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 چکیده

 گسترده عیز توزباجریانی جدید و محصول )به مفهوم سکونت اکثریت جمعیت در شهرها(، "شهری شدن جوامع"

 ت.اس ها شدهشهرکه موجب رشد پراکنده  .ب صنعتی بوده استهای شهری پس از انقالجمعیت به نفع سکونتگاه

و  شدهجامانی ـ تحلیلی ، با روش توصیفمیاندوآبتوسعه فیزیکی درونی شهر  سنجیامکان باهدفتحقیق حاضر 

 حلیلت فرآیند همچنین از است. شدهاستفادهو هلدرن برای تحلیل شکل شهر  شان ونآنتروپی هایمدلاز 

 افزاررمن از استفاده با نیز عیارهام این نهایی وزن و شدهاستفاده معیارها دویی دو مقایسه برای یمراتبسلسله

Expert choice11 رصد از رشد فیزیکی د 33که، حدود  دهدمینتایج مدل هلدرن نشان است.  شدهمحاسبه

 زمین بازیبورس)عوامل دیگری همچون  درنتیجهدرصد توسعه فیزیکی شهر  67و  جمعیتشهر، مربوط به رشد 

ر توسعه افقی دلیلی ب جه خودنسبت به عوامل دیگر کمتر بوده و این نتی جمعیت( بوده و به عبارتی سهم متغیر ...و

دهنده نشان که. باشدمی 933/0 برابر با 95 سالبرای  میاندوآبشهر  (G) آنتروپیر مقدا. باشدمیو پراکنده شهر 

 کهمچنین نزدی تاده است.اتفاق اف میاندوآبدر شهر  هاسالپراکنده شهر و پدیده اسپرال است که در این  رشد

نگر رشد پراکنده این بیا 792/1یعنی  LN(n) حداکثرمقدار به  672/1یعنی  (H) آنتروپیبودن مجموع فراوانی 

رار گرفتن در اولویت اول توسعه و با ق 4،10،19،20،21 هایحوزه. نتایج تحقیق بیانگر آن است که، باشدمیشهر 

با پتانسیل  18 حوزهتوسعه،  با اولویت سوم 1،15 هایحوزهدر اولویت دوم توسعه درونی،  2،11،17 هایحوزه

، دارای پتانسیل توسعه درونی خیلی باشدمی 7،8،12،13،16 هایحوزهکه شمال  هاحوزهتوسعه درونی کم و مابقی 

 .اندقرارگرفتهپایین 
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 مقدمه

)به مفهوم سکونت  "شهری شدن جوامع"روند، اما ای در تاریخ بشر به شمار نمیشهر و شهرنشینی اگرچه پدیده تازه

های شهری پس از گسترده جمعیت به نفع سکونتگاه عیباز توزاکثریت جمعیت در شهرها(، جریانی جدید و محصول 

 شهرها درون در و انباشتگی تراکم افزایش و فیزیکی گسترش ،روازاین(. 22: 1381عظیمی،) استانقالب صنعتی بوده 

و  برون هایمهاجرت جمعیت، افزایش دلیل به گسترش (. این256: 1393 همکاران، و یزیار) بود خواهد ناپذیراجتناب

صدمات  ،یکشاورز اراضی تخریب موجب کهطوریبه ،دادهرخ شهرها پیرامون اراضی در ، اغلبشهریدرون

 پراکنده رویی(. چنانچه، 176: 1392 همکاران، و یمحمد) است شهرها شده پراکنده و ناموزون رشد و محیطیزیست

 اصلی عوامل از رشد الگوی این است. بوده توسعهدرحال اغلب کشورهای در کالبدی شهرها رشد اصلی سیاست ،1شهری

 افقی (. همچنین، گسترش35: 1395 امیری، و ایزدی) است کالبدی و محیطیزیست اقتصادی، اجتماعی، مسائل بروز

منجر  شهرها کالبدی به گسترش طریق این از و شده شهر پیرامون باغات و کشاورزی اشغال اراضی سبب شهرها،

، از هادولتمالی توسعه برای  هایهزینهو حاشیه، عالوه بر  هاحومهاست. گسترش افقی شهرها به سمت  گردیده

 و وسیع هایپهنه آن، موازاتبه(. 5: 1396، ناظمی) گرددمیاجتماعی نیز سبب از بین رفتن عدالت اجتماعی  هایجنبه

 که دارد وجود نشده ساخته یا خالی اراضی صورتبهشهرها  درون نواحی در شهری امالک و از اراضی متنوعی هایگونه

 شودمی محسوب درون توسعه از اصلی هایعرصه و ذخایر شهرها، کالبدی رشد و مدیریت ریزیبرنامه نگاه از

است که  شهر کالبدی توسعه و رشد هایسیاست از یکی "افزا درون یا 2افزا میان توسعه" سیاست (.310: 1392صارمی،)

 دارد توجه شهر آتی رشد یبرا حال زوال در هایبافت یاحیا و شهرها درون در موجود هایظرفیت از استفاده به

 فیزیکی فاصله شدن چون کم باالیی هایمزیت وجود به رویکرد این پیرو ریزانبرنامه(. 87: 1396و اکبری، اکبریعلی)

 ساماندهی ،یشهردار توسط بهتر خدمات ارائه تجهیزات، و تأسیسات ایجاد هزینه کاهش ،هاکاربری بین زمانی و

 که کنندمی اشاره...  کنونی جامعه و ینیازها مطابق با و کارایی با جدید یفضاها به هاآن تبدیل و ناکارآمد هایبافت

 شودمی" 3رشد هوشمند"فشردگی و  سمت به شهر دهیجهت و شهر درونی هایظرفیت از استفاده باعث درنهایت

 ترافیک، مانند به مسائلی آن در که است پایدار توسعه برای ممتاز مکانی شهر هوشمند(. 4: 1395،همکارانشیخی و )

 تبادل و اساس ارتباط بر سیستماتیک، و نوآورانه رویکرد یک طریق از غیره سرزمین و تخریب آلودگی، انرژی، مصرف

 دسترسی با شهر ساخت حتی و زندگی کیفیت ، بهبودهاسیستم و هازیرساختفرآیندها،  سازیبهینه باهدف اطالعات

شهر،  موجود هایبافت و درونی توسعه با توانمیبدین طریق، . 4(2011،هاریسون و همکاران) است شدهپرداختهبیشتر 

که  شهری توسعه پایدار به متراکم، متعادل افزایش و فرسوده هایبافت احیاء ،بالاستفاده و رهاشده فضاهای احیاء

 به تشویق در توانمی را موضوع این . اهمیتیافتدست، باشدمی 21 قرن در تیبشر یفرارو چالش ترینمهم

 در یاقتصاد پویایی ایجاد ،یشهر یسیما یارتقا و بهبود پیرامونی، حفظ اراضی شهرها، داخلی بافت در گذاریسرمایه

...  و شهر سازهویت عامل و تپنده قلب عنوانبه شهر یمرکز بخش یاحیا همچنین و فرسوده شهر و کمترو هایبخش

آورده  شهری جمعیت افزایش و شهرنشینی به رو شدتبه توسعهدرحال کشورهای از یکی عنوانبه نیز نمود. ایران عنوان

 است رسیده 1395در سال  نفر میلیون 14/59 به 1335 سال در نفری میلیون 6 شهری جمعیت کهطوریبه است،

اساس  بر ایران شهرهای سایر همانند هاسال این در میاندوآب(. شهر 1395سرشماری عمومی مرکز آمار ایران،)

 به توجه با قدیمی و ارگانیک که بافت است حالی در و این یافتهگسترشپراکنده  صورتبه توسعه، متداول هایروش

                                                           
1 . Sprawl 

2 . Infill Development 

3 . Smart Growth 

4 . Harrison 
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 و جمعیت اسکان در هایشظرفیتو  هاپتانسیل رغمعلی و شدهدگرگون شهر اقتصادی و کالبدی جمعیتی، تحوالت

این پژوهش در پی  ذکرشدهبا توجه به مطالب . است رهاشده...  و شهری تجهیزات و تأسیسات و خدمات به دسترسی

 هایحوزه از یککداماست؟ و  بوده صورتی چه به میاندوآب شهر کالبدی گسترش الگوی است که سؤالپاسخ به این 

و اهمیت موضوع،  ذکرشده، با توجه به مسائل روازایناست؟  برخوردار بیشتری درونی توسعه پتانسیل از میاندوآب شهر

 قرار داده است. مدنظررا  توسعه درونی هایشاخص ازنظر میاندوآبتحقیق حاضر تحلیل فضایی شهر 

 

 مبانی نظری

رشد . 1(2011کرامر و همکاران، ) دهدمی رخ توسعهدرحال کشورهای در اغلب که است جهانی ایپدیده شهرنشینی
سریع جمعیت شهری و روند صنعتی شدن موضوع سکونت و استقرار جوامع انسانی را در طی یک قرن گذشته دچار 

مسائل  شدنمطرحمیالدی با توجه به  90و  80 هایدههکرده است. در همین راستا از  ایعمده هایچالش
سرور و ) گرفتقرار  زیستمحیططرفداران  موردتوجهموضوع ساماندهی بر نحوه توسعه شهری  محیطیزیست

در مقابل  شودمیرویکرد مدیریت شهری مطرح  ترینمهم عنوانبهتوسعه پایدار که  حاضر حال در(. 70: 1395همکاران،
 هایزمیناقتصادی و اجتماعی، کاهش کیفیت محیط، از بین رفتن  جدایی گزینیالگوهای گذشته قرار دارد که افزایش 

 . در2(2000لکسس و همکاران،) اندداشتهاز بین رفتن تدریجی بناهای با ارزش معماری را در پی  کشاورزی و بایر و نیز
 پارادایم شدنمطرح با ویژهبه محیطی و اقتصادی سیاسی، علوم مختلف در جدید هایانگاره ظهور با اخیر، هایدهه

در گرفت.  قرار موردتوجه هوشمند صورتبه شهرها توسعه رشد و شهری، توسعه مباحث به آن ورود و پایدار توسعه
 استشهری توجه پژوهشگران و متخصصین را به خود جلب کرده  افزاریمیانچارچوب همین نگرش موضوع توسعه 

 و محافظت یاقتصاد گذاریسرمایهطبیعی،  منابع از محافظت یبرا یابزار میان افزا توسعه. (60: 1397موحد و احمدی،)
در ایالت  1980شهری از سال  افزاریمیانبحث توسعه  .(161: 1399پریزادی و همکاران،) است اجتماعی پیکره از

نیز، انجمن امالک و  1979(. در سال 186: 1399و همکاران، سیماخوش) گرددمیواقع  موردتوجهمتحده و اروپا 
 توسعه. 3(2014هودنت،) گرفتمستغالت آمریکا رسماً این مفهوم را تعریف کرده و در راستای اهداف اقتصادی به کار 

 بافت به افزامیان  توسعه کردن محدود به ینیاز وجودبااین است، ارتباط در شهر یمرکز بافت توسعه با اغلب میان افزا
 یبناها آن در که شودمی تلقی مجدد توسعه عنوانبه هاتحلیل از برخی در میان افزاتوسعه  همچنین. نیست شهر یمرکز

میان  (. توسعه13: 1389ویلی وکنل،) شوندمی جایگزین مختلط یکاربر و باالتر هایتراکم در جدید یساختارها با موجود
 یافتهتوسعه قبالً که است شهری نواحی موجود میان در بالاستفاده یا خالی قطعات استفادهباز  و باز توسعه فرآیند افزا

 بر جدید یبناها نمود: ساخت اشاره زیر موارد به توانمی که دارد وجود مختلفی تعاریف میان افزا توسعه مورد است. در
 و بهتر استفاده به میان افزا توسعه(. 23: 1393پرسل و همکاران،) شدهساخته محیطی در خالی، هایزمین قطعه یرو

 دهدمی افزایش را هامالکیتارزش  مواقع اکثر در که شد خواهد منجر هدف نواحی در خدمات موجود و تسهیالت مؤثرتر
 تواندمی همچنین. خواهد یافت کاهش عمومی امنیت تأمین ،روهاپیاده فاضالب، مانند آب، عمومی خدمات هایهزینه و

 دستازاین و خدمات پارک و سبز فضای مانند نیازهایی تأمین برای الزم آستانه جمعیتی به رسیدن برای هاباهمستان به
 دوباره نوعیبه و یبهساز ،ینوساز ،میان افزا توسعه اصطالح درواقع. 4(2015راهنمای جامع توسعه درونی،) کند کمک
 و تأمین آن، سطوح و نقاط تمامی در یشهر امکانات و بناها عادالنه توزیع و موجود، یشهرمناطق  نمودن استفادهقابل

 پیوند شهر زمینه به جدید را یساختارها موفق، افزایمیان توسعه. است شهر کالبد مجدد ساماندهی و یبازساز امکان
 بگیرد نظر در هم با را آینده در وسازساختو  موجود امکانات تا کندمی تالش و باالبرده را شهر مطلوبیت ،زندمی

                                                           
1 . Kramer 

2 . Leccese 

3 . Hudnut 

4 . comprehensive infill guideline 
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 شهر کالبدی توسعه و رشد هایسیاست از یکی درون افزا یا میان افزا توسعه (. سیاست163: 1392،همکاران و مارکوس)
 ریزیبرنامه هایسیاستکالن  چهارچوب بیرون، در توسعه و پیرامون در توسعه دیگر یعنی سیاست دو کنار در که است

 اما ساده پرسشی به هر یک در پاسخ هاسیاستاین  دریافت توانمی تأمل اندکی . باکندمی تعریف را شهر کالبدی توسعه
 را ،"توسعه مکان"،دیگربیانبه بیرون؛ یا و پیرامون درون، یابد، توسعه کجا شهر در اینکه است؛ یافتهسامان کلیدی

 و اتصال نقطه و کالبدی شهر توسعه ریزیبرنامه مبانی و داشت. منطق تمایز محسوب و تمیز این کلیدی عنصر توانمی
 است استوارشدهکلیدی  عنصر همان شالوده بر اخص، طوربه شهری و جغرافیای اعم طوربه جغرافیا دانش به آن اتکاء

 و اقتصادی اجتماعی، ساختارهای تعامل با در و شهر درون در اینکه به توجه با ،درون افزا (. توسعه87: 1396اکبری،)
 و کالبدی فعالیت یک صرفاً درون افزاتوسعه  بنابراین، است. چندوجهی و پیچیده موضوعی ،شودمی انجام شهر کالبدی

 نظر (. در107: 1392 همکاران، و احدنژاد) دارد محیطیزیست و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، بلکه ابعاد نیست شهرسازی
 پی انتظام در بلکه نیست، شهر برونی هایعرصه کردن رها معنای به رشد بودن درونی که است ضروری نکته این داشتن

 در درون هم و درون در هم را شهر تجهیزات و تأسیسات موزون و متعادل توزیع که انتظامی ،باشدمی نیز هاآن کشیدن
سنگی و ) شد خواهد سبب را فردا و امروز جدید، و قدیم برون، و درون سازگاری که توازنی و تعادل ،گیردمی پی

 یراهکارها از و بخشی بوده مستقیم ارتباط در شهر هوشمند رشد انگاره با میان افزا توسعه (. رویکرد350: 1391رفیعیان،
 شیوه دو هر که کرد عنوان چنین توانمیرا  میان افزا توسعه و یشهر هوشمند رشد کفصل مشتر. رودمی شمار به آن

 دایر و بایر هایزمین در خاص طوربه میان افزا توسعه و روندمیشمار  به پراکندگی اصالح یبرا یپیشنهاد توسعه، روشی
 تنهانه درون از توسعه سیاست ،سانبدین(. 55: 1394 قدسی، و نسترن) شودمیاجرا  شدهساخته هایمحوطه میان در

حتی  یا متوقف را پراکنده رشد تا شهراست، افقی گسترش محدودسازی نوعی بلکه شهری، توسعه رشد و کردن درونی
 به جدید کارکرد اعطای شود؛ اقدام انجام هایبرنامه از متعددی هایگونه با تواندمی درونیتوسعةمعکوس کند. سناریوی 

 از حاضر حال در ولی بوده مورداستفاده قبالً که شهریدرون هایزمین از مجدد استفاده بالاستفاده، و خالی هایساختمان
 سازیبهینه مختلف هایشهر گونهدر  موجود هایساختمان بازسازی و احیاء نیست و الزم برخوردار کارآمدی و کارایی
 کلی چارچوب (1) شماره (. شکل9: 1388استفن،) استکالبدی  رشد ریزیبرنامه برای شهر درون امالک و زمین

 .دهدمی نشان را اقدام هایبرنامهو  درونی توسعه سناریوی
 

 
 شهر افزاریمیان توسعه هایفرصت و کالبدی توسعه و رشد هایسیاست .1 شمارهشکل 

 (80: 1396و اکبری، اکبریعلی)

 

لذا توسعه  باشدمیکه در توسعه پایدار از شهر بسیار حائز اهمیت  باشدمیزیادی  هایویژگیدارای  میان افزاتوسعه 

 و هافرصت از استفاده پایداری، دیدگاه . ازباشدمیبنیادین برای توسعه پایدار شهرها  راهکارهاییکی از  میان افزا
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 2امالک حیات تجدید چرخه در کانون، 1ایقهوه اراضی مجدد توسعه ویژهبه شهر درون در توسعه موجود هایعرصه

 عنوانبه عموماً  ،درنهایت و دارد پذیریپایان و محدود زندگی چرخه تجاری و صنعتی زیرا امالک دارد؛ قرار شهری

بازار،  ییایپو به توسعه، از نوع نیا سازیپیاده مختلف هایراه(. 9-3: 1391کوپر،) شودمیشناخته  زیستمحیط مخرب

 یشهر افزایمیان توسعه هایپروژه. دارد یبودن محل، بستگ یخیتار چون ایویژه طیشرا و نیزم ساختار ل،کش اندازه،

 توسعه نیا. باشند متنوع و ادیز اریبس هایکاربری با ایتوسعه و داشته را هاکاربری اختالط بوده، یونکمس صرفاً توانندمی

... و( یخیتار) شده یساز باز زنده ،شدهبازسازیل کش به و مرتفع ای و کوچک یواحدها در ،ساختهپیش صورتبه تواندمی

 توسعه یاجرا موانع و ایمزا و هاگفته اساس است. بر مختلف یساختارها از یبکیتر یشهر افزایمیانتوسعه  اغلب. باشد

نگ، کی، پارهازیرساختجامع،  طرح"از:  اندعبارت میان افزاتوسعه  مهم و یاربردک هایالزمه و اجزا از یبرخ ،میان افزا

 و بوده ادهیپ اسیمق هیپا بر افزامیان  توسعه کهازآنجایی(. 48: 1389)میرمقتدایی و همکاران،"یعموم تک، مشاریطراح

 هاپارک خدمات، مدارس، و هاخانه نیب دهندهارتباط هکاست  ونقلیحمل هایسیستم و هاسبز راه ،هاراه ادهیپ دربرگیرنده

 ترتیباینبه. خواهد کرد جادیا یعموم یمنیا و نش دوستانهکبرهم یک هاهمسایگی نیا یطراح هستند، ز اشتغالکمرا و

 Municipal Research & Services) ضروری و الزم چیزیک نه بود خواهد یانتخاب ،یشخص لیاز اتومب استفاده

Center of Washington,1997به محله یک وبز، مردمیکج نیج گفته به تا شودمی باعث فضاها نیا (. مجموعه 

 باشد. داشته وجود محالت در سازنده یاجتماع نظارت ترتیباینبه و شوند لیتبد "ابانیخ چشمان"

 

 
  پژوهشمدل مفهومی  .2 شمارهشکل 

 

 

                                                           
1 . Brownfield Redevelopment 

2 . Recycling of Property 
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 روش پژوهش

تحقیق  هایدادهتحلیلی است. گردآوری  -پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی

. در تحقیق باشدمی میاندوآب. قلمرو مطالعاتی تحقیق شهر باشدمیو میدانی  ایکتابخانهاسنادی ـ  هایروشمبتنی بر 

جمعیتی، کالبدی ـ فضایی، اراضی بایر،  هایشاخص، میاندوآبتوسعه فیزیکی درونی شهر  سنجیامکان منظوربهحاضر 

و هلدرن برای  شان ونآنتروپی هایمدلاست. همچنین از  شدهاستفادهبافت فرسوده، کیفیت بنا، مصالح ساختمانی و ... 

 و شدهاستفاده معیارها دویی دو مقایسه برای یمراتبسلسله تحلیل فرآیند همچنین از است. شدهادهاستفتحلیل شکل شهر 

 حدود یوسعت با اندوآبیم است. شهر شدهمحاسبه Expert choice11 افزارنرم از استفاده با نیز معیارها این نهایی وزن

 اداری مرکز است. این شهر قرارگرفته ،آذربایجان غربی استان جنوب غربی در و هیاروم اچهیدر جنوب در تارکه 1953

 آمارهای بر اساس(. 7: 1394،میاندوآب)طرح جامع . است مرکزی بخش همچنین و میاندوآب شهرستان سیاسی

 1395 سال در رقم این که داشته نفر 17521 معادل جمعیتی 1335 در سال، میاندوآب شهر ایران، آمار مرکز منتشرشده

 برابر شده است. 7ساله، حدود  60است. بنابراین جمعیت آن طی این دوره  یافتهافزایش نفر 134425 به

 
 1335-95 میاندوآبتغییرات جمعیتی شهر  .1 شمارهجدول 

 نرخ رشد تعداد جمعیت سال آماری ردیف

1 1335 17224 - 

2 1345 21847 4/2 

3 1355 32719 2/4 

4 1365 59551 2/6 

5 1370 71263 7/3 

6 1375 90141 8/4 

7 1380 112332 5/4 

8 1385 114153  

9 1390 160000 6/3 

10 1395 134425 5/1 

 

 
 در استان و کشور میاندوآبنقشه موقعیت شهر  .3 شمارهشکل 
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 هایافتهبحث و 

 میاندوآب شهر در درونی توسعه یهاشاخص تحلیل

 1 هلدرن مدل

پراکنده به  مربوط آن مقدار چه و جمعیت، رشد از ناشی شهر یک فیزیکی رشد از مقدار چه دهدیم نشان هلدرن مدل

 مختلف یهادورهدر  سطح فزایشا میزان از فرایندی بررسی با هاروش و هامدل این. است بوده شهر اسپرال رشد و رویی

 تراکم ای پراکندگی میزان بتدا وا در پراکنده رویی پدیده ندادن یا دادن رخ از قضاوتی جمعیت، و خالص سطوح تناسببه

 است: صورتبدینفرمول مدل هلدرن . دهندیم دست به دوم گام در دادهرخ

 
 است: صورتبدین مدل هلدرن نتایج میاندوآبشهر  برای

   
134425 168 2251

ln( ) ( ) ( )
69349 45 306

Ln Ln  

ln(1.938) (3.733) (7.356)Ln Ln  
0.661 1.317 1.995

( ) ( ) ( )
1.995 1.995 1.995

  

 %0.33 %0.67 1  
از  حاصل نتایج بگیریم، ظرن در دوره پایان را 1395 سال و دوره آغاز را 1365 سال چنانچه فوق، محاسبات به توجه با

 67و  جمعیت رشد به وطمرب شهر، فیزیکی رشد از درصد 33 حدود که، دهدیم نشان میاندوآب شهر مورد در هلدرن مدل

 ناخالص سرانه زایشاف و جمعیت ناخالص تراکم کاهش به که است بوده شهر اسپرال و افقی رشد به آن مربوط درصد

 است. شده منجر شهری رویهبی افقی گسترش به درنتیجه شهری زمین

 

 شاخص کالبدی ـ فضایی

 2مدل آنتروپی شانون 

 و صفر بین هایامنهد با مقادیر تبدیل یبرا Theil شاخص یا شانون آنتروپی از شده مشتق شاخص یک آنتروپی روش

 :گرددمی محاسبه ترتیباینبه شانون آنتروپی(. 130: 1390 موسوی، و نیا حکمت) باشدمی 1
H= - Σ Pi ×L n (pi) 

H
G

LNk
 

 :آن در هک

H: شانون،  یآنتروپ مقدارPi: منطقه( یونکمس یلک مکترا) شدهساخته مساحت نسبت i مجموع  شدهساختهمساحت  کلبه

 مقدار کهیدرحالاست  ده(فشر) متراکم یلیخ یکیزیف توسعه انگریب صفر مقدار آن در هک: مجموع مناطق است. nمناطق، 

Ln(n) از مقدار یآنتروپ ارزش هک یزمان درواقع است. یشهر پراکند یکیزیف توسعه انگریب Ln(n) باشد رشد شتریب 

 است. افتاده اتفاق( اسپرال) یشهر قوارهبی

 

 

                                                           
1 . Holdern Model 

2 . Shannon’s Entropy Model 
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 1395 میاندوآببرای مناطق شهر  آنتروپی ارزش محاسبه. 2 شمارهجدول 

 Pi Ln (Pi) Pi*Ln (Pi) مساحت مناطق

1 938 267/0 318/1- 352/0- 

2 847 241/0 42/1- 343/0- 

3 330 094/0 362/2- 222/0- 

4 168 047/0 038/3- 145/0- 

5 637 181/0 705/1- 309/0- 

6 585 166/0 79/1- 298/0- 

 672/1  1 3505 جمع

H= 1/672 G= 0/933 Ln(n)= 1/792 
 

که مقدار آن برابر با  شدهمحاسبه 95 یهاسالبرای  میاندوآب( شهر G) یآنتروپ، مقدار 2 شمارهبا توجه به جدول 

 هاسالپراکنده شهر و پدیده اسپرال است که در این  رشدِ دهندهنشان، 1. نزدیک بودن مقدار آنتروپی به باشدیم 933/0

 حداکثربه مقدار  672/1یعنی  (H) یآنتروپاتفاق افتاده است. همچنین نزدیک بودن مجموع فراوانی  میاندوآبدر شهر 

LN(n)  باشدیمانگر رشد پراکنده این شهر بی 792/1یعنی. 

 ساختمانی تراکم

 وسازساختدر تعیین الگوی  روازاینشهری است  یهابافتشدت استفاده از زمین در  دهندهنشانتراکم ساختمانی 

 کل سطح به ،شدهساخته زیربنای سطح نسبت مفهوم به بسزایی دارد و تأثیرمناسب و شدت استفاده از اراضی شهری 

طرح جامع ) شودیم شامل را زمین از یبرداربهرهمیزان  که است شاخصی ساختمانی تراکم. است تفکیکی قطعه

درصد از  70حدود  موردمطالعه یهاحوزهاز تحلیل اطالعات از سطح  آمدهدستبهنتایج  بر اساس. (1394،میاندوآب

. در باشدیمطبقه و بیشتر  2درصد از قطعات  5و  دوطبقهدرصد  25یک طبقه،  میاندوآبمسکونی شهر  یهاپالک

که الگوی فعالیت، سهولت دسترسی، سطح برخورداری از خدمات و تسهیالت شهری موجب افزایش قیمت  ییهاقسمت

این وضعیت در اطراف محورهای فعال  میاندوآبزمین و سکونت شده است، غالباً با افزایش تراکم مواجه هستیم. در شهر 

. در این شودیم، طالقانی و محالت واقع در بافت میانی مشاهده در قسمت مرکزی شهر مانند خیابان امامعملکردی 

نوساز دارای تراکم باالتری نسبت به بافت  یهاساختمان وسازساختدارای پتانسیل باالی  یهابخشو  هاقسمت

شده است.  چندطبقهآپارتمانی و  صورتبه وسازساختپیرامون خود هستند و همین امر منجر به افزایش گرایش  تریمیقد

که عمدتاً مناطق اطراف شهر و  1،2،4،9،10،14،15،18،19،21 شمارهمطالعاتی  یهاحوزه ،4 شمارهبا توجه به نقشه 

 ازنظر. لذا این مناطق باشندیمدرصد(  60 تا) کم، دارای تراکم ساختمانی رندیگیبرمبه شهر را در  شدهادغامروستاهای 

. مناطق دارای تراکم زیاد عمدتاً در مرکز شهر باشندیمشاخص تراکم ساختمانی دارای پتانسیل زیاد برای توسعه درونی 

در شهر  شدهمحاسبهاین شاخص پتانسیل خوبی برای توسعه ندارند. میانگین تراکم ساختمانی  ازنظرکه  اندشدهواقع

 است. %80حدود  میاندوآب
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 میاندوآبنقشه تراکم ساختمانی شهر  .4 شمارهشکل 

 

 جمعیت و ناخالص خالص تراکم

 خالص اراضی در و ناخالص تراکم محدوده، داخل یشهر ناخالص اراضی کل در شهر جمعیت پراکندگی میانگین

 واحد آن و است مسکونی خالص دارد تراکم اختصاص مسکونی یکاربر به منحصراً که اراضی در و خالص تراکم یشهر

 در .باشدمی میاندوآب شهر درونی توسعه هایپتانسیل هایاز شاخص یکی عنوانبه جمعیتی تراکماست.  هکتار در نفر

 بیشتر جمعیت جذب و درونی توسعه برای شهر ظرفیت و پتانسیل باشد، پایین شهر جمعیتی هر چه تراکم شاخص این

و بیشتر  نفر 100 بربالغ)تراکم جمعیت(، باالترین تراکم جمعیت که  5نقشه شماره به با توجه  .(87: 1397رحیمی،) است

. همچنین شودمی 11،12،13،16، 17 هایحوزهمرکزی شهر وجود دارد. که شامل  هایحوزهدر هکتار هست در 

نفر در  50 تا 0تراکم کم  هاحوزهتراکم متوسط را دارند. و بقیه نفر در هکتار  100تا  51با تراکم  5،6،8،9 هایحوزه

دارای پتانسیل  میاندوآباز تحلیل اطالعات، بیشتر محدوده شهر  آمدهدستبههکتار را دارند. بنابراین با توجه به نتایج 

. الزم به ذکر است که یکی از دالیل پایین بودن تراکم جمعیتی باشدمیتراکم جمعیتی برای توسعه درونی  ازنظرخوبی 

است که سطح  (مثل باغات و اراضی کشاورزی و ...) محدودهی ناخالص شهری داخل وجود اراض میاندوآبدر شهر 

مطالعاتی را خصوصاً در حومه شهر افزایش داده و باعث پایین آمدن تراکم جمعیتی در سطح شهر  هایحوزهمحدوده 

 گردیده است.

 

 
 میاندوآبنقشه تراکم جمعیتی شهر  .5 شمارهشکل 
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 اراضی بایر

 بدون و خالی فضاهای صورتبه شهر در زیادی اراضی صحیح، ریزیبرنامه عدم و شهر رشد و پراکندگی علت به

. نظر گرفت در درونی، توسعه در مهم هایپتانسیل از توانمی بایر اراضی عنوان تحت که هستند نمایان وسازساخت

. این اراضی دارای گرددمیاز محدوده را شامل مترمربع  4913620درصد یعنی  9/13 میاندوآباراضی باز و بایر در شهر 

 پتانسیل تریناصلی رهاشده و بایر هایزمین اینکه به توجه هکتار است. با 3مترمربع تا  50مختلف از  هایمساحت

 .باشندمی متروکه و بایر هایزمین همین درونی توسعه برای نخست اولویت ،شوندمی محسوب توسعه درونی در موجود

 

 
 میاندوآبنقشه اراضی بایر شهر  .6 شمارهشکل 

 

 ، مرمتی، تخریبی(استفادهقابل) بنا کیفیت

 20، استفادهقابلمسکونی به لحاظ نوع مصالح ساختمانی بکار رفته  هایپالکدرصد از  70، حدود میاندوآب در شهر

. قطعات مسکونی تخریبی و مرمتی را بیشتر باشدمیدرصد تخریبی  10مسکونی مرمتی و  هایپالکدرصد از 

مسکونی روستاهای حومه که داخل محدوده شهر هستند مثل بشیرکندی، کوی وکیل کندی، یوزباش  هایساختمان

از بافت مرکزی و قدیمی شهر  هاییقسمت. همچنین دهندمیکندی، تقی آباد، کوی قره ورن و روستای قجلو تشکیل 

 توسعه در مهم هایاولویت از و بیشتری داشته امتیاز تخریبی بناهای میان این . درباشدمیرمتی دارای اماکنی با کیفیت م

. با توجه به نقشه کیفیت دهدمیرا نشان  میاندوآبکیفیت ابنیه در سطح شهر  7. نقشه شماره آیدمی حساب به درونی

درصد  30و  20به ترتیب با  20و  18، 4، 2شماره  هایحوزه، بیشترین درصد بناهای تخریبی در میاندوآبابنیه در شهر 

. همچنین کمترین درصد بناهای تخریبی در شوندمیحومه شهر را شامل  هایحوزهبناهای تخریبی وجود دارد که عمدتاً 

. باشندمیدرصد بنای تخریبی  5 که دارای گیردبرمیکه کوی جهادگران، ساحلی و ... را در  15و  14، 13، 7 هایحوزه

 50 تا 30که  شوندمیبیشترین درصد را شامل  اندقرارگرفتهحومه شهر که در محدوده  هایحوزهدر قسمت مرمتی نیز 

 .باشندمیدرصد بناهای این مناطق تخریبی 
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 میاندوآبنقشه کیفیت ابنیه شهر  .7شکل شماره 

 

 مصالح ساختمانی

میزان پایداری و استحکام ابنیه و  کنندهتعیینآن تا حد زیادی  هایسازه سیستمنوع مصالح بکار رفته در اسکلت ابنیه و 

 میاندوآبصورت گرفته در سطح شهر  هایبررسیمیزان امنیت بافت در برابر بروز حوادث از قبیل سیل و زلزله است. 

 . بردهدمیر شهر را تشکیل درصد ابنیه موجود د 46 هاساختمانبا سازه دیوار باربر است. این  هاساختمانحاکی از غلبه 

با اسکلت فلزی با سهمی  هایساختمانرا کم استحکام دانست.  میاندوآبشهر  هایساختماننیمی از  توانمیاین اساس 

. همچنین بیش باشدمیدرصد در سطح دوم قرار دارند. کمترین نوع اسکلت بنا مربوط به بناهای خشت و گلی  32معادل 

بیشترین توسعه شهر از نیمه دهه  دهندهنشانسال دارند که این  25قدمتی کمتر از  میاندوآبهر درصد از ابنیه ش 75از 

به نقشه که  با توجه. اندشدهساخته 1380-1365 هایسال. بیش از نیمی از واحدهای مسکونی شهر در طی باشدمی 60

ه شهر قرار دارند. در این میان بناهای خشتی در زیر آورده شده است، بیشترین درصد بناهای خشتی و گلی در مناطق حوم

عمدتاً شامل روستاهایی است که در  میاندوآبدر شهر  آیدمیمهم در توسعه درونی به حساب  هایشاخصو گلی که از 

را  21و  20، 19، 18، 4، 2، 1 شماره هایحوزهو در حال حاضر داخل محدوده قرار دارند. این مناطق که  شدهادغامشهر 

 درصد بناهای خشتی و گلی را دارا هستند. 50تا  30 شوندمیشامل 

 

 
 میاندوآبنقشه نوع مصالح ساختمانی شهر  .8 شمارهشکل 
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 طبقات تعداد

و  طبقه )یک پایین تراکم با . قطعاتیرودمی کار به درونی توسعه ظرفیت سنجش در شاخص عنوانبه طبقات تعداد

درصد  70حدود  میاندوآب. در شهر (49: 1392بنی هاشمی و همکاران،) باشدمی مطرح توسعه پتانسیل عنوانبه (،دوطبقه

در  طورکلیبه. باشندمیطبقه به باال  2درصد از قطعات  5و  دوطبقهدرصد  25مسکونی شهر یک طبقه،  هایپالکاز 

در ساخت مسکن به لحاظ  گذاریسرمایهبیشتر است و  هاآندر  وسازساختاز بافت شهر که گرایش به  هاییقسمت

. وضعیت شهر هاستقسمتاقتصادی از توجیه باالتری برخوردار است، میانگین طبقات ساختمانی باالتر از سایر 

 که در زیر آورده شده است، 9 شماره. با توجه به نقشه دهدمیگرایش به افزایش طبقات ساختمانی را نشان  دهندهنشان

طبقه به دلیل نوساز بودن و  2 هایساختمان( که 8و  7، 6، 5، 3شماره  هایحوزه) شهرمناطق جنوب غربی  غیرازبه

شهر را  هایحوزهیک طبقه بیشترین درصد در تمام مناطق و  هایساختمانهای جدید درصد بیشتری دارند، وسازساخت

 .شودمیمهم برای توسعه درونی شهر محسوب  هایپتانسیل. که یکی از انددادهبه خود اختصاص 

 

 
 میاندوآبنقشه تعداد طبقات ساختمانی شهر  .9شکل شماره 

 

 بافت فرسوده

 شهری بوده و در برابر هایزیرساخت و خدمات کمبود ،وآمدرفت مناسب دسترسی عدم فرسودگی، دارای که بناهایی

از  هستند که بافت فرسوده هایویژگی باشند، دارای پذیرآسیب محیطیزیست و اقتصادی اجتماعی، مسائل و مشکالت

. بافت ارگانیک و مرکزی شهر از میدان امام به (46همان،) باشدمی درونی توسعه پتانسیل در تأثیرگذار بسیار هایشاخص

، یوزباشکندی، فروشان، لک آرد. عمده این بافت، محالت قدیمی بازار، میدان گرددمیچهار سمت این میدان را شامل 

غرب به شرق شهر قرار دارد که بخش شرقی  صورتبه میاندوآب. بافت فرسوده شهر گیردبرمیزرندی و سیرجانی را در 

بافت فرسوده، ساختار شطرنجی غیرمنظم  محدودهبافت نسبت به غرب وضعیت بهتری دارد. فشرده بودن بافت شهر در 

موجود در این قسمت و نفوذپذیری پایین در این محالت از  هایساختمانبر شبکه معابر اصلی، استحکام پایین 

 کهنحویبهاست  ایویژهخصوصیات  شهر واجددر مرکز  . بافت ارگانیک مرکزی واقعباشدمیمهم این بافت  هایویژگی

ی، فشردگی، عمده این بافت شامل ریزدانگ هایویژگی. از سازدمیدیگر شهر متمایز  هایبخشبافت را از سایر 

، شیوه ساخت به شکل منفرد و معمولی با الگوی مسکن تک خانوار و نیز تراکم درپیچپیچ هایکوچهنفوذپذیری کم، 
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اخیر با ادغام بعضی از روستاها به شهر و قرار گرفتن در داخل  هایسالاست که طی  ذکرقابل. باشدمیساختمانی کم 

فرسوده  هایبافترا نیز جزو  هاآن توانمیاطق عمدتاً فرسوده و تخریبی هستند محدوده، با توجه به اینکه مساکن این من

 .دهدمیرا نشان  میاندوآبمحالت فرسوده شهر  10محسوب کرد که قابلیت توسعه را دارند. شکل 

 

 
 میاندوآبنقشه بافت فرسوده شهر  .10 شمارهشکل 

 

 (AHP) مراتبیسلسلهفرآیند تحلیل 

 بر اساس، موردبررسی هایشاخص بر اساس میاندوآبپس از شناسایی سطوح دارای پتانسیل توسعه درونی در شهر 

ی مراتبسلسلهاین سطوح درونی از تکنیک تحلیل  بندیاولویتو  ایتوسعهسنجش پتانسیل و ظرفیت  منظوربهمعیارها، 

در شرایطی که  گیریتصمیمقوی و ساده که برای ی روشی است منعطف، مراتبسلسلهاستفاده شد. فرآیند تحلیل 

 و نیا حکمت) گیردمیقرار  مورداستفاده، سازدمیرا با مشکل مواجه  هاگزینهمتضاد انتخاب بین  گیریتصمیممعیارهای 

 (.341: 1390 موسوی،

 یمراتبسلسلهساختن درخت 

. تبدیل موضوع یا مسئله باشدمی هاگزینه، معیارها، زیرمعیارها و هاهدفچهار سطحی شامل:  مراتبسلسلهیک 

. فرآیند شناسایی شودمیی محسوب مراتبسلسلهقسمت فرآیند تحلیل  ترینمهمی مراتبسلسلهبه یک ساختار  موردبررسی

(. در اینجا 1398، همکارانخدادای و ) شودمی مراتبسلسلهکه منجر به ایجاد یک ساختار  هاآنعناصر و ارتباط بین 

 محالت مستعد توسعه است. بندیرتبه منظوربه میاندوآبهدف شناسایی و سنجش پتانسیل توسعه درونی شهر 

 تعیین ضریب اهمیت معیارهای توسعه درونی

 اساسبر معیارها،  تأثیرتعیین میزان  منظوربهی، پس از تعیین هدف و معیارها، مراتبسلسلهمطابق با روند تکنیک تحلیل 

صورت گرفته از کارشناسان و مشاهدات میدانی محقق و از طریق مقایسه دو دویی معیارها به هر یک از  هاینظرسنجی

محاسبه شود و امکان ارزیابی سطوح دارای ارزش توسعه درونی با  هاآنتا درجه اهمیت  شودمیمعیارها وزن )ارزش( داده 

کمیتی ساعتی  9ه یادآوری است که جهت مقایسه دو دویی معیارها از مقیاس استفاده از این تکنیک فراهم گردد. الزم ب

است،  شدهمحاسبهکارشناسان  ازنظر( وزن هریک از معیارها را که بر اساس نتایج حاصل 3) جدولاست.  شدهاستفاده

 .دهدمینشان 
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 . ضریب و امتیاز هریک از معیارها3 جدول شماره

 

 تعیین امتیاز نهایی معیارها

 بر اساسپس از تلفیق ضرایب اهمیت مزبور )وزن معیارها( امتیاز نهایی هر یک از معیارها مطابق نمودار به دست آمد. 

باالترین میزان  دارای( 321/0، اراضی بایر با ضریب )موردبررسی، در میان معیارهای Expert choice ازنمودار مستخرج 

 بنا(، کیفیت 198/0) فرسوده. پس از معیار اراضی بایر، معیارهای به ترتیب بافت باشدمیظرفیت و پتانسیل توسعه درونی 

( در 053/0) طبقات(، تعداد 050/0) ساختمانی(، مصالح 086/0) خالص(، تراکم 110/0) ساختمانی(، تراکم 182/0)

 .باشندمیبعدی قرار دارند و به ترتیب دارای کمترین ظرفیت و پتانسیل درونی  هایرتبه

 
 نمودار امتیاز نهایی معیارها. 11 شمارهشکل 

 

 میاندوآبارزیابی پتانسیل توسعه درونی شهر 

، بیشتر شامل اراضی رهاشده و بایر در داخل محدوده قانونی شهر و میاندوآبدر رابطه با شهر  زادرونپتانسیل توسعه 

عوامل  تأثیر. گسترش شهر تحت باشدمیهمچنین توسعه عمودی و افزایش تراکم ساختمانی در بافت موجود شهر 

بسان  جنوب شرقیطبیعی بوده و در راستای محور شمالی ـ جنوب شرقی است. رودخانه شهر در امتداد محور شمالی ـ 

 عنوانبهو اراضی کشاورزی  رودزرینهیک لبه قوی جداکننده بخش شرقی از بخش غربی مطرح است. رودخانه 

. بستر طبیعی موجد تمایز و غنای بصری شهر است. با افزایش باشدمییکی شهر اصلی توسعه فیز هایمحدودیت

مایحتاج مردم شهر را  قبالًکه  هاییزمینمهاجرت روستاییان حومه به شهر و افزایش طبیعی جمعیت شهرنشین، اکثر 

ن نظارت و طرح و نقشه قبلی را که اغلب نیز بدو هاساختمان گونهاین. گسترش اندشده، تبدیل به خانه کردندمی تأمین

شهر شاهد باشیم که سیمای ناموزونی را به شهر داده است. قواره  هایقسمتتمام  در توانیممیبوده را بدون استثناء 

 از: اندعبارتآن  ترینمهمو جمعیت، معلول علل متعددی است که  هاگروهنامتناسب شهر و جابجایی 

 ؛شهر خصوصاً در سمت شرق شهر ارزان و فراوان بودن اراضی در حومه -

و تسهیالت زیاد در کم نمودن هزینه مصالح ساختمانی به گسترش  سازیساختمانکافی برای  وخاکآبفراهم بودن  -
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 ؛انجامیده است سازیخانههر چه بیشتر 

شهر  یگیرشکلاز دیگر عوامل  مسئوالناز طرف  سازیخانهافزایش سریع جمعیت شهری و عدم هدایت مردم در امر  -

 عاملی بازدارنده توسعه افقی شهر را موجب شده است. عنوانبهدر شکل فعلی است. نبود عارضه طبیعی نظیر کوه و ... 

، که 1395هکتار است که با توجه به جمعیت این شهر در سال  3545 درمجموع میاندوآبسطح محدوده مطالعاتی شهر 

نفر در هکتار  35نفر بوده است، میزان تراکم جمعیتی یا به دیگر سخن تراکم ناخالص شهری را برابر با  134425برابر با 

ری داخل محدوده وجود اراضی ناخالص شه میاندوآب. یکی از دالیل پایین بودن تراکم جمعیتی در شهر دهدمینشان 

)مثل باغات و اراضی کشاورزی و ...( است که سطح محدوده مطالعاتی را خصوصاً در حومه شهر افزایش داده و باعث 

 پایین آمدن تراکم جمعیتی در سطح شهر شده است.

 

 
 میاندوآبنهایی توسعه درونی  شدهبندیطبقهنقشه  .12شکل شماره 

 

شهر به علت داشتن بافت روستایی که عمدتاً روستاهای ادغامی به  اطراف هایمحدوده(، 12 شماره) نقشهبا توجه به 

شهر هستند، تراکم ساختمانی خیلی پایین، اراضی بایر، مصالح ساختمانی خیلی پایین، سطح اشغال کاربری باال و پایین 

، زیرا که بافت این مناطق عمدتاً تخریبی دباشمیبودن کیفیت بناها و ... از پتانسیل توسعه درونی بسیار زیادی برخوردار 

. گیرندبرمیو جنوب غربی شهر را در  شمال شرقدر جهات شمال،  4،10،19،20،21هستند که شامل مناطق شماره 

و مرکزی شهر با داشتن اراضی بایر بسیار زیاد و بافت فرسوده با پتانسیل زیاد برای توسعه،  شمال شرقی هایقسمت

 ازنظر. محالت بعدی شودمیرا شامل  2،11،7شماره  هایحوزه، که شامل شوندمیوسعه درونی محسوب دوم در ت اولویت

، تعداد طبقات، کیفیت بنا، مصالح ساختمانی و ... در اولویت سوم و هاکاربریشامل سطح اشغال  موردبررسی هایشاخص

شهر از  15 و 1شماره  هایحوزههستند.  3،5،6،9،11 هایحوزه. این مناطق شامل گیرندمیپتانسیل متوسط توسعه قرار 

نسبت به  7،8،12،13،16،18شماره  هایحوزهو  گیردمیکم توسعه درونی قرار  اولویتدر  موردبررسی هایشاخصلحاظ 

قسمت مرکزی شهر به علت فقدان یا ناچیز بودن  .نمایندمیبیشتری برای توسعه ایجاد  هایمحدودیتدیگر  هایقسمت

از  توجهیقابلنسبتاً  هایبخش، حالدرعیناضی بایر و همچنین تراکم زیاد ساختمانی، مناسب توسعه درونی نیستند؛ اما ار

توسعه درونی شهر و  ریزیبرنامهدر رابطه با  توانندمیکه از این لحاظ  دهندمیاین نواحی، بافت فرسوده شهر را تشکیل 
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پراکنده یا  صورتبهصورت گرفته، توسعه شهر  هایبررسیبنابراین، مطابق  رشد هوشمند شهری موردتوجه قرار گیرند.

مختلف شهر صورت گرفته، اما، اخیراً از شدت پراکندگی شهر  هایقسمتاخیر، در تمام  هایسالاسپرال هر چند طی 

 هایقسمتاین  در وسازساختکاسته شده و به سمت توسعه فشرده متمایل گردیده است؛ ولی هنوز تا تکمیل ظرفیت 

 درنتیجهاست و  ایگستردهخالی و اراضی بایر بسیار  هایبافت، محدوده شهر دارای روازاینشهر فاصله زیادی وجود دارد. 

پر ، توسعه درونی در محدوده فعلی و درواقع. شودنمیآتی، نیاز به توسعه در خارج از محدوده فعلی احساس  هایافقتا 

 .رودمیخالی توصیه اول از دیدگاه فضایی به شمار  هایبافت کردن

 

 گیرینتیجه

آن پراکنش افقی شهرها اکثر کشورهای جهان را با مشکالت متعددی مواجه ساخته  تبعبهگسترش سریع شهرها و 

بسیاری از مناطق شهری  محیطیزیستسیاست شهرسازی بلکه مسائل اقتصادی ـ اجتماعی و  تنهانه کهطوریبهاست. 

 رویهبیشهرها و استفاده  برنامهبیاین پدیده قرار دارد. در پی رشد پراکنده شهری، گسترش فیزیکی سریع و  تأثیرتحت 

فراوانی مواجه کرده است که حاصل آن افزایش  محیطیزیست هایچالشرا با  هامکاناز وسایل نقلیه موتوری، این 

شهری بوده است. هر چند  هایزیرساختکشاورزی و افزایش هزینه  هایزمینین رفتن محیطی و از ب هایآلودگی

لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط  شودمیافزایش جمعیت علت اولیه گسترش سریع شهرها محسوب 

ظ محالت موجود، کاهش بر جلوگیری از پراکنش شهری و حف تأکید. رشد هوشمند با گذاردمیطبیعی و فرهنگی جوامع 

نزدیک نمودن محل کار و زندگی،  محوریاجتماعزمان سفر و انبوهی ترافیک، تشویق طراحی مبتنی بر مقیاس انسانی، 

افق جدیدی را در  رویپیاده هایفعالیت، تنوع اکوسیستمی و حفاظت از فضاهای سبز و تشویق هاکاربریاختالط 

، جمعیت. در ایران رشد شودمیرشد هوشمند جایگزینی برای پراکندگی شهری محسوب  درواقعشهرسازی گشوده است. 

با توسعه ناموزون افقی شهر و از بین بردن منابع کشاورزی و طبیعی اطراف شهرها همراه بوده است. این در حالی است 

ستند که راهگشای بسیاری از ه ایفرسودهکه بسیاری از شهرها دارای منابع فضایی با ارزش در درون شهرها، امّا 

 هایبافتمزاحم و انواع  هایکاربریدر حال حاضر است. با عنایت به حجم گسترده اراضی بایر،  وجود آمدهمشکالت به 

اکولوژیکی پیرامون  هایتوانطبیعی و  هایسرمایهفرسوده داخل شهرهای کشور و همچنین وجود سطح وسیعی از انواع 

جدید  هایدیدگاهشهری است تا با تغییر نگرش مدیریتی و نگاه کالن خود به شهرها،  گذاراناستسیشهرها بر متولیان و 

مسیر و خط فکری جدید خود انتخاب کنند. در این نگاه جدید متولیان شهری با هدایت توسعه به  عنوانبهشهر پایدار را 

پایدار را در نظام شهری کشور  شهرآرمانرصت، به ف هابخشموجود این  هایچالشداخلی شهر و تبدیل  هایتوانسمت 

طی چند  میاندوآببه واقعیتی قابل تحقق بدل خواهد کرد. در این راستا در پژوهش حاضر روند توسعه فیزیکی شهر 

این  یاز بررسی مبانی نظر میان افزاتوسعه  هایشاخصاین هدف،  یقرار گرفت. در راستا موردبررسیاخیر،  ٔ دهه

گشته و میانگین این  امتیازدهیو با نظرسنجی از متخصصین  شدهاستخراجرب موفق جهانی صورت گرفته رویکرد و تجا

( در قالب وزن AHP) مراتبیسلسلهنتایج تحلیل  شده و دوییدوبهمقایسه  Expert Choice افزارنرمامتیازات از طریق 

در  میان افزاتوسعه  هایشاخصاست. از طرفی، الیه مربوط به هر یک از  شدهاعمالهمه این موارد  یبرا هاشاخص

شهر  افزاریمیان، پتانسیل توسعه هاالیهو همپوشانی این  هاوزنبا در نظر گرفتن  درنهایتکه  ایجاد GIS محیط

 دهدمینشان  بمیاندوآدر مورد شهر  1395 - 1365 هایسالحاصل گردید. نتایج حاصل از مدل هلدرن در  میاندوآب

عوامل  درنتیجهدرصد توسعه فیزیکی شهر  67و  جمعیتدرصد از رشد فیزیکی شهر، مربوط به رشد  33که، حدود 

زمین و مسکن و  هایتعاونیزمین، واگذاری زمین در خارج از محدوده شهری از طریق  بازیبورسدیگری همچون )

وامل دیگر کمتر بوده و این نتیجه خود دلیلی بر توسعه افقی و نسبت به ع جمعیتغیره( بوده و به عبارتی سهم متغیر 
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. باشدمی 933/0که مقدار آن برابر با  شدهمحاسبه 95 سالبرای  میاندوآب( شهر G) آنتروپیمقدار . باشدمیپراکنده شهر 

 میاندوآبدر شهر  هاسالاسپرال است که در این  پراکنده شهر و پدیده رشدِ دهندهنشان، 1نزدیک بودن مقدار آنتروپی به 

یعنی  LN(n) حداکثرمقدار به  672/1یعنی  (H) آنتروپیاتفاق افتاده است. همچنین نزدیک بودن مجموع فراوانی 

 هایحوزه. بر اساس هدف پژوهش حاضر، نتایج تحقیق بیانگر آن است که، باشدمیبیانگر رشد پراکنده این شهر  792/1

 1،15 هایحوزهدر اولویت دوم توسعه درونی،  2،11،17 هایحوزهبا قرار گرفتن در اولویت اول توسعه و  4،10،19،20،21

 7،8،12،13،16 هایحوزهکه شمال  هاحوزهبا پتانسیل توسعه درونی کم و مابقی  18 حوزهبا اولویت سوم توسعه، 

اذعان داشت، محالتی که دارای باالترین قابلیت  توانمی. اندقرارگرفته، دارای پتانسیل توسعه درونی خیلی پایین باشدمی

توسعه پایین  باقابلیتو محالت  اندبودهدارای ارزش باالیی  موردبررسینسبی در اکثر معیارهای  طوربهتوسعه هستند 

قانونی شهر و ظرفیت  با توجه به وسعت زیاد اراضی بایر در داخل محدوده درمجموع. باشندمیدارای کمترین ارزش 

و بناهای  هاکاربریشرقی شهر، وجود سرانه ناخالص مسکونی، وجود  هایبخشافزایش تراکم ساختمانی مخصوصاً در 

برخوردار بوده و ضرورتی به افزایش محدوده شهر و  زادروناز پتانسیل باالیی جهت توسعه  میاندوآبقدیمی شهر 

 صورت گیرد تا میزان پراکندگی کاهش یابد. زادرون صورتبههتر است توسعه در پیرامون شهر نبوده و ب وسازساخت
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