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هـاي بود. در شـاخص ترکیـب کـاربري، متغیـر 1,27مسکن (میانگین تعداد طبقات) 

بـود. در   3,13ها (میانگین نسـبت زمـین مسـکونی بـه غیرمسـکونی) توازن کاربري
درصد، باغات و  32,78هاي بایر با هاي زمینيها، کاربرافقی در بین کاربري ترکیب

درصد بیشترین درصد را به خود  14,31درصد و باغ مسکونی با  22,99کشاورزي با 
ترکیب افقی در شـهر شـاندیز در سـال  ،ضریب آنتروپی براساس اند. اختصاص داده

در متغیـر ترکیـب  .دسـت آمـده تار بـ) هک0,86( 90) متر مربع و در سال 0,89( 85
درصـد و  6,79در صد، سـه طبقـه  86,40هاي دو طبقه درصد کل ساختمان عمودي

متغیرهـاي شـاخص تشـدید و  پراکنـدگی تسـهیلاتو  بـوددرصـد  6,79چهار طبقه 
در شـهر  ،تـراکم در فـزایشا توسـعه،در جمعیت، افـزایش در افزایش  کاربري شامل

که ناشی  دهدمیرشد و گسترش افقی شهر شاندیز را نشان . نتایج شدشاندیز تحلیل 
هـاي شـهر فشـرده از سازي شاخصپیاده زمینههاي مناسب در گذاريسیاستنبود  از

پیشـنهاد  اسـت. دیدگاه شهر پایدار و شهر اکولوژیـک در شـهر گردشـگري شـاندیز
و  فاده از اراضــیتتــراکم بــا اســدر افــزایش کــه بــراي ایجــاد شــهر فشــرده شــود می

ها و گسـترش اسـتفاده از حمـل و هاي خالی، همجواري یا اختلاط کاربريساختمان
 .مدنظر قرار گیرددر شهر گردشگري شاندیز  نقل عمومی 

 گردشـگرينظریـه شـهر اکولوژیـک، شهرشـهر فشـرده،  توسعه پایدار، ها:کلیدواژه
 .شاندیز

 مقدمه. 1

تور کـار پایـداري جهـانی برخـوردار اي در دسـهاي اخیر، شهرها از جایگاه ویـژهدر سال
ریـزي شـهري و پایداري به اولویت اول در قوانین حـاکم بـر برنامـه )2005، 1(نیومن اندشده

، 2(هـوي انـدسـطح جهـان را پوشـاندهاز درصـد دو تنها که شهرها درحالی ؛تبدیل شده است
و  )2012، 3گرابلـر( ننـدکانرژي جهان را مصرف مـی از درصد 80تا  60 هان آنا. ساکن)2001
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؛ )2015، 1جـیاچ(پروتکـل جیاي هسـتند درصد انتشار گازهـاي گلخانـه 70مسئول بیش از 

بـا موفقیـت همـراه  درازمدت یا ها درآن شهرها جایی هستند که مفهوم پایداري در ،حالااینب
نـده توجه به رشد فزایبا . )2004، 2(هارپر و گرادل شدخواهد منجر شکست  به خواهد بود یا

ایـن  ،ناپایـدري محیطـی هنتیجـدرهاي اکولوژیـک و محیطی و بروز بحرانهاي زیستنگرانی
 »فرم شـهر پایـدار«ال ؤشهر) جاي خود را به سآل (آرمانجو براي یافتن فرم شهر ایدهوجست

هـاي متعـددي ارائـه شـده و ). در ایـن ارتبـاط دیـدگاه1381کدام است؟ داده است (مثنـوي 
 هاسـتبراي شهر پایدار پیشنهاد شده اسـت کـه شـهر فشـرده یکـی از آن هاي مختلفیشکل

ی یهـاهاي شهري به مکانشهر فشرده یعنی تشویق توسعه). 1996، 3(جنکس، برتون و ویلیامز
، 4(نـائسصورت گرفتـه اسـت  اندازي تکنیکی و فنی از سوي بشر روي طبیعت قبلاًکه دست

ونقـل مـؤثر سـواري، حمـلروي، دوچرخهپیاده مناسب براي یچنین شهري باید شکل). 2014
-(الکین، مکد شوکه موجب تعامل اجتماعی می باشد عمومی و نیز آن شکل از تراکم شهري

توان گفت که شهر فشرده با توجه به مزایایی چون کـاهش درواقع می ).1991، 5لارن و هیلمن
اسـتفاده کارآمـدتر از  هـاي پیراشـهري،گسترش فیزیکی شهرها، مصرف کمتر منـابع و زمـین

هاي داخل محدوده و احیاي مناطق درونـی شـهر، افـزایش برابـري اجتمـاعی، مصـرف زمین
ونقـل هاي شهري، کاهش وابستگی بـه وسـایل حمـلکارآمدتر انرژي و کاهش صدور آلاینده
ها و تسهیلات عمومی، تشویق کاربري ترکیبی زمین و شخصی، کاهش هزینه ایجاد زیرساخت

ها، کمک به تقویت روابط و تعاملات اجتماعی، بهبود در ارائـه خـدمات شـهري، الیتتنوع فع
ونقل همگانی بهتر با کارایی بیشتر، بهبود سلامتی عمومی و کمک بـه کـاهش جداسـازي حمل

بســیاري از متخصصــان و  مــدنظر ،اجتمــاعی و حفــظ تنــوع و اختلــاط اجتمــاعی و فرهنگــی
نظریـه توسـعه پایـدار شـهر  کـردنهترین گزینه براي عملیـاتی عنوان بو به بودهپردازان نظریه

اي کـه در وسازهاي خارج از ضـابطهو ساخت با توجه به مطالب ذکرشده پیشنهاد شده است.
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ایـن  شـدهله پـژوهشئمسـ، داده است ويهاي اخیر در شهر ییلاقی  و گردشگري شاندیز رده

  ،هدف پژوهش حاضر و عیتی قرار داردکه شهر شاندیز از دیدگاه شهر فشرده در چه وض است
بـا توجـه بـه  اسـت.بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تأکید بر نظریه شهر اکولوژیـک 

 ۀدر منطقـ است،هاي شهر فشرده شامل تراکم، ترکیب کاربري و تشدید کاربري اینکه شاخص
 شهر فشـردهها و متغیرهاي هر شاخص در بعد شاخص ،گردشگري شاندیز  موردمطالعه شهر

تـاریخی، شـهر فشـرده، واکـنش بـه رونـد  ظلحـابـه  اسـت.شـده  ررسیبدر وضع موجود  
افـراد ارتقاي کیفیـت زنـدگی  ،آن یافته است و هدف اصلیهرویی در کشورهاي توسعپراکنده

دنبال خلق شهرهایی با فشردگی و تراکم بالا، اما به دور از مشکلات موجـود است. این ایده به
). اصـل 160 ، ص.1391، پـورنیکو  پوراحمد زیاري،، الدینی(سیفنیستی است در شهر مدر

هاي بالا در درون یا مجاورت هسته مرکزي شهر با ترکیبی از کلی حاکم بر آن، توسعه با تراکم
. )2005، 1(هولدرن و نورلند هاي کار و فعالیت استها و مکانهاي مسکونی، فروشگاهکاربري

ه پایدار به ترویج ایده شهر فشرده کمک زیادي کرده است. حامیان شهر توسعنظریه  محبوبیت
هاي متعددي که از ابعاد اجتمـاعی، اقتصـادي و واسطه مزیتفشرده معتقدند که شهر فشرده به

برخوردار است. تئوري شهر فشرده سعی دارد  بسیار، از پتانسیل داردمحیطی و سلامتی زیست
و ارتقـاي کیفیـت  کندرا فراهم  آنشهر، زمینه پایداري بیشتر   با تحول در عناصر فرم کالبدي

فضاي  .محیط زندگی را در نواحی شهري موجب شود. در این الگو، تراکم شکلی معقول دارد
و زندگی شهري بیش از آنکـه بـر اسـتفاده از  است شهري از عملکردهاي مختلف تلفیق یافته
و  2(ادوارد ونقـل عمـومی اسـتپیـاده و حمـلهـاي اتومبیل استوار باشد، مبتنـی بـر سیسـتم

هاي اقتصـادي و اجتمـاعی را در اطـراف این الگو سطوح مناسبی از فعالیت .)1999همکاران، 
هاي شـهر آورد که تمام بخشدارد و این اطمینان را به وجود میمراکز شهري و محلی نگه می

قـرار دارنـد. شـهر فشـرده ونقل و خدمات شـهري در فاصله مناسبی از تسهیلات اصلی حمل
 هـايویژگـی ).1999، 3(راجرز به کل مربوط هستندآن پذیر دارد که اجزاي ساختاري انعطاف
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هـا بنـدي مناسـب کـاربريهـا، دانـه، ترکیب کـاربريبالاتراکم شغلی و مسکونی  ،فشرده شهر

ات کوچـک قطعـات زمـین)، افـزایش ارتباطـ نسـبتاً ههاي مختلف و انداز(همجواري کاربري
هاي قانونی در رشـد محـدوده شـهري،کنترل اقتصادي و اجتماعی، توسعه پیوسته، محدودیت

ریزي توسعه زمین، کنترل دقیق و هماهنگ، توان مناسب و کافی دولـت بـراي یکپارچه برنامه
برتـون  .)2005(نیـومن،  اسـت گذاري مالی در تسهیلات و تأسیسات زیربنایی شـهريسرمایه

کـرده تعریـف  »تشدید کـاربري«و  »رکیب کردنت«، »متراکم کردن«ی را یند حصول فشردگافر
هـاي اخیـر مطالعـات متعـددي درخصـوص شـهر فشـرده و طی سـال .)1383 ،برتون( است

درك بهتـر  بـرايهاي شهري انجام گرفته است که هاي آن در ایجاد پایداري در محیطپتانسیل
 س،یسـال د،یاشـم ،فرانـکشـود؛ مین اشـاره در جهان و ایرا مطالعهدر ادامه به چند  ،موضوع

شـهر چـون اختلـاط  هـاي فـرم) در پژوهشی بر ارتباط میـان ویژگـی2005( 1لنزیچپمن و سا
روي و میزان فعالیت بدنی تأکید کاربري، تراکم مسکونی و تراکم تقاطع با افزایش قابلیت پیاده

بررسی ارتباط میان فرم شـهري به  ابعاد شهر پایدار) در کتاب 2010( 2و جونز سجنک .کردند
زیسـت، مقبولیـت اجتمـاعی، مصـرف انـرژي و بقـاي و متغیرهایی چون رفت و آمد، محـیط

جود ارتباط میان الگوي و)  در پژوهش خود بر 2015( 3کارتی و کازامک اند.اقتصادي پرداخته
ده بـر کـه شـکل پراکنـو این کردنـددگی و کیفیت هوا اشـاره  توسعه فضایی شهر و سطح آلو

) در پژوهشـی بـر نقـش 2017( 4اوو  ، لیو، ژو، هووانگ کیفیت نامناسب هوا تأثیرگذار است.
اکسـیدکربن هاي اجتماعی و اقتصادي شهروندان بر میزان انتشار ديشکل شهر در کنار ویژگی

شهر گلاسکو گویاي تأثیر تراکم ساختمانی بالـا و  بارهدر )1382مثنوي (پژوهش کردند. تأکید 
. در ایـن پـژوهش منـاطقی کـه استلاط کاربري بر دسترسی بهتر  شهروندان به تسهیلات اخت

اند، از لحاظ امکـان تمـاس اجتمـاعی و هتنوع کاربري (مسکونی) داش بافت فشرده و فقط یک
تواند میزان استفاده از اتومبیل را تا هاي تحقیق، شهر فشرده میایمنی بهتر بودند. براساس یافته

                                                            
1. Frank, Schmid, Sallis, Chapman & Saelens 
2. Jenks & Jones  
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4. Wang, Liu, Zhou, Hu, & Ou  
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درصـد  75تـا  ،نیستندمربوط که به شغل و رفتن به محل کار را سفرهاي شهري  درصد و 70

مطالعه تطبیقـی درجهـی پـراکنش/ «عنوان  بااي مقاله )1385( زادهرهنما و عباس کاهش دهد.
شـهر کـه فـرم کلـان نشـان داد نتـایج انجام دادند. »شهرهاي سیدنی و مشهدفشردگی در کلان

در راسـتاي است. براساس نتـایج، » الگوي تصادفی«شهر مشهد نفرم کلاو  مرکزيتک«سیدنی 
 )1389پوراحمـد و همکـاران (کنـد. دستیابی به توسعه پایدار شهري باید الگوي توسعه تغییر 

فضایی شهر گرگان بـا اسـتفاده از مـدل –تحلیلی بر الگوي گسترش کالبدي«عنوان  بااي مقاله
هـاي آنتروپـی گیـري از مـدلدر این پژوهش با بهـره انجام دادند.»  آنتروپی شانون و هلدرون

شانون و هلدرون و جینی، درجه تجمع (موران و گري) به تحلیل چگونگی گسترش این شهر 
عنوان الگـوي توسـعه آتـی پرداخته شد. با توجه به نتایج پژوهش، الگوي رشد شهر فشرده به

شهر شیراز به ایـن باره ش خود دردر پژوه ).1393( پورعباسی و حاجی .شودشهر پیشنهاد می
هاي آن همچون تراکم و اختلاط کاربري بر رفتـار سـفر و نتیجه رسیدند که فرم شهر و ویژگی

موردمطالعه تمامی محدوده در حال حاضر شهر  ةمحدود.مؤثر استالگوي سفرهاي شهروندان 
 مـذهبی ونی،مسک درمانی، تجاري، باغات، هاي کاربري شامل آموزشی،شاخصاست. شاندیز 

ذکرشـده و انتقـال آن  ةهاي منبع در دو دوراستفاده از نقشه درنهایت با شد.ورزشی بررسی و 
هـاي دو دوره هـا و مسـاحت و درصـد کـاربريبـه تحلیـل کـاربري ،Arc GISافـزاربه نرم

 )1378ساله طرح هـادي (هاي پیشنهادي طرح افق دهپذیري کاربريو میزان تحقق شدهبررسی
 شد. بررسی )1389ن موجود  (در زما

 تحقیق شناسیروش. 2

 گانه شـهر اکولوژیـک اسـت، در شـهر بعد شهر فشرده که یکی از ابعاد ده ،در این پژوهش
امل تراکم، ترکیب کاربري و هاي شهر فشرده ششاندیز بررسی شده است. شاخصگردشگري 

وزن  تـراکم خـالص،. متغیرهاي شاخص تراکم شـامل تـراکم ناخـالص، استتشدید کاربري 
هـا، کـاربري شکل مسکن، متغیرهاي شاخص ترکیب کاربري شامل، تعادل (توازن) و جمعیتی

و  پراکنـدگی تسـهیلات و تمهیـدات کلـی و ترکیب افقی/پراکندگی، تسهیلات ترکیب عمودي
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 است. تراکمدر فزایش و ا توسعه در افزایش متغیرهاي شاخص تشدید کاربري شاملهمچنین 

شـده در اسـناد و مـدارك تحلیلی مبتنی بـر اطلاعـات ارائـه-روش توصیفی اب وهشاین پژدر 
بـه  هاهاي منبع و انتقال آناستفاده از نقشه با، هاي مختلف و بازدید میدانیاي سازمانکتابخانه

به تعیین  ،هابراساس متغیرهاي هر شاخص در بعد شهر فشرده و تحلیل آن Arc GISافزارنرم
 براي سـنجش میـزان رشـد اسـپرال شـهريو خروجی نقشه پرداخته شد.  مساحت و در صد

مسـاحت  در مـدل ذکرشـده شد.استفاده  مُدل آنتروپی شانون مدل  ،)شهر شاندیز (رشد افقی
  ه است.شد بررسی 1390و  1385هاي بازه زمانی سال ها در دوکاربري

 : مدل آنتروپی شانون
 

Hارزش آن صفر تا که : میزان آنتروپی Ln (n)  است. صفر بیـانگر فشـرده بـودن شـهر و
   ؛بیانگر رشد اسپرال و ناموزن شهر است Ln (n)بیشتر بودن مقدار آنتروپی از 

iP؛شده: مساحت منطقه مسکونی به کل مساحت ساخته 
Nتعداد مناطق :. 

 

 
 موقعیت جغرافیایی شهر شاندیزتصویر  .1شکل 

 1397 ،گوگل ارث مأخذ: 
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 ردمطالعهمو ۀمنطق. 1. 2

 23,36بخش طرقبه و شهرستان مشـهد در  هکتار در 1349شاندیز با مساحت تقریبی  شهر
شهر مشـهد کیلومتري غرب کلان 35درجه طول شرقی و در  18,59درجه عرض جغرافیایی و 

سه ناحیه ابرده، شرقی و مرکـزي  داراي ينفر 13015با جمعیت  . شهر شاندیزواقع شده است
شهر شاندیز به لحاظ کالبدي شـکل  ).1395(مهندسین مشاور فرنهاد،  استحوزه  12و داراي 

به لحاظ نقش و جایگاه و  شده در پیرامون شهر متمرکز شده استخطی دارد که بخش ساخته
ویژه گردشگري طبیعی در سطح مجموعه شهري مشهد از اهمیت و جایگاه خاصی برخـوردار 

 هـاي خـاص طبیعـی و اسـتعداد مناسـبو ویژگـیدلیل شرایط شهر شاندیز به ،درواقع .است
این شـهر داراي سـاختار طبیعـی و یابد. سعه شهري اهمیت دوچندان میهاي آن براي توزمین

 هـا،بـاغ دره وجـود بـاغ، استقرار آن در فاصله مناسب از شهر مشهد، هاي اقلیمی بارز،ویژگی
ستانی با قابلیت تفرج زمسـتانی و اقلیم مناسب کوه ها،جویبارها و چشمه فضاهاي باز و سبز،

فرهنگـی  قابلیت تاریخی، ها و سایر خدمات پذیرایی،گردشی، رستوران-مراکز خرید تابستان،
لقوه براي ااي بسرمایه، المللیح ملی و حتی بینوشدن این شهر در سطشناخته است.و مذهبی 
 .شودمحسوب می گردشگرياین شهر 

 تحقیق هايیافته. 3

 هاي شهر شاندیزحوزهو ی نواح. 1. 3

نفـر، داراي سـه  13015هکتـار و جمعیـت  1349در حال حاضر شهر شاندیز  با وسـعت 
هـاي ابـرده علیـا و که ناحیه ابرده شامل حوزه استحوزه  12ناحیه (شرقی، مرکزي، ابرده) و 

هـاي هاي توسعه شهري بـا اولویـت دوم و حـوزهابرده سفلی است. ناحیه شرقی شامل حوزه
هاي توسعه ناحیه مرکزي شامل حوزه است.ارچنگ و سرآسیاب  وستایی شامل حصار سرخ،ر

اغتی و مرکزي و توسعه میانی، بافت قدیم و توسعه، حفاظت تلفیقی، فر شهري با اولویت اول،
شهر و سپس در  درفشرده  هاي شهرابعاد و شاخص . در این پژوهشاستگردشگري و خادر 

هـا و متغیرهـاي تا وضعیت هریک از ابعاد و شـاخصشد یز مطالعه شهر شاند گانهنواحی سه
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  2 شکلشود. شاندیز مشخص  گردشگريدر شهر براساس دیدگاه شهر اکولوژیک  فشردهشهر 

 دهد.هاي شهر شاندیز را نشان میجمعیت حوزه
 

 
 هاي شهر شاندیزجمعیت حوزه. 2شکل 

  1396 ،ترسیم محقق ؛1395 ،مهندسین مشاور فرنهاد مآخذ:
 

 شهر فشرده (وضعیت فشردگی در شهر شاندیز)بعد  .2. 3 

 شـود،فشـردگی شـهر در شـاندیز مشـخص  وضـعیت شهر فشـرده بـراي اینکـه بعد در 
 در این پژوهش مدنظر قرار گرفتـه اسـت. تشدید کاربريهاي تراکم، ترکیب کاربري، شاخص

 شـکل مسـکن، جمعیتـی وزن متغیرهاي شاخص تراکم شامل تراکم ناخالص، تراکم خـالص،
ــوازن)اســت.  هــا، ترکیــب کــاربري متغیرهــاي شــاخص ترکیــب کــاربري شــامل تعــادل (ت

 اسـت. افقی/پراکندگی، تسـهیلات ترکیـب عمـودي، پراکنـدگی تسـهیلات و تمهیـدات کلـی
  در فـزایشو ا توسعه در افزایش جمعیت،در افزایش  متغیرهاي شاخص تشدید کاربري شامل
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در بعـد شـهر را و متغیرهـاي هـر شـاخص  هاشاخص عیت موجودوض 1جدول  است. تراکم

 .دهدنشان میفشرده در شهر شاندیز 
 شاخص و متغیرهاي هر شاخص در بعد شهر فشرده در شهر شاندیز. 1جدول 

 1396هاي پژوهش، مأخذ: یافته
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 متغیرهاي شاخص تراکم  .3. 3

 الص مسکونیتراکم خ میانگین. 1. 3. 3 

کـه در نـواحی درحالی ؛نفر در هکتار است 63,25در شهر شاندیز مسکونی   تراکم خالص
 422نفر، ناحیه شرقی وسـعت  2,414هکتار و جمعیت  112ناحیه ابرده وسعت ، شهر شاندیز 

دارد و  نفـر 6378هکتار و جمعیـت   816 نفر و ناحیه مرکزي وسعت 4223هکتار و جمعیت 
 ،و در ناحیـه مرکـزي 58,47 ،در ناحیـه شـرقی  57,98 ،خالص در ناحیه ابرده میانگین تراکم

میـانگین خـالص تـراکم خـالص در  در مقایسه باد که شمشخص است.  نفر در هکتار 69,18
و ناحیه مرکزي بیشـتر از حـد میـانگین  است ناحیه ابرده داراي کمترین میانگین ،شهر شاندیز

  دارد.تراکم خالص در شهر شاندیز 

 خالص مسکونیناتراکم . 2. 3. 3

میـانگین در  .هکتـار اسـت نفر در 28,86 میانگین تراکم ناخالص مسکونی در شهر شاندیز
بـا اسـت.  نفر در هکتـار 29,87و در ناحیه مرکزي  29,96در ناحیه شرقی ، 24,42ناحیه ابرده 

رین و ناحیـه شـرقی ناحیه ابـرده داراي کمتـ ،توجه به میانگین تراکم ناخالص در شهر شاندیز
ناحیـه شـرقی  بـا توجـه بـه اینکـه  شدمشخص است. داراي بیشترین میانگین تراکم ناخالص 

اما تراکم ناخالص مسکونی است، ناحیه مرکزي  در مقایسه بایت کمتري مداراي وسعت و جع
تراکم خالص و ناخالص مسکونی را در  4و  3هاي شکل .داردبیشتري نسبت به ناحیه مرکزي 

   دهند.شاندیز نشان می شهر
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تراکم ناخالص مسکونی شهر شاندیز     . 3شکل  

 

 
 تراکم خالص مسکونی در شهر شاندیز. 4شکل 

  1396؛ ترسیم محقق، 1395 مهندسین مشاور فرنهاد، مآخذ:
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 وزن جمعیتی (متوسط تراکم منطقه). 3. 3. 3

کـه در ناحیـه ابـرده لیدرحـا اسـت؛هکتـار  58,03در شهر شاندیز وزن جمعیتی میانگین 
. اسـت هکتار 57,66و در ناحیه مرکزي  58,47در ناحیه شرقی ، 57,98میانگین وزن جمعیتی 

ناحیـه شـرقی  ،در بین نواحی شـهر شـاندیز ،با توجه به میانگین وزن جمعیتی در شهر شاندیز
 هستند. میانگین وزن جمعیتی کمتر  دارايداراي  میانگین وزن جمعیت بیشتر و ناحیه مرکزي 

 

 
 شاندیز وزن جمعیتی نواحی شهر. 5شکل 

  1396؛ ترسیم محقق، 1395 مهندسین مشاور فرنهاد، مآخذ:
 

هاي بزرگ و کوچک) میـانگین شکل مسکن (درصد مسکن با تراکم بالا و پایین، سکونتگاه. 4. 3. 3

 طبقات در شهر شاندیز 

. میانگین طبقـات در ناحیـه استطبقه  1,27ر شاندیز برابر با تعداد طبقات در شهمیانگین 
میـانگین  نسـبت بـهکه است طبقه  1,38و در ناحیه مرکزي  71/0در ناحیه شرقی ، 1,29ابرده 

ناحیه شرقی داراي کمترین و ناحیه مرکـزي داراي بیشـترین میـانگین  ،طبقات در شهر شاندیز
 هستند. طبقات 
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 ها کاربري ي تعادل (توازن)شاخص ترکیب کاربر . 4. 3 

و ها) تعداد تسهیلات اصلی نسبت زمـین مسـکونی بـه غیرمسـکونی (توازن کاربري تعادل
. میـانگین اسـتمترمربـع  13/3در شهر شاندیز  میانگین نسبت زمین مسکونی به غیرمسکونی
مرکـزي و در ناحیه  8,24ر ناحیه شرقی ، د4,94زمین مسکونی به غیرمسکونی در ناحیه ابرده 

و ناحیـه مرکـزي  میـانگین ناحیه شرقی بیشـترین ،که نسبت به میانگین شهر شاندیزاست  4,3
هـا در سـه با توجـه بـه خروجـی داده .را دارند ي مسکونیهاکمترین میانگین وسعت کاربري

هـاي ر از وسعت کاربريتشهاي مسکونی بیوسعت کاربري د کهشناحیه شهر شاندیز مشخص 
 پـراکنش نحـوه ساز در این ناحیـه اسـت.ودهنده توسعه ساختاین نشان واست غیرمسکونی 

 بـا شهر مرکزي بافت در عمدتاً هاست که گرایشا ايگونهشاندیز به شهر در سکونت کاربري
 محـدوده محـور اصـلی ودر صـورت خطـی مجـاور بـه شـمال، در شـرق سمت و سویی به

ر روسـتاي ابـرده علیـا توزیـع شـده ارچنگ و در غرب د حصارسرخ، سرآسیاب و روستاهاي
 فضـاي و مـزارع و باغات با آن اختلاط شاندیز، شهر در مسکونی کاربري اصلی ویژگی. است
 تـازه هايمحدوده در و دارد وجود مسکونی قدیمی هايمحدودهدر  بیشتر که است باز و سبز

 .)6شکل ( شودنمی دیده اختلاط این از اثري یافتهگسترش
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 هاي مسکونی و غیرمسکونی در شهر شاندیز.عت کاربريوس .6شکل 

 ) و ترسیم از محقق1395( مهندسین مشاور فرنهاد مآخذ:
 

 ترکیب افقی . 5.  3

هـاي ها در نـواحی و حـوزهوسعت  و درصدکاربري، )زمین کاربري(ترکیب افقی در شهر شاندیز  

 شهر شاندیز

 ،هـاي ذکرشـدهر بـین کـاربريد در شـهر شـاندیز کـه شـدمشخص  1با توجه به جدول 
درصـد و بـاغ مسـکونی  22,99درصد، باغات و کشاورزي  32,78هاي بایر هاي زمینکاربري
 ،در نـواحی شـهر شـاندیز انـد.ها به خود اختصاص دادهدر بین سایر کاربري را درصد 14,31

 مرکزي ناحیهکه است مربوط  بیشترین وسعت کاربري در ناحیه شرقی به کاربري باغ مسکونی
 ،درصـد و ناحیـه ابـرده 42,24کـاربري باغـات و کشـاورزي وسـعت  ،درصد 26,03وسعت 

   .انددادهرا به خود اختصاص ها درصد  از کل کاربري  39,10کاربري مسکونی با وسعت  
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 کاربري اراضی در شهر شاندیز .7شکل 

   1396؛ ترسیم محقق، 1395 مهندسین مشاور فرنهاد، مآخذ:
 

 دل آنتروپی شانونم. 6. 3 

 مـدگانه شهر شاندیز به دست آدوازدههاي وسعت حوزه، 1390و  1385هاي ابتدا در سال 
بـا اسـتفاده از  ،. درنهایـتآورده شـددسـت ه شده کل در هر حوزه بو سپس مساحت ساخته
 مترمربع و در 0,89برابر با  1385ترکیب افقی در شهر شاندیز در سال  ،فرمول ضریب آنتروپی

 .دست آمده هکتار ب 0,86برابر با  1390سال 
 

 1385شاندیز در سال  گانه شهردوازدههاي محاسبه ارزش آنتروپی حوزه .2 جدول
  1396هاي پژوهش، یافته خذ:أم

He( iP  Lnمساحت ( حوزه
)i(P )i(P *LniP ضریب آنتروپی شانون 

 0,117 0,126 0,808 0,156 599042,64 مرکزي و توس

 0,025 0,027 1,831 0,015 56761,00 ولویت اولتوسعه ا

 0,065 0,071 1,247 0,057 218154,33 ارچنگ



 43                             ... هیبر نظر دیبا تأک زیشهر شاند یفشردگ تیوضع یبررسسال بیستم                                    

 
He( iP  Lnمساحت ( حوزه

)i(P )i(P *LniP ضریب آنتروپی شانون 

 0,092 0,099 1,009 0,098 376764,88 حصارسرخ

 0,025 0,027 1,839 0,014 55782,92 ابرده سفلی

 0,089 0,097 1,026 0,094 362152,89 بافت قدیم و

 0,055 0,059 1,361 0,044 167624,90 سرآسیاب

 0,106 0,114 0,895 0,127 489608,16 حفاظت تلفی

 0,094 0,101 0,991 0,102 393203,27 ابرده علیا

 0,129 0,139 0,705 0,197 758431,42 گرد-فراغتی

 0,018 0,019 2,023 0,009 36482,72 خادر

 0,086 0,092 1,060 0,087 334972,00 توسعه اولویت دوم

 3848981,16 1  1812079,1  0,89 

 

 1395شاندیز در سال  گانه شهردوازدههاي محاسبه ارزش آنتروپی حوزه. 3جدول 
  1396هاي پژوهش، یافته خذ:أم

 مساحت حوزه حوزه
مساحت 

iP  Ln شدهساخته
)i(P )i(P *LniP 

ضریب آنتروپی 

 شانون

 0,101 0,109 0,929 0,118 659728,64 1036686,15 مرکزي و توس

 0,020 0,021 1,964 0,011 60866,00 1136316,18 ت اولتوسعه اولوی

 0,051 0,055 1,404 0,039 220755,69 326607,54 ارچنگ

 0,077 0,084 1,132 0,074 413488,36 640481,71 حصارسرخ

 0,021  0,023 1,933 0,012 65402,02 93701,47 ابرده سفلی

080,0 1,163 0,069 385237,20 816237,34 بافت قدیم و  0,074 

 0,045 0,049 1,482 0,033 184438,39 295494,77 سرآسیاب

 0,110 0,119 0,856 0,139 780130,49 2841077,15 حفاظت تلفی

 0,095 0,102 0,984 0,104 581058,13 1029935,76 ابرده علیا

 0,122 0,132 0,760 0,174 973336,63 2274650,60 گرد-فراغتی

836843,5 46433,63 خادر  0,007 2,182 0,014 0,013 

 0,134 0,145 0,655 0,221 1240408,38 2953303,35 توسعه اولویت دوم

  5601693,55 1  1,079181246 0,86 
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است و هر چه این عدد به صفر نزدیـک تـر باشـد، شـهر  صفر تا یکضریب آنتروپی بین 

گسترده است. بـا توجـه شهر  ،تر باشدنزدیک یکمقدار ضریب به عدد چه فشرده است و هر 
گیریم که شهر شـاندیز نتیجه می ،دست  آمده ب 0,89به  نزدیک  عدددر این پژوهش  به اینکه

) هکتـار 0,8( 1395هکتـار و سـال  )0,89( 1385هـاي پراکنده است. این ضریب که بین سال
ان تـومـی ؛ بنـابراینکه مقدار ضریب آنتروپی کاهش پیدا کرده است شدمشخص  ،دشمقایسه 

ه اما با مقایسـ ،دهنده پراکندگی شهر استنشان 1395نتیجه گرفت که ضریب آنتروپی در سال 
که شهر شاندیز از سمت گسترده بودن به سمت فشـرده شـدن در  دهدمینشان  1385سال با 

 حال حرکت است.

لط هاي مختفروشی، کاربريترکیب عمودي (ترکیب توسعه  مسکونی/تجاري و مسکونی/خرده. 7. 3

 در شهر شاندیز)

 تعداد طبقات قطعات در شهر شاندیز. 1. 7. 3

هـاي دو متر مربع است که شـامل سـاختمان 989078,47در شهر شاندیز جمع کل طبقات 
 86,40هاي دو طبقـه . درصد کل ساختماناستطبقه ، سه طبقه و چهار طبقه در شهر شاندیز 

 .استصد در 6,79درصد و چهار طبقه  6,79در صد، سه طبقه 

 پراکندگی تسهیلات  (تنوع در تعداد تسهیلات کلیدي هر بخش). 1. 1. 7. 3 

و  هاي اصلی آموزشی، تجاري، درمانی، پارك و فضـاي سـبزدر این بخش وسعت کاربري
هاي شهر ها در حوزهد که وضعیت هرکدام از کاربريشمدنظر قرار گرفت و مشخص  ورزشی

، مترمربـع   47987,782 وسعت کـاربري آموزشـیشاندیز  در شهر است.شاندیز به چه میزان 
 ،مترمربـع19867,433وسـعت کـاربري درمـانی  ،مترمربع 139457,99 وسعت کاربري تجاري

کــاربري ورزشــی  وســعت و مترمربــع 48860,167 پــارك و فضــاي ســبزوســعت کــاربري 
ی، تجـاري، آموزشهاي که وسعت کاربريدرحالیاست؛ شاندیز مترمربع در شهر  20735,132

 درصـد، 20,24 برده  شامل کاربري آموزشینواحی ا ورزشی در ودرمانی، پارك و فضاي سبز 
درصد فاقد کـاربري فضـاي سـبز و کـاربري ورزشـی   20,35   ،درصد 4,15 کاربري تجاري
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 و درصد 0,81درصد  11,25درصد،  50,23درصد،  30,1در ناحیه شرقی   است، درصد 0,81

 و درصد 99,81درصد،  68,40،درصد 45,62درصد،  49,66احیه مرکزي در ن و درصد 50,57
پراکندگی تسهیلات (ورزشی، درمـانی،  8شکل  .استدرصد را به خود اختصاص داده  48,51

 دهد.شهر شاندیز نشان می مراکز تجاري شهري، پارك هاي شهري، آموزشی) را در
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ی در سطح شهر شاندیزدهی عمومپراکندگی مراکز خدمات .8شکل 

  1396؛ ترسیم محقق، 1395 مهندسین مشاور فرنهاد، مآخذ:
 

 .است متغیرهاي شاخص تشدید کاربري شامل افزایش در توسعه، افزایش در تراکم 

 افزایش در توسعه (ساخت مسکن جدید، احیاي زمین متروکه) .8. 3

 ساخت مسکن جدید. 1. 8. 3 

و پایانکــار  1395-1393هــاي ســاختمانی طــی ســالهــاي تعــداد پروانــه ،در ایــن بخــش
در این بازه زمـانی شد که مشخص  .مدنظر قرار گرفت 1395-1393هاي برداري طی سالبهره
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پروانه و بیشترین پایانکار صادرشده  297با  1393سال  بهبیشترین پروانه ساختمانی صادرشده 

هـاي سـاختمانی ع پروانـهمجمـو، 1394بـوده اسـت. در سـالمربـوط  197بـا  1395به سال 
برداري صـادر پایانکار بهره 99، در همین سالده است. عدد بو 146 صادرشده در شهر شاندیز

عـدد بـوده و  197 هاي ساختمانی صادرشده در شهر شاندیزپروانه، 1395 در سالشده است. 
 است.                       شدهصادر  پایانکار 128 ،در همین سال

 هاي بایرینزم. 2. 8. 3

  ،کـه نسـبت بـه وسـعت سـتامترمربع  4412864بایر  يهاینوسعت زم ،در شهر شاندیز
  است. درصد از وسعت شاندیز  78/32

 

 
 هاي بایر در شهر شاندیزپراکندگی زمین. 9شکل 

  1396هاي پژوهش، یافته خذ:أم
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 ي جمعیتی)هاهاي مصوب یا تراکمافزایش در تراکم (تغییر در تراکم. 3. 8. 3

 24/48برابر بـا  1385نفر در هکتار و در سال  62/66 با برابر 1365تراکم جمعیت در سال 
 .استهکتار  نفر در

 و پیشنهادها گیريتیجه. ن4 

بین فرم و پایداري رابطه معنادار وجود دارد و شناخت فرم و تبیین الگوي رشد آن گـامی  
هـا و راهبردهـاي بـر همـین اسـاس، سیاسـت ؛رودمهم در تحقق پایداري شهر به شـمار مـی

گیـري فـرم مطلـوب بینجامـد. الگـوي اي باشد که به شـکلگونهریزي و طراحی باید بهبرنامه
. در راسـتاي کـاهش آثـار استپراکنش، الگوي رایج و بدون برنامه در کشورهاي جهان سوم 

ایجـاد فـرم فشـرده در اع بیشتري بر ممداران اجنظران و سیاستصاحب ،منفی الگوي پراکنش
گسـترش هـر چـه بیشـتر  :سـت ازا هاي شهر فشرده عبـارتترین ویژگیشهرها دارند. عمده

ها و عملکردهـاي زیست، تمرکز فعالیتکاربري هاي اختلاطی، ایجاد فضاهاي دوستدار محیط
هاي فسیلی، احیاي مفهوم اجتماع و محله، گسترش فضاهاي شهري، کاهش استفاده از سوخت

کـاهش فواصـل سـفر و وابسـتگی کمتـر بـه ، )83 ، ص.1389 مشکینی و همکاران،( یعموم
توجیه اقتصادي در تأمین و  )41 ، ص.1383(براند فري، ونقل عمومی خودرو، گسترش حمل

 ، صـص.1383(عزیـزي،  ها و تجهیزات شهري، حفظ اراضی کشـاورزي و باغـاتزیرساخت
ترکیب کاربري و تشدید کاربري) و متغیرهـاي  ها ( تراکم،شاخص ،این پژوهشدر  ).49 -53

در وضـع موجـود  گانـه  شـهر شـاندیزهر شاخص در بعد شهر فشرده در شهر و نواحی سـه
، 28,86که در متغیرهاي شاخص تـراکم، میـانگین تـراکم ناخـالص  شدمشخص  .شدبررسی 

تعـداد  ، شـکل مسـکن (میـانگین58,03، میانگین وزن جمعیتـی 63,35میانگین تراکم خالص 
هـا (میـانگین نسـبت هاي توازن کـاربريمتغیر ،در شاخص ترکیب کاربري بود. 1,27 طبقات)

هـاي يربکـار  ،هـاترکیب افقی در بین کـاربريدر  بود.  3,13زمین مسکونی به غیرمسکونی) 
 14,31درصد و باغ مسـکونی بـا  22,99درصد، باغات و کشاورزي با  32,78هاي بایر با زمین

ترکیب افقـی در  ،ضریب آنتروپیبراساس . اندهبه خود اختصاص داد راشترین درصد بی درصد
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در  .دسـت آمـده ) هکتار ب0,86( 1390) مترمربع و در سال 0,89( 1385شهر شاندیز در سال 
درصـد و  6,79طبقه درصد، سه 86,40هاي دوطبقه درصد کل ساختمان ،متغیر ترکیب عمودي

پراکندگی تسهیلات و متغیرهاي شاخص تشدید کـاربري  مچنینبود. هدرصد  6,79چهارطبقه 
تراکم وضع موجـود شـهر شـاندیز در فزایش و ا توسعهدر جمعیت، افزایش  در افزایش شامل

 نبــودکــه ناشــی از  دادنتــایج رشــد و گســترش افقــی شــهر شــاندیز را نشــان . شــدتحلیــل 
از دیـدگاه شـهر پایـدار و هاي شهر فشـرده سازي شاخصهاي مناسب در پیادهگذاريسیاست

با توجه بـه مطالـب ذکرشـده در بعـد شـهر است.  شهر اکولوژیک در شهر گردشگري شاندیز
وسـاز کاربري مسکونی و ساخت ،اراضی بایرد که بیشترین سهم کاربري به شفشرده مشخص 

توسـعه شـهري و توسـعه واحـدهاي  ،و بـه تبـع آناست مربوط گذشته  در مقایسه بارویه بی
خـادر ارچنـگ  ی همچـون تی به صورت خطی در حاشیه رودخانـه، الحـاق روسـتاهایخدما

صـورت حصار سرخ مجموعه عواملی هستند که سبب شده است رشـد شـهر بـه و سرآسیاب
بیش از ظرفیت تحمل  که شود، سبب مییابد اگر این روند گسترش ادامه افقی (اسپرال) باشد.

 ،درواقعشود. و سبب تخریب محیط زیست مید صورت گیرگذاري بار در شهر شاندیز محیط
ریزي و اجرایـی شـدن آن بـه نحـو که برنامه است فشردگی به معنی افزایش استفاده از زمین 

جـویی در مصـرف زمـین و انـرژي، تنـوع و مطلوب در شهر گردشگري شاندیز سبب صـرفه
و فاصله کـم بـین  سواريدوچرخه ،رويپیاده ،ونقل عمومیسرزندگی شهري، استفاده از حمل

 شود. ن میمحل کار و مسک
 اند از: دهاي پژوهش عبارتپیشنها

 ؛ریزي کاربري زمینسیاست برنامه-
 ؛هاي خالیفاده از اراضی و ساختمانتتراکم با اس در افزایش-
  ؛هاهمجواري یا اختلاط کاربري-
در شـهر عمـومی ونقـل حمـلونقل وگسترش استفاده از ارتقاي کیفیت زیرساخت حمل-

 .گردشگري شاندیز
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