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چکیده

گسترش  کالن مفهوم رشد شهری،  گونه های مختلف سه  گی ها و      در مطالعه حاضر به تدقیق در ویژ

کنده رویی شهری، و در راستای دسته بندی از انواع زیر گونه های آنها در مطالعات مختلف  شهری و پرا

کار  که همواره در متون مختلف، مشــابه هم به  برنامه ریزی شــهری و منطقه ای پرداخته شــده اســت 

رفته اند. به عبارت دیگر، هدف این مقاله، تبیین مفهومی و فضایی از واژه هایی همچون رشد شهری، 

گونه های مربوط به آن است و به دلیل تشابه و جایگزینی این  کنده رویی شهری و  گسترش شهری و پرا

مفاهیم در ادبیات جهانی، تا حد ممکن، حد و مرز هر یک از آنها و نقاط تشــابه و افتراق را شناســایی 

نمــوده و در نهایت چارچوب مفهومی مشــخصی برای شناســایی آنها ارائــه  می نماید. روش تحقیق در 

کتشــافی مبتنی بر تدقیــق در ادبیات  ایــن مطالعــه نیــز تلقیقــی از روش هــای اســنادی و روش تحلیل ا

موضــوع و تبیین تطبیقی مطالعات جهانی اســت. بر اســاس یافته های این مطالعــه، مقاله حاضر بعد 

کالن مفهوم مربوطه در حوزه ادبیات شهرســازی، در نهایت،  از رســیدن به ۱۰ الگوی مشــخص از ســه 

دسته بندی خاص این مطالعه را با تکیه بر یافته های نظری پژوهش ارائه داده است.
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مقدمه

گونه هــای مختلف رشــد شــهری  اولیــن بحث هــای مربــوط بــه 
و میــزان اثــرات طبیعــی و اجتماعی هر یــک از آنها، بــرای اولین بار 
و بیشــتر در ادبیات شهرســازی آمریکای شــمالی آغاز شــد. اما هم 
کنون، این موضوع، یکی از بحث های مهم در محافل شهرسازی  ا
اروپــا نیــز محســوب می گــردد.  بــر ایــن اســاس در ســال های اخیر، 
کنده رویی شهری۳،  گسترش شــهری۲ و پرا موضوع رشــد شهری۱، 
یکی از موضوعات مهم در ارتباط با ارزیابی و ســنجش برنامه های 
توسعه شهری در ارتباط با چگونگی حرکت به سوی توسعه پایدار 
شــهری درآمده است. به همین دلیل، شکل گیری فضایی4 و فعل 
و انفعــاالت رشــد شــهری، همــواره و بــه ویــژه در ســال های اخیــر، 
بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن مطالعــات شــهری و منطقــه ای بوده 
که  گرفته اســت  اســت. مطالعــات متعــددی در ایــن راســتا صورت 
برخی از آنها، شــکل گیری فضایی شــهرها را بدون رشــد جمعیت و 
تحــرکات اجتماعــی و برخی دیگــر به همراه موضوعــات جمعیتی و 
 Acioly and( جابه جایی هــای مربوطه، مورد بررســی قرار داده انــد
 Davidson,1996; Wang et al., 2003; Páez and Scott, 2004;
Belkina, 2007; Puliafito, 2007; Yanos, 2007; Martinuzzi-
etal, 2007; Hedblom and Soderstrom, 2008; Zhang and At-

 . )kinson, 2008; Geymen and Baz, 2008
بــا دســته بندی  نظــری مرتبــط  از مهم تریــن بحث هــای  یکــی 
کســفورد، الگو  گان آ معنی خاص "الگو" یا "گونه"5 اســت. فرهنگ واژ

را بــه معنــای "شــکل منظــم و منطقــی، نظــم و تنظیــم بخش های 
مختلــف"6، معنــی می کنــد. در این تعریــف، دو موضــوع اصلی مورد 
گرفته اســت. اولــی، عناصر موجــود در الگــو و دوم، نظم  کیــد قــرار  تا
کانــون تمرکز  که  کــم بــر عناصر مربوطــه. مانند الگوهــای فضایی  حا
آنهــا بــر نظم فضایــی و چارچوب زمانی در یک فرایند پویا۷ را شــامل 
می گــردد. بنابراین، منظــور از الگــو در ادبیات برنامه ریــزی فضایی، 
که ممکن اســت در  بیشــتر نزدیــک بــه "نظم منطقی اشــیاء"8 بــوده 
دوره هــا و توالی هــای مختلف بر اســاس ســاختار، فرایند و سیســتم 
خاصی پدید آید. بنابراین این مفهوم، قرابت خاصی با نظم در زمان 
گونه های رشد،  کولوژی منظر، منظور از  و سیستم فضایی دارد. در ا
گسســته چشــم انداز  بیشــتر چگونگــی پیکربنــدی فضایــی۹ عناصــر 
کــه می توانــد متشــکل از زمینه های مختلف هندســی باشــد  اســت 
)Cheng, 2003, 34(. در ادبیــات برنامه ریــزی فضایــی و در مناطــق 
کنده رویی شهری،  گسترش شهری و پرا شهر بنیان۱۰، رشد شهری، 
که معمــواًل در برخی از متون بــه جای هم به  اصطالحاتــی هســتند 
کــدام از آنها، اصطالحــات متفاوت و  کار مــی رونــد، ولــی در واقــع هر 
معانــی متفاوتــی را در بــر می گیرند. بر این اســاس، در ایــن مطالعه، 
ابتدا به تعاریف و ویژگی های ســه مفهوم مربوطه پرداخته و ســپس 
گونه ها و زیر گونه های مختلف هر یک از آنها، در مهم ترین مطالعات 
جهانــی تدقیــق می گــردد و در نهایــت با تکیــه بر یافته هــای نظری، 

گونه شناسی ویژه این مقاله ارائه می گردد.

گی های رشد شهری 1- تعاریف و ویژ

که بر  رشــد شــهری، فرایندی جمعیتی و فضایی را در بر می گیرد 
کانون جذب جمعیت  اســاس آن، سکونتگاه های شهری به عنوان 
کرده و در ســاختار اقتصــادی و اجتماعی مشــخص، به تغییر  عمــل 
گســترش شهرها و جمعیت مربوط به آنها منتهی می شوند  در روند 
)Bhatta et al., 2010; Luck & Wu, 2002(. هــر چنــد در بســیاری 
از مطالعات رشــد شــهر را بیشــتر به جنبــه های فضایــی آن محدود 
 Deng et al., 2009; Jantz et al., 2005; Muller et al.,( می کننــد 
Seto & Fragkias, 2005; Xian & Crane, 2005 ;2010(. ولــی عــالوه 
گونه از تغییر سکونتگاه های انسانی،  کالبدی آن، این  بر جنبه های 
تغییــر در محیط اجتماعی و فرهنگــی و طبیعی را نیز به همراه دارد. 
گونــه تغییر اراضی غیر شــهری  رشــد شــهری در بیشــتر موارد، بــه هر 
کــه در خــالل منظــر محیطــی و  بــه اراضــی شــهری تعبیــر می گــردد 
 Hepinstall et( زیرســاخت های شــهری، تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد
al., 2013,110(. از ســوی دیگر رشــد شــهری نه یک محصول، بلکه 
فرایندی است که مربوط به افزایش اهمیت انواع مختلف شهرهای 
کــز جمعیتی در  کانون هــای جــذب مرا کوچــک، بــه عنــوان  بــزرگ و 
 Muller et al.,( درون چارچــوب اقتصادی و اجتماعی خاص اســت
Deng et al., 2009 ;2010(. همچنین در بسیاری از مطالعات دیگر، 

رشــد شــهری، به تحول چشــم اندازهای پیراشــهری و روســتایی به 
کاربری هــای اراضی  گونه هــای مختلف  اشــکال شــهری آن در طول 
شــهری محــدود می گــردد )Shi et al., 2012, 425(. رشــد شــهری از 
که بر اســاس پنج مرحله خــاص اتقاق  نظــر چنــگ، فرایندی اســت 
که منجر به رشــد شــده، آغاز و در نهایت  می افتد و از سیاســت هایی 
که برآیند مراحل چهار گانه پیشین  گونه خاص رشد شهری  به الگو و 
اســت، ختــم می گردد؛ پنــج مرحله مزبــور عبارتند از؛ سیاســت های 
گونه های  کنشــگران توســعه، اقدامــات، فرایند هــا و  شــهری، نقش 
رشــد )Cheng, 2003, 20(. برخــی دیگــر از ایــن مطالعــات، فقــط بــه 
کّمی  سازی و تشریح فرایند رشد همچون رشد لکه ای، خوشه ای، و 
 Dietzel et al., 2005; Herold et al., 2003;( کتفا نموده اند کنده ا پرا

 .)Luck &Wu, 2002; Peng etal., 2010

گسترش شهری گی های  2- تعاریف و ویژ

  مــرور متــون مختلــف مرتبــط بــا ادبیــات ایــن موضــوع نشــان 
از  مشــخصی  چنــدان  تعریــف  مربوطــه،  متــون  در  کــه  می دهــد 
گســترش شهری به مفهوم خاص به عمل نیامده است. به عبارت 
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کــه معدود  دیگــر، تدقیــق در ادبیــات ایــن عرصــه نشــان می دهــد 
گســترش شــهری هماننــد  گرفتــه در ارتبــاط بــا  مطالعــات صــورت 
گســترش  گنــی و همکارانش )۲۰۰۲( در تبیین مفهوم  کاما مطالعــه 
شــهری، آن را به صورت روشــن تعریف ننموده، بلکه فقط به بیان 
گســترش شــهری و  کلــی آن در قالــب مفهــوم  گی هــای  برخــی ویژ
گســترش  کرده اند. در این مطالعه،  کنده رویــی شــهری بســنده  پرا
که در قالب  شــهری، مترادف با توسعه شــهری دانسته شده است 
گسترش لبه ای، توسعه خطی،  گونه هایی همچون توسعه درونی، 
کنده رویی شهری و پروژه های بزرگ مقیاس موجود در فراسوی  پرا
کــه ذکر آن  محدوده های شــهری، دانســته شــده اســت. همان طور 
کنده رویی شــهری به عنــوان جزئی از  رفــت، در ایــن مطالعه نیز پرا
گســترش شــهری آمــده اســت  )Camagni, 2002, 204(. همچنین 
گســترش شــهری را در ســه قالــب رشــد بیرونــی،  لیــو)۲۰۱۰( نیــز، 
گســترش لبــه ای و رشــد درونــی قــرار داده و بــر ایــن موضوع اشــاره 
گونه های  که ســایر تقســیم  بندی هــای مربوطــه در مــورد  می کنــد 
مختلــف رشــد، بــه نوعی تحت تاثیــر و با انــدک تغییــری می توانند 
.)Liu, 2010, 672( گیرنــد گونــه بــر شــمرده قــرار  در چارچــوب ســه 

کنده رویی شهری گی های پرا   3- تعاریف و ویژ

کــه از فقــدان تعریفی  کنده رویــی شــهری، مفهومــی اســت     پرا
 Johnson, 2001b; Barnes(اســت ابهــام  در  مشــخص،  و  واحــد 
et al., 2001; Wilson et al., 2003; Roca et al., 2004; Sud-
hira and Ramachandra, 2007; Angel et al., 2007 (. در متــون 
کنده رویی شــهری به عمل آمده  گونی از پرا گونا مختلــف، تعاریــف 
کنده رویــی را بــر این اســاس  کســفورد، پرا گان آ اســت. فرهنــگ واژ
کنده رویی شــامل "ناحیه وســیع پوشــیده از  که پرا تعریــف می کند 
که از طرف شــهر به طرف پیرامون آن به صورت  ساختمان هاســت 
کنده رویی  گســترش یافته اســت". به نظر اتنســمن نیز پرا ناموزون 
ســایر  از  کــه  جدیــد  توســعه های  کندگــی  "پرا از  اســت  عبــارت 
قســمت های شــهر به وســیله زمینه ای خالی۱۱ از هم جدا شده اند" 
کنده رویی شهری به  )Ottensmann, 1977(. در برخی متون، از پرا
  .)Weitz and Moore, 1998( توســعه ناپیوســته تعبیر شــده اســت
کنده رویی را، تبدیل  آژانس حمایت از محیط زیست آمریکا نیز، پرا
کاربری های غیر کشاورزی و غیر طبیعی با سرعت بیشتری  زمین به 
نســبت به رشــد جمعیت تلقــی می کنــد)Barnes et al., 2001(. به 
گونه اجماع خاصی در ارتباط با این تعاریف  نظر جانســون۱۲، هیچ 
بــه وجــود نیامــده اســت )Johnson, 2001(. همچنین ویلســون بر 
کنده رویی شهری، بیشتر توصیف شده است  که پرا این باور است 
گونه  گردد )Wilson et al., 2003(. بدین ترتیب، هر  تا اینکه تعریف 
که بدون طی فرایند  توســعه بدون برنامه و بدون الگوی مشــخص 
کنده رویی  مشــخص صــورت می گیرد را، می تــوان تحت عنــوان پرا
کنده رویی شــهری  شــهری قلمــداد نمود. در یــک تعریف دیگر، پرا
کمتر در بیرون از هســته مرکزی  مترادف با دارا بودن رشــد فشــرده 
که از رشد جمعیت شــهری پیشی می گیرد و تاثیرات  شــهرها است 
Bhat-  ( نامطلوبی بر پایداری محیطی و انسانی، بر جای می گذارد

گالســتر و همکارانش نیز در سال۲۰۰۱، از وجود ابهام   .)ta, 2010, 9
کــرده و آن را به  کنده رویی شــهری انتقاد  مفهومــی در ارتباط با پرا
کنده رویی شــهری، نســبت  وجود "بیابان معنایی" در ارتباط با پرا
کنده رویی شــهری، یک یا تلفیقی از  می دهنــد. در این مطالعه، پرا
کنده  رویی، الگوی مشــخصی از  مفاهیم زیر را در بر می گیرد: )۱( پرا
کنــده  رویی، فرایندی از آماده ســازی  کاربــری اراضی اســت، )۲( پرا
کنــده  رویــی، ســبب نوعــی از سیســتم خاص  زمیــن اســت، )۳( پرا
کاربری  کنده  رویــی، نتیجه سیســتم  کاربــری اراضــی اســت، )4( پرا
اراضــی اســت. همچنیــن آنان در مطالعــه خود به این نکته اشــاره 
کنده  رویــی، هم به عنوان اســم )شــرایط( و هم به  کــه پرا می کننــد 
 .)Galster et al., 2001( می تواند ظهور نماید )عنــوان فعل )فرایند
کنده رویــی شــهری را، بــه نوعــی از  در برخــی از مطالعــات نیــز پرا
که  ســاخت و ســاز لکــه لکــه و اتفاقی تجــاری و مســکونی و صنعتی 
کنار جاده هــای اصلی حد فاصل بین شــهرهای اصلی  بــه ویــژه در 
موجــود اســت، قلمــداد می نماینــد. بدین ترتیــب این پدیــده، در 
که نه مناســب برای توســعه شهری و  قســمت هایی اتفاق می افتد 

 .)Rahman et al., 2008( کشاورزی هستند نه مناسب برای 

الگوهــای رشــد  نظــری و فضایــی  کاوی  وا  -4
کنده رویی شهری شهری، گسترش شهری و پرا

4-1- تبیین تطبیقی مطالعات رشد شهری
ریشــه های اصلی مدل ها و الگوهای رشــد شهری، در مدل ها و 
الگوهای تفرق جنگل ها است که بیشتر بوسیله ریتر و همکارانش۱۳ 
کــه تفرق اراضی جنگلی را در قالــب پنج طبقه اصلی  توســعه یافته 
دســته بندی نموده انــد: داخلی۱4، لبــه ای۱5، حفــره دار۱6، انتقالی۱۷ 
گی هــای دســته بندی تفرق  کــه تمامی ویژ و وصلــه ای۱8. هــر چنــد 
گونه هــای رشــد شــهری پیونــد داد، ولی  جنگل هــا را نمی تــوان بــا 
یکــی از ایــن ابعــاد را می توان در ارتباط با رشــد شــهری مد نظر قرار 
که همان ســهم اراضی جنگلی )Pf (۱۹ اســت. همچنین در این  داد 
باره بنگویگو و همکارانش۲۰، رشــد شــهری را به عنوان فرایند رشــد 
گریخته۲۱ بر پایه رشد جمعیت در شهر تل آویو مورد بحث  جسته و 
قــرار می دهند. به عبارت دیگر به نظر آنان رشــد شــهری، فرایندی 
کــه محرک و علت  گریخته اســت  گام و تدریجــی و جســته و  گام بــه 
اصلی پیدایش آن، رشــد جمعیت و نیاز به مناطق اســکان جدید 

.)Cheng, 2003, 34( است

4-1-1-  شای )2012( 
  در ارتباط با الگوهای رشــد شــهری، شــای )۲۰۱۲(، مطالعه ای 
گونه اصلی رشد  که بر اســاس آن رشــد شهری را در سه  انجام داده 
گســترش لبه ای و رشــد درونی، دسته بندی نموده است.  بیرونی، 
که  در ایــن مطالعــه، رشــد درونــی خــود دارای چهار زیرگونه اســت 
کّمی ســازی  در تصویــر ۱ نشــان داده شــده اســت. جهــت تعییــن و 
 ۲۲)LEI( گونه های رشد شهری، شای، شاخص گسترش چشم انداز
که ایــن روش  را بــه عنــوان مبنــای اصلــی قــرار می دهــد. هــر چنــد 
گونه رشــد بیرونی، لبه ای  و درونی  ممکن اســت به تشــخیص سه 
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گردد؛ ولی تمامی قســمت های  )i,ii,iii( بر اســاس تصویر ۱ منتهی 
 )LEI(اینگونــه شــناخت، بســتگی به شــاخص توســعه چشــم انداز

 .)Shi et al., 2012, 425-426( پیدا می کند

4-1-2- هرولد و همکاران )2005( 
در یکی از مهم ترین مطالعات مربوط به ادبیات رشــد شــهری، 
هرولــد و همکارانــش۲۳)۲۰۰5(، فراینــد رشــد شــهری را تــا حدودی 
نزدیــک بــه مطالعــه دیتــزل در نظــر می گیرنــد. بــر اســاس مطالعــه 
هرولــد، رشــد شــهری دارای چهــار مرحلــه اصلی اســت. در مرحله 
اول، فرایند رشد شهری حیات خود را از هسته شهری اولیه شروع 
می کند و بر اســاس فرایند پخشــایش و انتشار، دگردیسی به اطراف 
و رخنه به پیرامون صورت می پذیرد. بعد از ادامه روند مربوطه و با 
کم  ازدیاد رخنه به پیرامون،  به تدریج لکه های توسعه شهری مترا
تر شــده و به هم پیوســتگی آنها بیشتر می شــود؛ از میزان لکه های 
کاســته شــده و لکه های بزرگ  تر شــکل می گیــرد. هرولد این  منفرد 
مرحلــه را تحت عنوان "مرحله به هم پیوســتگی تدریجی لکه های 
منفــرد"، نام  گــذاری می کند. ســپس این فرایند مجدداً تکرار شــده 
و لکه های متصل شــده، به عنوان هســته جدید، دوباره لکه های 

گونه رشد شهری و نحوه تشخیص آن از نظر شای. تصویر 1- طبقه بندی شش نوع فضایی از سه 
)Shi et al., 2012 ماخذ: )تلخیص و استنتاج از

تصویر 2- چارچوب ترتیبی و مراحل رشد شهری بر اساس مطالعه هرولد و همکاران.
)Herold et al., 2005, 4-5( :ماخذ

 Herold et al.,( تولیــد می نماینــد  بــاز  و  تولیــد  را  منفــرد دیگــری 
2005(. بــر اســاس چارچوب فضایی مربوطــه، برخی از بخش های 
کم و اشــباع ممکن اســت از مرحله  شــهری قبل از مرحله نهایی ترا
کننــد، بنابرایــن نباید آنهــا را به عنــوان تجلی  کنده رویــی عبــور  پرا

 .)Bhatta, 2010,15( گرفت کنده رویی در نظر  پرا

4-1-3- فورمن )1995( 
فورمــن۲4 )۱۹۹5(، مهم ترین مطالعه رشــد شــهری را در ارتباط 
بــا تحلیــل منظــر منطقــه ای شــهر انجــام داده اســت. بــر اســاس 
مطالعه وی، رشــد شــهری می تواند در ارتباط با فرایند شکل گیری 
کــه این دو فرایند تا حدودی مشــابه  گردد. هر چند  منظــر تعریــف 
هســتند، ولی رشــد شهری با رشدی از پرســپکتیو لکه های شهری 
کــه فراینــد شــکل گیری منظر، بــا نوعی  تعریــف می شــود، در حالــی 
تفــرق زمینه ای غیرشــهری تعریف شــده و بر این اســاس شــناخته 
که منظر شــهری  گفت  می شــود. به عبارت دیگر، به نوعی می توان 
و رشد شهری، هر دو چشم  انداز محیط ساخته شده را دستخوش 
کندگی و دانه بندی اراضی  تغییر می ســازند، ولی رشــد شــهری، پرا
کندگی و  شــهری و محیط ســاخته شــده بوده و منظــر شــهری، پرا
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گونه ها از نظر فورمن. گونه های رشد شهری به همراه منطق هریک از  تصویر 3- طبقه بندی 
)Forman,1995 ماخذ: )تلخیص و استنتاج از

دانه بنــدی اراضی غیر شــهری و زمینه ای خالــی و محیط طبیعی را 
که همواره  در بر می گیرد )Forman ,1995(. فورمن در مطالعه خود 
کثر صاحب نظران این حوزه بوده است،  بعد از وی مورد استفاده ا
گونــه اصلــی  گونه هــای رشــد شــهری را در قالــب ســه  طبقه بنــدی 
توســعه ی بیرونی، توسعه ی لبه ای و توســعه ی درونی انجام داده 
که زیر گونه های ســه  اســت. خالء اصلی مطالعه فورمن این اســت 
گونــه ی اصلــی را مشــخص ننمــوده و ایــن امــر باعــث تشــتت آراء و 
گردیده است. طبقه  بندی های مختلف در بسیاری از متون دیگر 

4-1-4-ویلسون و همکاران )2003( 
ویلسون۲5 و همکارانش )۲۰۰۳(، در یکی از مهم ترین مطالعات 
در حوزه ادبیات رشــد شــهری، ســه قســم از رشد شــهری را تعریف 
کرده اند. توسعه ی درونی۲6، گسترش شهری و توسعه ی بیرونی۲۷. 
در این تقســیم  بندی، نوع رابطه و یا فاصله از توســعه های شهری 
موجــود، عامــل مهمــی در نام  گــذاری و طبقه بنــدی رشــد شــهری 
اســت. توســعه درونی در این تقســیم بندی شــامل قطعــات خالی 
که در حال تبدیل به اراضی شــهری بوده و حداقل بوســیله  اســت 
4۰ درصــد از قطعــات شــهری، احاطــه شــده باشــد. همچنین این 
که  کوچکی تلقی شــود  مفهــوم می توانــد بــه عنــوان رشــد قطعــات 
 Wilson et al., 2003,( توســط اراضی شهری، احاطه شده باشــند
گسترش شهری نیز شامل اراضی و قطعات و محدوده های   .)277
کامل توسعه نیافته اند به طوری  که هنوز به صورت  خالی می شود 
که مجموع قطعات خالی از 4۰ درصد اراضی توســعه یافته و بافت 
گســترش شــهری در ایــن  موجــود تجــاوز نکنــد. بــه عبــارت دیگــر، 
که مجمــوع اراضی خالــی در آن از  مطالعــه بافتــی را در بــر می گیــرد 
گسترش  کمتر باشد. این نوع توسعه، نمایانگر  4۰ درصد اراضی پر 
شــهری را در قطعات موجود بیانگر اســت. رشــد بیرونی نیز شــامل 
کــه در آن دگردیســی و تغییــر تدریجی  نوعــی از رشــد شــهری اســت 

که  کــرده اتفاق می افتــد، به طوری  از اراضــی خالی به اراضی رشــد 
کنونی انجام  ایــن اتفــاق در فراســوی بافت موجــود و توســعه های 

.)Wilson et al., 2003( می پذیرد
 ایــن نــوع از توســعه شــهری، در فراســوی حریــم شــهر۲8 اتفــاق 
می افتــد )Heimlich and Anderson, 2001(. رشــد بیرونــی معمواًل 
در یکی از ســه شــکل زیر خود را نمایان می ســازد: حالت ایزوله ای 
 Wilson et( شــکل، شــاخه های خطــی و شــاخه های خوشــه ای 
یــا چنــد قطعــه  یــک  نیــز بوســیله  al., 2003, 277(. رشــد ایزولــه 
کــه دارای فواصلی از اراضی شــهری  غیر شــهری مشــخص می گردد 
موجــود هســتند. مشــخصه اصلی اینگونه از رشــد شــامل واحدها 
و  خالــی  اراضــی  توســط  کــه  اســت  جدیــدی  ســاختمان های  و 
غیر شــهری محاط شــده و ایزوله شــده اند. فورمن، اینگونه از رشد  
که در پهنه ســرزمینی  را بــه مثابــه حفره هــای ســکونتی ۲۹می دانــد 
گونه خطی رشــد نیز شــامل نوع ویژه ای از رشــد  شــکل می گیرند.  
کریدورها و همچنین  که همانند جاده های جدید و  شــهری اســت 
کــه توســط اراضی غیر شــهری محاط  توســعه های جدیــد خطــی را 
شده و در فاصله مشخصی از اراضی شهری موجود هستند را در بر 
می گیرد. در این زمینه فورمن دو فرایند و مرحله شکل گیری اراضی 
گونــه خطی رشــد حاصل می شــود را اشــاره می کند:  کــه طــی آن  را 
حالــت اول معمــواًل بــه شــکل تکه تکه۳۰ و منقســم خطی را نشــان 
که از عرض تقریبًا مســاوی در توســعه برخوردار هســتند  مــی دهــد 
که به صــورت قطعات  و دومیــن حالــت بیشــتر بیانگر تفرقی اســت 
کوچک و زمینه ای شــهری منفرد  کوچک در قالب ســکونتگاه های 
گونه دیگر  دیده می شــود. در برخی مواقــع، حالت تفرق به صورت 
گونه خوشــه ای۳۱ موســوم اســت نیز، بروز می کند.  که تحت عنوان 
گونــه ی متفاوت از رشــد شــهری  حالــت خوشــه ای، نــوع جدیــد و 
که نه حالت خطی و نه حالت جدا شده ایزوله ای است ولی  است 
گونه  گروهی و خوشه ای به خود دارد. این  در عوض، بیشتر حالت 

گونه   شناسی فضایی الگوهای رشد در مناطق شهر بنیان 
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کم است. در  از رشــد شهری، دارای الگوی توسعه ای فشرده و مترا
گســترش شــهری از  گونــه توســعه درون زا و  مطالعــه ی ویلســون، دو 
کوچک  تر حاصل می گــردد. یعنی تغییراتی  گونه های  تبدیل ســایر 
گونه ی رشــد تبدیل به  گونه رشــد حاصــل بیاید تا آن  بایــد در یک 

  .)Wilson et al., 2003, 277( گردد گونه دیگر رشد شهری 

4-1-5-دیتزل )2005( 
همچنیــن دیتــزل۳۲ )۲۰۰5(، یکــی دیگــر از مهم تریــن مطالعات 
گرفتــه در ارتبــاط با الگوهای رشــد شــهری را صــورت داده  صــورت 
اســت. وی و همکارانــش، فراینــد رشــد شــهری را به عنــوان فرایند 

نوســان زمانــی عمومــی بیــن مراحل انتشــار تــا انعقــاد )ترکیــب( بر 
پایــه تئوری رشــد شــهری تعریف می کنند. بر اســاس ایــن مطالعه، 
رشــد شــهری دارای دو فرایند مشــخص اســت.  پخش۳۳ و ترکیب. 
کدام از دو فرایند مزبور بر اســاس یک الگوی هماهنگ حاصل  هــر 
می آیــد. بــه نظــر وی تکامــل تدریجــی نواحــی شــهری، در حیــن 
نوســان بیــن پخش تــا ترکیب به صــورت تدریجی اتفــاق می افتد و 
گســترش هســته شــهری آغــاز می گردد  همواره این روند با بســط و 
)Liu, 2010, 680(. به عبارت دیگر، بر اســاس مطالعه دیتزل، رشد 
که از آغاز فرایند توسعه شهری  شــهری دارای فرایند پویایی اســت 
و پخــش بــه اطــراف و انتشــار آن شروع شــده و بعد از دگردیســی به 
گونه های  که ممکن اســت در ایــن مرحله  اطــراف و مرحله انتشــار 
گونه  مختلف رشــد شــهری را داشــته باشــد به ســوی شــکل گیری 
گونه اصلی را  گونه های مجزا از هم پیش می رود و  نهایــی و ترکیــب 

در طی مرحله پایانی شکل می دهد. 

گسترش شهری 4-2-  تبیین تطبیقی مطالعات 
گنی و همکاران )2002(  کاما  -1-2-4

گنــی و همکارانــش )۲۰۰۲(، مهم تریــن مطالعــه مرتبــط با  کاما   
گنی و همکارانش  کاما گسترش شهری را انجام داده اند.  الگوهای 
گســترش  در مطالعــه ای در ارتبــاط با تاثیرات اجتماعی و محیطی 
گســترش حدی  گونــه توســعه درونــی،  شــهری آن را در قالــب پنــج 
کنده رویی شــهری و پروژه های بزرگ  )لبــه  ای(، توســعه خطــی، پرا
لحــاظ،  ایــن  از  بتــوان  تقســیم بندی می کننــد. شــاید  مقیــاس۳4 
گســترش  الگوهــای  متنوع تریــن  دارای  را  گنــی  کاما مطالعــه ی 
کنده رویی شــهری  گنی پرا کاما شــهری دانســت. در این مطالعــه، 
گونه مســتقل از ســایر زیر گونه هــای مربوطه مجزا  را بــه عنوان یک 
گسترش  گونه های  گونه مستقل به عنوان یکی از  نموده و در قالب 
شهری آورده است. در این مطالعه، توسعه لبه ای و توسعه خطی 
گانه ای  گونه جدا کنده رویی شهری بلکه به عنوان  نه به عنوان پرا
گســترش شهری آمده است. همچنین پروژه های بزرگ مقیاس  از 
کنده رویــی شــهری  هرچنــد در برخــی از متــون بــه عنــوان علــل پرا
گونه  تلقــی شــده اند، ولــی دراین مطالعــه، به دلیــل اینکــه در این 
کنترل رشــد هر چند در مقیاســی محدود  از توســعه های شــهری، 
در فراســوی محدوده های شــهری حکمفرماست، لذا با استناد به 
گنی  کاما وجــود مدیریت رشــد در درون پروژه های بــزرگ مقیاس، 
کنده رویی شــهری  گونــه ای مســتقل از پرا گونــه را بــه عنــوان  ایــن 

 .) Camagni, 2002, 204( ح می نماید مطر

4-2-2- لیو )2010( 
گســترش  لیــو)۲۰۱۰(، یکی دیگر از مطالعات مربوط به الگوهای 
شــهری را انجام داده اســت. وی دراین مطالعه بــه تاثیر از مطالعه 
گســترش  گســترش شــهری را در ســه قالــب رشــد بیرونــی،  فورمــن 
کــه فورمن  لبــه ای و رشــد درونــی قــرار داده اســت. بــا ایــن تفــاوت 
)۱۹۹5(، مطالعه خود را در ارتباط با رشــد شــهری، ولی لیو)۲۰۱۰(، 
ح نموده است.  گسترش شهری مطر همین موضوع را در ارتباط با 
این موضوع نشان دهنده ی یکی از عمیق ترین اختالفات در مورد 

گونه های مختلف رشد شهری. کلی از  گرام شماتیک و  تصویر 4- دیا
)Bhatta, 2010,11( :ماخذ

گونه هــا و زیر گونه هــا رشــد شــهری بــه همراه منطــق تغییــر هریک از  تصویــر5- طبقه بنــدی 
گونه ها از نظر ویلسون.

)Wilson, 2003 ماخذ: )تلخیص و استنتاج از
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گونه ها در مطالعه لیو و همکاران. گسترش  شهری به همراه تعریف هریک از  گونه های  تصویر۷- 
)Liu, 2010, 673 ماخذ: )تلخیص و استنتاج از

عدم وجود وحدت رویه مشترک در مورد توافق در مورد سه مفهوم 
کنده رویــی شــهری اســت. بر  گســترش شــهری، رشــد شــهری و پرا
گنــی و همکارانش برای  کاما ایــن اســاس و نزدیک بــه طبقه بندی 
گونه مختلف قائل شــده اند: رشــد درونی،  گســترش شــهری، ســه 

.)Liu, 2010, 672( گسترش بیرونی گسترش لبه ای و 

کنده رویی شهری 4-3-  تبیین تطبیقی  مطالعات پرا
عنــوان  بــه  مختلفــی  توســعه  الگوهــای  مختلــف،  متــون  در    
کم پایین توسعه  کنده رویی شهری قلمداد شده است همانند ترا پرا
 ،)USGAO, 1999( توسعه های تصادفی و اتفاقی ،)ک وود۳5، ۱۹۹۹ )ال
توسعه مسکونی با مساحت باال برای قطعات تک خانواری )پوپن۳6، 
کاربری هایی با اراضی  ۱۹۷۹(، رشــد شــعاعی منقطع )میلز۳۷، ۱۹8۰(، 
دارای شــکل منفــرد یا مجــزا از بافت اصلی )ســرورو۳8، ۱۹۹۱(، توســعه 
ک4۰، ۱۹۹6(،  تجاری وسیع )داونز۳۹، ۱۹۹۹(، توسعه تجاری نواری )بال
کــه در آن تصــرف زمین، به تدریــج افزایش  توســعه شــهری پیرامونی 
می یابــد )رکا4۱، ۲۰۰4( و توســعه غیر فشــرده )گــوردن و ریچاردســون4۲، 
۱۹۹۷( و ســایر الگوهایی از این قبیل )Bhatta, 2010,12(. دربســیاری 
کنده رویی  که تحت عنوان پرا از مواقع، الگوی خاصی از رشد شهری 
شــهری شناخته شــده، در برخــی مطالعــات دیگــر، جــزء الگوهــای 
کنده رویی نیامده اســت و به عنوان الگوی دیگر خارج از آن فرض  پرا

کنده رویی نمی تواند بر اساس مفهوم ساده  شــده اســت. بنابراین پرا
گردد. بر این اساس،  کاربری های شهری تعریف  یک تغییر زمین4۳ به 
کنده رویی شهری باید به طور مجزا از مدل های رشد شهری مورد  پرا

 .)Bhatta, 2010,12( بررسی و تفسیرقرار گیرد

کالرک )1965(  4-3-1- هاروی و 
کنده رویی شهری  کالرک44 )۱۹65( نیز سه شکل از پرا هاروی و 
کــم پاییــن،  کرده  انــد؛ اول: توســعه ای پیوســته بــا ترا را مشــخص 
کنده رویی شــهری و ســوم: توســعه جهشی  دوم: توســعه نواری پرا
کنده رویــی )Bhatta, 2010,12(. ایــن نــوع  گــره پرا گــره  یــا توســعه 
گســترش  طبقه بندی را ویلســون به نوعی جزء طبقه بندی الگوی 
گســترش شــهری  کــه انواع الگوهای  شــهری قــرار می دهــد؛ جایی 
را تحــت عنوان هــای مختلفــی همچــون توســعه نــواری و توســعه 

خوشه ای بر می  شمارد.

4-3-2- آنجل )200۷( 
آنجـــــل)۲۰۰۷(، یکـــــی دیگـــــر از مهم تریـــــن طبقه بندی هـــــای 
کنده رویی شـــــهری را در قالب پنج دســـــته اصلی تقسیم بندی  پرا
کنده، توسعه نواری، حاشیه  که عبارتند از؛ توسعه پرا نموده است 
شهری، هسته شهری ثانویه و هسته اصلی شهر. در این مطالعه، 

گنی و همکاران. کاما گونه ها در مطالعه  گسترش شهری،تعاریف و منطق فضایی هریک از  گونه های  تصویر6- 
)Camagani, 2002 ماخذ: )تلخیص و استنتاج از

گونه   شناسی فضایی الگوهای رشد در مناطق شهر بنیان 
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گنی و همکارانش )۲۰۰۲(، توسعه  کاما آنجل برخالف تقسیم بندی 
کنده رویی شهری قلمداد نموده است.  نواری را زیر مجموعه ی پرا
که پیش  تر نیز اشـــــاره شـــــد، رشـــــد خطی  همچنین همان طوری 
در برخی از متـــــون مانند طبقه بندی ویلســـــون )۲۰۰۳(، در قالب 
مفهوم رشد شهری دسته بندی شده است. این موضوع، اهمیت 
کننده  که خطوط قرمـــــز و جدا پرداختـــــن به دســـــته بندی ویژه را 
زیر گونه هـــــای مختلـــــف را در مفاهیم مربوطه عیان ســـــازد، بیش 
از پیش روشـــــن می ســـــازد. آنجل در هر یـــــک از طبقه بندی های 
کنده رویی معرفی  مربوطه، شـــــاخصه هایی را برای اندازه گیری پرا
می نماید. وی در این مطالعه، آستانه هایی را برای شناخت الگوی 
کنده رویی شـــــهری از سایر الگوهای مشـــــابه معرفی می نماید  پرا
و همچنین تفســـــیر نتایج بدســـــت آمده بر اســـــاس شاخصه های 
 .)Angel, 2007, 3( بدســـــت آمده نیز تا حدودی مشـــــکل اســـــت
تصویر 8، متریک ها و تعاریف مربوط به هر یک را در مطالعه آنجل 

و همکارانش نشان می دهد. 

4-3-3- اوینگ )2008( 
کنده رویی  که مهم ترین مطالعات مربوط به پرا اوینگ )۲۰۰8(، 
کنده رویی شــهری را در  شــهری را انجــام داده اســت، الگوهــای پرا
کــم، توســعه خطی،  کــم  قالــب چهــار زیر گونــه اصلــی توســعه بــا ترا
کنــده، تقســیم بندی می نمایــد.  گــره ای و توســعه پرا گــره  توســعه 
اوینــگ، الگوهــای مربوطــه را بر اســاس مرور و خالصــه ۲8 مطالعه 
کنده رویی شــهری به ســرانجام رسانده است. وی در  مربوط به پرا
کنده رویی شــهری را بــه عنوان مترادف و نزدیک  مطالعه خود، پرا
کالنشــهری بر اســاس رشــد جمعیت  گســترش طبیعــی مناطق  بــا 
کنده رویی شــهری را به عنوان  کــه پرا کــرده اســت و هر چند  فــرض 
کرده، ولی در مجمــوع اینگونه از  کاربــری اراضی غیر مناســب فرض 
کنده، جهشی  رشد شهری، دارای  مفاهیمی نزدیک به توسعه  پرا
کــم پاییــن  و تکــه تکــه، توســعه خطــی و توســعه ای پیوســته بــا ترا
کنده رویی  کارشناسان و مطالعه کنندگان پرا است. به نظر اوینگ، 

کشــیده اند  کــه دیده  اند، به تصویر  شــهری، این مســئله را آن طور 
کــه واقعــًا وجــود دارد. بــه عبــارت دیگــر، اول  و نــه بــه آن صورتــی 
کنده رویــی در یک منطقه  پیــش  داوری در ارتباط با شناســایی پرا
گی هــای آن منطقــه به عنــوان مختصات  گرفتــه و بعــد ویژ صــورت 
کــه اول  کنده  رویــی، تحلیــل و تبییــن شــده اســت. در حالــی  پرا
کــه آیا پدیده  بایــد شــناخت جامعــی از ایــن پدیده به دســت بیاید 
کنده رویی اســت یــا نه و بعد از ایجــاد یقین، به تدقیق  مربوطــه پرا
گی های آن پرداخت. از نظر اوینگ، مهم ترین  در مشخصات و ویژ
اساســی  مســئله  دو  شــهری  کنده رویــی  پرا دســته بندی  مشــکل 

.)Ewing, 2008, 519( مربوط به آن است
کنده  رویــی، دارای درجــات مختلفی اســت.  نخســت اینکــه پرا
کنــده و توســعه ی چنــد مرکــزی45،  حــد فاصــل بیــن توســعه ی پرا
کز به  که تعداد مرا نمونــه خوبی برای این منظور اســت. به طــوری 
کاهش یافته  تدریــج در توســعه ی چند مرکــزی متوقــف می شــود و 
کنده رویــی آغــاز می گــردد. بر اســاس مطالعه هاینز46 از ســوی  و پرا
کالنشهری  که توســعه مناطق  دیگر، توســعه ی چند مرکزی، زمانی 
در فراســوی یک اندازه معین رشــد می کند، از توســعه ی فشــرده و 
گوردن و همکارانش4۷،  کاراتر اســت. بر اســاس مطالعه  تک مرکزی 
کاربــری اراضــی  توســعه ی چنــد مرکــزی، بــه دلیــل خوشــه بندی 
گروه هــای مختلــف، از طوالنــی شــدن ســفرهای درون شــهری  در 
کم و ایجاد توســعه ی تک مرکزی، جلوگیری  علیرغم جلوگیری از ترا
گره ای  گره  بــه عمــل می آورد. همچنیــن حد فاصل بین توســعه ی 
کاماًل روشــن نیســت. بر اســاس مطالعه  و توســعه ی ناپیوســته48، 
گــره ای بــه طور طبیعی بر اســاس  گــره  کالرک، توســعه ی  هــاروی و 
گی هــای خــاص زمیــن حــادث می گــردد. اجتماعــات جدید به  ویژ
تدریج در بیرون از محدوده های شهری به دلیل وجود هزینه های 
گذار، بر اساس مطالعه اهلز  متوســط آن پدید می آید. در این دوره 
کم  کاربری هایی با ترا و پینــز4۹، برخی از محدوده ها بــه امید ایجاد 
کاربری های تجاری در آنهــا، به صورت زمینه ای بال  بــاال و یــا ایجاد 
گره  اســتفاده حفظ می گردد. بر اساس مطالعه برسالو5۰، توسعه ی 

کنده رویی شهری  در مطالعه آنجل و همکاران.  گونه اصلی پرا تصویر 8-  پنج 
  )Angel,2007( :ماخذ
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کارآمد محسوب شده و بستگی به این امر دارد  گره ای، توسعه ای نا
گذاشــته خواهد شد.  کنار  که در طول جریان توســعه ،چقدر زمین 
گر خط  که ا اوینــگ در مطالعــه خــود به این موضوع اشــاره می کند 
کنده رویی شهری و ســایر الگوهای توسعه شهری  روشــنی بین پرا
گردد، باز شــاید به عنوان موضوع مناقشات مختلف درآید  ترســیم 
که ترســیم چنین خط روشنی،  ولی آنچه روشــن اســت این اســت 
بایــد بــه تحلیل اثــرات هر یک از اشــکال توســعه ی شــهری موکول 
که آن را مطلوب  گردد. به عبارت دیگر، اثرات الگوی توســعه اســت 
یــا نامناســب جلــوه می دهــد و الگوهــای توســعه، بــه تنهایی نمی 
Ew-  ( کافی بــرای تصمیم گیــری قطعی تلقی شــوند تواننــد عامــل 
کنده رویــی شــهری، دارای ابعــاد  ing, 2008, 520(. دوم اینکــه پرا
که در درون یک ســاختار واحد تفســیر می شوند.  مختلفی5۱ اســت 
که  همچنیــن در برخــی اوقات این موضوع در قالب مدیریت رشــد 
ح  کاربری اراضی و زمان تفسیر می شود، مطر کم،  در ســه مقوله ترا
کنده رویی نیز  می گــردد و این ســه مقوله می توانند در ارتبــاط با پرا
کنده رویی  که پرا ح باشــند. از سوی دیگر، یکی از ابعاد مهمی  مطر
را از ســایر الگوهــای توســعه ی شــهری جــدا می ســازد، دسترســی 
کاربری هــای اراضــی شــهری موجــود در آن، نســبت بــه  ضعیــف5۲ 
کاربری ها است. ضعف دسترسی عمدتًا به دلیل نبود توسعه  سایر 

کاربری های اراضی مختلط می تواند باشد.  مرکزگرا و عدم وجود 

گونه شناسی فضایی و چارچوب مفهومی   -5
الگوهــای رشــد؛ ارائــه الگــوی نظــری مطالعــه 

)UPT الگوی(
که به تدقیق الگوهای مختلف رشــد شــهری در    در این بخش 
کالن مرتبط با رشــد  مناطق شــهری پرداخته شــد، هرســه مفهوم 
کنده رویی شــهری و رشــد  گســترش شــهری، پرا که همان  شــهری 
گردیده و  شــهری بودند، بــه تفصیل تدقیق، تبییــن و طبقه بندی 
گردید و تالش  زیر گونه هــای هریــک از الگوهــای مربوطه مشــخص 
گونه های مربوطه، از هم  شــد حتی المقدور تفاوت ها و تشــابهات 
تفکیک شوند. بر این اساس، مروری بر مهم ترین الگوهای مرتبط 
با رشد شهری در ادبیات پژوهش به سرانجام رسید و بررسی های 
گرفتــه از حدود۲4۰ مقالــه در نرم  افزار )مندلــی( و مرتبط با  صــورت 
که همگی آنها بر روی ۱۰ طبقه بندی مختلف  این حوزه نشان داد 
کید داشــته و به عبارت دیگر تمامی منابع مربوطه، از ۱۰ مطالعه  تا
بــه نوعــی تاثیر پذیرفتــه و طبقه بندی های هریــک از آنها، هر چند 
که در بســیاری از موراد به صورت واضح بیان نشــده، اما در بیشــتر 
بــه  را  ۱۰ مطالعــه مختلــف، مطالعــات خــود  مــوارد در چارچــوب 
ســرانجام رســانیده اند. مطالعات مربوطه عبارتند از مطالعه شای 
)۲۰۱۲(، مطالعــه لیــو و همــکاران )۲۰۱۰(، مطالعــه اوینــگ )۲۰۰8(،  

گونه های مربوطه در مطالعه اوینگ. کنده رویی شهری به همراه طرفداران هر یک از  تصویر 9- الگوهای مختلف پرا
  )Ewing,2008( :ماخذ

گونه   شناسی فضایی الگوهای رشد در مناطق شهر بنیان 
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مطالعــه آنجــل )۲۰۰۷(، مطالعــه دیتزل )۲۰۰5(،  مطالعه ویلســون 
گنــی و همــکاران )۲۰۰۲(،  مطالعــه فورمــن  کاما )۲۰۰۳(،  مطالعــه 
کالرک )۱۹65(. )۱۹۹5(، مطالعه هرولد )۱۹65( و مطالعه هاروی و 

کاماًل مشــخص اســت، عــدم وجــود اجماع   آنچــه در ایــن میــان 
گونه های مربوطه و وجود تشتت  مشخص در وجود تعریف معین از 
آراء در میــان صاحــب نظــران ایــن حوزه اســت. به عبــارت دیگر، در 
گســترش  بســیاری از متــون این حــوزه، واژه هــای مربوطه همچون 
کنده رویــی شــهری، در هــم خلط شــده و همچنین در  شــهری و پرا
بســیاری از مــوارد، ایــن دو مفهــوم، در زیر مجموعــه ی مفهوم رشــد 
شهری قرار گرفته و در زمره آن دسته بندی گردیده اند. بر این اساس، 
هدف این مقاله آن بود تا با مروری جامع بر جدیدترین و مهم ترین 
منابــع این حــوزه و تدقیق در مفاهیم مربوطــه، بتواند به چارچوب 
مشــترکی از الگوهــای مربوطه رســیده و به ارائه مــدل مفهومی برای 
این بخش از ادبیات رشــد شــهری بپردازد. بــرای این منظور و برای 
دســتیابی به دســته بندی فضایی الگوهای رشد شهری در مناطق 
گونه های رشــد شهری مربوطه برای رسیدن  شــهر بنیان، هر یک از 

تبیین تطبیقی مصادیق و زمینه های اصلی شناسایی الگوهای رشدصاحب نظران

شای )2012(
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گســترش لبه ای و رشــد درونی دســته بندی نموده است. در این مطالعه، رشــد درونی خود دارای چهار  گونه اصلی رشــد بیرونی،  •  رشــد شــهری را در ســه 
گسترش چشم  انداز را به عنوان مبنای اصلی قرار می دهد. گونه های رشد شهری، شای شاخص  کمی  سازی  زیرگونه است. جهت تعیین و 

دیتزل )2005(
•  فرایند رشــد شــهری را به عنوان فرایند نوســان زمانی عمومی بین مراحل انتشــار تا انعقاد )ترکیب( بر پایه تئوری رشــد شــهری تعریف می کنند. بر اســاس 
این مطالعه، رشــد شــهری دارای دو فرایند مشــخص اســت. پخش و ترکیب. تکامل تدریجی نواحی شهری در حین نوسان بین پخش تا ترکیب، به صورت 

گسترش هسته ی شهری آغاز می گردد. تدریجی اتفاق می افتد و همواره این روند با بسط و 

هرولد )2005(

•  مراحل رشد شهری را دارای چهار مرحله می داند. در مرحله اول، فرایند رشد شهری حیات خود را از هسته شهری اولیه شروع می کند و بر اساس فرایند 
پخشــایش و انتشــار دگردیســی بــه اطــراف و رخنه به پیرامون صــورت می پذیرد. بعد از ادامه روند مربوطــه و با ازدیاد رخنه به پیرامــون، به تدریج لکه های 
کاسته شــده و لکه های بزرگ  تر شکل می گیرد. این مرحله  کم  تر شــده و به هم پیوســتگی آنها بیشــتر می شود و از میزان لکه های منفرد  توســعه شــهری مترا

تحت عنوان ”مرحله به هم پیوستگی تدریجی لکه های منفرد“ نام دارد.

فورمن )1995(
گردد. رشــد شــهری با رشدی از پرســپکتیو لکه های شهری  •  بر اســاس مطالعه فورمن، رشــد شــهری می تواند در ارتباط با فرایند شــکل گیری منظر تعریف 
که فرایند شکل گیری منظر، با نوعی تفرق از زمینه ای غیر شهری تعریف شده و بر این اساس، شناخته می شود. فورمن در مطالعه  تعریف می شود درحالی 

گونه اصلی توسعه بیرونی، توسعه لبه ای و توسعه درونی انجام داده است.  گونه های رشد شهری را در قالب سه  خود، طبقه بندی 

ویلسون )2003(
گسترش شهری و توسعه بیرونی. رشد بیرونی معمواًل در یکی از سه شکل زیر خود را نمایان  کرده اند. توسعه درونی،  •   ســه قســم از رشــد شــهری را تعریف 
گونه بندی و دســته بندی رشد شهری،  می ســازد: حالت ایزوله ای شــکل، شــاخه های خطی و شــاخه های خوشــه  ای. ویلســون در مطالعه خود به منظور 

کوچک رشد شهری صورت داده است.  گونه های  تغییراتی را در 

گنی )2002( کاما
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کنده رویی شهری و پروژه های بزرگ مقیاس تقسیم بندی  گونه توسعه درونی، گسترش حدی )لبه  ای(، توسعه خطی، پرا •  گسترش شهری را در قالب پنج 
گونه مستقل به  گونه مستقل از سایر زیر گونه های مربوطه مجزا نموده و در قالب  کنده رویی شهری را به عنوان یک  گنی پرا کاما می کنند. در این مطالعه، 
کنده رویی شهری بلکه به عنوان  گسترش شهری آورده است. در این مطالعه، توسعه ی لبه ای و توسعه ی خطی، نه به عنوان پرا گونه های  عنوان یکی از 

گسترش شهری آمده است. گانه ای از  گونه جدا

لیو )2010(
گسترش لبه ای و رشد درونی قرار داده است و به این موضوع اشاره  گسترش شهری را در سه قالب رشد بیرونی،  •  در این مطالعه به تاثیر از مطالعه فورمن، 
گونه ی بر شمرده قرار  گونه های مختلف رشــد شــهری، به نوعی تحت تاثیر و با اندک تغییری می تواند در چارچوب سه  که ســایر تقســیم  بندی های  می کند 
ح نموده است. گسترش شهری مطر که فورمن، طبقه بندی مربوطه را در ارتباط با رشد شهری و لیو همین طبقه بندی را در ارتباط با  گیرد، با این تفاوت 

کالرک  هاروی و 
)1965(
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کنده رویی شهری  کم پایین، دوم توسعه ی نواری پرا کرده  اند؛ اول توسعه ای پیوسته با ترا کنده رویی شهری را مشخص  کالرک نیز سه شکل از پرا هاروی و 
کنده رویی . گره پرا گره  و سوم توسعه جهشی یا توسعه 

آنجل )200۷(
کنده، توسعه نواری، حاشیه شهری، هسته شهری  که عبارتند از؛ توســعه پرا کنده رویی شــهری را در قالب پنج دســته اصلی تقســیم بندی نموده اســت  پرا
کنده رویی شهری قملداد  گنی و همکارانش، توسعه نواری را زیر مجموعه ی پرا کاما ثانویه و هسته اصلی شهر. در این مطالعه، آنجل برخالف تقسیم بندی 

کنده رویی شهری از سایر الگوهای مشابه معرفی می نماید. نموده است. وی آستانه هایی را برای شناخت الگوی پرا

اوینگ )2008(

کنده تقســیم می نماید.  گره ای و توســعه ی پرا گره  کم، توســعه ی خطی، توســعه ی  کم  کنده رویی شــهری را در قالب چهار زیر گونه ی اصلی توســعه با ترا پرا
که  کرده اســت و هر چند  کالنشــهری بر اســاس رشــد جمعیت فــرض  گســترش طبیعی مناطق  کنده رویــی شــهری را بــه عنــوان متــرادف و نزدیک با  وی پرا
کرده اســت ولی در مجموع اینگونه از رشد شهری، دارای مفاهیمی نزدیک به توسعه ی  کاربری اراضی غیر مناســب فرض  کنده رویی شــهری را به عنوان  پرا

کم پایین است.  کنده، جهشی و تکه تکه، توسعه ی خطی، توسعه ای پیوسته با ترا پرا

گونه های رشد.  جدول 1- جمع بندی و تبیین تطبیقی نظریات بنیادین بر اساس مصادیق و زمینه های اصلی شناسایی 

به جمع بندی مشــخصی از آنها، مورد بررســی تحلیلی و فضایی قرار 
گرفت. جدول ۱، به اختصار به جمع بندی و تبیین تطبیقی ۱۰ نظریه 
بنیادین مربوطه، بر اســاس مصادیق و زمینه های اصلی شناسایی 

گونه های رشد در هر یک از آنها می پردازد.
گونه شناســی پیشــنهادی ایــن مطالعه، بر اســاس یافته های    
گردیده  پژوهــش حاضــر، در ایــن بخــش از ادبیــات نظــری تنظیــم 
اســت. در این دسته بندی، تالش شــده است تا چارچوب روشنی 
گســترش شــهری و  بــرای شناســایی ســه مفهــوم رشــد شــهری، 
کنده رویی شــهری معرفی شــود و به معرفی زیر گونه های هریک  پرا
از مفاهیــم مربوطــه مبــادرت ورزد. برای دســتیابی بــه این هدف، 
گسترشی،  برای رشــد شهری، چهار زیر گونه )گسترش لبه ای، رشد 
کوچک- که خود شــامل ســه زیرگونــه  رشــد درونی و رشــد بیرونی 
گســترش شــهری، پنج  تر ایزوله، خوشــه ای و خطی اســت( و برای 
زیرگونه )توســعه درونی،گسترش لبه ای، توسعه خطی، پروژه های 
کنده رویی شهری،  کنده رویی شهری( و برای پرا بزرگ مقیاس و پرا
کم پایین، توسعه خطی،  شش زیرگونه نهایی )توسعه پیوسته با ترا
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کنــده، حاشــیه  هســته های شــهری اولیــه و ثانویــه، توســعه ی پرا
گــره  ای(، شناســایی و معرفــی  گــره  شــهری، توســعه ی جهشــی و 
که در دسته بندی مفاهیم مربوطه،  شده است. الزم به ذکر است 
برخی از زیرگونه های مربوط به هر یک از آنها مشترک هستند. این 
گونه های مربوطه است  ک فضایی برخی از  موضوع به دلیل اشترا
که در متون مربوط به مفاهیم مربوطه نیز بدان اشاره شده است؛ 
که در قالب ســه بخش  ولی مهم ترین بخش دســته بندی مربوطه 
گردیده است، شناسایی زیرگونه های هر یک از موضوعات  ترســیم 
که در  کنده رویی شهری است  گسترش شــهری و پرا رشــد شهری، 
درون هــر یــک از آنهــا آمده اســت. تفــاوت دســته بندی مطالعه ی 
حاضــر بــا ســایر مطالعــات مربوطه در ســه بخــش اصلی مشــاهده 
می گــردد؛ نخســت اینکه بــرای اولین بار در این دســته بندی، ســه 
کنده رویی  گســترش شــهری و پرا گونــه ی رشــد شــهری،  مفهــوم و 
کــم و بیش  کنــار هــم و بــا هــم مقایســه شــده و خطوط  شــهری در 
کــرده اســت. دوم اینکه هر یک  روشــنی، مرزهــای آنها را مشــخص 
از زیر گونه هــای مربــوط بــه ســه مفهــوم مربوطــه مشــخص شــده و 
گردیده اســت و ســوم اینکه، مقایســه ی  در مجموعــه آنهــا تعریــف 
گونه های  شــفاف بین الگوهــای فوق منتهی به شناســایی برخــی 
مشــترک در بین آنها شده است. به عبارت دیگر، دسته بندی این 
ک و تفرق سه مفهوم  که دقیقًا نکات اشترا مطالعه نشان می دهد 
مربوطــه بــر اســاس زیرگونه هــای آن بــه چــه شــکلی اســت و رشــد 
کنده رویی شــهری، در چه زمینه ها  گســترش شهری و پرا شــهری، 
کاماًل با  ک داشــته و در چه زمینه هایــی  گونه هایــی بــا هم اشــترا و 
گونه ها در  هــم دارای افتراق انــد. این موضوع در زمینه نام  گــذاری 
مطالعات رشــد شــهری حائز اهمیت فــراوان اســتت. تصویر ۱۰، به 
کالن  رشــد شــهری،  تفکیــک زیر گونه هــای مربوطه در ســه مفهوم 
که در آن،  کنده رویی شهری را نشان می دهد  گسترش شهری و پرا

دســته بندی الگوهای رشد شــهر شناسایی شده و در قالب الگوی 
)5۳UPT( پــردازش شــده و بــر اســاس یافته هــای مطالعــه ی حاضر 

گردیده است. ارائه 
گونه های مربوطه را در ســه   تصویر۱۱، ســهم نســبی هــر یــک از 
کنده رویی شــهری بر  گســترش شــهری و پرا مفهوم رشــد شــهری، 
گونــه شناســی خــاص مطالعــه نشــان می دهد. بــه عبارت  اســاس 
دیگــر بــا توجــه به اینکــه برخــی از زیرگونه های شناســایی شــده در 
هریک از ســه مفهوم رشــد شــهری مشــترک بوده و برخــی دیگر نیز 
فقــط اختصــاص به یکی از ســه مفهــوم مربوطه داشــته اند، بدین 
ترتیب برای نمایش میزان اشــترک و افتراق هر یک از ۱۲ زیر گونه ی 
گردیده  گونه مربوطه، تصویر ۱۱ طراحی  کالن  شناسایی شده در ۳ 
گونه مربوطه دارای  که ۱۲  اســت. تدقیق در تصویر نشــان می دهد 
ســه جایگاه مشــخص هستند، به عبارت دیگر سه جایگاه برای ۱۲ 
گرفته  گونه ها از مفاهیم رشــد در نظر  گونه در نمودار ســهم نســبی 
گونه های شناســایی شــده،  شــده اســت. نخســت اینکــه برخــی از 
فقــط مختــص بــه یــک مفهــوم بــوده و در هیچ یــک از ســه مفهوم 
گره ای(، هسته های  دیگر وجود ندارد؛ مانند توســعه جهشــی)گره 
که در زیر مجموعه مفهوم  کم  کم ترا شهری ثانویه، توسعه پیوسته 
گونــه رشــد  گردیــده انــد. همچنیــن زیــر  کنده رویــی محســوب  پرا
گسترشــی مختص مفهوم رشــد شــهری بوده و زیر گونــه پروژه های 
گسترش شهری هستند.  بزرگ مقیاس نیز، زیر مجموعه ی مفهوم 
کالن  دوم اینکــه برخــی زیرگونه هــا در دو مفهــوم )از ســه مفهــوم 
کنده رویی شــهری( مشــترک  گســترش شــهری و پرا رشــد شــهری، 
هســتند ماننــد زیر گونــه ی رشــد درونی )مشــترک در مفاهیم رشــد 
شــهری  کنده رویــی  پرا زیر گونــه ی  شــهری(،  گســترش  و  شــهری 
گســترش شــهری(  کنده رویــی شــهری و  )مشــترک در مفاهیــم پرا
کنــده )مشــترک در مفاهیــم  و در نهایــت زیر گونــه ی توســعه ی پرا

کنده رویی شهری به تفکیک زیر گونه های شناسایی شده هر یک از مفاهیم مربوطه.  تصویر 10- الگوی )UPT(، دسته بندی نهایی مطالعه حاضر از سه مفهوم رشد شهری، گسترش شهری و پرا

گونه   شناسی فضایی الگوهای رشد در مناطق شهر بنیان 
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کاوی نظری و فضایی از سه  گونه شناسی و وا    در مقاله ی حاضر، 
کنده رویی شهری  گســترش شــهری و پرا کالن مفهوم رشــد شــهری، 
که همواره در ادبیات نظری رشــد شــهری، مطالعات کمتری در مورد 
چگونگــی شــناخت و تفکیک آنهــا از یکدیگر صــورت پذیرفته و حتی 
کار رفته بودند، مورد بررســی  در بســیاری از متون نیز به جای هم به 

گرفــت  و ســعی بر آن شــد تــا چارچــوب جامعی برای شناســایی  قــرار 
ک ســه مفهــوم مربوطه بدســت آید. بــرای این  نقــاط افتراق و اشــترا
گانــه، تعاریف و ویژگی های  منظــور، ابتدا برای هر یک از مفاهیم ســه 
خــاص هــر یــک از آنهــا بــه همــراه زیر گونه هــای مفاهیــم مربوطــه در 
گردیــده و در نهایت و بعــد از تدقیــق در هریک از  متــون جهانــی مــرور 

نتیجه

گســترش شــهری(. ســوم اینکه برخی زیر- کنده رویی شــهری و  پرا
گســترش  کالن رشــد شــهری،  گونه هــا نیــز در تمامــی ســه مفهــوم 
که عبارتند از رشد  کنده رویی شهری مشترک هستند  شــهری و پرا
گســترش لبه ای، حاشــیه شــهری و توســعه خطی. تصویر  بیرونی، 

گونه های شناسایی شده مطالعه  ۱۱، چارچوب مفهومی نهایی از 
گونه هــا به همراه  حاضــر را بر اســاس مصادیق و منطق شناســایی 
گسترش  دامنه شــمول هر یک از آنها در ســه مفهوم رشــد شهری، 

کنده رویی شهری، نشان می دهد. شهری و پرا

گونه ها به همراه دامنه شمول هر یک از آنها در سه مفهوم رشد شهر،  گونه های شناسایی شده مطالعه حاضر بر اساس مصادیق و منطق شناسایی  تصویر 11- چارچوب مفهوم نهایی از 
کنده رویی شهری. گسترش شهری و پرا
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ســه مفهوم مربوطه در مطالعات مختلفی همچون مطالعات شــای 
)۲۰۱۲(،  دیتــزل )۲۰۰5(، هرولــد )۲۰۰5(، فورمــن )۱۹۹5( و ویلســون 
گنی )۲۰۰۲(، لیو  کاما )۲۰۰۳( برای رشــد شهری و همچنین مطالعات 
گســترش شــهری و همچنین مطالعات اوینگ )۲۰۰8( و  )۲۰۱۰( برای 
کنده رویی شهری،  آنجل )۲۰۰۷( و هاروی و کالرک)۱۹65( در مورد پرا
گردیــد. زیر- بــه ارائه ی دســته بندی خــاص مطالعه حاضــر مبادرت 

گونه بوده و بر این اســاس،  گونه مربوطه،  ۱۲  گونه های تفصیلی ســه 
گونه هــای شناســایی شــده در ســه کالن مفهــوم مربوطه عبارتنــد از: 
برای رشد شهری چهار زیر گونه )گسترش لبه ای، رشد گسترشی، رشد 

کوچک  تــر ایزوله،  که خود شــامل ســه زیرگونه  درونــی و رشــد بیرونی 
گسترش شهری پنج زیرگونه )توسعه  خوشه ای و خطی است(، برای 
درونی،گســترش لبــه ای،  توســعه خطــی، پروژه های بــزرگ مقیاس و 
کنده رویــی شــهری شــش زیرگونه  کنده رویــی شــهری( و بــرای پرا پرا
کم پایین، توســعه خطی، هســته های  نهایی )توســعه پیوســته با ترا
کنده، حاشیه شهری، توسعه جهشی  شهری اولیه و ثانویه، توسعه پرا
و گره گره ای( شناسایی و معرفی شد. در نهایت گونه شناسی مربوطه 
)UPT( بــا تکیــه بــر یافته هــای نظــری پژوهش در ســه قســمت مدل 
مفهومی، سهم نسبی و قلمرو فضایی گونه های مختلف ارائه گردید.
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