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 1009تا  0939بیش از  3میلیارد نفر به جمعیّت نواحی شهري اضافه میشوند که از این میزان  09،درصد در نقاط شهري
کشورهاي رو به پیشرفت خواهد بود ( .)Flood, 1997: 1635افزایش جمعیّت شهرنشین در کشورها مسائل مختلفـی را
دامنگیر شهرها کرد که ازجمله آن میتوان به عدم تعادلهاي فضایی ،نوسان شدید در قیمـت زمـین و مسـکن ،خـزش
شهري ،قطبش اجتماعی ( ،)Williams et al., 2000: 229آلودگیهاي زیستمحیطی ،مصرف بیشتر انرژي ،توسـعهي
بدون برنامهریزي ،افزایش هزینههاي زیرساختها ،به زیرِ ساختوساز رفتن اراضی مرغوب کشاورزي (رهنما و عباسزاده،
 ،)03 :1317چند برابرشدن محدودههاي شهري ،شکلگیري بافتهاي کمتراکم در حاشـیههـاي شـهر و دشـواريهـاي
خدماترسانی اشاره کرد .با شدّتگرفتن مشکالت زیستمحیطی در شهرها و در راستاي چارهاندیشی براي بحـرانهـاي
بهوجود آمده ،تالشها به شناخت الگوهاي رشد و توسعهي شهري و تحقّق فرم شهري پایدار معطوف شده است .در ایـن
میان گروهی از برنامهریزان ،طرفدار پخش وسیعتر و پراکندهتر شهرها بوده و گروه دیگر در مقابلِ گروه اوّل ،به تجمّـع و
تمرکز بیشتر شهرها اعتقاد داشته و بیان میکنند که مسائل و مشکالت شهري را بایستی از راه باالبردن تراکم در مناطق
شهري و متمرکز کردن کاربريهاي شهري در کنار یکدیگر از بین برد .در میان الگوهاي مختلف" ،نظریّهي پـراکنش"،
رایجترین الگوي رشد شهري بهشمار میرود .اما این ایده ،با وجود فرضیهپردازي و داشتن طرفدار در برخـی انجمـنهـاي
علمی و بهویژه در میان صاحبان قدرت ،صنعت و حکومت ،بهدلیل داشتن مجموعهاي از ویژگـیهـاي منفـی و همننـین
عدم رعایت پارهاي از مسائل اجتماعی ،اقتصادي و محیطی در گفتمان شهري معاصر مـورد توجّـه نیسـت .در مقابـل در
رویکرد جدید برنامهریزي شهري که تالشها بهسمت طرح ایدهي شهر آینده 1معطوف شده است ،فرضیهي شهر فشرده،
با وجود داشتن منتقدانی ،توانسته طرفداران بیشتري بهخود اختصاص دهد و هم اکنون در جایگاه اوّل گفتمانهاي مربـوط
به فرم پایدار شهري قرار دارد .اما از آنجا که هر شهري با توجّه بـه محـدودیتهـاي طبیعـی ،امکانـات و سیاسـتهـاي
برنامهریزي خود ،الگوهاي مختلفی از رشد را شاهد است (رهنما و عباسزاده ،)01 :1317 ،بنابراین هر الگویی ،نسبت بـه
نوع گسترش خود ،پیامدها و نتایج متفاوتی را بههمراه دارد ،در این میان شناخت کامل و دقیق الگوهاي موجـود شـهري،
بیان علّت وجودي و شناسایی نقاط قوّت و ضعف آنها ،میتواند مسیر رسیدن به فرم پایدار شهري را هموار کند .در کشور
ما تا هنگامی که الگوي رشد شهرها ارگانیک و عوامـل تعیـینکننـدهي آن ،عـواملی درونزا و محلّـی بودنـد ،شـهرها از
توسعهي کالبدي آرامی برخوردار بوده و زمین شهري کفایت کاربري سنّتی را میداده ،اما از هنگامی که مبنـاي توسـعه و
گسترش شهرها ماهیتی برونزا به خود گرفت و درآمدهاي حاصل از نفت در اقتصاد شهري وارد شد ،رشد کالبدي شهر و
ساختوسازهاي شهري نه برمبناي نیاز ،بلکه بر پایهي بورسبازي و سوداگري زمین انجام گرفـت (ماجـدي )6 :1371 ،و
این امر موجب نابسامانی بازار زمین شهري و بهویژه بیاستفاده ماندن بخش وسیعی از اراضی داخـل محـدودهي شـهر و
پیشامد منفی گسترش افقی شهرها شده است (اطهاري .)36 :1376 ،از سوي دیگر و بهویژه در سالهاي پیش بـا اتکـاي
شهرداريها به درآمدهاي ناپایداري مانند تراکم مـازاد و در سـایهي سـوداگري افسارگسـیختهي بـازار زمـین و مسـکن،
ساختوسازهاي عمودي ،روند پُرشتابی را در پیش گرفته که نتیجهي آن شکلگیري فرم تازهاي از رشد کالبدي شـهر در
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چارچوب فرم فشرده است .شهر آمل در دهههاي متمادي ،رشد شتابانی را شاهد بوده ،بـهگونـهاي کـه ایـن رشـد هـم از
دیدگاه جمعیّت و هم از دیدگاه وسعت بیسابقه بوده است ،اما شدّت این رشد در دههي گذشـته کـاهش یافتـه ،درمقابـل
تمایل به فشردگی در آن افزایش یافته است .پژوهش پیش رو برآنست تا با مروري بر انواع فرمهـاي شـهري و رابطـهي
آنها با مفاهیم پایداري ،بتواند ضرورت توجّه بهایدهي شهر فشرده را در گفتمان توسعهي پایدار شهري بیان کند ،همننـین
با هدف سنجش پراکنش و فشردگی برخی از متغیّرهاي تأثیرگذار ،بهدنبال شناخت الگوي رشد کالبدي ـ فضایی شـهر در
دههي پیش است .بر همین اساس در پی پاسخ به پرسشهاي زیر است:


نظریههاي فرم شهر کدام است و چه رابطهاي با پایداري دارند؟



شهر فشرده در بحث توسعهي شهري پایدار چه جایگاهی دارد؟



الگوي رشد و توسعهي ساختار شهر آمل ،طیّ سالهاي سرشماري چگونه تبیین میشود؟



فشردگی /پراکنش شهر آمل طیّ سالهاي  1375و  1315چگونه سنجیده میشود؟

مدانينظري
تعریف فرم هیچگاه آسان نبوده و بههمین دلیل همیشه متناسب با نوع کاربردش تعریف میشود .در تعریف کلّی آن آمده،
الگوي توزیع فضایی فعّالیّتهاي انسان ،در دورهي خاصّی از زمان ( .)Anderson, 1996: 8پژوهشگري به نـام هنـدي،
فرم شهري را ترکیبی از ویژگیهاي مربوط به الگوي کاربري اراضی ،سیستم حمـل و نقـل و طرّاحـی شـهري مـیدانـد
( .)Handy, 1996: 152-3کوین لینچ ( )1011نیز ،فرم شهري را الگوي فضایی عناصر کالبدي بزرگ ،سـاکن و دائمـی
در شهر تعریف میکند .در مجموع میتوان گفت ،فرم شهري نتیجهي گردهمآمدن مفاهیم و عناصر متعـدّدي از سـاختار
شهر است ،عناصر این مفاهیم ممکن است مواردي مانند :الگوي خیابان ،اندازه و شکل بلوک ،طرّاحی خیابان ،شکلبندي
قطعه ،پارکها و فضاهاي عمومی و مانند این باشد .فرم شهر بهدلیل آثار مختلف اقتصادي ،اجتمـاعی و زیسـتمحیطـی،
میتواند یک شهر را به سوي پایداري یا ناپایداري براند (.)Jabareen, 2006: 39
انوا فرمشهر 
در ادبیّات توسعهي شهري معاصر ،فرمهاي مختلف عبارتاند از:
 فرمپرااندهیاالگويپراانش
این الگو از دههي  1069در گفتمان شهري بهطور جدّي مطرح و در کشورهایی که در آنها وفور زمینهاي ارزان ،سـاخت
بیرویهي جادّهها و تولید بیش از اندازهي خودرو وجود دارد ،پدیدهاي رایج بهشمار میرود .این پدیده تا مـدّتهـا تنهـا در
کشورهاي پیشرفته دیده میشد ،اما امروز به پدیدهاي جهانی تبدیل شده که بیشتر شهرهاي کشورهاي جهان و بـهویـژه
کشورهاي در حال توسعه با آن روبهرو هستند ( .)Hutchison, 2010: 766پراکنش شهري بهمعناي پخشـایش کنتـرل
نشدهي توسعه روي زمین روسـتایی یـا زمـین توسـعه نیافتـه اسـت (سـیفالـدّینی )230 :1317 ،کـه بـا گـردهمآمـدن
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ساختمانهاي کمتراکم و توسعههاي نواريشکل و پراکندهي تجاري در سکونتگاههاي انسانی ایجاد میشـود .ایـن فـرم
معلول کاربرد وسیع خودرو است ( .)Eving, 1997: 107پژوهشـگران چنـین الگـوي رشـدي را توسـعهاي کـمتـراکم و
ناپیوسته میدانند که به طرف پهنههاي خارج از محدوده و نواحی حومهي شهري گسترش مییابد ( Wassmer, 2002:

 .)3در این فرم ،سرمایهگذاريهاي زیادي در بخش زیرساختهاي حمل و نقـل و تأسیسـات و تجهیـزات شـهري انجـام
میشود ،بهگونهاي که گسترش حمل و نقل ،موجب میشود مراکز کار و زندگی از هم فاصـله بگیرنـد (برانـدفري:1313 ،
 .)21پراکنش شهري برمبناي شاخصهاي اقتصادي ـ اجتماعی مانند رشد جمعیّـت ،هزینـههـاي روزانـهي سـفر ،تغییـر
اشتغال و تغییر مالیات شهر تعریف میشود ( ،)Lucy & Philips, 2001بنابراین الگویی نظاممند و کنترلشده نیسـت و
از ویژگی آن تراکم پایین ،وابستگی شدید به خودرو ،جداسازي کاربريهاي اراضی ،نبود تنـوّع زیسـتی ،کـاهش جـذّابیّت
چشماندازها ،گسترش بیش از حد شهر به سمت بیرون و مالکیّت غیرمتمرکز زمین است .نتیجهي چنین رشدي ،افـزایش
سهم فضاهاي باز و گسستگی شهري ،کاهش تراکم جمعیّت و جداییگزینـی اجتمـاعی اسـت ( .)Hess, 2002: 2چنـین
فرم شهري در مناطقی رخ میدهد که سرعت رشد و توسعهي زمینهاي شهري از رشد جمعیّت آن منطقه باالتر اسـت و
همین امر علّت تراکم جمعیّتی بسیار پایین است .گرچه الگوي پـراکنش شـهري بیشـتر بـار معنـایی منفـی دارد و بـراي
بسیاري بازگو کنندهي نابودي و تخریب محیطی ،شکاف اجتماعی و نبود احساس تعلّق به اجتمـاع اسـت .امـا ایـن فـرم
حامیانی نیز دارد که از آن دفاع میکنند .نظریهپردازان پراکنش که بیشتر از کشورهاي ،آمریکا ،اسـترالیا و کانـادا هسـتند،
ادّعا میکنند که اگرچه توسعهي پراکنده ،داللت بر پرمصرفترین شـهرها از نظـر سـوختهـاي فسـیلی و آثـار مخـرّب
محیطی آالیندهها و گازهاي گلخانهاي حاصل از این سوختها دارد؛ اما بهدلیل وسعت سرزمینی ایـن کشـورها در مقابـل
محدودیت وسعت کشورهاي اروپایی ،آثار آالیندهها و تخریب محیطی در این شـهرها کمتـر بـهشـکل متمرکـز مشـاهده
میشود .حامیان این نظریه ،بیشتر از سرمایهداران ،صاحبان کارخانههاي بزرگ خودروسازي و صنایع وابسـته و کاالهـاي
مصرفی دیگر هستند و منافعشان برپایهي استفاده از وسیلهي نقلیهي شخصـی و آزادي عمـل در مصـرف سـوختهـاي
فسیلی و مصرف هرچه بیشتر منابع و ذخایر طبیعت است ،بنابراین با شعار فـراهمکـردن شـرایر رفـاه و راحتـی زنـدگی
شهروندان این کشورها از آن طرفداري میکنند (مشکینی و همکاران .)171-110 :1310 ،اما از آنجا که در اصل الگـوي
پراکنش در کشورهاي جهان سوم در اراضی آماده نشدهي شـهرها روي مـیدهـد و نتـایج نـاگواري ازجملـه ،اسـتفادهي
ناکارآمد از زمین و تحمیل هزینههاي سرسامآور بر زیرساختهاي زیربنـایی دارد ( ،)Zhang, 2000: 123بنـابراین از آن
بهعنوان توسعهاي ناهماهنگ و ناپایدار یاد میشـود .ایـن الگـوي توسـعه ،مسـائل و مشـکالت فراوانـی را در شـهرهاي
کشورهاي جهان سوم و بهویژه کشور ما بهوجود آورده است که آثار زیانبـار پدیـدهي گسـترش افقـی (اسـررال) در ابعـاد
مختلف اقتصادي ،اجتماعی ،سیاسی و زیستمحیطی به یکی از مسائل مهم در برنامهریزي شهري ایران تبدیل شده است
(عزیزي .)12 :1310 ،اما بهدنبال گزارش برانت لند در  1017با عنوان "آیندهي مشـترک مـا" ،خـوشبینـی جدیـدي در
برنامهریزي دیده شد .از آن زمان ،بحث دربارهي سهم نقش شهر و ساختار کالبدي آن در ناپایداري موجود ،بهسرعت مورد
توجّه انجمنهاي علمی و سیاستگذاران حکومتی قرار گرفت .سؤال جدّي و چالشبرانگیز این بود که چه نوع فرم شهري
بهطور کارآمدتري حفاظت محیطی بیشتري را برعهده میگیرد؟ یا فرم شـهري پایـدار کـدام اسـت؟ (لطفـی و همکـاران،
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 .)3 :1371در پی طرح مباحث مربوط به فرم شهري پایدار ،فرمهاي شهري دیگري نیز از سوي کارشناسـان مطـرح شـد
که در ادامه به ویژگیهاي هر کدام اشاره میشود.
1

توسعهيسنّتگرایيجدید  



در این فرم ،منبع الهام برنامهریزان و طرّاحان ،محیرهاي ساخته شـدهي سـنّتی اسـت کـه بـر اسـاس آن دسـتیابی بـه
کیفیتهاي فیزیکی مطلوب ،مد نظر است ( .)Naser, 2003: 58شهرسازي نوین ،شناختهشدهترین رویکرد سـنّتگرایـی
جدید در برنامهریزي است .حامیان این رویکرد بهدنبال راهبردهایی هستند تا از گسترش حومهنشـینی و ناپایـداري مرکـز
شهر جلوگیري و به ساختن و بازسازي واحدهاي همسایگی و شهرها کمک کنند .افزایش تراکم ،تمـاسهـاي انسـانی در
واحدهاي همسایگی ،تقویت محیر انسانی با کاهش خودرو ،پیادهروي و ترکیب کـاربريهـا از ویژگـیهـاي چنـین فـرم
شهري است (.)Audirac and Shermyen, 1994
 شهرمحدودیامهارشهري 2

در ابتداي دههي  1099بیشتر نواحی شهري در آمریکا ، ،فشرده و جمعیّت در محلّههاي داخلی شهرها متمرکـز بـود ،امـا
دههي  1069دورهي آغاز تغییر این الگو شروع بـود ( .)Epa, 2001: 4-19در طـول دهـهي  1079و  1019بـیش از 05
درصد از رشد جمعیّت آمریکا در نواحی حومـهاي خـارج از شـهر وقـوع پیوسـت ( .)Gillham, 2002درک هزینـههـاي
گسترش افقی ،سیاستگذاران را در ایاالت متّحده و دیگر کشورهاي پیشرفته و تعدادي از کشورهاي رو به پیشـرفت ،بـه
تکاپو واداشت تا براي تدوین سیاستهاي شهر محدود ،محدودیتهاي جغرافیایی اِعمال کننـد .در واقـع شـهر محـدود از
گسترش رو به بیرون زمینهاي شهري و فشارهاي ناشی از گسترش بازار جلوگیري میکند تا بتواند بیشتر بـه توسـعهي
درونی توجّه داشته باشد .سیاستهاي شهر محدود عبارت است از؛ تعیین و تصـویب مرزهـاي رشـد و توسـعهي شـهري،
محدودیت در خدماترسانی به نواحی دور از مرکز ،تعیین و اجراي کمربند سبز ،اِعمال محدودیت توسعهي مسکونی جدید
در نواحی کشاورزي ،سرعت بخشیدن به توسعههاي جدید براي انطباق با توسعهي زیرساختهـاي جدیـد ،محـدودیت در
صدور مجوزهاي جدید مسکونی ،تدوین برنامههاي حفاظت و نگهداري از زمین و تشویقهاي مالیاتی ( ;Terpro, 1997

.)Razin, 1998; Tjallingii, 2000, Nelson et al, 2004
 بومشهر 3
بوم شهر ،گسترهي طبیعت است به قلب شهر .در این فرم بین شهر و حومهي آن مرز مشخّصی وجود ندارد ( Moughtin

 .)and Shirley, 2007, 186در بوم شهر ،زندگی بدون تخریب طبیعت معنا دارد .بنابراین شهر براي لـذّت شهرنشـینان
مورد بهرهبرداري قرار میگیرد .در این شهر منطقهي جغرافیایی تنها براساس مرزهاي طبیعی تعیین مـیشـود .ایـن ایـده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Neotraditional Development
2. Urban Containment
3. Eco city
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به مانند چتر سبزي است که تمام نواحی سکونتگاهی را با هدف دستیابی به پایداري شهري دربرمـیگیـرد .ایـن رویکـرد
طیف گستردهاي از سیاستهاي محیطی ،اجتماعی و سازمانی را دربرمیگیرد تا بتواند به مدیریت پایدار فضاهاي شـهري
جهت دهد (.)Jabareen, 2006: 47
 شهرفشرده 9

بهدنبال ایدههاي لوکوربوزیه از شهر درخشان ،دانتزینگ و ساعتی ( )1073شهر فشرده را پیشنهاد کردند که رویکرد آنهـا
ارتقاي کیفیت زندگی ،اما نه با هزینهي نسل آینده بود .هدف اصلی این ایده خلق شهرهایی با فشردگی و تراکم باال امـا
به دور از مشکالت موجود در شهر مدرنیستی است .محبوبیت توسعهي پایدار به ترویج ایده شـهر فشـرده کمـک زیـادي
کرده است ،از دهه  1009پژوهشها بیشتر به پشتیبانی از شهرهاي فشرده و داراي فعّالیّتهاي ترکیبی پرداختند .برخی از
پژوهشگران معتقدند که شهرهاي فشرده فرصتهاي تازهاي را را براي کاهش مصرف سوخت ارائه میکنند؛ چرا که کـار
و فراغت در کنار هم هستند ( .)ECOTEC, 1993; Newman and Kenworthy, 1989; Hilman, 1996شهرهاي
فشرده از این جهت مورد توجّه هستند که هم زمینهاي روستایی آن سوي لبه شهر حفاظت میشـود و هـم زمـینهـاي
داخل شهر میتواند مورد استفاده مجدّد قرار بگیرد .ضمن اینکه با تمرکز باالي جمعیّت ،کیفیت زندگی میتواند به خـوبی
تقویت شود .فرم فشرده میتواند در مقیاسهاي مختلفی بهکار رود؛ از توسعهي درونی شهر تا ایجاد سکونتگاههاي کـامال
جدید نظیر دهکدههاي شـهري در انگلسـتان (.)Urban Villagee Goup,1992; Breheny,Gentand lock, 1993
فرم شهر فشرده ساختاري انعطافپذیر دارد که در آن بخشها به یکدیگر مـرتبر هسـتند .ایـن فـرم داراي یـک فضـاي
عمومی کامال مشخّص است که در آن محدودهي عمومی شهر عالوهبر اتصال بخشهاي مهم شهر به یکـدیگر ،منـازل
افراد را با محلهاي کار ،مدارس و مراکز خدمات اجتماعی و تفریحی مرتبر میکند .مهمترین دالیـل مـورد توجّـه قـرار
گرفتن فرم فشرده؛ ایجاد حم ل و نقل پایدار  ،کاهش گستردگی و استفاده پایدار از زمین ،همبستگی اجتماعی و توسـعهي
فرهنگی ،صرفهجویی اقتصادي در ارائهي زیرساختها و حمایت از خـدمات کسـب و کـار و محلـی اسـت ( Williams,

.)Burton and Jenks, 2000
ارزیابيپایداريفرمهايشهري 

فرمهاي مختلف شهري بر اساس مفاهیم طرّاحی و برنامهریزي مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته تا بـا هـدف کمـک بـه
برنامهریزان و مدیران شهري ماتریس فرم شهر پایدار ارائه شود .مفاهیم طرّاحی فرمهـاي شـهري  ،معیارهـاي مـاتریس
پیشنهادي هستند و براي هر فرم شهري مقیاس سه سطحی در نظر گرفتـه شـد؛ شـمارهي ( )1سـط پـایین پایـداري،
شمارهي ( )0سط متوسّر پایداري و شمارهي ( )3سط باالي پایداري را نشان میدهد .براي مثال تراکم بـاال بـهمعنـی
فرم شهري پایدارتر (سط باالي پایداري) ،و تراکم پایین (مثل بوم شهر) به معنی پایداري متوسّـر فـرم شـهري اسـت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Compact city
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همننین تنوّع بیشتر ،کاربري ترکیبیتر ،فشردگی بیشتر ،فرم مبتنی بر حمل و نقل پایدار ،سبزینگی و طرّاحی منطبق بـر
انرژي خورشیدي امتیازهاي بیشتري را کسب میکنند .سرانجام آن فرم شهري که امتیازهـاي بـاالتري نسـبت بـه بقیـه
میگیرد ،کمک بیشتري به پایداري میکند .ماتریس فرم شهري پایدار هم به تشخیص پایداري فرمهاي شهري مختلـف
کمک میکند و هم به انتخاب ما از میان فرمهاي شهري براساس میزان بهرهمندي مفاهیم طرّاحی از پایداري .همننین
ماتریس فرم شهري پایدار ارزیابی پایداري فرمهاي شهري مختلف را میسّر میسازد .نکتهي قابل مالحظه اینکه ،ارزیابی
پیش رو ،بر مرور ادبیات فرمها مبتنی است ،نه یافتههاي تجربی و کار میدانی .بدیهی است که هر کسی میتواند ارزیـابی
را با شواهد بیشتري که به دست میآورد تغییر دهد ):(Jabareen, 2006, 43

جدول.9ماتریسفرمشهريپایدار:ارزیابيپایداريفرمشهريپایدار 
معيارهايطرّاحيو

توسعهسنّتگرایي

برنامهریزي 


جدید 

شهرفشرده 

شهرمحدود 
(مهارشهري) 

بومشهر 

تراکم

.1کم .0متوسر* .3زیاد

.1کم .0متوسر .3زیاد*

.1کم .0متوسر* .3زیاد

.1کم .0متوسر* .3زیاد 

تنوّع

.1کم .0متوسر .3زیاد*

.1کم .0متوسر .3زیاد*

.1کم .0متوسر* .3زیاد

.1کم .0متوسر* .3زیاد 

کاربري ترکیبی

.1کم .0متوسر .3زیاد*

.1کم .0متوسر .3زیاد*

.1کم .0متوسر* .3زیاد

.1کم .0متوسر* .3زیاد 

فشردگی

.1کم .0متوسر* .3زیاد

.1کم .0متوسر .3زیاد*

.1کم .0متوسر* .3زیاد

.1کم* .0متوسر .3زیاد 

حمل و نقل پایدار

.1کم .0متوسر* .3زیاد

.1کم .0متوسر .3زیاد*

.1کم .0متوسر* .3زیاد

.1کم .0متوسر .3زیاد* 

طرّاحی خورشیدي

.1کم* .0متوسر .3زیاد

.1کم* .0متوسر .3زیاد

.1کم* .0متوسر .3زیاد

.1کم .0متوسر .3زیاد* 

طرّاحی اکولوژیکی ـ سبزمحور

.1کم .0متوسر* .3زیاد

.1کم* .0متوسر .3زیاد

.1کم* .0متوسر .3زیاد

.1کم .0متوسر .3زیاد* 

جمع امتیاز

15

17

10

 16

همانگونه که در جدول نشان داده شده است .امتیازهاي فرمهاي شهري در هر سلولی از ماتریس با شمارههـاي ،1
 0و یا  3پررنگ شده است و امتیازهاي نهایی براي هر فرم ،جمع این امتیازهاست کـه در زیـر هـر سـتون آمـده اسـت.
نتیجهي این ارزیابی نشان میدهد که شهر فشرده باالترین امتیاز را کسب کرده و بعد از آن الگوهاي بوم شهر ،توسـعهي
سنّتگرایی جدید و شهر محدود (مهار شهري) پایینترین امتیاز را بهدست آوردهاند.

روش تحقيق 
روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش ،توصیفی ـ تحلیلی است .براي بررسی شناخت روند الگـوي توسـعهي شـهر تـا
دورهي معاصر از مطالعات کتابخانهاي و اسنادي استفاده شد .براي سنجش میزان پراکنش و فشردگی شهر آمل و شناخت
الگوي رشد کالبدي شهر از روشها و از مدلهاي کمّی مانند ضریب آنتروپی شانون ،هلدرن ،شاخص تمرکـز هرفینـدال،
ضریب اختالف ( )C.Vو تحلیل تراکم شهر در دورههاي مختلف استفاده شد .براي تحلیل الگوي فضایی پارامترهاي رشد
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شهري از تکنیک اتوکرولیشن فضایی استفاده شد .از میان مدلهاي مختلف تکنیک اتوکرولیشن فضایی از آمـاره مـوران
استفاده شد که یکی از بهترین معیارها براي اندازهگیري بهشمار میرود .ایـن آمـاره اتوکورولیشـنهـاي قـوي و ضـعیف
پارامترهاي گسترش شهر آمل طیّ سالهاي  1375 – 1315را مورد اندازه گیـري قـرار داد .سـرانجام بـراي مشـاهده و
شناسایی بیشتر الگوهاي فضایی ،با استفاده از آماره عمومی  Gکه یکی دیگر از روشهاي اتوکورولیشن فضایی محسـوب
میشود ،نقشههاي ( )Hot spotو ( )Cold spotدر محیر  Arc Gisتهیّه شد.

بحثویافتهها 

شهر آمل در دهههاي اخیر رشد سریع و شتابانی را شاهد بوده ،بهگونهاي که این رشد هم از لحاظ جمعیّت و هم از لحاظ
وسعت بیسابقه بوده است .بررسیها نشان میدهد ،جمعیّت این شهر از  00051نفر در سـال  1335بـه  100732نفـر در
سال  1315و وسعت آن نیز از  377هکتار به  0102هکتار رسیده است (نیک پور11 :1315 ،؛ سرشماري نفوس و مسکن
 ،)1315یعنی در این بازهي زمانی جمعیّت  0برابر و وسعت  7/5برابر شده است .بـه گفتـهي دیگـر طـی  59سـال اخیـر
سالیانه  20هکتار به مساحت و  3559نفر به جمعیّت شهر آمل اضافه شده است ،گرچه در طول این دوره ،میزان جمعیّـت
از میزان وسعت افزایش بیشتري داشته ،اما شتاب نرخ رشد مساحت بیشتر از نرخ رشد جمعیّـت بـوده اسـت .طـیّ دورهي
 ، 1325-1315نرخ رشد مساحت شهر  5/51درصد و نرخ رشد جمعیّت  2/1درصد بوده است (جدول شمارهي  .)0پیشـی
گرفتن نرخ رشد مساحت از نرخ رشد جمعیّت ،یکی از مهمترین مشخّصههاي فرم پراکنده است.

تحوالتمربوطبهنرخرشدشهرآملطيسالهاي 9331-9301

جدول.2
سال

31-11

11-11

11-71

71-01

31-01

نرخ رشد جمعیّت

5/51

5/52

3/1

0/3

2/19

نرخ رشد تراکم ناخالص

1/61

-9/00

-2/1

-1/7

-1/30

نرخ رشد مساحت

3/0

5/1

1/3

2

5/51

نرخ رشد سرانه

-1/55

9/12

5/15

1/7

1/33

منبع :محاسبات انجام شده براساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن  1325تا 1315

روند نرخ رشد جمعیّت و مساحت شهر آمل نشان میدهد کـه سـاختار فضـایی ـ کالبـدي شـهر در فراینـد رشـد و
توسعهي خود مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است (طرح جـامع اوّل ()1360؛ طـرح جـامع دوم ( )1370و روسـتایی،
 .) 10-07 :1315تقسیمبندي دورههاي گسترش شهر در جدول شمارهي  3آمده است:
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گسترششهرآملوپيامدهايآندردورهيمعاصر( )9210-9301

جدول.3
سالهايگسترش 


مساحتشهردر
پایاندوره(هكتار) 

1001 - 1309

63

1309 - 1329

302

1329 - 1369

199

1365-1315

رویدادهايمهم 


1362
1375

1399
1099

1315

0102

خشک کردن خندقهاي اطراف شهر ،احداث خیابانهاي عمود برهم ،شکل گیري بافـت
شطرنجی ،حفظ ساختار بازار ،احداث خیابان ،احداث ساختمانهاي اداري ـ دولتـی ماننـد
شهرداري ( ،)1390دبیرستان پهلوي ( ،)1317اداره دارایی (.)1315
تعریض جادّهي هراز ،دسترسی بهتر به تهران و بهبود جریـان روابـر کـاالیی ،توسـعهي
تجهیزات و تأسیسات شهري مانند شبکهي برق ،آب لولهکشی ،تلفن ،شکلگیري عناصر
جدید شهري مانند سینما و ورزشگاه و ریشهگیري بورس بازي و معامالت مسکن و زمین
از این دوره.
رشد کالبدي شهر در قسمتهاي غرب و شمالشرقی و انهدام باغهـا و تخریـب اراضـی
مزروعی در ابتداي این دوره ،جداییگزینی اکولوژیکی و سکونتگزینی طبقات بر اسـاس
تغییر و تحوّالت اقتصادي و اجتماعی و گسترش بافت شهري در نیمهي غربی و جنـوبی
شهر در اواخر این دوره.
افزایش چندین برابري وسعت و جمعیّـت نسـبت بـه دورههـاي قبـل ،سـاختوسـازهاي
غیراصولی و بدون ضابطه بهویژه در مسیرهاي منتهی به شهرهاي اطراف بهعلّت شرایر
خاصّ اوایل انقالب ،شکلگیري بافتهاي نـاهمگون بـهواسـطهي اسـتحاله روسـتاهاي
حاشــیهاي در بافــت شــهري ماننــد :پلــک علیــا و ســفلی (جنــوبشــرق) ،رحمــت آبــاد
(شمالغرب) ،کالکسر (شمال) ،قرق (شمالشرق) ،بازیارکال (جنوب) ،شکلگیري پدیدهي
اسکان غیررسمی (ناحیهي دباغنال در شمالغرب)  ،تصویب اوّلین طرح جامع ( )1360و
تفصیلی ( )1362و کنتـرل نسـبی سـاختوسـازها ،تصـویب طـرح جـامع دوم ( )1370و
تفصیلی دوم ( ،)1315نظارت بر ساختوسازهاي حریم ،ضرورت رعایت اصول و قـوانین
شهرسازي در ساختوسازها ،جلوگیري از شدّت گسترش بیرویهي شهر.

تنظیم  :نگارندگان

بررسی روند توسعهي کالبدي شهر درمیان سالهاي  1325تا  1315نشان میدهد کـه توسـعهي شـهر بـا رشـد و
افزایش جمعیّت هماهنگ نبوده و توسعهي کالبدي شهر بر رشد جمعیّت شهر پیشی گرفته ،بنابراین بافت کـم تراکمـی را
بهوجود آورده است .همانگونهاي که در جدول شمارهي  0نشان داده شده است ،تراکم ناخالص شهر کـه در سـال 1355
برابر با  120نفر در هکتار بوده با کاهش مقدار آن در طول دورههاي توسعه به  71نفر در  1315رسید .از سوي دیگر نیـز،
سرانهي ناخالص آن از  71به  121مترمربّع افزایش یافت ،در حالیکه هم در طرح جامع اوّل و هـم در طـرح جـامع دوم،
براي جلوگیري از رشد بیرویه ،بهرهبرداري بهینه از زمینهاي با ارزش داخل شـهر و جلـوگیري از تخریـب زمـینهـاي
کشاورزي اطراف شهر تراکم بهینهاي حدود  125نفر براي شهر در نظر گرفته شده است .چناننه توسعه کالبدي شهر بـر
اساس سرانهي ناخالص شهري سال  1355که معادل  71متر مربّع بود ،انجام میگرفت ،وسـعت شـهر آمـل هـماکنـون
میبایست حدود  1211هکتار میبود ،در حالیکه وسعت شهر در وضع موجود حدود  0102هکتار است کـه  1296هکتـار
نسبت به پیشبینی سال  1355افزایش داشته است .به بیان دیگر محقّق نشدن تراکم پیشبینی شـده ،نتیجـهي الگـوي
پراکنشی است که ناپایداري را در فرم شهري رقم زده است.
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شكل.9مراحلگسترشتاریخيشهرآمل 


شكل.2مقایسهمساحتمیيوبوموجود
شهرآمل 



سالهاي 9331-01
جدول.3مقایسهيرشدجمعيّتبامساحتشهرآملطيّ 
سال

جمعيّت

مساحتموجود

تراام

(هكتار)

ناخالص

مساحتمیيوببر
سرانهناخالص

اساسسرانهاولين
طرحجامع()11

تفاوتوضعموجودبا
وضعمیيوب(هكتار)

1325

29961

331

101

13

010

20

1355

61063

217

120

71

217

ـ

1365

111020

156

131

70

129

16

1375

150900

1099

12

110

1139

779

1315

100732

0102

71

121

1211

1296

منبع؛ سرشماري نفوس و مسکن  1325 -1315شهر آمل و محاسبات انجام شده
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بر اساس بررسیهاي انجام شده ،مشخّص شد رشد شهر آمل در طول  29سال اخیـر مطـابق بـا الگـوي پـراکنش
(اسررال) بوده است ،اما در این میان طی  19سال اخیر از شدّت آن کم شده است ،به طـوري کـه نـرخ رشـد آن از 0/13
درصد طیّ سالهاي  1325-1375به  2/92درصد در دههي  1375-1315رسیده است .علّت اصلی این امر را مـیتـوان،
سیاستهاي اتخاذ شده مدیریت شهري در سالهاي اخیر دانست ،که با تشویق ساختوسـاز گسـترده عمـودي ،چهـرهي
شهر را تغییر داده است .بررسیها نشان میدهد که ضریب سط زیر بنا ( 1)F.A.Rدر شهر آمل طیّ سالهاي اخیر رونـد
روبهرشدي را در پیش گرفته است ،براساس جدول شمارهي  5و شکل شـمارهي  ،3مقـدار فـار طـیّ سـالهـاي 65-75
کمابیش یکدست و برابر بوده ،اما از سال  75به بعد رشد قابل توجّهی را در پیش گرفته است ،به طوري کـه مقـدار آن از
 9/60در سال  1365به باالترین میزان خود یعنی  0/71در سال  1311رسیده است .این امـر بـهمعنـاي افـزایش نسـبت
سط زیر بنا به مساحت زمین زیر ساخت است و هرچه این نسبت باالتر رود ،تراکم و انبوهسازي افزایش مییابد.

شكل.3ضریبسیحزیربنا(فار)درشهرآمل( )9311-9300

شكل.3همدستگيبينمساحتزمينزیرساختومساحتزیربنايساختمانشهرآمل( )9311-9300

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)

سط زیر بنا
سط زمین

ضریب سط

زیربنا ( 1. Floor Area Ratio
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سالهاي 9311-9300
جدول.1ضریبسیحزیربنا(فار)درشهرآملطيّ 
مساحت

مساحتزیر

زمين

بنا

1365

115007

101600

9/60

1367

121559

110523

9/12

1311

1361

131500

195762

9/1

1310

319013

1360

017171

152133

9/71

1313

103920

002222

1379

103271

193037

9/12

1312

123766

010171

1/21

1371

192722

00566

9/05

1315

127051

021015

1/62

1370

60055

61977

1/91

1316

313719

591537

1/60

1373

02990

10179

9/06

1317

012022

362360

1/01

1372

121999

127999

9/00

1311

163600

223711

0/71

سال

مساحت

مساحت

زمين

زیربنا

111002

1/11
1/06

فار

فار

سال

1376

199019
127026

112022
222561

1/23
1/53

منبع :استخراج و محاسبه براساس گزارش هاي واحد صدور پایان کار و صدور پروانه ساختمانی شهرداري آمل از سالهاي  1365تا 1311

میزان همبستگی رابطه میان دو متغیّر "زمین زیرساخت" و "سط زیربناي ساختمان" نشان میدهد ،بین مسـاحت
و زیربنا همبستگی مثبتی وجود دارد .طبق معادله خر رگرسیون،

است ،به عبـارت دیگـر هرچـه مسـاحت

قطعه زمینی که زیرساخت میرود بزرگتر باشد ،زیربناي بیشتري را در خود جاي میدهد .گرچه با وجود ضوابر مشـخّص
دربارهي تفکیک و احداث بنا در طرح جامع شهري مانند ضابطهي  135درصد بـراي تـراکمهـاي مسـکونی کـم و 119
درصد براي تراکمهاي مسکونی متوسّر (طرح جامع آمل ،)53-11 :1370 ،اما با توجّه به ازدیـاد پرونـدههـاي موجـود در
کمیسیون مادّه صد شهرداري که ناشی از افزایش گسترده تخلّفهاي سـاختمانی از سـوي فعّـاالن سـاختوسـاز اسـت،1
میتوان ادعا کرد که با افزایش مساحت زیرساخت ،سط زیربناي مسـکونی افـزایش یافتـه ،درنتیجـه بافـت فشـردهتـر
میشود .در حالیکه اگر بین مساحت قطعه زمین و زیربنا ارتباط معکوسی وجود میداشت ،یعنی با افزایش مساحت قطعـه
زمین ،مساحت زیربنا کمتر میشد ،در آن صورت با بافت کم تراکم و پراکندهاي روبهرو بودیم .عالوهبر ضریب همبستگی
بین مساحت زمین و زیربنا ،شاخصها و متغیّر هاي مختلف دیگري نیز ،افزایش فشردگی و تمرکـز در شـهر آمـل را طـیّ
سالهاي  1375 – 1315تأیید میکنند.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1بهطور میانگین ساالنه در حدود  0131واحد مسکونی در شهر آمل ساخته میشود ،اما بر اساس گزارش سایت شهرداري آمل در شش ماهه
اوّل سال  1310در حدود  1503پرونده به کمیسیون مادّه  199ارجاع داده شد.
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هايمناطقدهگانهشهرآملدرسال 9371


ویژگي
جدول.1
شمارهي


تراامناخالص

مساحت

تعدادجمعيّت

تعدادخانوار

تعدادواحدمسكوني

تراامجمعيّت

1

160

13233

0003

0652

13

16

0

050

02713

5155

5991

06

10

3

001

11965

0532

0120

31

7

2

031

01113

2151

3123

00

17

5

09

11296

0691

0979

107

03

6

022

13617

3902

0120

56

10

7

150

13925

3116

0202

16

16

1

310

06706

6011

5171

12

16

0

129

01090

2123

2902

156

00

C.B.D

13

1160

210

372

123

00

شهر آمل

1099

150900

36502

39623

12

16

منیقه

مسكوني

منبع :سرشماري نفوس و مسکن  1375شهر آمل و محاسبههاي انجام شده

.ویژگيهايمناطقدهگانهيشهرآملدرسال 9301

جدول 7
شمارهي

منیقه

مساحت

جمعيّت

تعدادخانوار

تعدادواحد
مسكوني

تراامجمعيّت

تراامناخالص
مسكوني

1

015

09727

5631

5969

73

11

0

207

01550

1995

7397

67

17

3

362

09991

5536

2105

55

13

2

390

09071

5601

5350

61

17

5

106

11151

3977

0191

11

00

6

352

10169

5162

2196

52

12

7

023

11577

5336

5027

76

00

1

219

35176

19131

0513

75

09

0

011

02506

6603

5795

113

06

C.B.D

10

10

01

06

5

1

شهر آمل

0102

100732

55000

59656

71

11

منبع :سرشماري نفوس و مسکن  1315شهر آمل و محاسبات انجام شده

روشهايشناختالگويرشداالدديشهر 

روشهاي کمّی بهعنوان وسیلهاي براي طبقهبندي و تجزیه و تحلیل سیستماتیک الگوهاي رشد شـهري ضـروري شـده
است .به همین منظور ،روشها و مدلهاي مختلفی توسّر پژوهشگران این رشته ارائه شده است .بهکارگیري این روشها
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به شهرهاي کشورهاي توسعه یافته محدود شده است ،چرا که در کشورهاي در حال توسعه ،به دلیل کمبود و ضـعف آمـار
مورد نیاز بهندرت از مدلهاي کمی استفاده میشود .بهمنظور تحلیل فرم و اندازهگیري گسترش کالبدي شهر ،مـدلهـاي
مختلفی همنون ضریب گري ،گري تعدیلی ،موران وغیره وجود دارد ،اما بهدلیل تفسیر پینیده آنها (ابراهیمزاده و رفیعی،
 .)139 :1311در این مقاله از مدلهاي جایگزین نظیر مدل آنتروپی شانون ،هلدرن و هرفیندال استفاده میشود که تفسیر
بهتري ارائه میدهند .در ادامه ضمن معرّفی مختصر هر مدل ،به نتایج بهدست آمده نیز اشاره میشود:
مدلآنتروپيشانون 
از این مدل براي تجزیه و تحلیل مقدار پدیدهي رشد بیقوارهي شهري استفاده میشود .ساختار کلّی مدل بـه شـرح زیـر
است:
∑

(آنتروپی مطلق)
(آنتروپی نسبی)

ارزش مقدار آنتروپی شانون ( )Hاز صفر تا ) Ln (nاست .مقدار صفر بیانگر توسعه فیزیکی خیلی متـراکم (فشـرده)
شهر است و مقدار ) Ln (nبیانگر توسعهي فیزیکی پراکندهي شهري است .به عبارت دیگر افزایش آنتروپـی بـه معنـاي
ازهمگسیختگی و رشد نامتناسب است (حکمت نیا ،موسوي  ،)100 :1315ارزش مقدار ضریب آنتروپی ( )Gنیز بین  9و 1
است ،اگر G =9باشد یعنی تمرکز و G =1یعنی پخشایش (سرایی ،پورمحمد .)61 :1317 ،مقایسـهي آنتروپـی متغیّرهـاي
رشد شهري آمل طیّ دو دورهي  1375و  1315نشان میدهد که این شهر در سال  1315فقر در متغیّر مسـاحت ،شـاهد
اسررال (الگوي پراکنش) بوده است ( ،)G = 9/0295ولی در متغیّرهاي جمعیّت ،تعداد خانوار ،تعداد واحد مسکونی ،سـط
زیربنا و شاخص تراکم خالص مسکونی تمایل  Gبه سمت صفر بوده است که نشاندهندهي عدم تعادل در توزیـع آنهـا و
بهعبارت دیگر ،افزایش فشردگی و تراکم در برخی از مناطق شهر است.
دودورهي9371و9301

.مقایسهيآنتروپيمتغيّرهايرشدشهريآملطيّ

جدول0
9371
متغیر و شاخص

9301

آنتروپيمیيق()H

آنتروپينسدي()G

آنتروپيمیيق()H

آنتروپينسدي()G

مساحت

0/1695

9/0313

0/1656

9/0295

جمعیت

0/1117

9/0275

0/1571

9/0361

تعداد خانوار

0/1101

9/0277

0/1551

9/0350

تعداد واحد مسکونی

0/1105

9/0270

0/1536

9/0353

سط زیربنا

0/1712

9/0239

0/1351

9/0076

ضریب سط زیربنا

0/0905

9/0565

0/0905

9/0565

تراکم خالص مسکونی

0/0106

9/0022

0/0110

9/0031

 911
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مدلهيدرن 
این مدل براي مشخّص نمودن میزان رشد شهري است .با استفاده از این روش میتوان مشخّص نمود چه مقدار از
رشد شهر ناشی از رشد جمعیّت و چه مقدار ناشی از گسترش افقی شهر است (حکمت نیا ،موسوي .)133-131 :1315
)

وسعت شهر در پایان دوره
وسعت شهر در آغاز دوره

)

(

سرانه ناخالص پایان دوره
سرانه ناخالص آغاز دوره

جمعیّت پایان دوره

)

(

جمعیّت آغاز دوره

(

با مقایسهي رشد شهر آمل طیّ دو دهه ( )65-75و ( )75-15مشخّص شد شهر آمل دو الگوي متفـاوتی از رشـد را
شاهد بوده است ،براساس این مدل طیّ سالهاي ( 63 ،) 1365-1375درصد از رشد آمل ناشی از گسترش کالبدي بـوده
و  37درصد آن ناشی از رشد جمعیّت؛
 159092 
 119 
 1900 
Ln 
  Ln 
  Ln 
 = 0 / 37  0 / 63  1
 118242 
 72 
 856 

در حالی که در ده سال بعد یعنی سالهاي ( 23 ،)1375 -1315درصد از رشد شهر ناشی از گسترش کالبـدي و 57
درصد آن ناشی از رشد جمعیّت بوده است؛
 199734 
 141 
 2824 
Ln 
  Ln 
  Ln 
 = / 57  0 / 43  1
 159092 
 119 
 1900 

به عبارت دیگر ،درفرایند رشد شهري آمل در دهه اخیر ،حدود  09درصد از میزان اسررال یا گسترش کالبـدي شـهر
کاسته و بر عامل جمعیّتی افزوده شد ،به عبارت دیگر در دههي اوّل ،اسررال وزن بیشـتري در الگـوي رشـد داشـته و در
دههي دوم عامل رشد جمعیّت و افزایش تراکم.
آمارهموران 
این ضریب براي سنجش میزان تجمّع از پراکندگی بهکار میرود .ضریب مورن میتوانـد تمرکـز را از پراکنـدگی متمـایز
سازد .ضریب موران بین مقادیر  -1تا  +1محاسبه میشود .مقدار  +1الگوي کامال متمرکز یا الگـوي تـک قطبـی اسـت،
هرچه مقدار آن کاهش یابد ،الگوي رشد شهر نیز به سمت چند قطبی بودن پیش خواهد رفت .هنگامی که مقـدار آن بـه
صفر برسد بیانگر الگوي تصادفی است و مقدار  -1نیز الگوي شطرنجی شهر را نشان میدهـد .مـوران بـه ایـن صـورت
محاسبه میشود (لی و وانگ : )109 :1311
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نتایج محاسبات ضرایب موران براي پارامترهاي مختلف الگوي رشد شهر آمل ،در قالـب جـدول ،گرافیـک و نقشـه
ارائه شده است .این محاسبات که در نرم افزار  Arc Gisانجام شده است نشان میدهد که در پارامترهایی مثل مساحت،
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مسکن ،جمعیّت ،زیربنا با وجودي که ضرایب از نمرهي منفی به سمت مثبت حرکت کردهاند ،اما الگوي توزیـع همننـان
تصادفی است .براي مثال ضریب موران مربوط به مساحت نشان میدهد که اگرچه الگوي رشد این پارامتر بـا حرکـت از
ضریب  -9/90به  9/1روند مثبتی را پشت سر گذاشته است و گام در مسیر فشردگی و تمرکز گذاشته است ،امـا بـهدلیـل
ناچیز بودن مقدار آن همننان از الگوي تصادفی برخوردار است .اما در ضرایب موران مربوط به پارامترهاي تراکم و سرانه
الگوي توزیع و پراکندگی ،حرکتی کامال مشخّص از الگوهاي تصادفی بهسمت خوشهاي داشته است .براي مثـال ضـریب
پارامتر فار در سال  1375برابر  -9/1بوده است که الگویی تصادفی محسوب میشد در سـال  1315بـه  9/95رسـید کـه
الگویی خوشهاي و فشرده محسوب میشود و نشاندهندهي تمرکز رو به گسترش ساختوساز در شهر آمل است.
مقایسهيآمارهمورانمتغيّرهايرشدشهريآملطيّ9371-9301

جدول.1
خانوار

مسكن

جمعيت

زیربنا

شاغل

مساحت

فار 

1375

-9/09

-9/10

-9/11

-9/17

-9/01

-9/90

-9/1

1315

9/01

9/09

9/01

9/09

9/01

9/19

-9/95

منبع :محاسبات نگارندگان

با مشاهدهي نقشههاي مربـوط بـه تمرکـز
فضایی ضریب سـط زیربناهـاي مختلـف شـهر
آمل ،که براساس روش اتوکورولیشن فضایی (لی
و وانــگ )116-100 :1311 ،تهیــه شــده اســت،
مشخّص میشود که زیربناهاي زیر  19مترمربّـع
که در شهري مثل آمـل بیشـتر سـاختمانهـاي
قدیمی را دربرمیگیـرد ،در بافـتهـاي فرسـوده
شمالی و حاشیهي رودخانهي هراز (در محلّههاي
مصیبتان و قرق) ،در بافتهاي فرسودهي میـانی
(محلّهي سیکاپل) ،بافتهـاي فرسـودهي غربـی
(محلّههاي دباغنال و رحمتآباد) و در بافتهاي
فرســوده جنــوبی (در محلّــههــاي بازیــارکال و
خاورمحلّه) بیشـتر از هرجـاي دیگـر شـهر دیـده
میشود( .در شکلهاي شمارهي  3و  ،2خرهـاي
تیرهرنگ ضخیم نشاندهندهي بیشتر از میـانگین
بودن ضریب سط زیربنا و رنگ خاکستري کمتر
از میانگین بودن این ضریب را نشان میدهد).

شكل.1ضریبمورانمساحتوضریبسیحزیربنا()F.A.R
شهرآملدرسال 9371
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شكل.1ضریبمورانمساحتوضریبسیحزیربنا(())F.A.Rشهرآملدرسال9301


شكل.7تمرازفضایيضریبسیحزیربناهاي19-08مترمربّعشهرآمل(9301،مندع:نقشهپایهآمل:مرازآمار)9301،

 972
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از سوي دیگر تمرکز فضایی زیربناهاي باالي  19مترمربّع که مربوط به سـاخت وسـازهاي جدیـد اسـت ،بیشـتر در
نواحی مرکزي شهر دیده میشود ،محلّههایی مانند رضوانیه ،اسرهکال و خیابان هراز که ارزش اقتصادي باالتري نسبت به
محلّههاي دیگر دارند و خرید و فروش زمین و مسکن از سود باالتري برخوردار است .

شكل.0تمرازفضایيضریبسیحزیربناهاي919-188مترمربّعشهرآمل 9301،

منبع :نقشه پایه آمل :مرکز آمار1315 ،

نتيجهگيري 

بین فرم و پایداري رابطهي معناداري وجود دارد ،و شناخت فرم و تبیین الگوي رشد آن ،گامی مهم در تحقّق پایداري شهر
بهشمار میرود .بر همین اساس ،سیاستها و راهبردهاي برنامهریزي و طرّاحی باید بهگونهاي باشند کـه بـه شـکلگیـري
فرم مطلوب بیانجامد .در دورههاي مختلف شهرنشینی ،فرمهاي مختلفی توسّر برنامهریزان و طرّاحان ارائه شده است که
هر کدام مدعی حلّ برخی از مسائل و مشکالت شهرنشینی بودهاند .قبل از مباحث مربـوط بـه توسـعهي پایـدار ،الگـوي
پراکنش ،الگویی رایج و بدون برنامه در کشورهاي جهان سوم و الگویی برنامهریزي شده در برخی از کشورهاي پیشـرفته
محسوب میشد .با طرح مباحـث مربـوط بـه شـهر پایـدار مشـخّص شـد کـه الگـوي پـراکنش شـهري مجموعـهاي از
خصوصیتهاي منفی را در پی داشته و بهویژه در کشورهایی مانند ایران ،مانع جدي در تحقّق شهر پایدار بهشمار میرود.
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همین موضوع باعث شد برنامهریزان در راستاي کاهش آثار منفی الگوي پراکنش بر الگوهاي پایدار تأکید کننـد .از میـان
الگوهاي پایداري که مطرح شده است ،در میان صاحبنظران و سیاستمداران اجماع بیشتري بر فـرم فشـرده وجـود دارد،
بهطوري که این ایده توانسته طرفداران بیشتري را به خود اختصاص دهد و در صدر مباحث مربوط به فرم پایـدار شـهري
قرار بگیرد .حامیان این ایده بر این باورند که شهر فشرده از امتیازهاي زیست محیطی ،انرژي و منـافع اجتمـاعی زیـادي
برخوردار است .عمدهترین ویژگیهایی که براي شهر فشرده برمیشمارند عبارتست از :گسترش هرچه بیشتر کاربريهاي
اختالطی ،ایجاد فضاهاي دوستدار محیر زیست ،تمرکز فعّالیّـتهـا و عملکردهـاي شـهري و جلـوگیري از افتـراق آنهـا،
جلوگیري از گسترش شهر بهسمت حومهها ،کاهش استفاده از سوختهاي فسیلی براي جلوگیري از آلوده شـدن شـهرها،
احیاي مفهوم اجتماع و محلّه ،گسترش فضاهاي عمومی و مدنی ،تأکید بر توسعهي میانافزا با در نظر گـرفتن تسـهیالت
عمومی ،رونق بخشیدن به واحدهاي همسایگی نـامطلوب از طریـق ایجـاد فضـاهاي اجتمـاعی و ارتبـاطی (مشـکینی و
همکاران ،)13 :1310 ،کاهش فواصل سفر و وابستگی کمتر بـه خـودرو ،گسـترش حمـل و نقـل عمـومی و کـم شـدن
هزینههاي حمل و نقل خصوصی نظیر آلودگیها ،ترافیک و مرگ و میر ،جلوگیري از اتـالف زمـین و اسـتفاده مجـدّد از
زیرساختها ،اراضی توسعهیافتهي قبلی و فضاهاي موجود (براند فري ،)21 :1313 ،توجیه اقتصادي در تأمین زیرساختها
و تجهیزات شهري ،حفظ اراضی کشاورزي و باغات ،افز ایش تولید مسـکن و کسـب درآمـد بـراي شـهرداري (عزیـزي،
 .)20-53 :1313طبق بررسیهاي انجام شده در این پژوهش مشخّص شد ،شهر آمل در دهههـاي متـوالی تحـت تـأثیر
الگوي پراکنش قرار داشته است .الگویی که گسترش افقی و رشد ناپایدار شهري را موجب شده است و همانگونه کـه در
پژوهشهاي متعدّدي بدان اشاره شد ،پیامدهاي منفی زیادي در بخشهاي اقتصادي ،اجتماعی و زیست محیطـی بـه بـار
آورده است (لطفی1379 ،؛ نیکپور1312 ،؛ روستایی .)1315 ،در سالهاي اخیر با اعمال سیاستهاي جدید از سوي نهـاد
مدیریت و برنامهریزي شهر ،به منظور کنترل بیشتر ساختوسازها و ممانعت از توسعهي افقی ،فرم شهري آمـل بـا تغییـر
جهت توسعه ،الگوي جدیدي را در پیش گرفت که نتیجه آن افزایش ساختوسازهاي درون شهري ،گسـترش عمـودي و
شکلگیري بافتها ي فشرده است .تغییر رویکرد فرم شهري پراکنده به متـراکم در شـهر آمـل ،ضـرورت درک اصـول و
قواعد شهر فشرده توسّر نهادهاي تصمیمساز و تصمیمگیر را قوّت بخشیده است ،تا بر مبناي چنـین رویکـرد نـوین و بـا
سازوکارهایی مناسبتر ،زایش و بالندگی شهري ،تحقّق و تداوم یابد .اهمّیّت این موضوع زمانی دو چنـدان مـیشـود کـه
بدانیم استان مازندران بهدلیل بهرهبرداري از شرایر طبیعی مناسب ،وجود زمینهاي مرغوب کشاورزي در اطراف شـهرها،
فاصلهي کم نقاط شهري و روستایی از یکدیگر و تجانس باالي بافت اجتمـاعی و فرهنگـی ،شـرایر مناسـبی را فـراهم
نموده تا شهر فشرده بهعنوان تئوري هدایتگر در نظام مدیریت و برنامهریزي شهري این استان معرّفی شود .در این میان
شهر آمل بهعنوان دومین شهر پُرتراکم استان ،با  71نفر در هکتار بعد از ساري (با  17نفر در هکتار) از ظرفیـت بـاالتر و
شرایر بهینهتري برخوردار است .با وجود بهرهمندي از چنین پتانسیلی ،روند پرشتابی که توسّر ساخت و سـاز بـیرویـهي
عمودي و تقاضاي روزافزون تراکم مازاد در پیش گرفته شد ،بر نگرانیهایی نیز دامن زده شد ،و موجب شد نشانههـایی از
انحراف در ماهیت اصلی فرم جدید دیده شود .افزایش تقاضا در بازار مسکن از یکسـو و ضـرورت تـأمین نیازهـاي مـالی
شهرداري از سوي دیگر ،موجب شد ساختوساز در سالهاي اخیر از رونـق کـافی برخـوردار شـود .از آنجـا کـه افـزایش
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ساختوساز ،با افزایش تخلّفهاي ساختمانی همراه است ،بنابراین کمیسیون مادّهي  199با کارکردي دوگانه و تا حـدودي
متناقض ،هم بهعنوان مرجع رسیدگی و هم بهعنوان پردرآمدترین زیرمجموعهي شهرداري برسر دو راهی کارآمدي و رفاه
باقی مانده است .از آنجا که مدیریت و برنامهریزي بدون درآمدزایی امکانپذیر نیست ،میتوان گفت که نظارتها ابتدا بـه
سمت رفاه بیشتر شهرداري که همان تأمین درآمد کاذب و ناپایدار است سنگینی میکند و سرس در خدمت کارآمدي ،که
همان رضایتمندي ساکنان شهر و محلّه است قرار میگیرد .به عبارت دیگر ،به نظر میرسد در شکلگیري این بافتهاي
شبه فشرده ،نیاز سوداگران و شهرداري بر نیاز شهروندان اولویت داشته باشد .در حال حاضر با ممنوعیت سـاختوسـاز در
خارج از مرزهاي قانونی ،اینگونه بافتهاي متراکم مسکونی با سرعت زیادي در حال گسترش در سـط شـهر اسـت .در
این میان ،محلّههایی که از دیرباز بهعنوان محلّههاي مطلوب و مرفّه ،شـناخته بودنـد بـا پـذیرش تقاضـاي رو بـه رشـد
انبوهسازي ،به محلّههاي شلوغ و پرازدحامی تبدیل شدند که کیفیت مطلوب محیطی و پایداري محلّهاي در آنهـا کـاهش
یافته است .میتوان گفت؛ همانگونه که سوداگري زمین طیّ سالهاي طوالنی ،به طور ناخواسته و در سایهي غفلت نهاد
برنامهریزي و مدیریت شهري باعث ایجاد فرم پراکنده ناپایدار گردید ،به نظر میرسد همین سوداگري باز هم ناخواسـته و
در سایهي غفلت ،در حال ایجاد فرم فشرده ناپایدار باشد .بنـابراین الزم اسـت ،شـهرداري بـهعنـوان متـولّی مـدیریت و
برنامهریزي شهري با درک اصول ،قواعد و سازوکارهاي فرم فشرده ،تراکم سازيهاي در حال انجام را بـه سـمت ایجـاد
محلّههاي پایدار هدایت کند و فرم پایدار را بر "برنامهریزي منطبق بر رضایتمندي ساکنان" بنـا کنـد نـه "برنامـهریـزي
منطبق بر منفعتطلبی سودجویان".
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