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گسترش بی رویه شهری و تأثیر آن در فرسوگی محالت مرکزی
(مطالعه موردی :محله  7-1مراغه)
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تاریخ پذیرش1939/20/20 :

چکیده
طی چند دهه اخیر ،علیرغم صرف میلیاردها دالر روی برنامههای مختلف ،گسترش بیرویه شهری تجدید حیات
کارآمد را حتی خیلی سخت کرده است .در واقع ،گسترش بیرویه شهری و فرسودگی شهری دو پدیدة مجزا نیستند
و ما نمیتوانیم یکی از این مشکالت را بدون حل دیگری ،حل کنیم .امروزه بسیاری از شهرها از جمله مراغه از این
قاعده مستثنی نیستند .جمعیت شهر مراغه از  122هزار نفر در سال  1901به  143هزار نفر در سال  51با نرخ رشد
ساالنه دو درصد افزایش یافت .در حالیکه وسعت شهر در طی همین دوره از  309هکتار به  0139هکتار با نرخ
رشد ساالنه  1/05هکتار ازدیاد پیدا کرد .مقایسة روند افزایش جمعیت با افزایش محدودة شهر از سال  1901تا کنون
بیانگر گسترش بی رویه شهر بوده و میزان آن بر اساس مدل هلدرن  01/9درصد بوده است .در نتیجه این رشد
محالت مرکزی شهر شاهد مهاجرت به خارج ،فرار سرمایه و فعالیتهای اقتصادی و رشد فرسودگی شهری قابل
مالحظهای را تجربه کردهاند.

 -1عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه مراغه.
 -0هیات علمی گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری  ،دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 -9عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی تهران.

E-mail: sami1361@gmail.com
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هدف این مقاله تحلیل الگوی توسعه گذشته شهر و تأثیر آن روی فرسودگی محالت مرکزی شهر میباشد .فرض
اصلی این پژوهش این هست که «توسعه درونزای شهری» بهترین گزینه در مقابل گسترش بیرویه شهری برای
برآوردن اهداف دو گانه حفاظت فضاهای باز و چشماندازهای طبیعی و تجدید حیات مناطق شهری میباشد.

کلید واژهها :گسترش بیرویه شهری ،مدل هلدرن ،مهاجرت به خارج ،فرار سرمایه و فعالیتهای اقتصادی،
فرسودگی شهری
مقدمه
واژة اسپرال (گسترش بی رویه شهری) برای تشریح محیط شهری از اواسط قرن بیستم بهکار برده شد .اگر چه این
واژه برای اولین بار در سال  1395توسط بوتنهام و کورنیک بهکار برده شد ،تقریباً دهههای 1342و  1312معمول شد
و با دو تغییر اساسی زندگی در ایاالت متحده -افزایش استفاده از اتومبیل شخصی و گسترش سیستم بزرگ راهی
میان ایالتی -همزمان بود (هس )4 :0221 ،4گسترش بیرویه شهری میتواند بهعنوان الگوی رشد شهر و مادر شهر
تعریف شود که تراکم کم ،وابستگی به اتومبیل ،توسعه از بیرون ،توسعه جدید در حاشیه شهر قدیم را نشان میدهد
(جارگوسکی .)14 :0221 ،1شکل توسعهای که اغلب تحت عنوان گسترش بیرویه شهری شناخته میشود ،عبارتند
از:
 )1توسعه منفصل یا پراکنده

 )0توسعه تجاری نواری شکل

 )9پهنههای کم تراکم یا توسعه کاربری واحد

(اوینگ .)125 :1339 ،0بعضی محققا ن زمان را عنصری حیاتی در سنجش گسترش بی رویه شهری به حساب
می آورند .هاروی و کالرک متذکر شدند که گسترش بی رویه شهری نمیتواند در یک لحظه از زمان سنجش و
تشریح شود چرا که گسترش بی رویه شهری (اسپرال) یک شکل رشد است .آنها بیان داشتند که آن به جای تراکم
جمعیت ،روند تراکم جمعیت است که مشخص میکند که شهر دارای گسترش بیرویه است یا نه .شهری که در طی
زمان کم تراکم میشود ،اسپرال گفته میشود حتی اگر اکنون در مقایسه با شهرهای دیگر کامالً پرتراکم باشد (هس،
 .)1 :0221شکی نیست که تراکم شهرها در طول چندین دهه کاهش یافته است .اول اینکه تغییرات در حمل ونقل
و رفت وآمد تراکم پایین را ممکن ساخته است .دوم اینکه افزایش درآمدهای واقعی به افزایش تقاضا نسبت به فضا،

4- Hess
5- Jargowsky
6- Ewing
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هم واحدهای مسکونی بزرگ و هم فاصلة زیاد بین واحدها منجر شد (جارگوسکی .)19-14 :0221 ،توافق عمومی
وجود دارد که گسترش بی رویه شهری نتیجة باال رفتن سطح زندگی ،تغییر سبک زندگی و پیشرفت وسیع تحرک
فردی بهوسیلة اتومبیل شخصی میباشد (دیلمن و وگنر .)923 :0221 ،9بهطور کلی ،رشد جمعیت ،باال رفتن درآمد
خانوارها ،تامین هزینه سرمایهگذاریهای زیربنایی مانند راهها توسط دولت ،کاربری زمین ناکارآمد ،رشد سریع،
مشکالت اجتماعی در شهرهای مرکزی و سیاستهای ضعیف زمین دالیل عمده گسترش بیرویه شهری شناخته
شدهاند (تافوومو .)0 :0225 ،5یکی از موضوعات حیاتی قرن بیست ویکم دانشمندان شهری در ارتباط با پایداری
شهر ،فرم و شکل شهر یا چگونگی رشد و توسعه شهر در فضاست و با توجه به تأثیر اساسی شکل شهر بر پایداری
آن ،لزوم شناخت ،مطالعه و درک ابعاد مختلف و هدایت آن در راستای توسعة پایدار احساس میشود (پوراحمد،
 .)5 :1953گسترش بی رویه شهری باعث آسیبهای اجتماعی-اقتصادی و زیستمحیطی در شهرها و اطراف شهرها
گردیده است که عمدهترین آنها به شرح زیر است )1 :کاهش سرمایهگذاری در مناطق مرکزی شهر و افول شهر
مرکزی  ) 0اتکا به استفاده از خودروهای شخصی و در نتیحه افزایش مجموع مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه،
ازدحام جاده و افت کیفیت هوا  ) 9کاهش فضای باز و نواحی خوش منظره در داخل و نزدیکی مناطق شهری
(دیلمن و وگنر .)925 :0221 ،دادههای تجربی اثبات میکند ارتباط قوی میان گسترش بیرویه شهری و افول شهر
مرکزی وجود دارد .در اثر چنین توسعهای شهرهای مرکزی هم از لحاظ جمعیت و هم از لحاظ وضعیت اقتصادی
دچار رکود میشود .جمعیت شهرهای مرکزی صدتا از بزرگترین مناطق مادرشهری آمریکا بین سالهای  1392و
 1335با نرخ  3/0درصد رشد کردند در حالیکه حومههای همان مناطق مادرشهری با نرخ  13درصد رشد کردند.
شهرهای مرکزی معموالً در رشد اشتغال بهخصوص رشد فرصتهای شغلی مربوط به فناوری سطح باال عقب
میافتند .شهرهای مرکزی نرخ فقر بسیار باالیی در مقایسه با حومهها دارند .بهعنوان مثال ،در سال  1333نرخ فقر
شهرهای مرکزی  10/4در مقایسه با  5/9درصد در مناطق حومهای بود (جارگوسکی )4-1 :0221 ،با گسترش حومه
نشینی ،سرمایهگذاری و فرصتهای اقتصادی از مرکز به پیرامون منتقل میشود (هوارد فرومکین.)021 :0220 ،3
گسترش حومهها با تراکم کم و کاربری واحد و تمرکز فعالیتهای اقتصادی در شهرهای مرکزی اغلب با مشکالت
اجتماعی توام است .معایب انباشتگی (بهعنوان مثال ،باال رفتن نرخ جرم و جنایت ،آلودگی یا ازدحام) عمدتاً در شهر
مرکزی احساس میشود (شالتگر و همکاران .)4 :0223 ،12خروج مداوم افراد و مشاغل از شهرهای مرکزی مقدار

7- Dieleman & Wegener
8- Tofowomo
9- Howard Frumkin
10- Schaltegger et al
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هنگفتی از ساختمانهای خالی (اغلب متروکه) و قطعات خالی را تولید میکند .بنابراین طبق الگوی گسترش بی
رویه بدیهی است که ساختمانهای متروکه و قطعات خالی در شهرهای مرکزی شکل میگیرد که به طور منظم
موجب افت بیشتر ارزش امالک شهر مرکزی میشود (مشاوران برنامهریزی و مساحی اچ.سی )312:1333 ،11و در
نتیجه چرخة فرسودگی محالت مرکز شهر تکمیل میشود.
در ایران شهرها در ابتدا به علت رشد ارگانیک ،از توسعه فیزیکی آرامی برخوردار بودند .اما از زمانی که گسترش
شهرها ماهیتی برونزا به خود گرفت و بهویژه در دورة شهرنشینی سریع یعنی از دهة  1942به بعد که جمعیت شهرها
هم بهعلت رشد طبیعی باال و هم بر اثر مهاجرتهای روستاییان به شهر با سرعت بسیار باالیی رشد یافت ،رشد
کالبدی شهر و ساخت و سازهای شهر نه بر مبنای نیاز بلکه بر پایه بورس بازی و سوداگری زمین صورت گرفت.
این امر باعث نابسامانی بازار زمین شهری و مخصوصا بال استفاده ماندن بخش وسیعی از اراضی داخل محدوده شهر
و عارضه منفی گستره افقی شهرها شده است (اطهاری 90 :1993 ،؛ قرخلو و زنگنه .)01 :1950 ،شهر مراغه یک
نمونه از این شهرهاست که علیرغم رشد ارگانیک آن تا سال  ،1901امروزه گرفتار گسترش بیرویه و بیمارگونه
است.
سواالت پژوهش
 -1شهر مراغه در طی دهههای اخیر از کدام الگوی توسعه شهری پیروی کرده است؟

 -0تاثیر گسترش بیرویه شهر مراغه در فرسودگی محالت مرکزی شهر چه بوده است؟
فرضیات پژوهش
 -1شهر مراغه در طی دهههای گذشته از الگوی گسترش بی رویه شهری برخوردار بوده است.
-0گسترش بی رویه مراغه از طریق تاثیرگذاری بر خروج طبقات متوسط و باالی شهر از محله ،گسترش واحدهای
مسکونی مخروبه و متروکه ،کاهش ارزش امالک و افزایش ترافیک و مسائل مرتبط با حمل ونقل موجب فرسودگی
بیشتر محالت مرکزی و بهخصوص محله  9-1شهر مراغه را فراهم آورده است.
اهداف پژوهش
-1ارزیابی الگوی رشد کالبدی-فضایی شهر مراغه طی دهههای گذشته
-0بررسی تاثیر گسترش بیرویه شهر مراغه در فرسودگی محالت مرکزی شهر (محله )9-1
11- H.C. Planning consultants & Planimetrics
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-9پیشنهاد الگوی مناسب گسترش شهری جهت ساماندهی بافتهای فرسوده

مواد و روشها
روش بهکار گرفته شده در این پژوهش ،روش تحلیلی-تطبیقی است .دادهها و اطالعات مورد نیاز برای انجام
پژوهش از طریق مطالعات کتابخانهای شامل استفاده از اسناد و مدارک ،آمار و اطالعات و نتایج سرشماریها ،نتایج
طرح جامع و تفصیلی شهر و نیز اسناد تصویری مانند نقشههای رقومی و غیر رقومی بهدست آمده است.
مرحلة بعدی پژوهش ،مربوط به تحلیل اطالعات بهدست آمده است که در دو بخش ارائه شده است:
بخش اول روند رشد مراغه را در طول دهههای اخیر با استفاده از شاخصها و مدلهایی (روند رشد شهر ،روند
تراکم جمعیت و سرانه زمین شهری و مدل هلدرن) تحلیل میکند.
بخش دوم به ارزیابی تأثیر گسترش بیرویه شهری (اسپرال) در فرسودگی محالت مرکزی شهر (محله  )9-1به
کمک شاخصه هایی چون خروج طبقات متوسط و باالی شهر از محالت مرکزی و سکونت مهاجران کم درآمد در
آنها ،گسترش واحدهای مسکونی مخروبه و متروکه و رکود نوسازی در بافت ،کاهش ارزش امالک بافت و افزایش
ترافیک و مسائل مرتبط با حمل ونقل میپردازد .الزم به ذکر است ما تالش خود را به شاخصههایی محدود کردیم
که اطالعات مربوط به آنها به شکل استاندارد در سطح شهر موجود است.

پیشینه پژوهش
اخیراً روشها و مدل های مختلفی توسط اندیشمندان حوزه مطالعات شهری برای شناخت الگوی توسعة شهری و
ارزیابی پیامدهای آن ارائه شده است .رید اوینگ و همکارانش سعی کردند گسترش بیرویه شهری (اسپرال) را در
 59منطقة مادر شهری مورد سنجش قرار دهند و برای اسپرال شهری چهار بعد تعیین کردند :تراکم پایین ،کاربری
منحصر به فرد زمین ،کمبود مراکز عمده و دسترسی ضعیف .آنها با ترکیب شاخصهای چهارگانة فوق ،شاخص
ترکیبی خود را در مناطق شهری فوق بهکار گرفتند .طبق این شاخص نیویورک ،سانسیسکو ،بوستن و پرتلند مناطق
مادر شهری نسبتاً فشرده شناخته شدند در حالیکه آتالنتا ،رالی دورهام ،گرینز بورو ،وینستون سالم ،های پوینت،
ا سی و ریور ساید ،سن برناردینو و سی ای اسپرال شهری باالیی داشتهاند (اوینگ .)05 :0220 ،10یافتههای پژوهش

12- Ewing
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نشانگر ارتباط قوی بین گسترش بیرویه شهری و ترافیک و مشکالت مربوط به حملونقل (نظیر آلودگی هوا،
تلفات جادهای ،مصرف انرژی ،زمان و مسافت جابهجایی بیشتر و مالکیت باالی اتومبیل) میباشد (همان منبع.)49 :
جورج هس هفت شاخص مساحت منطقه شهری ،سرانه زمین شهری ،نسبت مساحت منطقة پیرامونی به منطقة
مرکزی شهر ،نسبت سرانه زمین منطقه پیرامونی به منطقة مرکزی شهر ،نسبت مسافت رانندگی روزانه به مسافت
رانندگی مورد انتظار ،مقایسة نسبت مساحت منطقة پیرامونی به منطقة مرکزی سال  1332با  ،1352نسبت سرانه
زمین شهری در سال  1332با  1352را در مورد  43شهر هفت ایالت آتالنتیک میانی بهکار گرفت و شهرها را بر
اساس میزان گستردگی شهری طبقه بندی کرد (هس.)12-11 :0221،19
جارگووسکی ارتباط گسترش بیرویه شهری و فرسودگی شهر مرکزی را با دو شاخص نرخ رشد جمعیت و نسبت
فقر در مرکز و حومه شهر بررسی کرده و گسترش شهری را دلیل خروج ساکنان متمول مرکز شهر و تمرکز اقشار
فقیر جامعه در این منطقه معرفی میکند (جارگووسکی.)11-10 :0221 ،14
در گزارشی که در مورد ایالت رُد آیلند آمریکا به منظور بررسی آثار زیانبار گسترش بیرویه شهری تهیه شده است،
افزایش سرانه مصرف زمین و نرخ باالی ساخت وساز در حومهها نسبت به شهر مرکزی معیارهای گسترش بیرویه
شهری تلقی میشوند .از جمله آثار منفی این الگوی توسعه شهری در فرسودگی محالت مرکزی که در این پژوهش
آورده شده ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد :کاهش فرصتهای شغلی ،خروج طبقات مرفه و سکونت خانوارهای
فقی ر ،افزایش واحدهای مسکونی متروکه و مخروبه و کاهش ارزش امالک و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی در
محالت مرکزی شهرها (مشاورین برنامهریزی و مساحی اچ.سی.)4-19 :1333 ،11
تقوایی و سرایی گستردگی شهری یزد را دلیل عمده فرسودگی بخش مرکزی شهر دانسته و برای تشریح الگوی
توسعة یزد از روند مصرف زمین شهری  ،شاخص تطبیقی زمین شهری و مدل هلدرن استفاده نمودند (تقوایی و
سرایی.)191-149 :1951 ،
محدودة مورد مطالعه
شهر مراغه در مرکز شهرستان مراغه و یکی از  13شهرستان استان آذربایجانشرقی بهشمار میرود .این شهر به
وسعت تقریبی  0139/9هکتار در امتداد رودخانه صوفیچای و در دامنههای جنوبی کوه سهند در حد فاصل '00
 99 تا ' 99  01عرض شمالی و در ' 40  10تا ' 40  19طول شرقی واقع شده است (طرح جامع.)3 :1951 ،
13- Hess
14- Jargowsky
15- H.C planning consultants, & planimetrics
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محله مورد مطالعه ،محله یک از ناحیه هفت میباشد (شکل  .)1این محله محصور بین خیاالنهای بهشتی ،قدس،
آیت اهلل غفاری و امام خمینی میباشد .شرق این محله عمدتا به بازار (راستههای قدیمی و پاساژهای جدید)
اختصاص دارد .مساحت این محله  90/14هکتار میباشد که  1/09درصد مساحت شهر را شامل میشود و جمعیت
محله بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  9102 ،1951نفر میباشد که حدود  0/95درصد از جمعیت
شهر را تشکیل میدهد.

شکل  :1نقشه موقعیت محله مورد مطالعه در شهر مراغه
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سنجش گستردگی شهری مراغه
در این پژوهش برای ارزیابی الگوی توسعة شهری مراغه طی دهههای اخیر از سه فاکتور روند رشد شهری ،روند
تراکم جمع یت و سرانة زمین شهری و همچنین ارزیابی رشد شهر بر اساس مدل هلدرن استفاده شده که یافتههای
پژوهش همگی بیانگر گسترش بی رویه مراغه میباشند.
 )1روند رشد شهری
شهر مراغه که یکی از قدیمیترین شهرهای ایران بهشمار می رود ،نظیر سایر شهرهای ایران ،دو سناریوی رشد
شهری را تجربه کرده است :سناریوی رشد شهری در مدل ارگانیک که تا اصالحات ارضی و بهخصوص قبل از
انقالب بر توسعة فیزیکی شهر حاکمیت داشته است.
سناریوی جدید که شهر مراغه طی دهههای اخیر آن را تجربه کرده است ،مدل رشد غیرارگانیک (برنامهریزی شده)
است که عمدتاً مربوط به دوران بعد از انقالب و بهخصوص بعد از تهیة اولین طرح جامع شهر در سال 1905
می باشد .در طی این دوره ،شهر تحوالتی به خود دیده که گاهی به بهای نابودی میراث فرهنگی-تاریخی بیش از دو
هزار ساله اش تمام شده است .به شکلی که برون افکنی رشد شهری در این دوره تحریک شده و بهسرعت نشانههای
رشد ارگانیک عینیت مییابد.
از سال  1919تا سال  1901وقوع انقالب و افزایش مهاجرت جمعیت روستایی به شهر و رشد جمعیت شهر مراغه،
تقاضا برای مسکن را افزایش داد و شهر به قسمتهای خارج کمربندی به ویژه بخشهای شمالشرقی (شهرک
ولیعصر) ،غرب رودخانه صوفی چای گسترش یافت .همچنین بافتهای روستایی واقع در جنوبشرقی و جنوب
غربی شهر روستاهای پهرآباد و میکائیل آباد که در مسیر راههای ارتباطی بین شهری بناب و هشترود واقع شده
بودند ،نیز به سمت شهر توسعه یافتند و اراضی حد فاصل آنها به زیر ساخت و ساز عمدتاً غیرقانونی رفت.
از سال  1901تا  ،1991جهتگیری رشد شهر عمدتاً به سمت شرق متمایل شد و شهرک ولیعصر ،شهرک سهند و
اطراف خیابان امیرکبیر در این دوره شکل گرفتند.
در فاصلة سالهای  1991-51تداوم روند افزایش تقاضای مسکن موجب گردید ساختوساز در اراضی بایر و
همچنین اراضی کشاورزی و باغات ادامه یابد .اینگونه اراضی عموماً توسط سازمانها و ارگانهای دولتی به تملک
درآمده و جهت تأمین نیاز مسکن کارکنان دولتی به زیر ساختوساز رفت.
توسعههای اخیر عمدتاً در شرق و شمال شرق شامل اراضی واقع بین شهرک ولیعصر و خیابان دانشگاه همچنین در
شرق شهرک ولیعصر بهصورت کویها و تعاونیهایی همچون شهرک امام حسن ،نیروی انتظامی ،فرهنگیان و کوی
شهریار انجام گرفت (نقشة شماره  0روند رشد و گسترش شهر در دورههای مختلف را نشان میدهد) شهر مراغه از
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زمان شکلگیری تا سال  1942در داخل قلعه و حصار رشد کرد از سال  1942به بعد حصار شهر برچیده شده و تا
سال  1919شهر رشد خود را در تمام جهات در داخل کمربندی شهر ادامه داد.

شکل  :2نقشه مراحل رشد شهری

آغاز گسترش بی رویه شهر مراغه به زمان تهیه ،اولین طرح جامع شهر در سال  1905برمیگردد این طرح تعداد
جمعیت برای افق ده سالة طرح (سال  )1995را  131190نفر پیشبینی کرده بود (طرح جامع .)04 :1951 ،در حالی
که جمعیت شهر در سال  1951به  143222نفر و در سال  1932به  100091نفر رسید (نتایج سرشماری عمومی
نفوس و مسکن شهر مراغه؛ 1951و  )1932که با جمعیت پیش بینی شدة طرح جامع فاصلة زیادی دارد .جمعیت
شهر از  122222نفر در سال  1901به  143222نفر در سال  1951با نرخ رشد ساالنه  0درصد افزایش یافت .در
حالیکه وسعت شهر از  309هکتار در سال  1901به  0139هکتار با نرخ رشد ساالنه  1/05درصد افزایش یافت.
بنابراین به دلیل عدم تحقق جمعیت پیشنهادی طرح جامع ،بسیاری از اراضی بهصورت بایر باقی مانده است بهطوری
که در وضع موجود حدود  514/0هکتار ( 91درصد) از مساحت محدوده قانونی شهر اراضی توسعه نیافته میباشد
(طرح جامع )04 :1951 :مقایسة وسعت اخیر (0139هکتار) با وسعت شهر در سال  309( 1901هکتار) نشان دهندة
رشد فیزیکی غیرقابل تصور شهر طی سالهای  1901-51میباشد که بدین ترتیب وسعت شهر طی بیست سال
حدود سه برابر شده بود .این بدان معناست که وسعتی که شهر در طی قرون بدان دست یافته بود ،طی بیست سال
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سه برابر شد .این روند را فروپاشی شهر از درون و انبساط از بیرون میتوان نام نهاد که در مجموع رشد ناپیوسته و
گسسته شهر را به دنبال داشت (شکل .)0
 )0روند تراکم جمعیت و سرانة زمین شهری
در سناریوی دیگر ،الگوی رشد متعادل را الگوی سنتی و بومی رشد شهر در نظر گرفتهایم .بر اساس آن ،رشد شهری
مطابق نیازهای بومی تداوم داشته است .در این الگو سرانة ناخالص زمین شهری  30/9مترمربع محاسبه شده و اساس
بر این نهاده شد که چنانچه این مقدار سرانه پایدار میماند ،با توجه به افزایش جمعیت و رسیدن آن به رقم 143
هزار نفر در سال  ،1951وسعت شهر میبایست به  1951/09هکتار میرسید .در واقع با اتکا به این شاخص ،شهر
هم اکنون  1001/99هکتار مازاد زمین دارد که حدود  514/0هکتار آن بصورت اراضی بایر باقی مانده است.
میانگین تراکم ناخالص شهری مراغه در سال  125 ،1901نفر در هکتار بوده است این رقم در سال  1951به  10نفر
در هکتار رسید .کاهش تراکم ناخالص شهر از سال  01به بعد ،ناشی از عرضه فراوان زمین است که مشکالت
عدیدهای را در ساماندهی فضایی-کالبدی و ساخت شهر بهوجود آورده است.
جدول  -1تحوالت تراکم و سرانه زمین شهری مراغه طی سالهای 1638-58
سرانه ناخالص زمین

سال

جمعیت

رشدساالنه جمعیت

مساحت (هکتار)

رشد ساالنه مساحت

تراکن ناخالص جمعیت (درهکتار)

1901

122222

-

309

-

129/5

30/9

1951

143222

0/25

0139

1/05

19/9

194/0

شهری (مترمربع)

 )9مدل هلدرن
این مدل یکی از روشهای اساسی برای مشخص نمودن توسعة افقی شهری میباشد .با استفاده از این روش میتوان
مشخص نمود چه مقدار از رشد شهر ناشی از رشد جمعیت و چه مقدار از آن ناشی از رشد بی قواره شهری بوده
است (رفیعی .)120 :1959 ،این مدل برای اولین بار توسط هلدرن در سال  1331برای محاسبة نسبت جمعیت به هر
منبع مورد استفاده دیگر به کار گرفته شد (بِک و همکاران .)120 :0229،10مراحل معادالت این مدل به این شکل
است (موسوی و حکمتنیا.)191-199 :1951 ،
رابطه ()1

A
P

a

16-Beck et al
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در رابطة ( )1سرانة ناخالص برابر است با حاصل تقسیم مساحت زمین ) (Aبه مقدار جمعیّت ) .(Pبر اساس این
رابطه میتوان گفت کل زمینی که توسط یک منطقة شهری اشغال میشود ) (Aبرابر است با حاصلضرب سرانة
ناخالص ) (aو تعداد جمعیّت ) .(pدر آن صورت خواهیم داشت:
رابطه ()0

A= p . a

براساس روش هلدرن اگر طی دوره زمانی )  (tجمعیّت با رشدی برابر ) (pافزایش یابد و سرانه مصرف زمین
به نسبت ) (aتغییر یابد ،معادله ( )9به شکل زیر تغییر پیدا میکند.
)A  A  ( p  p) (a  a

رابطه ()9

با جایگزینی معادله ( )0و ( )9و تقسیم آن بر ) (Aنسبت تغییر وسعت محدودة شهر )  ( Aتبدیل به شهر شده ،طی
A

فاصله زمانی   tبه دست میآید:
A p a
p a


) () (
A
p
a
p
a

رابطه ()4

اکنون معادلة شمارة ( ) 4کلی است و هیچ فرضی در مورد مدل رشد یا فاصلة زمانی ارائه نمیدهد .در فاصلة یک
سال درصد افزایش  pو  aکم است .بنابراین میتوان از دومین عبارت در معادله ( )4صرفنظر کرد .از اینرو با
پیروی از پارادایم هلدرن ،معادلة ( )1بیان میکند که وسعت یک شهر حاصل جمع رشد جمعیت و درصد رشد
سرانه کاربری زمین است.
رابطه ()1

درصد کل رشد سرانه ناخالصی  +درصد کل رشد جمعیّت شهر = درصد رشد وسعت شهر

براین اساس طبق روش هلدرن سهم رشد جمعیت از مجموع کاربری زمین از طریق محاسبة نسبت تغییر درصد کل
جمعیّت در یک دوره به تغییر درصد کاربری وسعت زمین در همان دوره بهدست میآید که بهصورت زیر بیان
میشود:
رابطه ()0

درصد کل رشد وسعت شهری  /درصد کل رشد جمعیت = سهم رشد جمعیت

در مورد سرانة مصرف زمین نیز همینطور است.
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درصد کل وسعت شهر /درصد کل رشد سرانه کاربری زمین شهری = سهم سرانة کاربری زمین شهری

هلدرن بر اساس مدل رشد جمعیت ،یک مدل عمومی رشد برای تکمیل مدل خود ارائه میدهد:
p(t) = p0(1+gp)t

رابطه ()5

که در این معادله ) p (tجمعیّت در زمان  p0 ،tجمعیّت اولیه gp ،میزان رشد جمعیت طی فاصله زمانی مورد نظر
است .برای حل  gpمیتوان از رابطة زیر استفاده نمود:
) (p
1
Ln (1 g p )  ( ) Ln t
t
) ( p0

رابطه ()3

از آنجا که ) Ln (1+xدر مورد مقادیر کم تقریبا برابر با  xاست ،معادلة ( )3را میتوان به شکل زیر نوشت:
) ( pt
1
g p  ( ) Ln
t
) ( p0

رابطه ()12

چنین شکلی از استنتاج نرخ رشد را میتوان برای وسعت زمین شهری ) (Aو سرانه ناخالصی کاربری زمین ) (aهم
نوشت:
رابطه ()11

A
1
) g p  (n ( t
t
A0

رابطه ()10

a
1
) g p  Ln ( t
t
a0

با توجه به این سه معادله برای نرخ رشد میتوان معادلة هلدرن را به شکل زیر نوشت:
رابطه ()19

gp + ga = gA

با جایگزینی فرمول (رابطة  12الی  ) 10برای میزان رشد و ارتباط اولیه و پایان دورة متغیرهای  g ،pو  Aطی فاصله
زمانی در معادله ( )14خواهیم داشت:
رابطه ()14

q
e
y
) ( )  Ln ( )  Ln
w
r
s

( Ln

که در این فرمول q ،جمعیّت پایان دوره W ،جمعیت شهر در شروع دوره e ،سرانه ناخالص پایان دوره r ،سرانه
ناخالص شروع دوره y ،وسعت شهر در پایان دوره و  sوسعت شهر در شروع دوره میباشد .این وضعیت برای شهر
مراغه به شرح زیر میباشد:
 Wیا جمعیت شروع دوره (سال  )1901؛  122222نفر
 Qیا جمعیت پایان دوره (سال  )1951؛  143222نفر (مرکز آمار ایران ،سرشماری  1901و )1951
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 Rیا سرانه ناخالص شروع دوره30/9 :
 Eیا سرانه ناخالص پایان دوره194/0 :
 Sیا وسعت شهر در شروع دوره 3092222 :متر مربع
 Yیا وسعت شهر در پایان دوره01392222 :
با جایگزینی اعداد فوق در معادلة ( )14به این نتیجه میرسیم:
149000
174 / 2
25970000
( )  Ln
( )  Ln
)
100000
92 / 7
9270000

( Ln

9359901/2 + 0925910/2 = 2921150/1
بعد از این با استفاده از معادلههای ( )15و ( ) 13سهم های مربوط به درصد رشد جمعیت و درصد رشد سرانه
ناخالص زمین شهری با تقسیم هر طرف معادله به  1/2921150بهدست میآید:

رابطه ()11

0/ 3987761 0/ 6308356 1/ 0301586


1/ 0301586 1/ 0301586 1/ 0301586

رابطه ()10

95/9 + 01/9 =122

لذا از مجموع معادالت فوق میتوان نتیجه گرفت که  95/9درصد از رشد شهر در فاصله سال های 1901 -51
مربوط به رشد جمعیت بوده و  01/9درصد باقیمانده آن مربوط به گسترش افقی شهر میباشد که نهایتا منجر به
توسعه افقی بدقواره شهر مراغه شده است.
اثرات گسترش بیرویه شهر مراغه در فرسودگی محالت مرکزی (مطالعه موردی :محله )9-1
محالت مرکزی شهر مراغه هزینههای اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیست محیطی گزافی را طی دهههای اخیر از
الگوی گسترش بی رویه شهری متحمل شده است که در اینجا به برخی از این هزینهها که اطالعات کافی در مورد
آنها وجود دارد ،اشاره میشود.
 -1خروج طبقات متوسط و باالی شهر از محالت مرکزی و سکونت مهاجران کم درآمد در آنها

54

فصلنامهی علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال پانزدهم ،شمارهی  ،51پاییز 1314

مادامی که محالت مرکزی خروج ساکنان اصیل خود را تجربه میکنند ،مهاجران کم درآمد به سمت این محالت
سرازیر می شوند .افرادی که توان نوسازی واحدهای مسکونی خود را ندارند و بر تشدید فرسودگی و تکامل چرخة
آن کمک میکنند.
محله مورد مطالعه طی دهه های گذشته دارای رشد جمعیتی منفی بوده است و جمعیت آن از  9912نفر در سال 05
به  9102نفر در سال  51کاهش یافت .این کاهش جمعیتی در بافت در حالی رخ داده است که بر اساس نتایج
سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهر مراغه طی سالهای  91تا  003 ،51نفر مهاجر به بافت وارده شدهاند که در
مجموع  19/00درصد ساکنین محله را شامل میشود الزم به ذکر است که تعداد مهاجران وارد شده به شهر مراغه در
طول همین دوره 19394 ،نفر بوده است که  11/3درصد از جمعیت شهر را نشان میدهد .این آمار حاکی از نسبت
باالی جدایی گزینی اجتماعی در بافت است .به عبارت دیگر ،با وجود رشد منفی جمعیت محله در مقایسه با
افزایش جمعیت کل شهر ،درصد مهاجرین وارد شده به بافت بیش از درصد مهاجران است که طی همین دوره وارد
شدهاند.
 -0گسترش واحدهای مسکونی مخروبه و متروکه و رکود نوسازی در بافت
تداوم جمعیت گریزی از بافت فرسوده ،حجم قابل توجهی از واحدهای مسکونی متروکه و مخروبه را تولید کرده
است .حدود  9/50درصد از مساحت کاربری مسکونی محله را واحدهای مسکونی متروکه تشکیل میدهد .این رقم
در سطح شهر حدود دو درصد و در محله ( 1-9به عنوان بافت جدید) حدود  2/19درصد میباشد.
واحدهای مسکونی مخروبه بافت  1/19درصد از کل کاربری مسکونی بافت را تشکیل میدهد .این رقم در سطح
شهر به  2/455درصد و در محله  1-9به عنوان بافت جدید به  2/0درصد میرسد.
واحدهای مسکونی نوساز در محله مورد مطالعه 9/54 ،درصد ،در کل شهر  15/0درصد و در محله 00/0 ،1-9
درصد از کل واحدهای مسکونی را در بر میگیرد.
 )9کاهش ارزش امالک بافت
تأثیر منفی گسترش شهری در بافتهای فرسوده به دو دلیل صورت میگیرد )1 :عرضه فراوان زمین و
مسکن در بافتهای جدید تقاضا برای مسکن در بافتهای فرسوده را کاهش میدهد  )0واحدهای مسکونی مخروبه
و متروکه در سر تاسر این بافتها پراکنده میشوند .در نتیجه ارزش بناهای نوساز و حفاظت شده نیز به تبع عوامل
مذکور کاهش مییابد .با کاهش ارزش امالک بافتهای فرسوده در مقایسه با بافتهای جدید ،سرمایه گذاری در امر
ساختمان و مسکن در بافتهای مرکزی شهرها کاهش مییابد و بدین ترتیب چرخة دیگری از فرسودگی بناها شکل
میگیرد.
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بر اساس اطالعات برگرفته از بنگاههای معامالت امالک مستقر در شهر مراغه بیشترین میزان اجاره بهای واحدهای
مسکونی در سال  51معادل  022هزار تومان و کمترین اجاره بها معادل  01هزار تومان میباشد .بهطور کلی اجاره
بهای واحدهای مسکونی در پنج طبقه به شرح زیر طبقهبندی گردیده است :گروه اول کمتر از  42هزار تومان ،گروه
دوم بین  42الی  52هزار تومان ،گروه سوم بین  52الی  102هزار تومان ،گروه چهارم بین  102الی  112هزار تومان
و گروه پنجم بین  102الی  022هزار تومان میباشد .با توجه به طبقهبندی ارائه شده مشخص میگردد که محله مورد
مطالعه ما و بسیاری از بافتهای فرسوده در کنار مناطق حاشیهنشین شهر جزء گروه اول میباشند در صورتیکه
میزان اجاره بهای واحدهای مسکونی در قسمتهای شمالی ،خیابان دارایی و شهرک ولیعصر در قسمت شمالشرقی
شهر که دارای محالت جدید با ساختمانهای نوساز با کیفیت مطلوب شکل گرفتهاند ،نسبت به سایر نقاط شهر
باالتر است (طرح جامع.)001-000 :1951 ،
تداوم روند کنونی اختالف اجاره بهای محالت مرکزی و پیرامونی شهر را به نفع محالت پیرامونی تشدید خواهد
کرد .بنابراین بایستی با مهار توسعة شهر به طرف مناطق پیرامونی و کنترل بورس بازی زمین مسیر سرمایه گذاریها
را به سمت بافتهای فرسودة شهر تغییر داد.
 )4افزایش ترافیک و مسائل مرتبط با حملونقل
گسترش بیرویة شهری بهدلیل تراکم پایین مناطق پیرامونی و فاصلة زیاد آنها از مراکز خدماتی تجاری از یک طرف
ضریب مالکیت اتومبیل را در بافت های جدید افزایش داده و از طرف دیگر موجب باال رفتن سفرهای درون شهری
به سمت مرکز شهر میشود که نهایتاً افت کیفیت محیط زندگی محالت مرکزی شهر را رقم میزند.
با نگاهی به پراکنش ضریب مالکیت خودروی سواری شخصی در حوزههای  15گانه شهر مراغه میتوان یافت که
این شاخص با توجه به فاصلة حوزهها از مرکز شهر و سطح اقتصادی و رفاه اجتماعی حوزهها متغیر است .ضریب
مالکیت اتومبیل شخصی در مراغه برابر  2/23میباشد و در حوزههای مختلف بین  2/29و  2/00متفاوت است.
باالترین ضریب مالکیت ترتیب در حوزههای شماره  12 ،19 ،5و  11میباشد که همگی منطبق بر بافتهای پیرامونی
و محالت ثروتمندنشین هستند .حوزههای شماره 0 ،19 ،9،3و  0هم بهترتیب از کمترین ضریب مالکیت خودروی
شخصی برخوردارند که عمدتاً منطبق بر بافتهای مرکزی و مناطق حاشیهنشین میباشند .میزان این شاخص در
محدودة مورد مطالعه معادل  2/20است (همان منبع.)194-191 :
تعداد سفرهای تولید شده و جذب شده نواحی پنج گانه شهر مراغه در جدول شماره  1نشان داده شده است .جدول
فوق بیانگرآن است که ناحیة  9با  90/09درصد باالترین رقم جذب سفر و ناحیة  0با  03/13درصد در رتبه بعدی
قرار دارد که هر دو ناحیه کامالً منطبق بر بافت قدیم شهر میباشند .از طرف دیگر ناحیة  4که بافت جدید شمال
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شرقی شهر را شامل میشود ،با  9/01درصد کمترین مقدار را به خود اختصاص میدهد .حال اگر نواحی مختلف را
از دید نسبت سفرهای جذب شده به تولید شده مورد بررسی قرار دهیم ،میبینیم که نواحی 9و 0بهترتیب از نسبت
 1/02و  1/15درصد در رتبههای اول و دوم و نواحی 1و 4بهترتیب با نسبت  2/44و  2/14در رتبهای پنجم و چهارم
قرار دارند .این موضوع بیانگر آن است که نواحی 0و( 9بافت قدیم) دارای خدمات بیشتر ولی نواحی 4و( 1بافت
جدید) دارای خدمات بسیار ضعیفی می باشند .بنابراین جنبة دیگری از اثرات منفی گسترش بی رویه شهری در
فرسودگی محالت مرکی آشکار می شود و افت کیفیت محیط زندگی ناشی از آلودگی هوا ،آلودگی صوتی و بصری
نتیجة قهری حاکمیت چنین شرایطی میباشد.
جدول  -6تعداد و درصد سفرهای تولید و جذب ناحیههای مطالعاتی شهر مراغه
شماره حوزه

ناحیه1

ناحیه2

ناحیه6

ناحیه4

ناحیه8

دروازهای

تعداد سفرهای تولید شده

11093

50091

31913

45019

04119

2

تعداد سفرهای جذب شده

10192

120410

114092

00031

05492

00141

درصد سفرهای تولید شده

11/59

04/13

09/03

19/50

15/93

2/22

درصد سفرهای جذب شده

10/11

03/13

90/09

9/01

5/12

0/91

نسبت جذب شده به تولید شده

1/21

1/15

1/02

2/14

2/44

2/22

منبع( :طرح جامع)141 :1951 ،

نتیجهگیری
توسعه از درون یکی از خصوصیات شهرهای ایرانی است .از عمر قدیمیترین شهرها در جنوبغربی کشور حداقل
 1222سال می گذرد اما در طول تاریخ سرزمینی در ایران تا قبل از نیم قرن اخیر به مشکلی تحت عنوان بافت
فرسوده برنمیخوریم .زیرا در گذشته رشد شهرها ارگانیک بوده و بافت قدیم شهر ارتباط منطقی با نیازهای جدید
برقرار مینمود.
شهر مراغه که در تاریخ شهرسازی بیش از دو هزار سالهاش بافتی منسجم و فشرده را تجربه کرده بود ،در بیست
سال اخیر وسعتی بدان بخشیده شد که به عبارتی «ره صد ساله را یک شبه پیمود» .آمارهای موجود نشان میدهد که
گرچه گسترش این شهر از زمان اصالحات ارضی آغاز میشود ،لیکن شتاب آن مربوط به تهیه اولین طرح جامع
شهر در سال  1905است به طوری که در فاصلة سالهای  1901-51وسعت شهر سه برابر شد.
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یافتههای پژوهش نشان میدهد گسترش بیرویه شهری طی دهههای اخیر با تأثیر بر خروج ساکنان اصلی بافت و
سکونت مهاجران کم درآمد در آنها ،ازدیاد واحدهای مسکونی متروکه و مخروبه و پراکنش آنها در سطح بافت،
کاهش ارزش امالک بافت ،افت کیفیت محیط زندگی و غیره ،محالت مرکزی شهر مراغه را به بافتهای فرسوده
تبدیل کرده است .ادامه روند کنونی مخالف اصول توسعة پایدار بوده و شهر را در آینده نه چندان دور دچار
بحرانهایی در عرصه شهرنشینی خواهد کرد لذا به نظر میرسد اعمال سیاست «توسعه درونزای شهری» مناسبترین
گزینه در راستای نوسازی بافتهای فرسوده باشد.
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