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  سيتازه تاس يشهرها يت توسعه کالبديريمد يالگو يبررس
  )شهر کوهسار :يمطالعه مورد(

 
  علي اكبر فرهنگيدكتر 

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات

  داود عزت ور
، ي، دانشگاه آزاد اسالميت شهريريکارشناس ارشد مد
  قات تهران يواحد علوم و تحق

  
  دهيچك

گردد، که امروزه با توجه به  ميمحسوب  ياز ابعاد توسعه شهر يکيشهر  يتوسعه کالبد
ر يران و ساين، مدين، متخصصيمورد توجه محقق، ت و مهاجرت به شهرهايوند روبه رشد جمعر

ت توسعه يريمد يالگو يق حاضر بررسيعنوان موضوع تحق. است يشهر مسايلاقشار مرتبط با 
ز يج حاصله نينکه نتايتا ا. باشد ميشهر کوهسار  يس با مطالعه مورديتازه تاس يشهرها يکالبد

ق با توجه به موضوع، اهداف، سواالت ين تحقيا. شهر موثر واقع گردد يآت يزير نامهبتواند در بر
ق يپردازد و روش تحق ميتوسعه شهر کوهسار  يالگو يق به مطالعه و بررسيتحق يها هيو فرض

ز بهره برده يمصاحبه و پرسشنامه ن يکه از ابزارها. است يدانيو م ي، اسناديفيبه صورت توص
در نظر  ينفر ٨٠ ينمونه آمار يبرا اي هنيسوال پنج گز ٢٠ق در يمه تحقپرسشنا. شده است

  .گرفته شده است
بوده و  يبه شکل خط، توسعه شهر ين است که الگويانگر ايبدست آمده ب يها هافتيج و ينتا

ت کنترل ساخت و ساز به يريشود و چنانچه که مد مي ينيش بين الگو پيز اير نيدهه اخ يبرا
 ينيش بيدر شهر کوهسار پ يآشفته شهر يالگو يريگ ردد، امکان شکلاعمال نگ يخوب
شهر کوهسار الگو و شکل  يتوسعه کالبد ينشان داد که برا ها هيضمنا آزمون فرض. شود مي

 يخصوصا شهرها ـشهر  يت موثر توسعه کالبديرين جهت مديوجود نداشته و همچن يمشخص
ن يب يانگر رابطه تنگاتنگين مساله باي ه ک وجود طرح جامع از الزامات است ـس يتازه تاس

  .شهر و طرح جامع است يت موثر توسعه کالبديريمد
  

  يديواژگان کل
  يخط يس، الگويتازه تاس ي، شهرهايتوسعه، توسعه کالبد يالگو

  

                                                      
  ١٠/٢/١٣٨٩ :تاريخ پذيرش مقاله                               ۲۵/۱۲/۱۳۸۸: تاريخ دريافت مقاله

 
  فصلنامه مطالعات مديريت شهري

 1389 بهار/ اولشماره/مودسال
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  مقدمه
شهرها اصوال تمايل به توسعه دارند و در مسير رشد به عناوين خاص جغرافيايي دست 

روند توسعه شهري در شهرهايي که رشد  .را در بر دارد مييک براي خود مفاهييابند که هر  مي
طبيعي دارند و يا در شهرهايي که با رشد ضعيف روبرو هستند به طور کلي توسعه فيزيکي را 

 .Permana, Perera & Kumar( .شود ميخوانده  ١)UDF(دهد که شکل توسعه شهري  مينتيجه 

چرا که هر نقش . ا نقش فعال و عملکرد هر شهر در رابطه استاين رشد شهري ب )4287 .2008
شود و تا زماني که بين  ميبه عنوان عامل پويايي شهر با تعداد معيني از انسانهاي فعال ايجاد 

ريزي شده است و  گسترش شهر و ارگانيسم شهري تناسب منطقي برقرار باشد، رشد برنامه
گاه که انسانها نتوانستند عوامل تاثيرگذار بر ساخت هر. توازن در جامعه شهري حفظ خواهد شد
حاد کالبدي،  مسايلريزي شده پيش روند، شهر با  شهر را کنترل کنند و به صورت برنامه

روبرو خواهد شد و اين مساله تنگناهايي را در شرايط زندگي، مسکن، .. .اقتصادي، اجتماعي و
  . اشتغال و موارد ديگر ايجاد خواهد کرد

 ١٣ن شهر در يا. باشد ميهسار واقع در بخش چندار از توابع شهرستان ساوجبالغ شهر کو
 ١٣٨٤مرکز شهرستان ساوجبالغ واقع شده، که در خرداد ماه سال  يشمال شرق يلومتريک

با . ديس گردياز توابع ساوجبالغ تاس يمانخانيچندار و قلعه سل يبا ادغام دو روستا يشمس
ژه در شهرستان و استان يط ويشرا ير کوهسار و داشتن برخس بودن شهيتوجه به تازه تاس

شکل  اين که  يباشد؛ به طور ميروز افزون  يک روند توسعه کالبدي ين شهر دارايتهران، ا
م و يگشته و اتخاذ تصم يران شهريشهروندان و مد ميو سردرگ يتوسعه منجر به نگران

 يک الگوي يو اتخاذ و اجرا ييرو شناسان ياز ا. آنها مشکل نموده است يرا برا ريزي برنامه
  .ديت نماين شهر را با برنامه و به طور اثر بخش هدايا يتواند توسعه کالبد ميمتناسب 

 
  ان مسألهيب

 مسايلخارج از اندازه آن از جمله مشکالت و  ياندازه شهرها و تراکم ها يرشد و توسعه ب
ن مشکل يمهمتر. شده است ينيه نشيمثل حاش ييها هدياست که منجر به پد يامروز يشهرها

ش يشهرها، فقدان الگو و برنامه از پ بدون برنامه ريزيو رشد و توسعه  يدر مورد پراکندگ
 يکيزيتوسعه ف. است) يکيزيق مقصود توسعه فين تحقيدر ا(توسعه شهر  ين شده براييتع

آن  يکالبد ياهاشهر و فض يکيزيف يها هآن محدود يا و مداوم است که طيپو ينديشهرها فرآ
ع و ين روند سريابد و اگر اي ميش يافزا يفيکو   ميث کياز ح يو افق يعمود هاي تدر جه

 ياز فضاها يمناسب يکيزيب فيت شود، به ترکيرينکه بدون الگو، مديا يعنيبرنامه باشد،   يب
د مواجه خواه اي هديرا با مشکالت عد يشهر يستم هايجه سيد؛ در نتينخواهد انجام يشهر
  .نمود
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 يشهرها، فقدان الگو و برنامه برا بدون برنامه ريزيو رشد  ين مشکل در پراکندگيمهمتر
 ينيه شهرها در اثر توسعه حومه نشيرو يرشد ب يکه ط يمسايلن اهم يتوسعه شهر است؛ همچن

ن، فقدان ياسراف در استفاده از زم: د عبارتند ازيآ ميمناسب به وجود  يو خارج از الگوها
جه افزودن بر مشکالت يحومه شهر و در نت يوستگي، عدم پيکاف يل شهريالت و وسايتسه
خاص مانند جنگلها،  ين با کاربرين است، خصوصا زميگزير قابل جاين منبع غيزم. است يشهر
ک ينه تنها  ين اراضيچن ير کاربرييره که با تغيمرغوب و مراتع متراکم و غ يکشاورز ياراض

آن  يطيست محيز يامدهايرود بلکه پ مين يران از بيمانند ا يکشورمهم در  يمنبع اقتصاد
  .ر قابل جبران استيغ

ت و شکل يوضع ييازمند شناسايهستند که ن ييس از جمله شهرهايتازه تاس يشهرها
 يزيه ريباشند؛ که پا مي يکيزيمناسب توسعه ف يالگو يريم جهت به کارگيتوسعه و اتخاذ تصم

شکل گرفته  يک الگوير ييتر و اثربخش تر از تغ ب به مراتب سادهمناسب و متناس يک الگوي
  .مناسب است يغلط به سمت الگو

س يشهر کوهسار واقع در شهرستان ساوجبالغ در غرب استان تهران، با توجه به تازه تاس
 يک روند توسعه کالبدي يژه در شهرستان و استان تهران، دارايط ويشرا يبودن و داشتن برخ

ران يشهروندان و مد  ميو سردرگ يروند منجر به نگران اين که  يطور باشد؛ به مي روز افزون
و اتخاذ  ييلذا شناسا. آنها مشکل نموده است يرا برا ريزي برنامهم و يگشته و اتخاذ تصم يشهر
ن شهر را با برنامه و به طور اثر بخش يا يتواند توسعه کالبد ميمتناسب  يک الگوي يو اجرا
  .ديت نمايهدا

و  يشهر بررس) يکالبد( يکيزيتالش شده است تا روند و شکل توسعه ف پژوهشن يدر ا
  .آن ارائه گردد ينه و اجرايبه يآن الگو يگردد و ط ييشناسا
  
  ت و ضرورت پژوهشياهم

س بدون هرگونه يکوچک در انگل ياز شهرها و شهرها يليدوم خ يبعد از جنگ جهان
جه آن يدا کردند که نتيرشد و وسعت پ يکپارچگيو  هماهنگ، بدون انسجام ريزي برنامه

بعنوان  يشهر ريزي برنامه. گر بودياز مشکالت وابسته د يليها و خ نيه از زميرو ياستفاده ب
ن مفهوم يا. آغاز شد ييو روستا يشهر ريزي برنامهبا عنوان انجام  ١٩٤٧در سال   ميمقررات رس

 يتوسعه داده شد و عمدتا بعنوان راه ٣يکرومبو ابر٢توسط گدس يشهر ريزي برنامهد از يجد
توسعه در نظر گرفته  ينده و الگوهاينها در آياستفاده از زم يو شکل دادن برا ينيش بيپ يبرا
تواند به  ميد است يتوسعه جد يادياز بنيکه ن يو خدمات رفاه ين خدمات شهريبنابرا. شد

  )Ghadami & Panahandeh khah 2009,335( .جاد شوديطور موثرتر هماهنگ و ا
ک رشد يه قرن حاضر از ياول يها هران در دهيا يت شهرهايش جمعيو افزا يتوسعه کالبد

د ـ که آغاز آن از دوران رضاخان يبا بروز تحوالت جد يول. هماهنگ و متعادل برخوردار بوده
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د را به شکل ها خويدگرگون اين که . رفتنديرا پذ ييهايرات و دگرگونييشهرها به سرعت تغ ـبود 
از . نامتعادل نشان دادند يت به صورتيه جمعيرو يش بيع و افزايسر يکيزيگسترش و توسعه ف

از  يريبزرگ و جلوگ يشهرها يتيد، کاهش بار جمعيجد يشهرها يريگ گر شکليل ديدال
جمله  ک شهر، ازيگر و احداث يکديوستن روستاها به يپ. ان به شهرها بوديمهاجرت روستائ

ن اقدامات اي  هديروستا شهر پد يريگ که شکل. ر به سرعت رخ داديبود که در دهه اخ ياتفاقات
  . بود
ن يلذا در ا. ديان نمايمناسب توسعه را ب يت اتخاذ الگويکند اهم ميق تالش ين تحقيا
قرار گرفته  يمورد بررس) شهر کوهسار(شهر  يکيزين است که شکل توسعه فيبر ا يق سعيتحق
آن  يو الگو ؟کند ميت يتبع يخاص يا شکل توسعه از الگويآ هص داد کيتشخآن بتوان  يتا ط
  ؟توسعه چگونه است يت الگويريتوسعه و مد ين الگويطه ببست و رايچ

ازمند يس بودن، نيق از آنجاست که شهر کوهسار با توجه به تازه تاسين تحقيلذا ضرورت ا
ن يا ير در اسرع وقت بوده، تا با اجرامتناسب با شه يکيزيتوسعه ف يک الگويه يو ته ييشناسا

 يق باب روشنين تحقيت انجام ايو در نها. آن مشخص گردد يکيزيت توسعه فيريالگو نحوه مد
تازه  يخصوصا شهرها ـشهرها  يت توسعه کالبديدر جهت اتخاذ و هدا يران شهريمد يرا برا
ت يتواند اهم مي ها پژوهشنگونه يدرضمن ا .مناسب باز خواهد کرد يابيبه سمت الگو ـس يتاس

  .ز نشان دهدياند را ن جاد شدهيل روستا به شهر، ايند تبديکه در فرآ ييو ضرورت توجه به شهرها
  

  قياهداف تحق
س يتازه تاس يشهرها يکيزيو علل توسعه ف يکه چگونگ حاضر اين است  پژوهشهدف 
ا يکند  ميت يتبع يتوسعه شهر يروند از الگوها اين که رد، تا مشاهده شود يقرار گ يمورد بررس

ق مورد ين تحقيکه در ا. گردد ميباشد و چگونه اتخاذ  ميمناسب چه  يت الگوير؛ و در نهايخ
 يق هدف کاربردين تحقين ايهمچن. س کوهسار انتخاب شده استيمطالعه، شهر تازه تاس

ن شهر کوهسار م سازايران و تصميق مورد نظر به مديج تحقيز دارد و آنهم ارائه نتاين يگريد
ت موثر شهر کوهسار يو هدا يريگ ميکمک به تصم يق انجام شده براياز تحق يبردار جهت بهره

ار يق در اختين تحقيج اينتا ،نيبنابرا. باشد ميس ين شهر تازه تاسيا ينه توسعه کالبديدر زم
عنوان کوهسار ب ي، شهرداريم سازيموثر در تصم ياز نهادها يکيشهر کوهسار بعنوان  يشورا
ن مشاوران طرح يو اجرا، و همچن يم سازيتوسعه و نقش موثر آن در تصم يالگوها يمجر

از مطالعات  يريگ ، قرار خواهد گرفت؛ تا با بهرهيشهر يجامع شهر کوهسار بعنوان طراحان الگو
  .رديانجام گ يبهتر ريزي برنامهق روند توسعه شهر با ين تحقيا
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  سواالت پژوهش
سواالت ذهن پژوهشگر را معطوف به . شود ميسوال آغاز  يکسرينا با مطمئ يقيهر تحق

آغاز  يقاتيک پروژه تحقيانجام  يذهن محقق به مساله اقدام او برا يريمساله کرده و با درگ
 .شود مي

 الگوي توسعه کالبدي شهر کوهسار کدام است؟ )١
ران شهري آيا مديريت توسعه کالبدي شهر کوهسار بدون طرح جامع براي مدي )٢

 امکان پذير است؟
توان بدون الگو و طرح ازپيش تعيين شده توسعه فيزيکي شهر را کنترل و  ميآيا  )٣

  هدايت کرد؟
 
  پژوهش يها هيفرض

اگر روند توسعه کالبدي شهر کوهسار و تاثير به کارگيري الگوهاي موثر از  يبه طور کل
قيق خويش قرار دهيم، با توجه به ن شهر محور تحاي  هسوي مديران شهري را در نحوه توسع

  :باشد ميي تحقيق به شرح ذيل ها هاهداف تحقيق، فرضي
ميان توسعه کالبدي شهر کوهسار در سالهاي اخير با يک مدل و الگوي مشخص رابطه  )۱

 .معناداري وجود ندارد
شهر (س يتازه تاس يشهرها يتوسعه کالبد يت موثر الگويريو مد ين طرح جامع شهريب )٢

  .وجود دارد يرابطه معنا دار) هسارکو
  

  قينه تحقيشيپ
 نفر ارديليم ٩/٢به  ٢٠٠٠ن سازمان ملل در سال يجهان بر طبق تخم يت شهريجمع

با شهر يت جهان تقريدرصد از جمع ٦٠، ٢٠٣٠ن در سال اي  همشاب ينيبا تخم )٢٠٠١(د يرس
را در  ير بزرگيين تغيبنابرا. ده استيار رسيدرصد از مع ٥٠به  ٢٠٠٧اند که در سال  ن شدهينش
را بوجود  يطيمح يگر منابع و اجبارهايو د يانرژ ين، تقاضا براي، استفاده از زميوه زندگيش
ن روند رو به رشد، بوجود آمدن ين با ايبنابرا) Ascione and others 2009, 238( .آورد مي

 ـز بوده يانکه در گذشته نهمچن ـن دوره خواهد بود يس از الزامات ايد و تازه تاسيجد يشهرها
استگزاران و ين مساله خصوصا طراحان، سير با اين امر مدام مدنظر اقشار مختلف درگيو ا
  .بوده است يان شهريمجر

خ شهرهاست و با يواقع تار خ جهان دريتار«: ، معتقد استيمورخ آلمان ٤،نگلرياسوالد اشپ
  : مرحله بوده استتابع سه  يعت، تکامل شهريتوجه به رابطه انسان و طب

 يعت و رويو انکار طب يعت و سپس با نفياز طب يرينخست به شکل شهر روستا و تصو
ع يعت و رشد سريب کامل طبيدر مرحله سوم، با تخر. از آن، به شکل شهر درآمده است يگردان
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شهر فرا  يخواهد افتاد و سرانجام دوران خودکش يير قهقرايافته، به سير ييبه جهان شهر تغ
ت جهان را يدرصد جمع سهن تنها يت شهرنشيجمع يالديم ١٨قرن  يدر ابتدا. ديواهد رسخ

ک شده است و به موازات آن يدرصد نزد ٥٠که امروزه به حدود  يداد در حال ميل يتشک
ن تا يهستند؛ بنابرا ييشه روستايافته کمتر از هميتوسعه  يروستاها دست کم در کشورها

  )١١٤، ١٣٨٨ مييبردبار و ابراه( .ميابي مير را در حال تحقق نگلياشپ يويسنار اي هانداز
ان يکه به ب ين کسيا نخستين شهرساز و يکه بعمل آمده است، نخست يقاتيبنا به تحق

 ٤٨٠بود که در حدود سال » پوداموسيه«به نام  يپرداخت، شخص ينه شهرسازيدر زم ياصول
و  يان نمود که منطقيزمان خود ب يرسازشه يرا برا ين شخص اصوليا. ستيز ميالد يقبل از م

ن آن يش ساکنين آساياز لحاظ تام شتريرا ب ين شخص، شهرسازيا يشنهادياصول پ. بود يعمل
او معتقد است که . ساده مورد توجه قرار داده است ياجات روزمره به نحويه احتيو از نظر ته

 يحتاج خود را از بازارهايد مان هر محله بتواننيل شود و ساکنيتشک ييها هاز محل ديشهر، با
  .ک خود فراهم سازندينزد

. رسد مي يالدي، به قرن نوزدهم ميدانش شهرساز يش تحوالت امروزيداين دامنه پيبنابرا
 ميو عل يس مراکز تخصصياز آن و به دنبال تاس يدر اثر رونق و توسعه صنعت و مشکالت ناش

برداشته شد و  يل شهريدر حل مسا يساسا ي، گامهايل شهرسازينه مسايدر زم يو دانشگاه 
، ١٨٧٠در اواخر قرن نوزدهم و در حدود سال . دينه عنوان گردين زميدر ا يات مختلفينظر

 يگوناگون يمختلف و طرحها يهاين مورد تئوريوسته رو به رشد نهادند، در ايبزرگ پ يشهرها
طرح و  يهايتئور نين و معروفتريشده است؛ که مهمتر ارائهجهت رشد و توسعه شهرها 

باز در  يجاد فضاهايو ا ٦، اتو واگنريو رفرم شهر ٥تهيلوزيکام: شهر عبارتند از ريزي برنامه
ک يه پاترينظر«آن  يعيط طبيباغ مانند، وحدت شهر و مح يو شهرها ٧محالت، ابنزر هاوارد

ر يو سا ٩»هيگارن يه تونينظر« يشهر صنعت ٨،»ماتا يا ايه سرينظر«نوار مانند  ي، شهرها»گدس
  )٣١، ١٣٨٧عه يش( .ها هينظر
ر يکه به تاث يبه نام ارنست برگس به دنبال توجه خاص ييکاياز جامعه شناسان آمر يکي
 اي هريت شهر دارد گسترش شهر  را به صورت دايبر توسعه و تکامل جمع ييط آب و هوايشرا

کامال متداخل نشان  ايه دايرهکند و حداکثر توسعه و انبساط شهر را به صورت  ميشکل فرض 
  )٥، ١٣٥٢ساعدلو ( .دهد مي

جه عملکرد امکانات حمل و نقل و شبکه راهها در سطوح يکه در نت ييهايان دگرگونيدر جر
ا يو  يافته و به شکل شعاعيل يمناطق متحدالمرکز تعد اي هريگردد، شکل دا ميمشاهده  يشهر
  )٦٣، ١٣٨٧عه يش( .بخشد مي اي هشود و به توسعه شهر ساخت ستار ميل يتبد اي هستار

ره يو متداخل، به صورت قطاع دا اي هرياشکال دا يت گسترش شهر به جايهو ،به نظر همر
 يمتعدد از مرکز شهر آغاز شده و در طول راهها ين نحو که رشد شعاعهااي  هشود ب ميدار يپد
  )٥، ١٣٥٢ساعدلو ( .کند ميدا يبسط و توسعه پ ياصل
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 هم که چگونيابي ميتوسعه، در يو الگوها يخچه موضوع توسعه شهريرگذرا به تا يبا نگاه
. به آن توجه شده است يدر مطالعات شهر اي هن موضوع مد نظر محققان بوده و تا چه اندازاي 

است که نه در گذشته بلکه  يآن، موضوع يو کالبد يکيزيه شهرها و توسعه فيرو يگسترش ب
در . را به خود جلب کرده است يشهر مسايله مندان به ز نظر دانش پژوهان و عالقيامروزه ن

را  يو مشکالت خاص امروز مسايلبوده که  اي هگذشته روند توسعه و گسترش شهرها به گون
ه شهرها يرو ي، رشد بينيد شهر نشيکه بعد از تحوالت جد يورد در حالآ ميچندان به بار ن

ن اي  هاز جمل. ش استيروز در حال افزا ز روز بهيو مشکالت ن مسايلشدت گرفته و به تبع آن 
، يو کاهش محصوالت کشاورز ز اطراف شهرهايحاصلخ ياراض يتوان به نابود ميمشکالت 

، ينيه نشين، کمبود مسکن، حاشيمت زميش قيبدون برنامه و ضابطه شهرها، افزا يريگ شکل
  .اشاره کرد.. .ک ويتراف

ان و يدانشجو ياز سو ياريطالعات بسخ مين حال درخصوص توسعه شهر در طول تاريبا ا
هم به  يو تعداد ،شتر آنها به روند توسعه و علل آن پرداخته انديمحققان صورت گرفته که ب

ت توسعه شهر يريجهت مد يران شهريکه مد يشهر يالگوها يعني ـت توسعه يريمد يالگوها
ت يريو مد يدر طراح يرتواند کمک موث ميالگوها  ياند لذا بررس پرداخته ـازمندند يبه آن ن
  .باشد يشهر

 
  قيتحق يچهارچوب نظر

  ف شهريتعر
شهر محلي است با حدود قانوني که در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت 

به طوري که . ساختماني، اشتغال و ساير عوامل داراي سيمايي با ويژگيهاي خاص خود است
جارت، صنعت و خدمات و فعاليتهاي اداري اشتغال آن در مشاغل کسب، ت  مياکثر ساکنان دائ

و در زمينه خدمات شهري از خودکفايي نسبي برخوردارند و کانون مبادالت اجتماعي،  شتهدا
 .آيد ميار ـــاقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود به شم

  )٤، ١٣٧٢قرباني(
وجود دارد که . ..جغرافيايي وحقوقي، تعاريف مختلفي از شهر از ابعاد عددي، تاريخي، 

  :باشد ميبرخي از آنها به شرح ذيل 
گرد آمده و تراکم و انبوهي جمعيت  اي همرکزي از اجتماع نفوس که در نقط :تعريف عددي

 ٢٥٠٠بر اين اساس در بيشتر ممالک، حد جمعيت شهر . در آن از حد معيني پايين تر نباشد
  .نفر است

ز علما معتقدند که مراکزي که از قديم نام شهر به آنها اطالق شده برخي ا :تعريف تاريخي
شوند و در واقع به افتخار قدمتي که دارند، هميشه شهر باقي  مياست، به عنوان شهر شناخته 

  .مانند مي
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ي گذشته، شهرها داراي امتيازاتي بودند که در روستاها وجود ها هدر دور :تعريف حقوقي
ز شهرهاي قرون وسطايي که حق داشتند براي خود بازار داشته باشند، مانند بسياري ا. نداشت

  .در حالي که روستاها از اين امتيازات برخوردار نبودند. بپردازند  مييا به خدمات نظا
مصنوعي از خيابانها، ساختمانها، دستگاهها و بناهايي  اي هشهر منظر :تعريف جغرافيايي

  )٥، ١٣٨٧شيعه ( .سازد يماست که زندگي شهري را امکان پذير 
  
  الگو

پديد  با اين هدفالگو . ، بصورت ساده شده و کليها هالگو عبارت است از نمايش پديد
سازند و  ميي يک پديده، تمام روابطي را که موجودات بين خود برقرار ها هخاص ميآيد تا تما مي

تر شدن  سادهتمام وجوه يک واقعيت عيني به صورت تجريدي عرضه شود؛ امري که موجب 
  )٧٤، ١٣٧٣دلفوس ( .شود ميواقعيت 

مدل مهمترين ويژگيهاي دنياي واقعي را به صورتي . نمادي از واقعيت است) الگو(مدل 
کند و برداشتي است از واقعيت که براي توضيح مفاهيم و تقليل پيچيدگي  ميساده و کلي بيان 

پاپلي (رود  ميي مشخص شود به کار جهان به نحوي که قابل درک بوده و ويژگيهاي آن به راحت
  )١٣، ١٣٨٦و رجبي 

  
  توسعه کالبدي
 )ارتباطي و مسکوني، تجاري، مذهبي(و کيفي کاربريها و فضاهاي کالبدي   ميبه افزايش ک

توان توسعه فيزيکي  ميگيرد،  مييک شهر در ابعاد افقي و عمودي که در طول زمان انجام 
توسعه کالبدي شهر عبارت است از توسعه و گسترش  )٣٨، ١٣٧٠زنگي آبادي ( .اطالق نمود

  ).فيزيک شهر(شهر از لحاظ شکل و اندازه 
  

  الگوهاي توسعه شهر
ي ساخت شهري که نمايانگر شکل کالبد و فيزيک شهر ها هها و نمون عبارت است از طرح

ساس يک ها و شرايط ويژه خود، بر ا ها، سياست است و هر شهر با توجه به قابليتها و محدوديت
  .يابد ميالگوي خاص شکل گرفته و يا توسعه 

الگوي دواير متحدالمرکز، الگوي  :از جمله الگوهاي توسعه و ساخت شهري عبارتند از
، الگوي خطي يا اي هشکل، ساخت چند هست اي ه، الگوي ستار)توسعه شعاعي(قطاعي شهر

  .شهر کريدوري، الگوي شطرنجي، و بسياري از الگوهاي ديگر ساخت و شکل
 ها هين نظريارند، اما ايشهر وجود دارد بس) يالگو( نه ساختيکه در زم ييها هينظر

خاصه آنکه شهرها، چه از نظر . ک شهر باشندين ساخت ييتع يبرا يتوانند مالک عمل کامل مين
 يرويپ يا روش مشخصيک قانون يخود، از  يبعد يها هدگاه توسعيو چه از نظر د يعلت وجود
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که شهر ياد شده را داشته باشد، در حالي ياز الگوها يکي، يبسا ممکن است شهر چه .ندينما مين
ذکر شده را  يشهر يک از الگوهايچ يا هيباشد و  يگريد يهمجوار آن اساس ساختش بر مبنا

ک ياثرشان بر  يکه گاه يبه نحو. موثرند ياريده ساخت شهرها، عوامل بسيدر پد. دارا نباشد
 يها هيتوان نظر مي يبه طور کل. شده است ياز ساخت شهر يديش نوع جديدايشهر، منجر به پ

به کار  يشهر يها هصيمطالعه، جهت شناخت خص يساخت شهر را، به عنوان خطوط اصل
  . دهند ميرا نشان  يچند يها تيشکل شهر، واقع يها هيک از نظريهر . گرفت

 يباشد حاک يداريته شده پارفيپذ يارهايمع يد که پاسخگوين ديشهر از ا يشکلها يبررس
ساختار اول . دارند مياز آن است که هم ساختار خرد و هم ساختار کالن، شهر نقش مه

ن يتر ين به اساسيکند و بنابرا مين يالت و مراکز حمل و نقل را تاميبه خدمات و تسه يدسترس
ت يفيوم، کساختار د. دهد ميارائه خدمات و کاالها و تحرک پاسخ  يعني يعملکرد يازهاين
ر قرار يرا تحت تاث ييباز و مناطق روستا يبه فضاها يو دسترس يمناطق شهر يطيست محيز

به  ...سازد مين شهر و روستا را فراهم يک بيک رابطه اورگاني ين امکان برقراريدهد و بنابرا مي
نکه يبر ا ياست مبن يشواهد ارائهنه انجام داد، ين زميتوان در ا ميهر حال آنچه که 

توان  ميمناسب بوده و  يواقع يشهرها و مناطق شهر يبرا يشنهاديخرد و کالن پ يساختارها
ط يتر با استفاده کننده و مح مانهيصم اي هبا عملکرد بهتر و با رابط يجاد شهرهاييا يآنها را برا
  )٩٤، ١٣٨٣ يبراندفر( .بکار گرفت

  
  روش پژوهش
ق، يتحق يها هيرد نظر و سواالت و فرضن مقاله با توجه به اهداف مويق در ايروش تحق

از ابزار  ها هيآزمون فرض ين برايهمچن. است يدانيو م ي، اسناديفيتوص ياز روشها يبيترک
ار ما قرار خواهد داد که به يرا در اخت ييها هابزار داد اين که پرسشنامه استفاده شده است، 

محقق  پژوهشا رد آنها، اهداف يا اثبات را مورد آزمون قرار داده تا ب ها هيواسطه آن بتوان فرض
  .گردد

  
  ن اندازه نمونهييو تع يجامعه آمار

 يک حجم نمونه از جامعه آمارياز است که يبه سواالت طرح شده، ن ييپاسخگو يبرا
ن ياز ا يکي. آورند مي يرو يمختلف يمحاسبه حجم نمونه به روشها يمحققان برا. انتخاب شود

از در يا درصد مورد نيانس جامعه يکه وار يدر موارد. مورگان است جدولفنون، استفاده از 
ن جدول حداکثر يا. کردبرآورد حجم نمونه استفاده  ين جدول برايتوان از ا ميباشد، ن ارياخت

  .دهد ميتعداد نمونه را نشان 
ا را در بر داشت، لذ ينفر از کارکنان و کارشناسان شهردار ١٠٠ما  ياز آنجا که جامعه آمار

ن ين اساس از بيا نفر در نظر گرفته شد، که بر ٨٠حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 
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ع ين آنان توزيق بينمونه انتخاب و پرسشنامه تحق يبرا ينفر به صورت تصادف ٨٠، يجامعه آمار
  .شد يو جمع آور

  
  ها هل داديه و تحليتجز
  توسعه شهر يالگو يبررس )الف

ت و شکل شهر را از ياز است که وضعيشهر ن يتوسعه کالبد يگوو شناخت ال يبررس يبرا
، ها هنقش ين امر در گرو مطالعه و بررسيا. ل قرار داديه و تحليو تجز يمورد بررس يکيزيلحاظ ف
  .ان مختلف استيسال يگر، براير اسناد مرتبط ديو سا ييهوا يعکسها
، ١٣٥٦(مختلف  يسالها ييهوا يق عکسهايتوسعه شهر کوهسار، تطب يالگو يبررس يبرا
 ييروستا يطرح هاد يموجود و مطالعه و بررس يها هنقش ي، بررس)١٣٨٤و  ١٣٨٧، ١٣٦٧

وضع موجود  ين الگويياست که در تع ياز جمله اقدامات) يمانخانيچندار و قلعه سل يروستاها(
  ته استمورد استفاده قرار گرف يان آتيشهر در سال يروند توسعه کالبد ينيش بين پيو همچن

چندار و  يه روستاي، هسته اولميل انقالب اساليمستندات مذکور به ما نشان داد که تا اوا
ن نکته يح ايتوض ـ و متحدالمرکز در حال رشد بوده است يشعاع يبه صورت يمانخانيقلعه سل

ست؛ ين يشهر يمتحدالمرکز و شعاع ياس با شکل الگويشکل توسعه قابل ق اين که الزم است 
با گذشت حدود . ـ باشد ميار محدودتر از شهر يت و امکانات روستا بسيزان جمعيم که چرا
 يبا گسترش ساخت و ساز حول محور اصل يمانخانيقلعه سل ين توسعه در روستايست سال، ايب
اما . شکل گرفته است يتوسعه خط ياز حالت متحدالمرکز به سمت الگو) يعتيبلوار دکتر شر(

در حال حاضر با . دهد ميشتر با حالت متحدالمرکز ادامه يعه خود را بچندار روند توس يروستا
شتر ساخت و سازها يشهر کوهسار، ب يريگ گر و شکليکديچندار و قلعه به  ياتصال دو روستا

بلوار دکتر  يتا انتها) ره( ينيبلوار امام خم ياز ابتدا(شهر  يابان اصليلومتر خيک ٤حول 
  .شکل شهر در حال حاضر است يبرا يخط يک الگوينشانگر  نيانجام شده است و ا) يعتيشر

شهر  يان اصليشهر بعنوان شر يساز در اطراف نوار اصل ساخت و يکه تقاضا براياز آنجائ
رو به گسترش است،  ير مراکز شهرياطراف با شهر و سا يروستاها يکوهسار و شاهراه ارتباط

 يتوسعه کالبد يگر، الگويک دهه دي يبا طن روند رو به توسعه همچنان يگردد ا مي ينيش بيپ
ر توسعه يتر در طول مس ارائه خدمات گسترده ين الگو متقاضيا. ن شهر رقم زنديا يرا برا يخط

ن خدمات ينه در سطح شهر به علت فواصل بيبه  مين ارائه خدمات حمل و نقل عمويو همچن
  .ن استيساکن يشتيو مع يرفاه
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   ١٣٥٦زان توسعه روستاهای قلعه و چندار تا سال و مي شکل 
   ١٣٧٨زان توسعه روستاهای قلعه و چندار تا سال و مي شکل 

   ١٣٨٦زان توسعه شهر کوهسار تا سال و مي شکل 

  روستاهای قلعه و چندار و شهر كوهسار شکل  و ميزان توسعه: ١شكل
  

  
  
 

  
  
  
  قيتحق يها هيفرض يبررس) ب

. رفتياطالعات در قالب پرسشنامه صورت پذ يمورد نظر، گردآور يها هيفرض يجهت بررس
م يتنظ) اديز يلياد، خيکم، کم، متوسط، ز يليخ(اي  نهيسوال پنج گز ٢٠پرسشنامه مذکور در 

 يها داده ١٣٨٨ز ييدر پا ينفر از کارشناسان شهردار ٨٠ يونه آمارده که با ارائه آن به نميگرد
  .ديگرد ياز جمع آوريمورد ن
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  ١٠ييروا
  رد؟ يگ ميرد، يد اندازه بگين است که سوال واقعا آنچه را که بايانگر ايب ييروا

 يکه ابهامات آن به حداقل ممکن برسد شرط اساس يدرست با عبارات يطرح پرسشها
ل يذ يپرسشنامه از ابزارها ييمحتوا ييش روايافزا ين پژوهش برايدر ا. استپرسشنامه  ييروا

  :استفاده شده است
 ؛ن پرسشنامهيه و تدويو مطالعه روشها و نحوه ته يبررس .١
 ؛مشابه يقهايو سواالت تحق ها هو مطالعه پرسشنام يبررس .٢
اخذ نظر و  ق ويمرتبط با موضوع تحق يد و کارشناسان و مشاوران اماريمشاوره با اسات .٣

 .از آنان ييراهنما
ق يموضوع تحق يه پرسشنامه و سپس بررسينحوه ته يکه پس از مطالعه و بررس يبه طور

د و کارشناسان يکه با اخذ نظر از اسات. ديسوال طرح گرد ٢٥ق، ابتدا تعداد يتحق يها هيو فرض
 ١٠اول است و ه يا رد فرضيسوال اول درمورد اثبات  ١٠ن شد که يسوال تدو ٢٠ت يدر نها

  .ه دوم خواهد پرداختيبه اثبات و رد فرض يسوال بعد
  

  ١١ييايپا
 هب. جه به طور مکرريک نتيحصول  يا به عبارتي ؛است يريا تکرارپذيمربوط به ثبات  ييايپا

ج بدست يم در نتايت از آن استفاده کنيک جمعيکه اگر در چند زمان مختلف در  ين معناي 
ج يکسان نتايط يدر شرا) پرسشنامه( يريم و ابزار اندازه گيده نکنمشاه يآمده اختالف چندان

  .را ارائه دهد يکساني
د در يجد يها هداد يتوان با طرح مجدد پرسشنامه، اقدام به گردآور مي ييايسنجش پا يبرا

را  ييايزان پايم يد و قبليجد يها هسه داديق نمود و سپس با مقايخصوص موضوع تحق
ز بهره جست؛ که معموال ين يآمار يتوان از فرمولها و روشها مين  يهمچن. نمود يريگ اندازه
جهت  ١٢کرونباخ يق روش آلفاين تحقيکه در ا. ن امر وجود دارديا يبرا يمختلف يروشها

  .پرسشنامه، مورد استفاده قرار گرفته است يياين پاييتع
را  يشترينان بيار اطمياز معين امتيک است؛ باالترين صفر تا يب آلفا بيضر يدامنه مقدار

است،  يرفتنيرش اعتبار پذيپذ يبه باال برا ٧/٠اشاره کرده است که رقم  ١٣ينونال. کند ميجاد يا
  ١٤.رش بوده استيز مورد پذيآماردانان ن يها هنوشت يز بعضا در برخياما کمتر از مقدار فوق ن

سنجد  مي ک مفهوم رايکه  ييان پرسشهايم ين داخليانگيکرونباخ برحسب م يآلفا
 يدرون يکتر باشد، اعتبار سازگاريک نزديکرونباخ به عدد  يشود و هر قدر آلفا ميمحاسبه 

  )١٣٨٠سکاران ( .شتر استيب
ده يکرونباخ محاسبه گرد ي، آلفاSPSSق حاضر با استفاده از نرم افزار يدر پرسشنامه تحق

 ١٠(ن سواالت يآمده از ا بدست يها هج و داديه اول و نتايکه با در نظر گرفتن سواالت فرض
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  دومسال 
  اولشماره 
  ١٣٨٩ بهار

مقدار  اين که .است ٩٦/٠محاسبه شده توسط نرم افزار برابر با  يآلفا) سوال اول پرسشنامه
سواالت  ين برايهمچن. باشد ميق ين سواالت تحقيب يباال و قابل قبول ييايانگر وجود پايب

 SPSSرم افزار کرونباخ توسط ن يز آزمون آلفاين) پرسشنامه ٢٠تا  ١١سواالت (ه دوم يفرض
 ييايزان پايز نشانگر ميسطح آلفا ن اين که ، ٩٩/٠جه بدست آمده برابر است با يانجام شد که نت

  .ق استين سواالت تحقيدر ب ييباال
  

  ها هيآزمون فرض
  ه اوليآزمون فرض

 يک مدل و الگوير با ياخ يشهر کوهسار در سالها يان توسعه کالبديم :فرض موافق
  )H1.(ندارد يرمشخص رابطه معنادا
 يک مدل و الگوير با ياخ يشهر کوهسار در سالها يان توسعه کالبديم :فرض مخالف

  )H0(.دارد يمشخص رابطه معنادار
باشد؛ که پس از  ميه اول يسوال اول پرسشنامه، مربوط به فرض ١٠بدست آمده از  يها هداد

  .است ١جدول شماره  مده به شرحدست آب يخروج SPSSبه نرم افزار  ها هوارد کردن داد
 

 هاي آزمون فرضيه اول پژوهش داده: ١جدول 

N Mean Std. 
Deviation Std. Error Mean 

  
80 18.9875 8.66901 .96922 

Test Value = 22.5

 95% Confidence Interval 
of the Difference

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper
-3.624 79 .001 -3.51250 -5.4417 -1.5833

  
، ١شماره پرسشنامه به شرح جدول  يها هج بدست آمده از داديو نتا tبا توجه به آزمون 
کوچکتر است، در ) α=٠٠٥/٠(از مقدار آلفا ) P-Valu(آزمون  يدار يچون مقدار سطح معن

نا دار عدم وجود رابطه مع«محقق در خصوص  يا فرض مخالف رد شده و ادعاي H0جه فرض ينت
 ٩٩نان يب اطميبا ضر» مشخص يک الگوير با ياخ يشهر کوهسار در سالها ين توسعه کالبديب

  .شود ميد ييدرصد تا
ر ياخ يشهر کوهسار در سالها يشود که توسعه کالبد مي يريگ جهين صورت نتيدر ا
  .رفته استين شده و مشخص صورت نپذييش تعياز پ يتوسعه کالبد يک الگويبراساس 
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  دومسال 
  ولاشماره 
 ١٣٨٩ بهار

  ه دومين فرضآزمو
تازه  يشهرها يتوسعه کالبد يت موثر الگويريو مد ين طرح جامع شهريب: فرض موافق

  )H1. (وجود دارد يرابطه معنا دار) شهر کوهسار(س يتاس
تازه  يشهرها يتوسعه کالبد يت موثر الگويريو مد ين طرح جامع شهريب: فرض مخالف

  )H0( .وجود دارد يرابطه معنا دار) شهر کوهسار(س يتاس
ه ياختصاص به فرض) ٢٠تا  ١١سوال (سوال دوم پرسشنامه  ١٠بدست آمده از  يها هداد
 انجام گرفته و  spssخام توسط نرم افزار  يها هن داديل ايه و تحليتجز. ق دارنديدوم تحق

  .ارائه کرده است ها هيرا جهت آزمون فرض ٢جدول شماره  ياطالعات آمار
  

 يه دوم پژوهشهاي آزمون فرض داده: ٢جدول 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

  
80 37.2000 10.58468 1.18340 

Test Value = 22.5

 95% Confidence Interval 
of the Difference

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper
12.422 79 .000 14.70000 12.3445 17.0555

  
بدست آمده در جدول  يل آماريه و تحليج حاصله از تجزيو نتا tآزمون  با توجه به :ريتفس
کوچکتر ) α=٠٠٥/٠(از مقدار آلفا ) P-Valu(آزمون  يدار ي، چون مقدار سطح معن٢شماره 

وجود «بر  يمحقق مبن ين ادعايبنابرا. شود ميا فرض مخالف رد ي .Hجه فرض ياست، در نت
نان يبا اطم» شهر يتوسعه کالبد يت موثر الگويريمد و ين طرح جامع شهريدار ب يرابطه معن

  . گردد ميد ييدرصد تا ٩٩
  
  يريجه گينت

توسعه  يخط يک الگويخود را با  يکيزيشهر کوهسار در حال حاضر روند رو به رشد ف
ن يا. رديپذ ميشهر صورت  يکه توسعه ساخت و سازها حول محور اصل يبرد؛ به طور ميش يپ

نه است؛ ين زمين در ايسنگ يگذار هيو سرما يژه به شبکه حمل و نقل داخليازمند توجه ويامر ن
دچار  ياز خدمات شهر يريگ ن را جهت بهرهيشهر، رفت و آمد ساکن يش طوليچرا که افزا

ا ساختن يمناسب و مه يه ارائه خدمات حمل و نقل داخليامر در سا اين که کند  ميمشکل 
 هدر ده يکيزين روند توسعه فيشود ا مي ينيب شينا پضم. ر استيالزم امکان پذ يرساختهايز
از  ير و خاليبا يرهايپس از گذشت چند دهه با احداث بنا در مس يابد و حتيز ادامه ينده نيآ

به شهر  ين روستاها را در طول نوار اصليم، اياطراف داخل حر ين شهر و روستاهايسکنه ب
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م با يداخل حر يشهر کوهسار با روستاها يان اصليکه اطراف شر يبه طور. کامال اتصال دهد
  .گوناگون احاطه گردد يساخت و سازها

 يک اراضيکه روند تفک ين است که در صورتياست، ا ينيش بيگر که قابل تامل و پينکته د
را  يشهر يخط يچند دهه الگو ين روند طيابد، ايکز شهر کوهسار همچنان ادامه در شرق مر

. ل خواهد نموديجاد و به شهر تحميشهر را ا يتوسعه کالبد يالگواز  يگريبر هم زده و نوع د
  .باشد يم سازان شهريران و تصميژه مديمورد توجه و ديز باين اين که 

 يصورت گرفته مشاهده شد که شهر کوهسار تاکنون چندان از الگوها يآمار يها ليبا تحل
ت نشود و يرينانچه که مدن روند چيا. ت نکرده استيخود تبع يکيزيتوسعه ف يبرا يمشخص
خته و ين روند به شکل افسار گسيشهر اتخاذ نگردد ا يکيزيت توسعه فيريمد يبرا ييالگو

ب يه و تصويتواند ته مياز يمورد ن ياز راه کارها يکيخواهد کشاند؛  يآشفته شهر را به هر سمت
گذشت چهار با  ـن طرح يب ايه و تصويدر روند ته يکه کند ،باشد يع طرح جامع شهريسر

منجر به  ـن شهر وجود ندارد يا يبرا يشهر يا هاديس شهر هنوز طرح جامع يسال از تاس
شهر را با  يکيزيو باغات شده و توسعه ف يکشاورز يها يبا کاربر يبه اراض يجد يب هايآس
که مطالعات وضع موجود شهر کوهسار و يش خواهد برد؛ و از آنجائيک روند آشفته و دردآور پي

ان رسده، در صورت تعلل در ين طرح به پايطرح جامع شهر توسط مشاور يشنهاديپطرح 
 هجيادامه خواهد شد و نت اي هختيب طرح جامع، روند ساخت و ساز به طور افسارگسيتصو

نداشته  يگر با وضع موجود همخوانين طرح ديب طرح جامع، اين است که پس از تصويا موضوع
 يبرا يب طرح جامع شهريه و تصويع در تهياما تسر. کرد آن را دچار مشکل خواهد يو اجرا
تواند  مي ـع کرد يتسر يد دقت را فدايکه البته نبا ـس مانند شهر کوهسار يتازه تاس يشهرها
ن امر يا. شهر قرار دهد يت موثر توسعه کالبديريران جهت مديار مديرا در اخت يديابزار مف

ت موثر توسعه يريو مد  ـمثل طرح جامع  ـشهر  يتوسعه کالبد ين الگوهايک بيرابطه نزد
  .دهد ميز نشان يشهر را ن يکالبد

 يد و توسعه آن در هر کشور و شهريجد يجاد شهرهاين است که داستان ايا ييسخن نها
تواند منحصر به فرد  مين رو يکند و از ا مي ير خاص خود را طيها، مس يبه رغم همه الگوبردار

ف مهم و ياز وظا يکين يتواند مشابه رخ دهد؛ بنابرا ميالگوها  يريگ کلباشد، اما علل و نحوه ش
از نحوه و علل  يشهر، شناخت وضع موجود، آگاه ينه توسعه کالبديدر زم يران شهريمد ياصل

 يمات شهريها و تصم ريزي برنامهگوناگون در  يها توسعه، و استفاده از مطالعات و پژوهش
افت؛ و يدر ابعاد گوناگون دست  يت موثر شهريرين مهم به مداي  هينکه بتوان در سايتا ا ،است
 يختگيتواند شهر را از درهم ر مين شده ييش تعياز پ يت توسعه شهر با طرحيرينکه مديگر ايد

  .و ساختار ناهماهنگ نجات دهد
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  شنهادهاينظرات و پ
فتن محقق به ايق و اشراف يق موضوع مورد تحقيدق يبه علت بررس اي هق و مطالعيهر تحق

ه يل کرده تا در سايه و تحليو تجز يق را بررسيمورد تحق مسايل يتواند به خوب ميمورد مطالعه 
 ييتواند به تنها مين يو مطالعه مورد يبررس. ديراه کار نما ارائهل موضوع يج حاصله و تحلينتا

 يرود به علت آگاه مي ان رساند، چرا که از او انتظاريق انجام شده، به پايرسالت محقق را از تحق
خود ارائه  يشنهادهايت به موضوع در صورت وجود مشکل و مساله، با پيبدست آمده و اشراف

  .فه خود مسئول باشديدر حد وظ مسايلراهکار نموده و در حل 
 يات و دانش شخصيق و تجربيج حاصل از تحقيو نتا ها هن با در نظر گرفتن داديبنابرا

 يشنهادهايتوان پ مي ـ) شهر کوهسار(ق و مورد مطالعه يوضوع تحقل اشراف به ميبدل ـمحقق 
س يتازه تاس ير شهرهايس کوهسار و سايشهر تازه تاس يل را جهت بهبود روند توسعه کالبديذ

  .نمود ارائهمشابه 
  

 يو شهر ييروستا مسايلران آشنا به ياز مد يريبهره گ) ١
ل يت شهر را تشکيت جمعيهر که اکثرش  مين بويت ساکنيتواند در جلب حما مين امر يا
 يت افراد و گروههايدر گذشته اغلب با حاکم يين شهرهايچرا که چن. دهند موثر واقع شود مي

ت ين گروهها بر اقشار مردم جهت جلب حمايا يگذار ريزان تاثيشده و م مياداره   ميمطرح بو
با  ييناآشنا. دارد ييروستاو فرهنگ  يشه در زندگيمساله ر اين که دارد؛  ينقش موثر ميعمو

 يج قابل قبوليتواند نتا مين ياداره امور شهر مسايلبه  ييو تنها آشنا ييفرهنگ روستا مسايل
 مسايل(ک از موارد فوق ينسبت به هر  يفقدان علم و آگاه. بدست آورد يران شهريمد يرا برا
 هو علم ب. هد نمودرا دچار بحران خوا يين شهرهايدر چن يت شهريريمد) يو شهر ييروستا

د يبا فرهنگ جد ييز فرهنگ روستايمسالمت آم يستيباعث همز) شهر ‐روستا(ده ين پداي 
  .س خواهد شديدر شهر تازه تاس يشهر

  
تواند با  مي يت شهريري، مديب طرح جامع شهريه و تصويدر صورت زمان بر بودن ته) ٢

 ينيش بيپ يکيزيک طرح توسعه فيبا  شهر را يکيزياستفاده از نظر کارشناسان، اداره توسعه ف
 .رديشده، بدست گ

فقدان . کند ميدا يپ ير صعوديس يل روستا به شهر روند ساخت و ساز تا حدوديبا تبد
دالالن و بورس بازان  يبرخ ييل سودجويتواند به دل مي، شهر را يتوسعه کالبد يطرح ها

سوق دهد  يگر به هر سمتيد ک جهت خاص و عوامليرساختها در يالت و زين، وجود تسهيزم
توان تا فراهم شدن طرح  مي. را به شهر وارد خواهد ساخت يريامر صدمات جبران ناپذ اين که 

  .ت کرديريو مد ينيش بيبا مطالعه کارشناسانهوضع موجود روند توسعه را پ يجامع شهر
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  دومسال 
  اولشماره 
  ١٣٨٩ بهار

 در شهر ييات روستايبا واقع ين شهريق قوانيتطب) ٣
. انطباق ندارد ييروستا يط اقتصاديو شرا يبا شکل زندگ يارض شهرن و عوياز قوان اي هپار
ن مساله اي  هن نکته مورد توجه باشد چرا که عدم توجه بيد ايبا يب عوارض شهريدر تصو

شهر را دچار  يز توسعه کالبديت نير گذاشته و در نهاير مجاز تاثيتواند بر ساخت و ساز غ مي
  .ديمشکل نما

  
 شهر يو اقتصاد ي، اجتماعيفرهنگ مسايلگر با يد ياز شهرها يق الگو برداريتطب) ٤

است که با  ييطرحها يصرف و اجرا يبردار يس، کپيتازه تاس يک از معضالت شهرهاي
ر شهرها الگو برداشت اما يموفق سا ياز طرحها ديدرست است که با. ندارد يط شهر همسانيشرا
  .ط شهر از ابعاد گوناگون باشديبدون در نظر گرفتن شرا ين الگو برداريد اينبا

  
 ط و تسلط بر آنيا محيشناخت بهتر منطقه  يبرا GISاستفاده از ) ٥

رات حاصله را در ييتواند وضع موجود و تغ مي) GIS( ييايستم اطالعات جغرافيوجود س
از  يتواند به شناخت بهتر مين امر ين ايهمچن. نشان دهد يمقاطع مختلف در شهر به روشن

 ياريها و اجرا يساز را در تصمصمداده و آنها  ارائه يران شهريبه کارشناسان و مدمنطقه را 
ل وسعت و حجم ين است که به دليستم اين سيا يس در اجرايتازه تاس يت شهرهايمز. دينما

  .آسانتر است GISمطلوب  ياده سازياشغال شده، امکان پ يها کم بنا و بافت
  

 يو اطالع رسان يآموزش محل) ٦
و آموزش  ياطالع رسان. ستير نين امکان پذير نام و قوانييل روستا به شهر تنها با تغيتبد
از (ر حالت يش تغيريتواند روند پذ مي ينين و مقررات و فرهنگ شهرنشين نسبت به قوانيساکن

  .ل بخشديرا تسه يشهر مسايلو  ها هبرنام يو اجرا )روستا به شهر
 

 در شهر کوهسار يرق و مطالعات شهيبها دادن به تحق) ٧
 يشهرها. نه استيق و پژوهش در آن زمي، حاصل تحقيمطلوب در هر مورد ريزي برنامه
مختلف از ابعاد گوناگون  يقاتيتحق يها هق و انجام پروژيازمند مطالعه و تحقيس نيتازه تاس
آن را تواند اداره  مي، ين شهرها به علت نبود اطالعات کافيا يبرا يريم گيکه تصم چرا. هستند

  . با مشکل روبرو سازد
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  ولاشماره 
 ١٣٨٩ بهار

  منابع و ماخذ
پردازش و : تهران. ينين بحريترجمه دکتر حس. يشهر يطراح). ١٣٨٣. (لدري، هيبراند فر )١

 .يريزي شهر برنامه
شهرها به  ييو فضا يده گسترش کالبديپد). ١٣٨٨. (يميل ابراهيرا و اسماعيبردبار، حم )٢

. يت شهريريفصلنامه مد: قات تهرانيعلوم و تحق واحد دانشگاه آزاد اسالمي . روستاها يسو
 .شماره اول. سال اول

. رامونيشهر و پ يها هينظر) ١٣٨٦. (يسناجرد ين و حسن رجبيمحمدحس ي،زدي يپاپل )٣
 .انتشارات سمت: تهران

 .کاينشر ن: مشهد. يروس سهاميترجمه س. ييايجغراف يفضا). ١٣٧٤. (هيويدولفوس، اول )٤
ان نامه يپا. شهر کرمان يکيزيتوسعه ف يالگو ييل فضايتحل). ١٣٧٠. (يعل ي،آباد يزنگ )٥

 .ت مدرسيدانشگاه ترب. يانسان يايارشد جغراف يکارشناس
مرکز آموزش و پژوهش در . ياي بر شناخت مسايل شهر مقدمه). ١٣٥٢. (ساعدلو، هوشنگ )٦

 .اي ريزي منطقه برنامه
و محمود  يمحمد صائب :ترجمه. تيريق در مديتحق يروشها). ١٣٨٠. (سکاران، اوما )٧

 .يت دولتيريمرکز آموزش مد. يرازيش
دانشگاه علم و صنعت . يريزي شهر برنامه ياي بر مبان مقدمه. )١٣٨٧. (ليعه، اسماعيش )٨

 .رانيا
. يو خدمات عموم ين و مقررات شهرداريمجموعه کامل قوان). ١٣٧٢. (، فرج الهيقربان )۹

 .يانتشارات فردوس
 

10) Ascione Marco & others. (2009). Environmental driving forces of urban growth 
and development An emergy-based assessment of the city of Rome,Italy.        
Landscape and Urban Planning 93 (2009)238 –249. ( journal homepage: 
www.elsevier.com/locate/landurbplan). 

11) Gadami Mostafa & others. (2009). A Critique of the Prevailing Comprehensive  
Urban Planning Paradigm in Iran: the Need for Strategic Planning.                
Planning Theory 2009; 8; 335. ( The online version of this article can be found at: 
http://plt.sagepub.com/cgi/content/abstract/8/4/335). 

12) Permana A.S,R.Perera,S.Kumar. (2008). Understanding energy consumption 
pattern of households in different urbandevelopment forms:A comparative study 
in Bandung City,Indonesia. Energy Policy 36 (2008)4287 –4297. (journal 
homepage: www.elsevier.com/locate/enpol). 
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6 Wagnner 
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 يپاسخ ها ينان و سازگاريل اطميده نشود که دليفهم يرد ممکن است به خوبيانجام گ يشيمايپ يابيک ارزياگر 14 
ک مجموعـه  يـ ر توسـط  يک متغيکه  يوقت. ستين شوند، چيگزيگر جايد يمدل با پرسشها يکه پرسشها يمدل وقت

نـان گفتـه   ير قابل اطمير متغياين متغ م، آنگاه بهيدار در جواب داشته باشيک پاسخ پايجاد شود که يپرسش در مدل ا
کـه   يوقتـ . رديگ رها را اندازه مييا متغياي از مقوالت  مجموعه يزان ساخت پنهان تک بعديکرونباخ م يآلفا. شود مي
ک يکرونباخ  يآلفا يان فنيشودغ به ب مي کرونباخ معموال مقدار کمي يداشته باشند آلفا يچند بعد يرها ساختا داده

ــار  ــت آمــ ــر ين يتســ ــه ضــ ــت، بلکــ ــار يســ ــب اعتبــ ــا قابليــ ــاد يــ ــت اعتمــ ــازگاريــ ــت يا ســ . اســ
)11.aspx-http://farzanegi.blogfa.com/post(  

  

Archive of SIDArchive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


