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  87ستانپاييز و زم/ 3شماره/  دومسال/ نشريه هويت شهر

  
  
 
 
 
 

   بزرگ و مياني ثر بر گسترش شهرهايؤبررسي تطبيقي عوامل م
  ) دوره معاصر- شهر ايران 10( 
  ** مهندس داريوش اردالن *دكتر زهره داودپور

  01/08/87:   تاريخ دريافت مقـاله
                      01/11/87: تاريخ پذيرش نهايي

                                                          
  
  
  
  
  
  

  چكيده

همـواره يكـي از    هاي ساكنان را برطرف نمايد،ريزي شده كه بتواند خواسته    هدايت گسترش شهرها به صورتي برنامه            
ريزي شـهرها طـي قـرن گذشـته         برنامه  كه در زمينه   يبا توجه به فراز و فرودهاي     . ريزان شهري بوده است   هاي برنامه هدف

تواند راهنمـاي خـوبي در شناسـايي        گيري آنها اثر گذار بوده، مي     ي آنچه بر رشد شهرها و نحوه جهت       ، بررس  است ديده شده 
 10به بررسـي گـسترش      اي   با رويكردي مقايسه   لذا پژوهش حاضر  . باشد  در آينده  عوامل تاثير گذار و ميزان اثر بخشي آنها       

گيري و عواملي كـه سـبب   ين بازنگري بتوان نوع جهتتا از ا    است پرداخته مياني و بزرگ ايران طي چند دهه گذشته       ر  شه
نهايت عوامـل مـشترك آنهـا و همچنـين عوامـل خـاص هـر شـهر را                     و در   نموده اند را دريافت   بوده گسترش اين شهرها  

 اي،در اين پژوهش سعي شده با تكيه بر منابع معتبر و مرتبط با موضوع و با استفاده از مطالعـات كتابخانـه                     . دايشناسايي نم 
  .موضوع  گسترش شهرها  مورد بررسي قرار گيرد

   
  

  هاي كليديواژه
  

  عوامل تاثير گذار، شهرهاي بزرگ و مياني، ايران، گسترش
 

  
  :zdavoudpour@yahoo.com Email            قزوين  دانشگاه آزاد اسالمي، ،قزوينواحد  ،استاديار گروه كارشناسي ارشد شهرسازي* 

:daryoush_ardalan21@yahoo.com Email كارشناس ارشد شهرسازي، واحد قزوين، دانشگاه آزاد اسالمي، قزوين              ** 
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 دكتر زهره داودپور و مهندس داريوش اردالن

 

  مقدمه
شهر طي . است وح و كالبد شهر بمثابه جسم اين موجود زندههايشان، رشهر چون يك موجود زنده است، مردم شهر و فعاليت   

يابد، ليكن شهر خوب شهريست كه كالبدش نيازهاي مردمش را با توجه گسترش مي و بر اثر عوامل مختلف تغيير شكل حيات خود
با چگونگي توسعه شهرها در گذشته با توجه به گسترش روز افزون شهرها مباحث مختلفي در رابطه . مين نمايدأبه تغييرات زمان ت

 ، شهر درخشان 1 باغ شهر ابنزر هاوارد: اندبيان شده، كه هركدام سعي در ارائه مدلي مطلوب جهت توسعه كالبدي شهرها داشته
 و غيره، كه البته به داليل بسياري منجمله عدم وجود نگاه 4 ،شهر صنعتي توني گارنيه 3 ، شهر خطي سورياي ماتا 2لوكوربوزيه 

اي كه هر شهر صفات خاص خود را دارد اما در كليت، در شكل و وظيفه. اند راه حل مناسبي ارائه نمايندمي به شهر نتوانستهسيست
            افتدبه عهده دارد به ساير شهرها شبيه است و هر چه كه در مطالعه يك شهر آموخته شود در بررسي ديگري سودمند مي

  . )28: 1385مزيني ،(
كند بررسي نحوه گسترش شهرها و عواملي اسـت كـه بـر ايـن               تر كمك مي  هايي كه به داشتن پيش بيني واقع بينانه        از راه  يكي    

همان طور كه اشاره شد هر شهر ويژگي خاص خود را داراسـت لـيكن مطالعـاتي از ايـن دسـت مـي توانـد در        . گذارندرشد تاثير مي 
در اين مقاله سعي بـر      . د و واقعياتي كه در بحث رشد شهرها وجود دارد را تدقيق نمايد            ها موثر باش  گيريبسياري از جهات در تصميم    

هـاي دو دوره مختلـف، ايـن موضـوع در شـهرهاي دروه        آن است تا ضمن آشنايي با عوامل تاثيرگذار بر گسترش شهرها در نظريـه             
  . رگذاريشان در شهرهاي مختلف مقايسه شودمورد مطالعه قرار گرفته و با شناسايي تاثيرگذارترين عوامل، نحو اث معاصر

  

  روش مطالعه

طرح هـاي جـامع موجـود در       ( همان گونه كه اشاره گرديد در اين پژوهش سعي شده با تكيه بر منابع معتبر و مرتبط با موضوع                         

 شـهر سيـستمي پيچيـده       از آنجا كه  . گيرد موضوع  گسترش شهرها  مورد بررسي قرار       ) دبيرخانه شوراي عالي معماري و شهرسازي     

گردد، بر پيچيدگي آن افزوده گشته و در مادر شهر ها به جايي رسيده كه شـناخت عوامـل مـذكور ديگـر                       است كه هرچه بزرگتر مي    
تـوان بـسياري از عوامـل را    امري ساده نيست و از طرفي با توجه به آنكه در شهر هاي كوچك به دليل انـدازه ايـن شـهر هـا نمـي       

 تاكيد شده و گسترش آنها در دوره معاصر مـورد            5 پژوهش حاضر بر شهرهايي با اندازه كالبدي بزرگ و مياني بزرگ          در   دريافت، لذا 
  .بررسي قرار گرفته است

  

   6هاي انديشمندان شهرسازيبررسي عوامل موثر در گسترش شهرها در نظريه

 مهمترين سير تحولي خود را ،ده و تا قرن حاضر ادامه داردپردازي در مورد توسعه شهري كه از اواخر قرن نوزدهم شروع ش          نظريه    
  .در ميزان توجه به عوامل تاثير گذار و نوع ارائه راهكار ها ديده است
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  ) دوره معاصر- شه رايران10( مؤثر بر گسترش شهرهاي بزرگ و مياني  عواملبررسي تطبيقي

 

 

زماني تنها خواست نظريه پردازان رهايي از وضعيت اسف بار شهرهاي صنعتي آن دوران بود، سـپس بـا ورود تكنولوژيهـاي جديـد؛                        
هـايي چـون رشـد    در طرح هاي توني گارنيه و لوكوربوزيه مورد توجه قرار گرفتند، و امروزه كه نظريـه          ساز،     حمل و نقل و ساخت و     

كه به مقايـسه     ) 1( اين تغيير ديد را در جدول شماره        . اندهاي مختلف را در شهر مورد توجه قرار داده         بصورتي وسيع جنبه   7هوشمند
           پـردازي را طـي ايـن مـدت نـشان           اين مقايسه بخـوبي تفـاوت نظريـه        .ده نمود توان مشاه دو نظريه به فاصله چند دهه پرداخته مي       

  . به سبب همين عدم دقت ها در شناسايي عوامل تاثيرگذار با شكست روبرو شدند1980هاي قبل از دهه بسياري از نظريه. دهدمي
    عوامل  نظريه  سال  نظريه پرداز

  گرايشات و تمايالت مردم  اجتماعي و فرهنگي
  نقش در حوزه نفوذ  اقتصادي
  - -  -  - - - -  -  -  - - - -   تاريخي
  پيشرفت تكنولوژي ارتباطات  تكنولوژي

  - -  -  - - - -  -  -  - - - -   جغرافيايي طبيعي
  - -  -  - - - -  -  -  - - - -   زيست محيطي

  زداييبرنامه تمركز   سياسي

 9 شهرهاي نامتمركز  1960دهه   8كوين لينچ 

 دسترسي برون _ فرم و شكل _سيستم حمل و نقل درون شهري    كالبدي فضايي
  شهري

   تراكم اجتماعي_گرايشات و تمايالت مردم   اجتماعي و فرهنگي
   صرفه جويي ناشي از مقياس_قيمت زمين   دياقتصا

  ساختار اوليه شهر  تاريخي
   پيشرفت تكنولوژي صنعتي و ساختماني_پيشرفت تكنولوژي ارتباطات   تكنولوژي

   منابع آبي_پوشش گياهي   جغرافيايي طبيعي
  سياست هاي محيط زيستي  زيست محيطي

  )گز گرا تمر( برنامه هاي توسعه شهري   سياسي

مجموعه اي از نظريه پردازان 
 ، 10ساموئل استالي: همچون 

  11آندره دواني

  14 و 13 و 12رشد هوشمند  2000 الي 1990دهه 

   دسترسي برون شهري_سيستم حمل و نقل دورن شهري   كالبدي فضايي
  مطالعات نگارنده: ماخذ                                                                       مقايسه عوامل موثر در دو نظريه به فاصله چند دهه   ) :  1( جدول شماره 

  

   و عوامل موثر بر آنهابررسي نحوه گسترش شهرها

 يازده شهر   1385از آنجا كه مطالعه بر روي شهرهايي با اندازه كالبدي بزرگ و مياني بزرگ است، بر اساس سرشماري آبان ماه                          
 شهر ديگر   10 نفر بوده اند،كه اطالعات شهر يزد جهت بررسي در دسترس نبوده، اسامي              350000 الي   570000داراي جمعيتي بين    

  .آورده شده است ) 2(ول شماره در جد

  اندازه كالبدي  جمعيت  شهر  اندازه كالبدي  جمعيت  شهر

  مياني بزرگ  423006  اراك  بزرگ  577307  اروميه
  مياني بزرگ  412669  اردبيل  بزرگ  552706  زاهدان
  مياني بزرگ  367508  بندرعباس  بزرگ  551161  رشت
  بزرگمياني   357171  اسالمشهر  مياني بزرگ  496684  كرمان
  مياني بزرگ  349821  قزوين  مياني بزرگ  473149  همدان
مركز آمار ايران:  ماخذ                                           و اندازه كالبدي هر يك 1385جمعيت شهرهاي ايران بر اساس سرشماري آبان  ) : 2(جدول شماره  

  
 آنها مورد بررسي قرار داده شد و گزارش هاي مربـوط بـه توسـعه                هاي جامع طرح جهت آشنايي با نحوه گسترش شهرهاي منتخب،      

  .كالبدي آنها در دوره هاي گذشته مورد مطالعه قرار گرفت
  .گيري را ارائه نموده استگيري گسترش هر شهر و عوامل موثر در اين جهتخالصه جهت ) 3( جدول شماره 
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   )1363( طرح جامع شهر همدن :   ماخذ    مراحل رشد شهر همدان-2شكل شماره           )1369( ع شهر رشت طرح جام:  ماخذ    مراحل رشد شهر رشت -1شكل شماره

  

  

   )1384( طرح جامع شهر زاهدان : مراحل رشد شهر زاهدان  ماخذ  -4شمارهشكل           )1365( طرح جامع شهر اسالمشهر : ماخذ    مراحل رشد شهر اسالمشهر -3شكل شماره 
  

  وضعيت قبل از دوره معاصر
علت   وضعيت  م شهرنا

 پيدايش
علت گسترش 

  شهر
  جهت گسترش شهر و عوامل موثر بر آن

موقعيت  قلعه نظامي  16 و 15 اراك
  دفاعي

مركز تجارت 
  منطقه

احداث ايستگاه راه آهن و  احداث خياباني كه دسترسـي بـه آن در ايـن                  (جنوب
 )سمت 
آمد و حاشيه نشين كه بدليل صـنعتي شـدن          محل استقرار اقشار كم در     ( شمال
 واقع شدن بر سر سه راهـي شـمال جنـوب غـرب              – مركز استان شدن     –شهر  

كشور به شهر آمـده و تـوان اسـكان در منـاطق مرفـه نـشين جنـوب شـهر را                      
   )نداشتند

  )طرح هاي آماده سازي و شهرك سازي در اين سمت  ( شمال شرقي
تهي شدن شهر از سمت غرب و جنوب        من ( شمال ، شمال شرقي ، شمال غربي      

  )به كوهستان

 و 17 اردبيل
18  

شهر 
  كوچك

------
  مركز مبادالت  ------

 جهت شمال ، شرق و غـرب بـا          3محدود شدن شهر از      ( توسعه در درون بافت   
  )ديوار و خندق و از سمت جنوب بوسيله رودخانه

شاورزي زمينهـاي كـ   : عوامـل محـدوديت زا       ( توسعه پراكنده در همـه جهـات      
مرغوب و وفور آبهاي زير زميني در اطراف شهر قـسمتهاي شـرقي و شـمالي ،                 
جهت باد اصلي از جنوب غربي به شمال شرقي ، تپه هـاي نـسبتاً پـر شـيب و                    

 )همچنين درياچه شوره بيل در قسمت جنوب
  )تمايالت مردم ( غرب و جنوب

  مطالعات نگارنده: ماخذ                             شهرهاي منتخب   گيري و عوامل موثر بروضعيت ، علت پيدايش وگسترش، نحوه جهت:   )3( جدول شماره 
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    )3( ادامه جدول شماره 

  وضعيت قبل از دوره معاصر
  جهت گسترش شهر و عوامل موثر بر آن  علت گسترش شهر  علت پيدايش  وضعيت  نام شهر

چند روستاي   19 اسالمشهر
  پراكنده

   سـاوه و خـط آهـن       –ر محـور ارتبـاطي تهـران        واقع شدن در مـسي     
  . كرج– قم و نزديكي به محور صنعتي تهران –تهران 

استقرار بخشي از صنايع و موسسات خدماتي حمل و نقـل در طـول               
  .محور ارتباطي خصوصا تا اسالمشهر

  . ساله تهران در جنوب غرب تهران25قرار گرفتن در جوار محدوده  
ي زمين و مسكن و ارزاني آن نسبت به تهران          سوداگري و بورس باز    

در تفكيك اراضي كـشاورزي و       و نبودن محدوديت و ضوابط قانوني     
  .تبديل آن به شهرك هاي مسكوني

 كيلــومتر از 7احــداث راه ارتبــاطي احمــد آبــاد مــستوفي بــه طــول  
اسالمشهر به جاده قديم كرج و جاده مخصوص كرج به عنوان سهل    

ه براي انتقـال نيـروي كـار بـه محـور فعـال             ترين و نزديك ترين را    
  . كرج –اقتصادي تهران 

اعمال نفوذ مالكين محلي در ارگان هاي مسئول شـهري همـراه بـا               
  .فقدان نقشه هادي يا برنامه توسعه شهري

  .عوامل سياسي و قانوني 
  موقعيت ويژه مادر شهر تهران 

 در ميـان اراضـي     ( شمال ، شرق ، غرب روستاي قاسـم آبـاد شـاهي           
  ) قم – ساوه و خط آهن تهران –كشاورزي بين محور تهران 

 25پيـشنهاد و اجـراي طـرح         ( بصورت وسيع بين روستاهاي هفتگانه    
  )ساله تهران 

وجود اراضي روستا در حد فاصـل جـاده و راه            ( پايين تر از جاده ساوه    
  ) كارگاهي– تجاري –آهن و واحدهاي احداث شده خدماتي 

  )تحوالت سياسي و اقتصادي ( رقجنوب ، جنوب شرقي ، ش
 واقع شـدن در خـارج از محـدوده خـدماتي      –وجود خط آهن     ( شمال
 )شهر

گسترش اسالمشهر در جريان توسعه و روند رشـد خـود           
حتي در بعضي مواقع مـستقيماً از اطـراف هـسته هـاي             

 شروع نـشده اسـت، بلكـه در بـستر           – روستاها   –اوليه  
اها و در حـول  اراضي كشاورزي و در حـد فاصـل روسـت       

 سـاوه شـروع و بـه ترتيـب بـه            –محور ارتباطي تهران    
  .اطراف كشيده شده است

  -----------  شهر كوچك  20اروميه 

ــديمي  –افــزايش قيمــت زمــين  (در بافــت ق
  )تشديد فعاليتها 

ــرب    ــرق و غ ــرق ، ش ــمال و ش ــوب ، ش   جن
جداي گزيني اجتماعي اقشار پردرآمـد ، كـم         ( 

  )در اين نواحيدرآمد و مياني 
تفكيـك و تقـسيم      ( توسعه در جهات مختلف   

  تفكيــك اراضــي و باغــات -اراضــي دولتــي 
 تـشديد   – نبودن برنامه مـدون      –توسط مردم   

 تـشديد عـدم تعـادل در      -قطبي شـدن شـهر      
  )توزيع بخش هاي عمومي

 دسـته از تـشكيالت و   3در بررسي ساخت كالبدي شهر    
دسـته  . ن نمـود  سازمان و نظام شهري را مي توان معـي        

اول كه قديمي ترين قسمت شهر را شـامل مـي گـردد،          
دسته دوم كه بافت دوران مياني شهر است از نقطه نظر           
توزيع جغرافيايي نيز شكل مياني داشته و بـا حلقـه زدن            
بدور بافت اوليه شهر، خود به وسيله سـاخت و سـازهاي      

  .دسته سوم محاط مي گردد

اختالف طبقاتي يا مـذهبي و يـا         (ايجاد محالت پراكنده    نقش نظامي و تجاري  -----------  بندر كوچك  21بندرعباس 
  )قومي

ايجاد تاسيسات بزرگ و چشمگير در       ( طول نوار ساحلي  
طول ساحل و بافاصله از يكديگر مانند شيالت ، نيروي          

، اسكه شهيد بهشتي ، فرودگاه و پايگاه        ) نايبند  (دريايي  
  ) سورو و غيرهنيروي هوايي ، نيروي دريايي

تشكيل محالت مهاجر نـشين      ( اطراف تاسيسات بزرگ  
  )خودرو
  )احداث ساختمان هاي دولتي و ادارات ( شرق
  )احداث بلوار كنار گذر شهر  ( شمال

احداث شـهرك هـا و       ( گرداگرد محدوده هاي مسكوني   
  )كوي هاي متعدد 

اسـتقرار سـاختمانهاي     ( زمين هاي باز بين بافت شـهر      
  )خودرو
  )تعيين محدوده قانوني شهر ( شرق
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    )3( ادامه جدول شماره 

 
  وضعيت قبل از دوره معاصر

  
  نام شهر

علت گسترش   علت پيدايش  وضعيت
  شهر

  جهت گسترش شهر و عوامل موثر بر آن

نقش دفاعي و   شهر كوچك  23 و 22 رشت
  مركزيت منطقه  نظامي

ز قبيـل بلورسـازي،     وجـود كارخانجـاتي ا     ( امتداد خيابانهاي جديد االحداث   
  )حرير بافي ، گوني بافي و همچنين بيمارستانها و مدارس 

وجـود باغـات و مـزارع و تمـايالت        (جنوب ، جنوب شرقي ، جنـوب غربـي        
  )مردم

  )وجود باغات و مزارع و تمايالت مردم  (غرب و شمال غربي
 وجـود اراضـي     –احـداث مجموعـه هـاي مـسكوني          (شمال و شمال غربي   

  ) ساخت وساز كشاورزي مناسب
وجود جاده انزلي و الهيجـان و گـسترش واحـدهاي            ( شمال شرقي ، شرق   

  )تجاري ، خدماتي و صنايع كارگاهي
  )فرودگاه رشت  ( شمال و شمال غربي

جاده فومن و الهيجان و گسترش واحدهاي تجاري، خدماتي          (غرب و شرق  
  )و صنايع كارگاهي

  )دي شهراحداث جاده كمربن ( غرب ، شرق ، شمال شرقي

شرايط طبيعي   آبادي كوچك  24زاهدان 
  احداث خط آهن  مناسب

  )جاري شدن سيل در منطقه  ( تپه هاي شني منطقه
 سياسـت تـشويق بـه       _تـصويب نامـه ايجـاد شـهر          ( رشد در همه جهات   

  ) مركز استان شدن شهر –سكونت در شهر 

تقويت نقش    مذهبي-نظامي   شهر كوچك  25 قزوين
  صنعتي شهر

  )توسعه هاي برنامه ريزي شده  ( شمال
  )پيرامون محور شهر به ايستگاه راه آهن  ( جنوب

  ) احداث ساختمانهاي خودرو _احداث شهرك صنعتي البرز  ( شمال غربي

  شهر كوچك  26كرمان 
قرارگيري بر 
مسير تجاري 

   جنوب-شمال 
مركزيت تجاري 

  منطقه

  )احداث مجموعه ها و محالت جديد  ( شرق
 محـور  _اراضي كشاورزي و توپوگرافي زمين     ( ي ، جنوب شرقي   شمال غرب 

  )ارتباطي منطقه 

نقش دفاعي و   شهر درجه دوم  29 و 28 و 27 همدان
  تجاري

مركز مبادالت 
غرب كشور و قرار 

گيري بر 
محورهاي 
  ارتباطي مهم

 – بورس بازي و سـوداگري زمـين شـهر           –وجود باغات مسكوني     ( جنوب
  )اعات الوند تمايالت مردم به ارتف

 محدوديت به سبب وجـود زمـين هـاي          –پيشنهاد طرح جامع اول      ( جنوب
 قرار گيري تاسيسات شـهري      – رانت بازي ها     –كشاورزي در ديگر جهات     

  )در سمت شمال شهر 
احـداث شـهركهاي مـسكوني منفـك از      ( توسعه منفصل در جهات مختلف 

  )بافت اصلي 
ــين خــارج از م  ( شــمال ــا داخــل تفــاوت قيمــت زمــين ب  حــدوده شــهر ب

 تحـوال اجتمـاعي ناشـي از بـين رفـتن مـديريت       – سوداگري زمـين     –آن  
  )روستاها
 پيـشنهاد طـرح     – اعمال نفوذ مسئولين و مالكان       –تمايالت مردم   ( جنوب  

  )جامع دوم 
  ) كمربند سبز  –برنامه هاي توسعه متوازن  ( همه جهات

     
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

69  
  ) دوره معاصر- شه رايران10( مؤثر بر گسترش شهرهاي بزرگ و مياني  عواملبررسي تطبيقي

 

 

  گيرينتيجه
  :رسي انجام شده، مي توان به دو دسته از عوامل اشاره نموددر طي بر

اند؛ در واقع عوامـل مـشتركي هـستند كـه در همـه      عواملي كه در اكثر شهر ها تاثير خود را بصورت قابل توجهي اعمال كرده       ) الف  
          تفكيـك هـر بخـش آورده       بـه  ) 4( اين عوامل در جـدول شـماره        . توان ديد گيري گسترش شهر مي   شهرها ردپاي آنها را در جهت     

  .اندشده

   جدايي گزيني اجتماعي–تمايالت و گرايشات مردم   اجتماعي و فرهنگي

   صنايع و كارگاه ها–قيمت زمين   اقتصادي

  جغرافيايي طبيعي
 شيب تند  و كوه هاي – آب هاي زير سطحي –زمين ها كشاورزي و باغات 

   جهت باد–اطراف 

   تعيين محدوده شهر– واگذاري زمين به مردم –زي طرح هاي شهرك سا  سياسي

   كمربندي ها و كنار گذر ها– جاده هاي بين شهري -  خطوط راه آهن  كالبدي فضايي
  مطالعات نگارنده:  ماخذ                                  عوامل مشترك در گسترش شهرهاي منتخب   ) :  4( جدول شماره 

  
 ارتباطـات   -فناوري پيشرفت سـاخت و سـاز        ( شهر ها تا پيش از اين عوامل زيست محيطي و تكنولوژيكي             هر چند در اكثر اين        

  اما بايد بخاطر داشت كه ايـن دسـته    اند،در نحوه گسترش شهر تاثيري بسزايي نداشته) مخابراتي و سيستم هاي نوين حمل و نقل     
تاثير آنها جداگانه در آينده بررسي شود، چرا كه چنين عواملي قادر خواهند بود              از عوامل به تازگي در ايران وارد شده اند و الزم است             

  .حتي شهر هاي كوچك ايران را تحت تاثيرقرار دهند، چه رسد به شهرهاي مياني بزرگ و بزرگ
نده شـايد نتواننـد     در آي ) شهرهاي مياني بزرگ و بزرگ      ( اگرچه موارد باال در شهرهاي مورد مطالعه         همچنين بايد توجه داشت،       

ليكن بر شهرهاي كوچك كـه مـسئله        ) بعلت پيچيدگي روابط حاكم بر شهر و ورود عوامل جديد           ( همچون گذشته تاثير گذار باشند      
اند، عوامل فوق مي توانند همچنان به عنوان        مديريت توسعه آنها چندان جدي گرفته نمي شود و با مشكالت مديريت شهري مواجه             

  . باشند عوامل اصلي مطرح
اند ؛ نقش تاثير گذار آنها در يك شهر مي تواند بيان كننـده ميـزان اهميـت آنهـا              عواملي كه در هر شهر نقشي مهم ايفا نموده        ) ب  

  .ارائه شده است ) 5(اين موارد در جدول شماره .  باشد كه نبايد هيچ گاه ناديده گرفته شوند
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  شهر
  نحوه جهت گيري رشد

  ) به چپبه ترتيب از راست( 
  مالحظات

گسترش به سمت شمال شهر زيرا از سمت جنوب بـه كوهـستان                شمال شرقي و شمال غربي– شمال –جنوب   اراك
  .محدود شده اما در شمال شهر موانع طبيعي جدي وجود ندارد

   جنوب و غرب–توسعه در همه جهات   اردبيل
عوامل محدوديت زا طبيعي به صورت جدي وجـود نداشـته البتـه             

ايل مردم به سمت جنوب و غرب بخاطر وجود كـوه و درياچـه              تم
  .بيشتر است 

   اطراف محورهاي ارتباطي–توسعه در تمام نقاط   اسالمشهر

با توجه به ارزش افزوده باال و نقش بـسيار تاثيرگـذار مـادر شـهر                
تهران توسعه در همه اراضـي چـه در اطـراف روسـتاها و چـه در                 

البتـه پـس از سـاخته       . ده اسـت    وسط اراضي كشاورزي اتفاق افتا    
شدن اين اراضي گرايش رشد شهر به سمت محورهـاي ارتبـاطي           

  .بوده است

  توسعه در همه جهات  اروميه

با توجه به نبود موانع جـدي در گـسترش شـهر توسـعه در همـه                 
البتـه  . جهات و به صورت حلقه هاي تو در تو اتفاق افتاده اسـت              

ــ  ــه قــشر خاصــي تعل ــايي ب ــه اســت هــر ســمت جغرافي  .ق يافت
 اقـشار كـم درآمـد،     : اقـشار پردرآمـد ، شـمال و شـرق           : جنوب  ( 

  )اقشار مياني : غرب 

 – شرق – طول نوار ساحلي –گسترش پراكنده   بندرعباس
   شرق-شمال و درون بافت 

به علت بافت پراكنده حركتي رفت و برگشتي بين شـرق شـهر و              
همـين  . در جهت گيري گسترش ديده مـي شـود        بافت دروني آن    

امر باعث ازدياد اسكان غير رسمي در شهر گشته به خـصوص در             
  .اطراف كنار گذر شمالي شهر

   غرب و شمال– شرق – شمال – غرب –جنوب   رشت

، ي خاصي در اطراف شهر وجود نداشته     با توجه به آنكه موانع طبيع     
  .ه استتوسعه شهر در هر دوره به يك سمت كشيده شد

به علت وجود باغات و مزارع و تمايل مردم بـه آن گـسترش بـه                
سمت جنوب و بعد غرب شـهر بـوده ، سـپس بـه سـبب احـداث                  

هاي مسكوني جهت گيري بـه سـمت شـمال شـهر ودر             مجموعه
نهايت به علت وجـود جـاده هـاي بـين شـهري و كارخانجـات و        
 مراكز خدماتي جهت رشد به شرق و مجدداً غرب و شـمال شـهر             

  .بوده است

  همه جهات  زاهدان
با توجه بـه سياسـت تمركزگرايـي و تـشويق بـه مالكيـت زمـين            
شهري و عدم وجود موانع جدي طبيعي گـسترش شـهر در همـه              
جهات اتفاق افتاده استو همين امر موجـب بـروز اسـكانهاي غيـر              

  .رسمي نيز گرديده است

   شمال غربي–شمال و جنوب   قزوين

داد شـمال جنـوب رشـد نمـوده ، كـه در             در حالي كه شهر در امت     
جهت شمال بصورت برنامه ريزي شده و در جهت جنوب بخـاطر            
ــه اســت   ــه يافت ــسترش شــهر ادام ــستگاه راه آهــن گ ــود اي . وج

تاسيسات ارتش و باغات و اراضي كـشاورزي مـانع از گـسترش             ( 
ن ر شمال غربي شـهر اسـكا    دشهر در ساير جهات شده اند و تنها         

  .)غير رسمي اتفاق افتاده است
گسترش شهر به تبعيت از توپوگرافي زمين و محور ارتباطي بـوده              شمال غرب به جنوب شرق  كرمان

  .است

 – جنوب – شمال – جنوب – جنوب –جنوب   همدان
  همه جهات

وجود جاذبه اي همچون ارتفاعات الوند و باغات مسكوني و چشم           
ين سـوداگري و بـورس بـازي        اندازه زيباي جنوبي شهر و همچنـ      

زمين شهري و اعمال نفـوذ هـا در تعيـين محـدوده شـهر سـبب                 
  . سال گسترش شهر به سمت جنوب شهر باشد 50گرديد تا 

از طرفي ارزاني زمين در سمت شـمال شـهر بـه موجـب گرديـد                
  .ه نشين بزرگي در اين قسمت از شهر شكل بگيرديهالل حاش

  مطالعات نگارنده: ماخذ                                                                       در گسترش شهرهاي منتخب   عوامل خاص -  ) 5( جدول شماره 
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  .اندمالحظه شد، عوامل موثر در شهرهاي مورد مطالعه به صورت هاي متفاوتي تاثير گذار بوده ) 5( همان گونه كه در جدول 
اند، در شهرهايي ماننـد اراك و كرمـان        به دو صورت تشويق كننده و بازدارنده نقش مهمي بازي كرده          عوامل طبيعي    در اكثر آنها      

عوامل طبيعي همچون شيب زياد يا كوير سبب گرديدند تا گسترش شهر از يك جهـت متوقـف گـردد در حـالي كـه در شـهرهايي                            
در تمـامي جهـات اتفـاق افتـاد، از سـوي ديگـر در       همچون رشت و اروميه كه وضعيت طبيعي هگني بر منطقه حاكم بود، گسترش           

          شهرهايي چون اردبيل و همدان عوامل طبيعي همانند كوه و آب و هواي مناسب سبب تمايل به گسترش شـهر بـه سـمت عوامـل                         
  .ياد شده گرديد

ش در تمامي سطح منطقـه      در شهري همچون اسالمشهر عامل اقتصادي يعني جاذبه اقتصادي شهر تهران سبب گرديد تا گستر                  
هاي اصلي منطقه و مناطق صنعتي اطراف وجود داشت، امـا عامـل اقتـصادي بـه                 بسرعت اتفاق افتد، هرچند گرايشاتي به سمت راه       

 سال گسترش شهر تنها بـه سـمت جنـوب           50بازي و سوداگري امالك در شهري مانند همدان موجب گرديد تا حدود             صورت رانت 
  .شهر باشد

در قزوين خط آهن جنوب شهر      . ن و بندرعباس نقش تاسيسات و تجهيزات شهري بر گسترش شهر چشم گير بوده است              در قزوي     
اي در بنـدرعباس وضـعيت بـه گونـه        . چه ابتدا سبب رشد شهر به اين سمت گرديد ليكن خود مانعي براي توسعه آينده شهر شد                 اگر

طق اطراف آنها شد به نحوي كـه يـك حركـت رفـت و برگـشتي بـين           ديگر است تجهيزات و تاسيسات اطراف سبب اسكان در منا         
  .شود محدوده اصلي شهر و تاسيسات اطراف طي دوره گسترش شهر ديده مي

شهر زاهدان نيز مهمترين عامل تاثير گذار برگسترش سريع خود را وراي همه عوامل فوق در سياست هاي تشويقي تملك زمين                         
  .توسط مردم ديده است

ريزي صحيح در هر شهر توجـه بـه عوامـل مـوثر در گـسترش آن امـري                 اين ترتيب به خوبي مشخص مي گردد براي برنامه        به      
اين عوامل در همه شهرها نقش يكساني ايفا نمي كنند، پس ابتدا بايد آنها را شناسايي نمود و سپس نحوي اثرگذاري   . ضروري است 

 .آنها مورد ارزيابي قرار داد

  
  پي نوشت ها

1- Ebenezer Hawaed 
2- Le Corbusier 
3- Soriay Mata 
4- Tony Garnier 

 :طبقه بندي شهرهاي كوچك و مياني و بزرگ به شرح زير ارائه شده است ) 1374مرحله اول (در مطالعات طرح آمايش سرزمين  -5
  250،000 تا 100،000( شهر متوسط بزرگ -)   نفر100،000   تا 50،000(  شهر متوسط كوچك -)   نفر 50،000كمتر از (شهركوچك 

زبردست ).  نفر 2،000،000 تا 500،000(  شهرهاي بزرگ و بسيار بزرگ -)  نفر 500،000 تا 250،000(  شهر بزرگ مياني -) نفر 
،1383 : 10 

  داودپور ، اردالن؛  بررسي سير تحوالت در نظريه هاي شهرسازي، در دست چاپ -6
اي  است كه روي رشد در مركز شهر تمركز دارد و در ريزي شهري و منطقهامهدر واقع يك برن ) Smart Growth( رشد هموشمند  -7

رشد هوشمند يك سعي جديد است ، براي منطقي كردن گسترش و توسعه شهرها و  .سازي شهر تاكيد داردمقابل پراكندگي روي فشرده
به ) EPA(ظت از محيط اياالت متحده  آژانس حفا1996در سال . هاستمديريت رشد هوشمند شهري روش هاي اعمال اين كنترل
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            ايجاد: اصول رشد هوشمند. به نام شبكه رشد هوشمند دادند همراهي تعدادي سازمانهاي حكومتي يا غير ذينفع تشكيل شبكه اي
 كاربري مختلط، تشويق همكاري جامعه و سهامداران، روي،هاي قابل پيادههاي مختلفي از مسكن براي مردم، ايجاد همسايگيگزينه

هاي پرورش جوامع جذاب و متمايز  توسط يك حس قوي مكان، نگهداري از فضاهاي باز، زمين طراحي منازل مسكوني متراكم،
بيني، منصفانه و از لحاظ مالي تاثيرگذار، تقويت اتخاذ تصميمات قابل پيش هاي طبيعي و نواحي طبيعي حساس و حياتي،كشاورزي، زيبايي

اقتصاد، محيط،  طراحي، كيفيت زندگي جامعه،: هاي مورد بحث در رشد هوشمند عبارتند از زمينه. عه در جهت جوامع كنونيو هدايت توس
  .سالمت، ساخت و ساز، حمل و نقل 

8- Kevin Lynch 
 98 : 1382پاپلي يزدي ،  -9

10- Samuel Staley 
11- Andres Duany 
12- Smart growth net work site  
13- nrdc site 
14- smart growth site 

  31 -9 : 1378زيستا ،. م.م -15
 427-2 الي 427-1 : 1379زيستا ،. م.م -16
  73 الي69 : 1 ، فصل 1359توسعه و عمران ، .م.م -17
 13 الي9  : 12 ،، فصل 1359توسعه و عمران ، .م.م -18
 22الي 10:  ،بخش سوم 1365هم سو، .م.م -19
 62  الي 58 : 1366عرصه ،. م.م -20
 2 ، جلد اول ، فصل 1363م شارستان ، .م -21
  2-10 الي 2-8 : 1369ايران آمايش ، . م.م -22
 6-180 :1369ايران آمايش ، . م.م -23
 11 الي 9 : 5 ، فصل 1384شهر و خانه ، .م.م -24
 14 الي 8 : 1369شارمند ، .م.م -25
 18 الي 2 : 5 ، فصل 1363شارستان ، . م.م -26
 54 الي 49  : 6، فصل 1345مرجان ، . م.م -27
 85 الي 84  : 9، فصل 1345مرجان ، . م.م -28
 169 الي 25: موژدا و همكاران . م.م -29
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 هاو تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ، سازمان مطالعه "نظريه هاي شهر و پيرامون" ،)1382(، پاپلي يزدي ، محمد حسين -1
 چاپ ، فصل نامه آسمانه، در دست " بررسي سير تحوالت در نظريه هاي شهرسازي" ،داريوش ،اردالنو  داودپور ،زهره -2
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 سايت مركز آمار ايران -4
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 هم سو.م. ؛ م"طرح جامع اسالمشهر"،  )  1365 ( ، وزارت مسكن و شهرسازي -8
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