ییفضا لیتحل
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عمده اخ  مرکوای  اه این مهم اشاره کریه اند که  "شهر اانه
 یم لیهای تجاری و کاراری های مرتبط اا آن تشک .یرا فعال
 یوی پراکنوده رو  یمدل هلدرن عامول اصول   جیار اساس نتا  یهد

 از مهاجرت ی. ناشیجمعّ  یافاا ر،ییهه های ار یشهر اانه ط
امور   نیو اویه اس. که ا شهری و روستاشهری نیا ،یاستان نیا

شده یر شوهر مورزی و یارای    جاییا یمتاثر از فرص. های شغل
اور نظور کارشناسوان ا عود      هیو اوا تک  اس. اانه  یاازرران کارکری

توسوعه   نیو ا ی( عامل اصول یاازرران -یاقتصایی )اخ  ردمات
  توسعه کالبدی شهر اانه اویه اس. دارالگویینامتوازن و ناپا

 لیو تحل( یر مقاله روی تحو. عنووان   6311) علوی و همکاران
اا اهره  ،راش شهری یر شهر ااال رییعوامل شکل ر ییفضا
 لیو تحل گیو تکن شانون ، هلدرن و یاز مدل های آنتروپ رییر

توا   6332این نتیجه رسویده انود کوه از سوال      ی اهسلسه مراتب
اوویه   .ییرصد از رشد شهر اه راطر رشد جمع 12حدوی  6310
 اس. و اسسرال شهر اویه یمراوط اه رشد افق گرییرصد ی 22و 

اه  یرامونیکه منجر اه کاه  تراکم نارالص و الحاق مناطق پ
 یمراتبو  سلسوه  لیو تحل تیتکن نیشهر ااال شده اس.  همچن

های شوهری   .سایو س ییهد که شبکه های ارتباط ینشان م
یر  اثور  نیکمتور  یعو یمسائل اقتصایی و عوامول طب  و نیشتریا

 شهر ااال یارند  یراش شهری و رسترش افق
اثورات   یاایو ارزاوا عنووان    ی( یر مقاله ا2060و همکاران ) یج
یر شهر ووهان ار  نیزماستفایه از  یایارنامه ر یطیمح س.یز

یهند اوا   ینشان م س.یز طیمحتناسب  لیو تحل هیاساس تجا
 یاورا  یطیمح یپارامترها ریو سا یاماهواره  ریاستفایه از تصاو

اور   یشوهر  یها نیزم یو مسکون یتوسعه صنعتمناسب  نییتع
کوری و اوا    یاررسو  GIS طییر محو  یهم پوشان لیتحلاساس 
مناسوب و نامناسوب توسوعه     نسوبتا   ب،مناسو  سه سوطح  نییتع

 ایان موی کنود   یو محور شهر ووهان مشخص شد  تیاکولوژ
 اس.  موثر  س.یز طیهوا و مح .یفییر ک نیاز زم نهیاستفایه اه
 یکمت مو  یاقتصای سعهو تو یمنطقه ا یدارییر پا نیو همچن
 کند 

 

 ها و روش کارداده
 -پژوه  حاضر از نوع کاراریی و از لحاظ ماهی. توصیفی

اطالعات از یو  یرریآور یارا قیتحق نی  یر ااس. یلیتحل
اطالعات  شده اس.  ایهاستف یدانیو م یروش کتااخانه ا

 ،پیمای  محلیاز روش و  یدانیم یاز طریق یایه ها تکمیلی
از  تشکیل کاررروه مشورتیهای منظم و  مصاحبهانجام 

 ،یمعمار ،جغرافیا و ارنامه ریای شهری یرشته ها کارشناسان
 اس.  رریآوری شدهی سبا شهر یفضا یو طراحشهرسازی 
 شنار. و تحلیلآنتروپی شانون ارای  از روش پژوه یر این 
اا استفایه از نرم افاار و  روی شهر سرر کالبدی-فیایکی توسعه
یهی اه اه منظور وزنAHP تحلیل سلسله مراتبی و آماری
 Expert Choiceاستفایه از نرم افاار  اا و معیارها نیا هامولفه

اه منظور نظرسنجی پایداری   قرار ررف.حلیل موری ت هاهیای
پژوهشگران حوزه و  کارشناسان ،نمونهجامعه توسعه شهری از 

و  نمعمارا ، شهرسازان،یشهر مطالعات جغرافیا و ارنامه ریای
 یر روش  اس.نفر اویه  61اه تعدای  س.یز طیمحکارشناسان 

اطالعات مرتبط تحلیلی نیا اا سازمان یهی و تجایه و تحلیل 
آماری و طراحی مکانی اا موضوع و استفایه از نرم افاارهای 

پی   فرم های کالبدیتوصیفی  _تحلیلی  مدل  همچون
  طراحی شده اس.

سررروی واقع یر شهرسوتان   یشهر ساحلقلمرو این تحقیق 
 11/31اوا موقعیو. جغرافیوایی     یر استان مازنودران  محمویآاای

 یایریو  اوه  شومال  از  اس.یرجه شرقی  44/225یرجه شمالی و 
از  ،دونکناریو شهرسوتان فر  ااو  لومتریک 2از شرق اا فاصله  ،رار

شهرستان محمویآاای و از جنوب اا  اا لومتریک 61غرب اا فاصله 
 ،مرکووا اسووتان اووا و شهرسووتان آموول  ااوو لووومتریک  22فاصووله

  فاصله یاری لومتریک 600 یشهرستان سار
 -23آزای  یمتوسط ارتفاع شهر سوررروی از سوطح یریوا    طورها

واقع شده  ساحلی – یاشهر سررروی یر منطقه جلگه  متر اس.
 یشوالیاار  یااتالق یاس. که قسم. جنوب آن محدوی اه اراض

از  یاایر و قسمت یو اراض یاماسه یهااز طرف شمال اه  تسه و
لووک  و   یویالی یهااه سارتمان ی وشرقشمال یاراض اه آن

 ی شویسس  اه یریا محدوی م

 

 توپوررافی شهر سررروی و حوزه نفوذ آننقشه . 2شکل 
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هکتوار   162وسع. حوزه نفوذ سررروی اه مساح. حدوی 
مطااق آررین سرشماری مراوط اه سال   اس. کیلومترمراع (1)

روانوار  66611نفور و   32140 جمعی. کل شهر سررروی 6312
معتودل و   یهووا  آب و و یروار  میمنطقوه از اقلو   میاقلو   اس.

 نیررمتور  نیانگیو م نینوسان یموا او   یطور کله  ایاریمرطوب 
 یسوال یر ی  یشب هوا  نیسال یر مریای ماه تا سریتر یروزها
نوسوانات یر جنووب    نیو ا ۀیامنو  اس.  وسیلسییرجه س 21ماه 

یامنه کم نوسانات  ۀرسد که نشان یهندییرجه م 2/21حوزه اه 
هراز که از وسط این شهر می روذری آن را   رویرانهاس.  یییما

 (61:6314طرح هایی،اه یو قسم. تقسیم کریه اس. )
نوووع  و یو ااغوودار یاووه کشوواورز یشووهر متکوو اقتصووای
اوه  که از یه سال رذشته  اس.کش.  ارنج  یمحصول کشاورز

 یکارار رییتغ یکشاورز یهانیزم، شهر یستیتور .یموقع یلیل
ه اس. قرارررفت یساز الیو و یسار. و ساز شهر تح.یایه و 

 دهشهر ش ییر اخ  اقتصای کشاورز رکوی موجب که اه مراتب
 اس. 

توا   6322از سوال   ایو روی نشوهر سورر   یتیجمع تحوالت
توا سوال    6312از سال  و اویه 1/3نرخ رشد  یارای  6312سال
توا سوال    6312از سال  اس. واویه  4/6 نرخ رشدیارای  6312
سطح رووی یر چنود سوال رذشوته      نینرخ رشد اه ااالتر 6382
توا سوال    6382ل و از سوا  می ااشد 8/3آن رقم  اوی که دهیرس
 یتو یرشود جمع   یافواا  لییل  اس. نرخ رشد منفی اویه 6310
مورتبط   نیوا  یاه عوامول مهواجرت   82تا  12های  یر سال شهر
(2:6314،شهر سوررروی  یلیطرح جامع و تفص) (6)جدول  اس.

ناشی از توسعه کالبودی   مشکالتها و یکی از محدویی.
، یشوهر  یهوا نیزمو  یکوارار  رییو روی تغیر شهر سرر نامتوازن

کواراری  ) یشوهر  یهایمناسب کارارنا تخصیص و مکان یاای
 ( ردمات رسان شهری و سایر تجهیاات  و مبلمان شهری اس.
نق  غالب شهر سررروی یر طرح جامع یر حوزه رودمات و اوا   

ایون یر حالیسو.     اس. دهش نییتع یرریشگر یحیتفر .یاولو
مسووکونی و حموول و نقوول و انبوواریاری ایشووترین  کووه کوواراری

ن اه روی ارتصاص یایه انود  استفایه ها را از اراضی و تغییرات آ
رریشگری یر رتبه سووم از هفوده کواراری    -و کاراری تفریحی

)طورح جوامع و    ذکر شده یر طرح جوامع شوهر سوررروی اسو.    
  (23 :6314تفصیلی شهر سررروی،

 

 شرح و تفسیر نتایج

 اانیو م جووه یشووهر و یر نت  یونو در الگوی رسوترش سرع. و 

 اقتصوایی،  مجموعووه ای از عواموول   توأثیر آن تحو.  دارییپا

و ارتباطوات   نقول  حمول و ،یاسیس .،یو مالک یحقوق ،یکیایف
و  عیااعوث تسور   نحووی  عوامول اوه ونیاز ا یتقرار یاری  هر 

 شووند   یم رامونیپ یاراض اه رسترش شهر دیتحد ایو  قیتشو
و یر طرح جامع شوهر سوررروی   انجام شده   مطالعاتار اساس 
 هیو هسوته اول  ایون شوهر،   کالبدی توسعه ی روندهامطالعه نقشه

اهوار( کوه    ااوان یشوهر )ر  یاصل ااانیشهر یر کنار رویرانه و ر
و تا زمان انقالب رشود شوهر    اس.،قرار یاریشهر  یشاهراه اصل
شواهراه یاشوته اسو.   از سوال      نییر اطراف هم  یآهنگ آرام
-هتا اه امروز رشد شهر آهنگ شتااان اه رووی ررفتوه او    6310
و  یشومال غراو   یکشاورز یها نیهکتار از زم 600که  یطور
 لیتبود  یمسوکون  ییایه و اه کوارار  یکارار رییشهر تغ یجنوا
نبوویه   .یجمع  یاز افاا یناش یشهر عیرشد سر نیا  شده اند
 حدوی (6312 -6382) یها سال نیر اشه .یکه جمع یطورها
-6310) یها سال نیاما رشد مساح. شهر از ا ،شدهاراار  3/6

 .اراار شده اس. 48/2( 6312
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رونود   صیتشوخ  یاورا  یمختلفو  یهاروش ،انیم نییر ا
ها که یر روش نیاز ا یککه یشهر وجوی یاری کالبدی رسترش 

 یشوانون اورا   یروش آنتروپو  ،اسوتفایه شوده   نیوا  پژوه  نیا
شوانون اوه    ییر مدل آنتروپو   می ااشدنوع رشد شهر  یچگونگ

)رشود   یقواره شهر یده رشد ایمقدار پد لیو تحل هیمنظور تجا
  (621:6382،یو موسو این)حکم. یشویاسسرال( استفایه م

نشان وی آنتروپی شانون ار روی شهر سررر محاسبه  جینتا 
 و رشد یقوارری ا یسوهروی کامال اکه رشد شهر سرر یهدیم

 یهمخوان چیه یروی و توسعه شهر یم  یپ (اسسرال) پراکنده
 لییال نیاز مهمتریکی  از طرفی، شهر نداری یتیاا رشد جمع
 توان اه مقوله رانه یم یشهر ییو پراکنده رو یتوسعه کالبد

 یشانون ار رو یمحاسبه  آنتروپ جییوم اشاره نموی  نتا یها
 یستیتورجنبه زیرا ،اس.امر  نیهم نیمب ایروی  نشهر سرر
از طرف و  لیتعط امیاموق. یر  یمهاجرت ها  یشهر و افاا
و   یاصول یاه شهر ساز یشهر نیعدم توجه مسئول لییلییگر 

 اه کامال را روی رشد شهر سرر ،یشهر س.یز طیمطااق. اا مح

 یو توسعه شهر اریه  یرشد اسسرال پو  یقوارری ا سوی

 شهر نداری   یتیرشد جمعاا  یهمخوان چیه
 ااشد:یم لیمدل اه شرح ذ نیا یسارتار کل

 
 
 
 
Hشانون ی: مقدار آنتروپ 
Pi( یمسکون ی: نسب. مساح. سارته شده )تراکم کل 

 اه کل مساح. سارته شده iمنطقه 
nمجموع مناطق : 

اس.  مقدار  ln(n)شانون از صفر تا  یمقدار آنتروپ ارزش
 ی)فشریه( شهر اس.  یر حال متراکم یکیایتوسعه ف انگریصفر ا

اسو.     یپراکنده شوهر  یکیایتوسعه ف انگریا ln(n)که مقدار 
رشد شهر  ،ااشد شتریا ln(n)از مقدار  یکه ارزش آنتروپ یزمان
محاسبه وزن  یارا اس.  یهال رخ یاهمان رشد اسسر ایقواره یا

کوریه کوه    میمنطقه تقس چهاروی شهر را اه شهر سررر یآنتروپ
 :اس. لیآن اه شرح ذ جینتا

 

  سرررویآنتروپی شهرمیاان محاسبه  .1جدول

 pi Ln(pi) Hi = pi× ln(pi) مساح. منطقه

 -312244/0 -88483/0 46211/0 1/211413/6 شمال

 -312111/0 -840431/0 436222/0 8/6128210 شرق

 -311164121/0 -384012/6 324061/0 1/6340046 غرب

 -631806231/0 -630386/3 0431062/0 8/611622 جنوب

𝑝𝑖∑  مجموع = 1 Pi×ln(pi)=1 2333211/6 

 
ایون  کوه یر   سوررروی منطقه شهر  چهار نکهیاا توجه اه ا

ب، شرق و غرب تقسیم اندی شوده  تقسیم اندی اه شمال، جنو
آن اراار اسو.   Ln و قرار ررفته یموری اررس اس.)تصویر زیر(

 روییس. آمده از شهر سرره ا یو ارزش آنتروپ 3812144/6اا 
 نیو نشوان یهنوده ا   نتوایج  اس. 2333211/6اراار  اا  iHیعنی 

اری و اوا شوهر   سووق ی  یشهر اه سم. نامتوازن ۀاس. که توسع

  یاری  یکم اریمتوازن فاصله اس
هوا از طریوق   یر این تحقیق نووع اررسوی و تحلیول یایه   

 و تحلیل یایه هوا از  ارای شنار. اهترین راینهو  AHPروش 
و  هوا معیار اسوتفایه شوده اسو.    Expert Choice نرم افواار  
نموای  یایه شوده    3یر شکل اوهل یایهورای تحلیوا اوههوراین
   اس.
 

        
 

𝐻 = −∑𝑃𝑖 × ln𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1
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 (24نقشه کاراری اراضی شهر سررروی )محدویه موری مطالعه( )منبع: طرح هایی صفحه .1شکل 

 

 
 

 شهر سرخ روی س.یز طیار مح یتوسعه نامتوازن کالبد شهر تأثیر یاررس یایه ها یر لیتحل یارا ارهایمع .1شکل 
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 6314کاراری های اراضی شهر سررروی سال سرانه  .1شکل 

 
یر سوند  اا مطالعه سرانه کاراری هوای شوهر سوررروی    

مشوخص موی شووی کوه      (4)شکل  اصلی طرح جامع و هایی
مشکل ییگری که کالبد نامتوازن یر شهر سررروی ایجای کریه 
اس. از این رفوتن اراضوی حاصولخیا شوهر و کواه  اوازیه       
اقتصایی اخ  کشاورزی اس.  از آنجا که اقتصای اول موریم  
شهر سرخ روی کش. ارنج اس.، اا از این رفتن و زیر سوار.  
و ساز و تغییر کاراری اراضی کشواورزی اوه یلیول توریسوتی     

، این اخ  یوم رانه هایاوین شهر و ااال اوین نرخ سار. 

اه منظور  ،یر ایامه یاشته اس.  یاز اقتصای شهر کاه  فراوان
یستیاای اه راینه یوا راینوه هوای مطلووب یر یسوتیاای اوه       

 زیسو. محیطوی  ارای حل مشوکالت  پایداری توسعه کالبدی 
هف.  ،اا تشخیص مولفه ها و معیارهای اثررذارپی  رو شهر 

  سونج  و  قورار یایه ایوم  و ارزیواای   را موری سونج  راینه 
از Expert Choice یر نورم افواار   AHPاوا روش   ارزیواای 
 استفایه شده اس.  2نظرسنجی اراار جدول طیف 
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 موری تحلیل ها نهیرا یاند ازیامتالگوی نظرسنجی  .1جدول 
 تعریف امتیاز)شدت ارجحیت(

 ترجیح یکسان 2

 کمی ارجح 1

 ترجیح ایشتر 1

 ترجیح ریلی ایشتر 1

 ترجیح کامل 1

2-1-1-1  ترجیحات اینااین 

 6311:زاریس.، مارذ    

 

 
 )منبع:نگارنده(ی مطلوبهاوزن نهایی راینه .1شکل

هوایی کوه اوا روش سلسوله مراتبوی      اا توجه اوه تحلیول  
((AHP   صورت ررفته اس.، یر این هف. راینه قاال اررسوی

کالبد نامتوازن یر توسعه مشکالت شهری ناشی از  تعدیلارای 
تورین راینوه اورای حول     روی راینه فضای سبا ارجحشهر سرر

مشکالت شهری شهر سرخ روی انتخواب شوده اسو.  یر ایون     
پژوه  منظور از  فضای سبا شهری این موضووع نیسو. کوه    

مین رالی را یر ارتیوار ررفتوه و آن را اوه  فضوای     چند هکتار ز
سبا عمومی یا رصوصی تبدیل کوری ،الکوه اسوتفایه از فضوای     

های شهری قاال استفایه اس.  ارای حول  سبا یر تمامی اخ 
مشکل  ارتفاع سارتمان یا ناموزون اووین ارتفواع سوارتمان یر    

 های زیر زمینوی ناشوی از تولیود شویرااه    شهر، ارای تصفیه آب
های شهری، ارای یوری حیوانوات ولگوری یر شوهر، اورای     زااله

های شهری و یرنهای. مبلمان شهری فضای سبا انواع کاراری

تواند اهترین یا اه نوعی استفایه یرس. و منطقی از ریاهان می
 راه حل ااشد 

اولوی. یوم ارای جلوریری توسعه کالبد نامتوازن یر شوهر  
ین کشاورزی یر شهر اسو.، زیورا   جلوریری از تغییر کاراری زم

تغییر کاراری زمین کشاورزی صدمات اقتصایی اوه شوهر و یوا    
یهود کوه   کند  نتوایج آمواری نشوان موی    حتی اه کشور واری می
 کند یرصد از ارنج کشور را تامین می 10استان مازندران 
منظوره از زمین  های چند مکان یاای کاراریاولوی. سوم 

طور طبیعی تقاضوا اورای   اس. که اا افاای  جمعی. یر شهر اه
هوای  اینکوه زموین   شووی  اوه منظوور   سار. مسوکن زیوای موی   

کشاورزی و ااغات شهر سررروی تغییر کاراری ندهنود اهتورین   
طوری که  تواند استفایه چند منظوره از زمین ااشد اهمی کارراه

تفایه تجاری از زمین کوری و یر  هم اتوان مسکن سار. و یا اس
 کنار آن مقدار ااقی مانده زمین صرف امور کشاورزی شوی 

هوای شوهری   مناسوب کواراری  یاای مکان اولوی. چهارم 
 موجوب  هوم و هوا  قرارریری مناسوب کواراری   اس. که موجب
ایجوای   اورای شوهروندان هوم مااحمو.    شوی و زیبایی شهر می

 کند نمی
رعایو.  )توسعه عموویی  ی از جلوریراولوی. پنجم راینه 

اصووول سووار.   اوور اسوواسیر شووهر اسوو.  (ارتفوواع سووارتمان
های سارته شده نباید اه رانه مجواور ییود   رانههای جدید شهر

یاشته ااشد تا سلب آرام  ارای سواکنین ایجوای کنود و اینکوه     
عدم رعای. ارتفاع سارتمان ااعث نواموزون جلووه یاین کالبود    

ها طوری طراحی یلیل ااید سارتمان شوی  اه همینشهر نیا می
شوند که هم سار. شهری اسالمی را نمای  یهد و هم  کالبد 

تووان اورای   موزون را یر شهر جلوه یهد  ارای این منظوور موی  
هوای مشوبکی )ارسوی(    های النود مرتبوه از پنجوره   پنجره رانه

هوای  استفایه شوی و یا از کاش. ریاهان یوا یررتچوه یر توراس   
استفایه شوی  هر یو موری یر کاه  مصرف انورژی   هاسارتمان

کنود  زیبایی یر شهر ایجای می کنند و هم جلوۀکمت فراوان می
 مثبتی یارند  تأثیرو همچنین یر حفظ محیط زیس. 

روی شهری حفظ اولوی. ششم ارای حل مشکالت پی 
توازن راک اس. که ارای جلوریری از این رفتن تووازن رواک   

 موری یر شهر ررفته شوی های ایجلوی سارتمان سازی ااید
اولوی. هفتم مبلمان شهری اس. که رااطه مسوتقیم اوا   
زیبایی شهر یاری، تمامی عناصر شوهری جوام مبلموان شوهری     

-مستقیم اور محویط زیسو. موی     تأثیراس. اما، اعضی عناصر 

رذارند  یر شهر سرخ روی آسفال. یر کنار رویرانه شهر و عودم  
ی اه پیایه روهای شهر یر اعضی نقواط شوهر و از هموه    رسیدر
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را اور   توأثیر های زااله شهری اس. که ایشوترین  تر سطل مهم
روذاری  اهتورین راهکوار افواای  تعودای      محیط زیس. شهر می

های زااله و مناسب اا انواع کواراری اطوور مثوال، سوطل     سطل
ر کنوار  ها اا کنار ریااوان متفواوت ااشود و ی   زااله کنار رستوران
 جای آسفال. از سنگ فرش استفایه شوی ه رویرانه شهر ا

 

 گیریبحث و نتیجه
-کالبدی شهر و تخریوب اوی  -امروزه رسترش نامتوازن فضایی

رویه اراضی کشاورزی یکی از مسائل و مشکالت تمدن اشوری  
 هوای  رشد جمعی. جهان و رشد سریع فعالی.روی  اه شمار می

هووای اقتصووایی سووبب فشووار زیسوو. محیطووی ارتمووام نظووام 
مبحوث  شوهرها از   موجب یوریاجتماعی و همچنین -اقتصایی
از  اه یسو. آموده   اا توجه اه اطالعات  شده اس. توسعه پایدار
شهر سوررروی اوه سوم.     ، مشخص می شوی کهیروش آنتروپ

 یشواهد شوهر   اا ایامه این رونود، توسعه نامتوازن سوق یاری و 
شوهر  توسوعه   ناپایوداری  روی اراوی که  میرواهتر نیا نامتوازن 
  مضاعف رواهد یاش.سررروی اثر 

 یهوا نقشه ۀانجام شده و مطالع یخیار طبق مطالعات تار
شهر یر کنار رویرانوه   هیهسته اول ،شهر سررروی یتوسعه ایوار

 اس.،شهر  یاهار( که شاهراه اصل ااانیشهر )ر یاصل ااانیو ر
یر اطوراف   یو تا زمان انقالب رشد شهر آهنگ آرامو  ری قرار یا
تا اه امروز رشد شوهر   6310شاهراه یاشته اس.  از سال  نیهم

-نیهکتار از زم 600که  یطوره آهنگ شتااان اه روی ررفته ا
یایه و  یکارار رییشهر تغ یو جنوا یشمال غرا یکشاورز یها

 یناش یشهر عیرشد سر نیا  اندشده لیتبد یمسکون یاه کارار
-سوال  نیشهر ا .یکه جمع یطوره ا ،نبویه .یجمع  یاز افاا

اما رشد مساح. شوهر از   ،شدهاراار  3/6( 6312 -6382) یها
 اراار شده اس.  48/2( 6312-6310) یسالها نیا

 یسوه یهد که رشد شهر سرخ روی کامال اینشان م جینتا
 چیهو  یروی و توسوعه شوهر  یم  یو رشد اسسرال پ یقوارری ا

نشان یهنوده سوار.    نیا  شهر نداری یتیاا رشد جمع یهمخوان
 یسوت یجنبوه تور  آن لیو از یال یکو ی  اس.یر شهر  یوممسکن 
 گریی لیو یلل یتعط امیموق. یر ا یهامهاجرت  یشهر و افاا

 و مطوااق  یاصوول  یاه شهرساز یشهر نیآن عدم توجه مسئول
 ها لیایامه تحلیر   ااشدتوان یم یشهر س.یز طیمحاصول اا 
از یس. رفتوه   ایحاصلخ یحل مشکل از یس. یاین اراض یارا

استفایه  نه،یرا نیروی اهترشهر سرر یری طیمح س.یو توازن ز
اوا  ، رایو ز  اسو. راهکوار   نیاه عنوان اهتر نیچند منظوره از زم

اوین شهر و  یستیو از همه مهمتر جنبه تور .یایامه رشد جمع
سار.  یروی و تقاضا اراسرر مهاجرت یر شهر  یاحتمال افاا

 یااز ااق یاز فضاها دیاا نیاناارا  اادی یم  یمسکن و غذا افاا
  استفایه را اه عمول آوری  نیشتریا ایحاصلخ یها نیزم مانده و

سررروی یر شهر  یشهر ۀرسد فرم مناسب توسع یلذا اه نظر م
شوهر   یمولفوه هوا  ار  یمبتن داریپا ۀاه توسع یاایاه منظور یست

و یر  یو مصالح اووم  یانرژاز منااع  نهیسبا همراه اا استفایه اه
سوار. و سواز    یارا یموجوی شهر یحال توجه اه فضاها نیع

 رییو توجه اوه عودم تغ   ااالرص نیاز زمهمراه اا استفایه کارآمد 
 نیمولد و حساس همراه اا استفایه چندرانه از زم یاراض یکارار
 اس.  یساکنان و رریشگران شهر یازهاین نیر تاممنظواه 

از  سونج  نمونوه هوای پیشونهایی    اوه منظوور   یر ایامه 
 ی موجووی و هوا لیو تحلییدراه پایداری کالبدی اا اهره ریری از 

نقشوه و نورم    ،مانند عکو   ییایجغراف جیرا یاستفایه از اااارها
، رویشهر سورر  یدانیم  یمای( و پAuto cadمرتبط ) یافاارها
نورم افواار    قیو از طر زیسوتی -عملکوریی -کالبدی معیار سهاا 

3dmax ر سوررروی  شه یکارارچند یارا نهیمکان اه  یو نما
  نشان یایه شده اس. 1تا  1یر شکل های 

 (های شهریارتفاع سارتمان)توسعه کالبدی نامتوازن  .1شکل
 

الگوی کالبدی متووازن اورای تعوایل اخشوی اوه منظور       
ارتفاع سارتمان یر شهر سررروی که هم جنبه  شهری از ییدراه

توان از کاش. انواع یم یاه همراه یاری و هم جنبه اصر یستیز
النود مرتبوه و قورار یاین انوواع      یهایر تراس سارتمان اهانیر

اوه یارول    دیو عودم ی  یسارتمان ارا یهارلدان یر کنار پنجره
اشواره   یمشبک یهاچرهاستفایه از پن ایمجاور و ن یهاسارتمان
تواننود یر اطوراف   یمو  یر پی هوم همکف  یهاسارتمان  نموی 
 هم و ییبایز یهم ارا ینتیز ای وهیمنال از انواع یررتان م واریی
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  کنندمجاور استفایه  یهااه یارل سارتمان دیعدم ی یارا

 
 (های شهریارتفاع سارتمان توسعه کالبدی متوازن) .1شکل
 

 
 (های شهریارتفاع سارتمان) توسعه کالبدی متوازن .1شکل

 
ه ا یکشاورز یهانیزمپایداری  یاراالگوی کالبدی یوم 

 اوا  شوهر  فضواهای یرونوی  شهر و پیرامون  یهانیرصوص زم
چند منظووره از  کاراری های اهینه  مکان یاایروش اکارریری 

 نیهوم زمو  مکوان مراوطوه   کوه   یاطوور  اسو.    یشهر نیزم
 ایو مرکبوات( و هوم محول سوکون.      ایو )کش. ارنج  یکشاورز

  ااشدمی تواند تجارت یر شهر 

 
 (شهری طرح ریای کالبدی پایدار)کاراری چندمنظوره .1شکل

 
 ی،شوهر  یفع زاالوه نامناسب  یریگیحل مشکل جا یارا
ااشود   یمکوان  دیشهر اا یهازااله یآورجمع یمکان ارا نیاهتر

و اای  بینفوذ را یاشته ااشد و یر جه. ش نیکه راک آن کمتر
شوهر   یمکان یر قسم. جنوب غراو  نیاهتر  غالب شهر نباشد
که نسوب. اوه ماسوه     اس.منطقه از ل   راکاس. که جن  
را یاشته و یر یر جه. اوای غالوب و    پذیرینفوذ نیسنگ کمتر

یور از همچنوین  و  نیسو.  ینو یزم ریو ز یهااه سم. آب بیش
 ییبوا یو حفوظ ز  س.یز طیحفظ مح یشهر اس.  ارا یمنااع آا
-و از یررتچوه  هدش یکش وارییان یمکان زااله اطراف دیشهر اا

 ریو سو  یانعنواع رراوه   نیستوس و همچنو یو اوکال تک یو یها
 طیاوه مبحوث محو   شووی  پیشونهای موی   یرنهای. و استفایه شوی

  یو از شووهروندان اووه منظووور افووااتوجه شوووی ایشووتر سوو.یز
ی شوووی  نظررووواه یشووهر یهووایر طوورح یمشووارک. عموووم
مساکن یوم یر شمال و غیر قانونی  رویهای از سار.همچنین، 
از سونگ فورش یر    ی شووی و یر نهایو.  ریجلور سررروی شهر

اوه هموراه    یسوت یکه آسفال. رطر ز هاییمکانو  یمعاار شهر
 شوی  ستفایه، ایاری

 

 منابع
ل عوام ییفضا لیتحل  (6311صالحی، عبداهلل) و پریاایی، طاهر
مووریی:   مطالعوه  الگوی توسعه شوهری   دارییموثر ار ناپا
فصولنامه علموی      مجله آمای  جغرافیوایی فضوا   شهر اانه

 21-21، 1 ،پژوهشی یانشگاه رلستان
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 آثار ( 6312) ثیحد، آشورو  احمد، پوراحمدی، مهد، حسام
شهر  :یمطالعه موری، شهر یرسترش افق یطیمح س.یز

  604-16، 31(6)، یشناس طیمجله مح  ررران
اصول و (  6382) نیا، حسن و قنبری، ااولفضلحکم.
 انتشارات مفارر تهران:   ریای شهریهای ارنامهروش

 نییتب ( 6312)لی، محمداسماعیاریاسفند و حامد ،جلویاریسیرئ
 ،ار اساس مدل هلدرن یشهر پراکنده یروند رشد کالبد

هف.  یشهر یهامجله پژوه  ی شهر سار یموری نمونه
  26-21(، 2)2، حصار

ها (، ییدراه6388جانبااانژای، محمدحسین ) و اهللزیاری، کرام.
  64-23 ،12 (1)، هاشهریاریو نظریات شهر سالم  
 اییریر ارنامه نیاییان میمفاه  (6312سعیدی، عباس )

، فضایی-ریای کالبدیفصلنامه ارنامه .ییفضا -کالبدی
(6)3 ،62-22  
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