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Abstract 
 

Background and Aim: According to studies conducted in recent decades, changing the pattern of 

traditional to modern urban planning has been associated with challenges. In a study conducted in the city of 

Ardabil, the most important current challenges are irregular growth and development of the city, unbalanced 

and inharmonic, disruption and disorder in urban space, the disproportion of per capita, barren lands 

Abandoned in and around the city, the incompatibility of urban design with geographical conditions, the 

imposition of heavy urban transportation and traffic costs, as well as insufficient attention to infrastructure 

issues. The main purpose of this study is to analyze and investigate the contemporary urban planning pattern 

in Ardabil city and revive and recreate the traditional urban planning pattern in order to preserve the authentic 

Iranian texture in modern urban planning and also demonstrate of the consequences of neglecting the rich 

assets of Iranian urban development. 

Methods: The nature of this research is descriptive-analytical with an applied approach, which has been 

carried out using library and field methods. The statistical population of the research is Ardabil city, the urban 

and population growth and development during the years 1976 to 2021 have been investigated. To monitor 

and investigate the horizontal growth of the city, Landsat satellite images were used and statistical analyses 

have been performed by a quartile distribution method. 

Findings and Conclusion: According to the results obtained from this study, it is clear that the coherent 

and regular structure of the city has been defunct, and we are witnessing the horizontal growth of the city and 

the mismatch between urban area and population, and the uneven distribution of the population in the city. 

Also, based on investigations, the pattern of urban planning with a regular neighborhood structure with the 

natural and cultural environment is the most effective pattern for solving urban problems, and this model 

tends to local urban development. Revival of traditional patterns in modern urban planning can be fruitful and 

play a complementary role. 
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 دهیچک

همراه بوده  هاییبه مدرن با چالش یسنت یشهرساز یالگو رییتغ ر،یاخ یبر اساس مطالعات انجام شده در دهه هاف: هد و نهیزم
همچون رشد و  یبه موارد توانیحال حاضر م هایچالش نیصورت گرفته است، از مهمتر لیکه در شهر اردب ایاست. در مطالعه

و رها  ریبا هاینزمی ها،عدم تناسب سرانه ،یشهر یدر فضا نظمییو ب ستشهر، ناموزون و نامتعادل بودن، گس هروییتوسعه ب

و  یحمل و نقل شهر نیسنگ هاینهیهز لیتحم ،ییایبا اوضاع جغراف یشهر یشده در داخل و اطراف شهر، عدم تناسب طراح
 یشهرساز یالگو یو بررس لیحلپژوهش ت نیا یرا اشاره داشت. هدف اصل ییربنایبه مسائل ز یعدم توجه کاف نیو همچن یکیتراف

 نیمدرن و همچن یدر شهرساز یرانیا لیبه منظور حفظ بافت اص یسنت یشهرساز یالگو ینیو بازآفر اءیو اح لیمعاصر در شهر اردب
 است. یرانیا یشهرساز یغن هایبه داشته توجهییب یامدهایپ شینما

و  ایکه با استفاده از روش کتابخانه باشدیم یکاربرد کردیبا رو یلیتحل-یفیپژوهش توص نیروش انجام ا تیماهی: بررس روش

 5011 یال 5331 هایسال یطِ یتیو جمع یاست که رشد و توسعه شهر لیشهر اردب قیتحق یرفته است. جامعه آمار شیپ یدانیم
با روش  یآمار یزهایماهواره لندست استفاده شده و آنال ریشهر از تصاو یافق رشد ینظارت و بررس یقرار گرفته است. برا یمورد بررس

 انجام گرفته است.   یچارک عیتوز

رفته استت و   نیاز ب یکه ساختار منسجم و منظم شهر گرددیمطالعه مشخص م نیبدست آمده از ا جیطبق نتا گیری: جهینت وها  افتهی
براستاس   نیدر ستط  شتهر استت. همچنت     تیت نتاموزون جمع  عیت و توز یشهر تیشهر و عدم تناسب مساحت و جمع یشاهد رشد افق

الگتو   نیمؤثرتر ،یو فرهنگ یعیطب طیو منظم با مح ایحلهمنسجم با ساختار م یشهرساز یصورت گرفته، الگو قاتیو تحق هایبررس
متدرن   یدر شهرستاز  یستنت  یالگوهتا  یایت دارد. اح شیگترا  یبوم یالگو به شهرساز نیاست و ا یحل مسائل و مشکالت شهر یبرا
 کند. فایمثمر ثمر باشد و نقش مکمل را ا تواندیم
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 مسأله انیب و مقدمه
کننده گذشته  انیب یو توسعه در هر کشور، شهرهاست. نما و منظر شهر شرفتیپ ینمادها نیاز مهمتر یکی

کرد  یمعرف یاثر هنر کیتوان شهر را یرو م نیمردم هر منطقه است. از هم یفرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگ ،یخیتار

به قدمت  رانیدر ا یو معمار ی. هنر شهرسازگذاردیم شیسنت را به نما کیو  تیمل کیفرهنگ،  کیکه اصالت و قدمت 

 یهمچون توجه به نما و فضا، القا ییهااست که با توجه به مشخصه یاژهیو گاهیجا یدارا یرانیا یاست. شهرساز خیتار

 یدیکل مینظم از مفاه ن،یب نیمدرن است. در ا یشهرساز یمناسب برا ییمنظم محالت، الگو یو سازمانده یآرامش روح

  (.1331)معماریان، باشد یدر بحث فضا و منظر م هیو اول

 سمیقبل از آن که مجال انطباق با مدرن یسنت یشهرساز میباعث شده تا مفاه یاز تمدن غرب دیدر دوره حاضر تقل

ندارد باعث از  یگذشته همخوان میدر شکل شهرها که با اصول و مفاه ی. دگرگونردیقرار بگ یتوجهیرا داشته باشد مورد ب

ها با دو مساله عمده در رابطه با یدرگرگون نیبا توجه به ا نیدر شهرها و ساخت و سازها شده است، همچن نظمرفتن  نیب

 حیو عدم درک صح یقو یهاشهی. فقدان اند2و گسست از گذشته،  ییغرب گرا. 1: میمواجه رانیامروز ا یشهرها یمایس

و  یطیمح یبدون توجه به ساختارها نده،یدر حال و آ یشهر یزیراساس برنامه نیگذشته. بر ا یشهرساز میاصول و مفاه

شهروندان از ارکان  یو فرهنگ یاجتماع ،یماد ،یروح یازهایداشته باشد. توجه به ن داریتواند رشد و توسعه پاینم یفرهنگ

آرام و قابل  یطیشهروندان، مح یازهایساخت و سازها و ن نیبهماهنگی  تیاست که با رعا یدر شهرساز داریمهم توسعه پا

 نینو یدر ساخت و سازها لیاص میحفظ و مفاه یدر شهر یسنت یمعمار یسازد. وقتیسکونت را فراهم م یبرا نانیاطم

 یکنند. از سویشود و کمتر اقدام به مهاجرت میم کیافراد تحر یستیونالیو ناس یتیقوم یهازهیانگو  قیشود، عال تیرعا

 یگذار هیسرمابرای  یشتریباشد عالقه ب افتهیو جهت  لیساختار اص یکه دارا یشهر رد تیگذاران به فعال هیسرما گرید

رونق  جهیجذب گردشگران و در نت نهیکهن هر شهر، زم یو معمار نیمواز یبر مبنا یمنظم شهر یدارند. ساختاربند

در  ینظمیاز ب زیو پره یزدر شهرسا یرانیا لیاص یاصول معمار تیتوان گفت که رعایم نیدارد. بنابرا یرا در پ یاقتصاد

  (. 2111)سایفول،  است یشهر یداریبا پا میارتباط مستق

مند اماکن، حفظ فضاها به ساختار نظام یادیمذکور را دارد تا حد ز یهایژگیکه همه و یرانیا لیاص یشهرساز در

از  یکیمتأسفانه  (.1333زاده، )نقی شودیتوجه م یمتعدد و گسسته شهر یهاگره جادیاز ا زیها و پرهو استراحتگاه

است. اگر به  یشهر طیمح یشود، نظم بصرینم جهفراموش شده و به آن تو یرانیمدرن ا یکه در شهرساز یاصول نیمهمتر

 یتا چه اندازه همگون و هماهنگ بوده است. حت یکه بافت شهر میشویمتوجه م میندازیب ینگاه رانیا یسنت یمعمار

زودگذر متأثر از  راتییدستخوش تغ یادیامروزه تا حد ز یو منظر شهر مایاند. ساز هم جدا شده یمنظم کیمحالت با تفک

هر منطقه کوتاه و بلند ساخته  ازیو ن یشهر یها بدون توجه به تقارن فضاساختمان نیزودگذر شده است، همچن یازهاین

 یشهرساز یعال یهانشده است. از نمونه یو خط آسمان توجه ییژرفانما جادیکرده و به ا جادیبد فرم ا ییشده و دورنما

 ینظم بخش نیاطراف آنها اشاره کرد که ا طیو مح زدیچخماق  ریام دانینقش جهان اصفهان و م دانیتوان به میم یسنت

 کاربرد دارد.  زیباشد که تا به امروز نیکارآمد م یبه شهر تا حد

در حوزه حمل و نقل، شهرها را به  ژهیبه و یبا توجه به روند توسعه تکنولوژ میچنانچه بخواه گر،ید یادر مقوله

 اده،ی. شهر پ1شوند: یم یدسته بند ریشهرها به شرح ز ومنین هیبر اساس نظر م،یکن یطبقه بند یلحاظ فرم و نقشه شهر

  (.1333)هال، ( یتیترانز-یا)گره ندهی. شهر آ1 ،ینی. شهر ماش3(، ی)صنعت تی. شهر ترانز2

الگو، تراکم کم  نیباشد. ایم ینیاز آنهاست، شهر ماش یکیهم  لیکه شهر اردب رانیدر ا هاغالب فرم شهر یالگو   

کرده که به حمل و  جادیرا ا لیبه اتومب یوابستگ یبر مبنا یطیمح یهاو پراکنده در عرصه یابه صورت گسترش حومه



 

 

 

 ...معاصر  یتوسعه شهر یالگو رییضرورت تغ

159 
 

صورت گرفته است  گریکدیمحل کار و سکونت از  ییها و جدایرکارب کیالگو تفک نیدارد. در ا دیدر شهر تاک نیینقل ماش

و  یغرب یاز شهرها یتوان گفت الگو برداریم ران،یدر ا یتوسعه شهر یهاسابقه طرح یبا بررس (.1333)عالئی، عبادی، 

را در شهرها گسترش داده  یحمل و نقل خصوص ستمیبه س یناموزون آنها، وابستگ ییها و جدایکاربر هیرویگسترش ب

هر  خیدر تار شهیر افته،یل شکل گرفته و تکام خیتار یرشد و توسعه آن که در ط یکه شهر و الگو یینجااست. از آ

 ندیآنها براساس فرا ییفضا -یبلکه رشد و توسعه کالبد امده،یبوجود ن کبارهیبه  یشهر یالگوها دیتردیدارد. ب ینیسرزم

 یتحول و تکامل الگو یاساس برا نیشکل گرفته است. برا یشهر رانیمد ژهیساکنان آن شهر، به و یتحول و تکامل فرهنگ

مطلوب آنها  اتیاز تجرب یمندگذشته و بهره یشناخت اصول شهرساز ،یو تمدن یفرهنگ یهاو حفاظت از ارزش یشهرساز

 (.1332اکبری، علی ؛ 1331زاده )نقیاست  یمدرن ضرور یروش ها یسازیبوم نیو همچن

کرده است.  یرویپ رالیاسپ یالگو ای ینیماش یشهرساز یاز الگو لیدر اردب یشهرساز یالگو ریچند دهه اخ در   

-( که معطوف به محلهیتترانزی – ی) گره ا ندهیشهر آ یبا الگو لیدر اردب یشهر یزندگ طیطبق مطالعات انجام شده شرا

 (. 1331)طرح جامع شهر اردبیل، دارد  یشتریب یمنظم و منسجم باشد، سازگار یها

 است: یابیمسائل ذکر شده، پژوهش حاضر در دو جنبه قابل ارز نیتوجه به ا با   

 جادیساز ا نهیبر اساس آنها شکل گرفته است که زم رانیگذشته ا یکه شهرها یاصول و قواعد ی. بازشناس1

 ، که در حال حاضر از بین رفته است.اندبوده یو رشد در ساختار سنت یزندگ یمطلوب برا یفضاها

امروز  یاصل در شهرساز نیا یریبر بکارگ دیآن و تاک جادیاز عوامل موثر در ا یو آگاه اصل نظم ی. بازشناس2

 .یرانیا یواجد نظم و همخوان با فرهنگ و ارزش ها دیو ساخت و ساز جد یشهر یفضا لیکشور با تحل

توسعه شهر اردبیل بدون توان گفت که رشد و ای، میها و تصاویر ماهوارهحال با استناد به آمار و ارقام، نقشه   

ها توجه به بافت و ساختار شهری در قدیم و بدون توجه به تناسبات بین جمعیت، محیط طبیعی و نظم و هماهنگی کاربری

 یالگوها رینقش و تاث نییتب ل،یمعاصر در شهر اردب یشهرساز یالگو یپژوهش معرف نیا هدف بوده است، در همین راستا

 است.  یرانیا یشهرساز یغن یهابه داشته یتوجهیب یامدهایپ شینما نیمدرن و همچن یدر شهرساز یو بوم یسنت

 

 پژوهشی نظری مبان 

-ها و باغشامل قلعه ها، خانه ها، بازارها، پل یشهر یدارند. فضاها گریکدیبا  یتنگاتنگ ۀرابط یو شهرساز یمعمار

ها و یاند. بررسافتهیشکل گرفته و در سطح شهر استقرار  ییایاوضاع جغراف ریتحت تأث یمتماد یهاسال یط یرانیا یها

و سازگار با  کیو به شکل ارگان یو سادگ ییبایبه ز رانیا یسنت یرسازو شه ینشانگر آن است که معمار یخیتار قاتیتحق

امروزه  گریبه عبارت د ندگوییم یبوم یشهرساز ایزا را درون یشهرساز نیاست. ا افتهیساخته شده و تکامل  ستیز طیمح

را دارد. در  نطقهدر م یو فرهنگ بوم یمیاقل طیشرا ،یعیطب طیبا اوضاع مح یکمتر یما هماهنگ یو شهرساز یمعمار

شهر مدرن، آن آرامش و احساس  یبناها و فضاها جهیزا شده است. در نتدرون یشهرساز نیگزیزا جابرون یواقع شهرساز

آورده بوده  دیرا پد یطیمح ستیناگوار ز یامدهاینکرده و پ جادیشهروندان خود ا یو تعلق الزم را برا یفرهنگ -یخیتار

  (.1332 ،اکبرییعل)است 

 یرانیا یو شهرساز یتوان گفت که معماریانجام شده م یرانیو ا یسنت یکه در مورد شهرساز نیشیمطالعات پ در

 یکاربر کی یدآوریو پد یریگکرد. شکل لینها را به دستورالعمل تبدآتوان یم تداوم دارند و تیاست که قابل یاصول یدارا

آن  یاصل، فهم معنا کیاست. فهم  یرانیا یسنت یشهرساز یهامشخصه نیخاص از مهمتر یفرهنگ یفضا کیدر درون 

 یبخشد. شهرسازیمشترک جهت م دهیفرهنگ و آداب و عق کیبا  یاست که به تمام هنر و تمدن جامعه انسان یزیچ

-یرا م یو شهرساز یمعمار قتیگذارد که حقیم شیقابل اجتناب را به نما ریغ یتیهماهنگ و وحدان ینظام یدارا یسنت
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 دانست یاثر ماد کیخلق  لیبه دل عهیجامعه و ماورالطب عت،یرابطه ممکن با انسان و طب نیتریمتعال جادیدر ا انتو

 (.1331 زاده،ینقو  1331معماریان، )

 یعدالت اجتماع ،یکیمالحظات اکولوژ تیبا رعا کیارگان یبصورت متعادل و متوازن براساس طراح یبوم یشهرساز

حمل  یهانهیو ناموزون است که هز ییفضا یهایاز گسستگ یشهر ناش یریپذبی. اما امروزه آسردیگیشکل م یو اقتصاد

و متوازن ساختن  یساز(. فشرده1332 ،اکبرییسازد )علیمرا با چالش روبرو  یشهر یهارساختیکرده و ز ادینقل را ز و

شهرها را کنترل کند. شهر  هیرو یمطرح شده که رشد و گسترش ب یحل مشکالت شهر یبرا ییشهرها به عنوان الگو

و  2112، )گوسدورف، هالیگیتگسترده است  یاز توسعه شهر یمسائل و مشکالت ناش یبرا یمنطق ییفشرده، الگو

  (.2113روخاس، پینو، باسنوریال ویوانکو، 

اجتناب از اسراف،  ،ییعموماً شامل: کمال جو یخیتار یشهرها ،یبوم یو شهرساز یو اصول معمار ارهایمع انیب در

در  ینگر ندهیو انسجام، آ یوستگیپ ن،یزم یدر کاربر یهودگیاجتناب از بطالت و ب ن،یاعتدال، اصالح زم تیقناعت، رعا

مطرح شده  داریپا ۀتوسع هیدر نظر تهیسنت و مدرن نینمونه جالب تعامل ب (.2111)بورتُن، شود یم یمعرف یشهر یفضاها

 ستیاست و در آن به موازات توجه به مسائل ز 21مدرن قرن  یشهرساز یموجه و معقول برا ینیجانش داریاست. شهر پا

امروزه (. 1332)شفیعی ماتک، ادیمی،  ردیگمورد توجه قرار می زین نیجامعه شهرنش یو فرهنگ یمسائل اجتماع ،یطیمح

از جمله  یاز مسائل و مشکالت شهر یاریدر حال توسعه، عامل ظهور بس یدر کشورها ینینششهر هیرویو ب عیرشد سر

 (.1331نیا، نیا، ترکمن)زیاری، حاتمی شهرها شده است یتیهویب

 دهیشده و شهر را از فرم ا یشهر ۀدر محدود یخال یفضاها یریموجب شکل گ یاز هم گسسته شهر یرشد کالبد

ها و  یبراساس بررس(. 1333)شیعه،  ابدییم شیافزا یاستفاده از حمل و نقل شهر جهیکند در نتیدور م یآل شهر

الگو  نیمؤثرتر ،یو فرهنگ یعیطب طیو منظم با مح یمحله ا اختارمنسجم با س یشهرساز یصورت گرفته، الگو قاتیتحق

انقالب  یهاهیدارد و متأثر از نظر شیگرا یبوم یالگو به شهرساز نیاست. ا لیحل مسائل و مشکالت شهر اردب یبرا

و  2113)شریفی، مورایاما، ( است یتترانزی – ی)گره ا ندهیشهر آ یو الگو 21اطالعات و عصر شبکه و ارتباطات قرن 

 .(1331 و همکاران،  اینیتوکل

 

 پژوهش نهیشیپ
( در مورد سنجش پایداری بافت شهری اردبیل انجام شده است، 1333در مقاله که توسط رشید کلویر و همکاران )

ای با میانگین عددی پایداری محلهدهد برای سنجش وضعیت پایداری از مدل چنده معیاره استفاده شده است که نشان می

های شهر از نظر سطح پایداری طرفه حاکی از وجود تفاوت بین بافتباشد و تحلیل واریانس یکدر حد متوسط می 33/3

 های شهری اردبیل در دو دسته ناپایدار و نسبتاٌ پایدار قرار گرفتند. ای که بافتباشد، بگونهمی

ارائه الگوی های طراحی بافت تاریخی شهر اردبیل با ( با عنوان 1332در پژوهشی دیگر که توسط آرام و همکاران )

ایجاد و ساماندهی فضاهای گردشگری بافت  راهبرددهد که نشان می SWOT اجتماعی با استفاده از مدل یکرد پایداریرو

-برنامه، تاریخی برای حفظ و تقویت هویت و اصالت فرهنگی شهر-گردشگری و اجتماعی-تاریخی اردبیل با رویکرد فرهنگی

ح الاص م،هش اثرات دوگانگی فرهنگی در بافت جدید و قدیتاریخی جهت کا-ریزی کالبدی برای احیای هویت فرهنگی

های سازی با توجه به عدم حس مسئولیت اجتماعی در نگهداشت عناصر بافتزنده قوانین دست و پاگیر بهسازی و باز

-میسازی بافت تاریخی شهر اردبیل محسوب از جمله راهبردهای مناسب و اثربخشی پایداری اجتماعی در باز زنده تاریخی

 .شود
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که از تصاویر  لیتوسعه شهر اردب یو بررس یرگیدر اندازه ایاستفاده از مشاهدات ماهواره( با موضوع 1331جوادی )

 یب بیضراز آن،  یرگیو اندازه گیگسترش پراکند یالگو یبررس یبراماهواره ای برای نمایش رشد افقی شهر و همچنین 

توسعه ساخت و  یپراکندگ زانیکه مدهد استفاده کرده است، نتایج این پژوهش نشان می ونیرگرس لیتحل وشانون  ینظم

  روبرو خواهد بود. یبا خطر کاهش و نابود کینزد ندهیدر آ یشهر یطیمح ستیو منابع ز باشدیم ادیدر حد ز لیساز اردب

 لیشهر اردب یکنون یمایس یریعوامل موثر در شکل گ یبررسای به ( در مقاله1331درویشی و همکاران )

بوده که بازار  یبصورت شعاع میدر قد بیلدر ارد تمحال شگسترو  شدو ر یشهرساز یالگوکند اند که مشخص میپرداخته

-می رتصو شهر صلیا تمحالاز  یکی ایلودر  توسعهشد و یم میتقس یدر مرکز آن قرار داشته است و به شش محله اصل

 توسعه رمعما یرمحلهز ل،مثا رطو به. ندایافته شگستر رجخا قسمت به هشد منشعباز آن  شعاعی رتصو بهکه  پذیرفت

 مرکزیت حالتو  مستقل بیلارد زاربا. دبو عالیقاپو وفمعر محله به متعلق دیمالها یرمحلهو ز سرچشمه صلیا محله یافته

در حاشیه شهر، این نظم و بافت، ها اما با گسترش روز افزون شهرکست. ا دهبو بیلارد تمحال فاصل حدو  شترا دا شهر

 کامالً دچار بهم ریختگی شده است.

 

  شناسی پژوهش روش

است. در  لیشهر اردب قیتحق یباشد. جامعه آماریم یکاربرد کردیبا روتحلیلی -توصیفیپژوهش  نیروش انجام ا

شهر استفاده  ییموجود در مورد توسعه فضا یعلم یهاهینظر یبررس یبرا یدانیو م یااز منابع کتابخانه قیمرحله اول تحق

مناطق  کیمساحت شهر، تفک ،یتیاز جمله اطالعات جمع قیتحق یبرا ازیمورد ن اتشده است. در مرحله بعد، آمار و اطالع

 ل،یاز منابع مختلف مانند طرح جامع شهر اردب 1111تا  1331 یهاسال یاطالعات، ط ریها و ساسرانه ،یشهر یو نواح

و  رهایمتغ است. دهیگرد یجمع آور ییهوا یهالندست و عکس یماهواره ا رینفوس و مسکن، تصاو یعموم یهایسرشمار

 ( قابل مشاهده است.1ه است در شکل شماره )قرار گرفت یپژوهش مورد بررس نیکه در خالل انجام ا ییهاشاخص

 

 
 . 1111الی  1331های مورد مطالعه شهر اردبیل از سال بررسی متغیرها و شاخص :1شکل 
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  مطالعه مورد هدمحدوی معرف
از  شرقی طول 13˚33΄ تا 12˚13΄ یائیمربع، با مختصات جغراف لومتریک 31در حدود  یشهر اردبیل با وسعت   

)شرق و شمال فالت  رانیاز خط استوا، در شمال غرب فالت ا شمالی عرض 33˚33΄ تا 32˚15΄و  چینویالنهار گر نصف

شده است از پستی و بلندی و عوارض خاصی در  واقع(، قرار گرفته است. بدلیل آن که شهر اردبیل در دشت جانیآذربا

 1که شامل  دهدیرا در حال حاضر نشان م لیشهر اردب های¬هی( نقشه مناطق و ناح2اطراف شهر برخوردار نیست، شکل )

های اطراف عمدتاً دارای شیب کم تا مالیمی هستند و تنها  . محدودهشودیم یشهر هیناح 11و  یمنطقه شهردار

باشد که بتدریج به سمت ارتفاعات پیش  یتر است، اراضی جنوب و غرب شهر م ای که نسبت به سایر نقاط مرتفع محدوده

 (.1331 ل،یرود )طرح جامع شهر اردب می

 
 لیشهر اردب یو مناطق و نواح لیاستان اردب تینقشه موقع :3شکل 

 

 ها افتهی لیتحل
 های توصیفییافته

 یو واگذار یسازآماده م،یتملک، تقس یهااستیبه س دیبا ل،یرشد مساحت شهر اردب تیوضع لیو تحل یبررس یبرا

از  یمیها باعث مهاجرت توده عظ استیس نیانداخته شود. ا ینگاه یدر اطراف شهرها همزمان با قانون اصالحات ارض نیزم

 نیب نیشهرها را بدنبال داشت که در ا هیو احداث در حاش نیزم دیخر یامر تقاضا نیبه شهرها شد که هم انییروستا

مصوب از  یهادولت در قالب طرح ندیفرا نیگرفته شد. در ا دهیناد ،یو حفظ بافت منسجم شهر یشهرساز یاز الگو یرویپ
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 جهت یشهر میو حر یحوزه استحفاظ یشهرها را به عنوان اراض یاز محدوده قانون یلومتریک 1ع تا شعا یجمله اراض

 (. 1331،شکرپور ،یزلف ،احدنژادو  1331)طرح جامع شهر اردبیل، کند یم تیو تثب دیرشد شهر تحد یبرا رهیذخ

قرار  یتحت تملک مسکن و شهرساز یعیو منابع طب یبا توافق مسکن و شهرساز یندیفرا یها طبق قانون، طنیزم نیا

-یبه شهروندان واگذار شده و بررس یو با عدم نظارت کاف قیدق یزیربدون برنامه ریاخ ۀها در چند دهنیزم نی. ارندیگیم

 ریتصاو یبا بررس درصد آنها ساخته نشده است. 31 یال 11ها هنوز از شهرک ینشانگر آن است که در بعض یدانیم یها

ناموزون و  یرشد کالبد ریسال اخ 31 در یاز نظر گسترش محدوده شهر لیمشخص شد که شهر اردب ،یاماهواره

 یحجم از رشد افق نی( ا1 و 3شهروندان را داشته است که در شکل ) ازیمورد ن یهایو کاربر تیناهماهنگ با رشد جمع

  شود.یم دهیشهر به وضوح د

 

  
 1321تصویر ماهواره ای مربوط به سال  : 0شکل  1111تصویر ماهواره ای مربوط به سال  : 3شکل 

 

الگوی  1331البته باید خاطر نشان کرد با بررسی تصاویر هوایی و مستندات گذشته، مشخص شد که تا حدود سال 

و تغییرات فرهنگی و ای رعایت شده است. اما بدلیل رشد جمعیت شهرسازی سنتی و بافت منظم و منسجمِ محله

اجتماعی، شهر توسعه یافته و این توسعه با عدم نظارت درست توازن شهری و ساخت و ساز را برهم زده است که از سال 

 31ای از گسترش مساحت شهر طی ( تصویر پردازش شده ماهواره1تا کنون به اوج خود رسیده است. که در شکل ) 1331

( اطالعات مربوط به مساحت، جمعیت و سرانه شهری از سال 1مچنین در جدول )کنید. هسال گذشته را مشاهده می

 (.  1331نوشته شده است )جوادی،  1111الی  1331
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 .سال گذشته 31تصویر پردازش شده تصاویر ماهواره لندست و رشد افقی ناموزون شهر طی  :5شکل 

 

 1111تا  1331تغییر و تحوالت مساحت، جمعیت و سرانه شهری در شهر اردبیل طی سال های  :1جدول 

 سال
 مساحت شهر

 )بر حسب هکتار(

 جمعیت شهر

 )بر حسب نفر(

 درصد تغییرات

 مساحت

 درصد تغییرات

 جمعیت

تراکم نسبی 

جمعیت )نفر در هر 

 هکتار(

 سرانه شهری

 )بر حسب مترمربع(

1335 212 51212 --- --- 3/32 31/113 

1305 311 33135 2/13 1/22 1/33 51/111 

1355 1131 112351 3/32 3/25 1/33 31/115 

1365 2131 231323 3/31 5/31 3/132 13/21 

1315 3311 311335 1/33 2/21 32 13/31 

1375 5111 113252 2/11 3/22 1/53 51/111 

1395 2131 123321 3/12 1/25 2/21 53/131 

1044 2351 123113 5/11 2/3 5/22 51/132 

 

و  تیریشده سازمان مد لیتعد ینیب شیبا استناد به پ 1111در سال  لیشهر اردب تیالبته الزم به ذکر است جمع

  است. دهیدرج گرد (1)معاونت آمار و اطالعات در جدول شماره  ل،یاستان اردب یزیربرنامه

نفر بوده است که تراکم  51212برابر  یتیهکتار و جمع 212حدود  لی، مساحت شهر اردب1331براساس آمار سال 

به حدود  لیمساحت شهر اردب 1111نفر بوده است. اما در سال  33در هر هکتار در آن سال حدود  یشهر تیجمع ینسب

ر به در هر هکتا تیجمع یاست، اما تراکم نسب دهینفر رس 123113شهر به  نیا تیو جمع افتهی شیهکتار افزا 2351
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 یعیمنابع طب بیشهر و تخر یافق هیروینشانگر رشد و گسترش ب ،یکاهش تراکم نسب نیاست. ا افتهینفر کاهش  23حدود 

 در سطح شهر است. یو خدمات رسان یحمل و نقل شهر یهانهیهز شیو افزا

درصد بوده، در  11حدود  لی، نرخ رشد مساحت شهر اردب1111تا  1331 یهاسال یآمار و اطالعات، ط زیآنال طبق

خاطر نشان کرد  دیبا نیباشد. همچنیدرصد م 2حدود  یدر همان بازه زمان لیشهر اردب تیرشد جمع زانیکه م یصورت

شهر در طول  تیکه جمع یشده است، اما در حال بربرا 11از  شیب 1111 یال 1331 یهاسال یط لیمساحت شهر اردب

)مرکزآمار  اتفاق افتاده است 21ها در دهه شهرک جادیشهر و ا یرشد افق نیشتریبرابر شده است. ب 3دوره  نیدوره ا نیا

 .(1111ایران، 

است.  یاشاره کرد، مولفه سرانه شهر لیشهر اردب ختهیتوان به رشد نامنظم و از هم گسیکه م ییهامشخصه گرید از

را مشاهده  یسرانه شهر عیرشد سر 1111تا  1331 یهاسال یست، ط( به آن اشاره شده ا1که در جدول ) یطبق آمار

روند  نیاست. ا دهیرس 1111مترمربع در سال  51/132به  1331در سال  31/113از  یکه سرانه شهر یبطور میکنیم

 نیمناسب و همچن یشهرساز یگسترش پراکنده شهر بدون الگو انگریب ،یسرانه شهر شیو افزا رییعالوه بر تغ راتییتغ

 یعوامل یرشد شهر نیباشد. ایساخت و ساز منظم و منسجم م یبرا یبدون داشتن برنامه کاربرد نیزم هیرویعرضه ب

ساخت و  ریز جادیشهر شده و بار حمل و نقل، ا یاجتماع -یو بافت فرهنگ یهمچون متروکه شدن و ضعف در هسته اصل

و باغات را در  یکشاورز یاراض بیشهر، تخر یبافت کالبد یگسستگ ،یافت شهربا ب یا هیحاش یادغام روستاها سات،یتاس

 داشته است. یپ

 

 سنجش توزیع و پراکندگی

است که  یاعداد ،یپراکندگ یها در آمار است. در آمار و احتمال منظور از سنجش میمفاه نیتر از مهم یکی یپراکندگ

و  راتییکردن تغ دایمعموالً پ یریگ . هدف از اندازهدهند یآن نشان م یاضیر دیرا حول ام یتصادف ریمتغ کی راتییتغ

 تر قیدق نشیانگیبا کمک مقدار م یتصادف ریمتغ کیمقدار  ینیب شیکمتر باشد، پ یهاست. هرچه پراکندگ آن هیتوج

و  انسی، وار یچارک نیدامنه ب ایرا نشان دهد. دامنه  ینیب شیپ کیدقتِ  تواند یم یپراکندگ گر،یبه عبارت د شود؛ یم

 هستند. یپراکندگ یها معروف سنجش یها از مثال ار،یانحراف مع

. دیآ یبه دست م نهیشیها از ب آن نهیهاست که از تفاضل مقدار کم داده ینشان دادن پراکندگ یراه برا نیتر ساده دامنه

 یمناسب اریمع تواند یاستثناست، نم یجامعه دارا ایپرت وجود دارد  یها داده یکه در جامعه آمار یاستفاده از دامنه هنگام

ها را از دو طرف حذف کرد و  چهارم داده کیاست که  نیاصالح دامنه ا یبرا اهر کیباشد.  ینشان دادن پراکندگ یبرا

چارک  نیفاصله ب کننده انیکه ب ندیگو یم یچارک نیشاخص دامنه ب نیها را محاسبه کرد. به ا داده مانده یدامنه نصف باق

 (.1333)بهبودیان، دهد یها را بهتر نشان م داده راتییو تغ یپراکندگ یچارک نیاول و چارک سوم است. دامنه ب

انجام  یچارک عیو خدمات از لحاظ توازن و عدم توازن، به روش توز تیجمع عیتوز یچگونگ نییپژوهش تب نیا در

بر خدمات موجود در مناطق  تیفشار جمع نییدر سطح شهر و تع تیجمع عیتوز ۀروش به منظور نحو نیگرفته است. در ا

روش شهر به چهار منطقه از لحاظ تراکم  نیشود. در ایدر مناطق مختلف محاسبه م تیجمع یمختلف شهر، تراکم نسب

 میتقس ادیز اریو منطقه با تراکم بس ادیشامل منطقه با تراکم کم، منطقه با تراکم متوسط، منطقه با تراکم ز تیجمع ینسب

   (.1332 ،یهادو ،یهادو فر، یعیرب ،یموریت) شودیم
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 1111نحوه توزیع جمعیت در شهر اردبیل بر اساس چارک های آماری در سال  : 3جدول 

 چارک
 مساحت

 )بر حسب هکتار(

 جمعیت

 )بر حسب نفر(
 درصد جمعیت درصد مساحت

4 – 34 3121 13211 5/13 1/2 

31 – 14 331 13211 2/1 1/2 

11 – 134 2211 312221 3/33 3/11 

134 - 154 1111 213213 2/13 2/31 

 

درصد که  31حدود  یشهر در مساحت تیدرصد جمع 11از  شیتوان گفت ب ی(، م2طبق آمار بدست آمده در جدول )

درصد  11حدود  یشهر در مساحت تیدرصد از جمع 1/2کنند. اما در مقابل تنها یم یهست زندگ ادیبا تراکم ز یامنطقه

در شهر و عدم  ییناموزون و ناهماهنگ فضا عیکند که تا چه اندازه توزیمشخص م یبررس نیاند. اافتهیوسعت شهر اسکان 

  شهر شود. یریپذبیشهر را بر هم بزند و موجب آس یفیو ک یتواند ساختار کمیم یشهرساز میبه اصول و مفاه یبندیپا

از  یرشد سرانه شهر 1111تا  1331 یهاسال یط ،یآمار و اطالعات شهر لیو تحلبدست آمده  جیبا توجه به نتا

-یم هیرویب یهایشهر و واگذار یآن گسترش افق یداشته است که معن شیمترمربع افزا 51/132مترمربع به  31/113

کرده است.  دایکاهش پ 5/22به  3/32از  تیجمع ینسبمذکور تراکم  یهاسال ی(، ط1طبق جدول شماره ) یباشد. از طرف

موجود در  یهانیاز زم ییها، باعث شده بخش 21مساحت مشخصاً در دهه  شیو عدم نظارت بر افزا هیرویب یواگذار

 هرا ب رالیاسپ ای ینیماش یشهرساز یپروسه الگو نیبمانند. ا یو رها شده باق ریسال هنوز با 21ها با گذشت حدود شهرک

 شده است. یو بافت سنت یده و باعث گسست از شهرسازوجود آور

با تراکم کم  یادر منطقه تیدرصد جمع 1/2( بدست آمده است، 2در جدول ) یچارک عیکه از روش توز ییآمارها طبق

درصد  2/1با تراکم متوسط که مساحت  یادرصد را دارد، ساکن هستند. منطقه 5/13 یعنی یمساحت شهر نیشتریکه ب

 یعنیشهر  تیاز جمع یمیاز ن شیکه ب ادیبا تراکم ز یادر آنجا هستند. منطقه تیدرصد جمع 1/2شود یشهر را شامل م

که مساحت  ادیز اریمنطقه با تراکم بس تیکنند. و در نهایم یدرصد شهر زندگ 31حدود  یدرصد تنها در مساحت 3/11

 حدر سط تیناموزون جمع عیتوز یایآمار و ارقام گو نی. اردیگیشهر را در بر م تیدرصد جمع 2/31است درصد شهر  2/13

در سطح شهرها همانند ساختار بدن انسان موجب بر هم خوردن تعادل و  تیدر تراکم جمع طیشهر است. افراط و تفر

 خواهد شد.  یشهر سمیمکان

 تیهکتار و جمع 212با مساحت حدود  1331در سال  لیکه شهر اردب دهدینشان م یو کتابخانه ا یدانیم مطالعات

 تیرا به جمع یبا سلسله مراتب منظم داشته که خدمات رفاه ییمشخص و گذرها یبازار ، محله ها تینفر مرکز 51212

دارد. اما با رشد و توسعه  ندهیشهر آ یشهرساز یبا الگو یادیزانطباق  یرانیا یسنت یالگو نیاست. ا دادهیهر محله ارائه م

شهروندان، شکل نگرفته است. در  ازیخدمات مورد ن نیتام کردیبا رو یاز بافت محله ا یساختار ر،یاخ یهاشهر در دهه

 ،یتعادل فرهنگ باًیداشته که تقر یتجار خاص ایهر محله افراد عالم و اهل قلم  ،یخدمات شهر هیعالوه بر کل یمیمحالت قد

و  ییفضا ییمعاصر با جدا یشهرساز ینوساز شهر، الگو یهاکرده است. در بخشیشهر را حفظ م یصادو اقت یاجتماع

  .رفته است نیاز ب یشهر تیهو جهیرا کاهش داده و در نت یو شهروند یدر شهر، روابط شهر یفرهنگ

 نیا انگریببر پایه نقشه اولیه مندرج در طرح جامع شهر اردبیل، اصالح و بازآفرینی شده است و ( 5شکل ) تینها در

رفته است.  شیپ یبه چه نحو ریمندرج در تصو یهابر اساس سال یسال تحوالت شهرساز 51 نیا یموضوع است که در ط
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صورت گرفته و  یهاا گذشت زمان و با مهاجرتبوده است با ب یامحله تیبا محور یرشد شعاع لیدر شهر اردب هیاول یالگو

ها در شهرک جادیا ریگسترش شهر، بطور نامنظم رشد کرده است. مخصوصاً در دو دهه اخ هارچوبعدم نظارت درست بر چ

به حال خود رها  زیآنها ن یاز اراض یادیشده است که درصد ز جادیو به شکل گسسته ا یبه دور از بافت سنت ه،یحاش

  اند. شده

 

 
 1111تا  1331نبود الگوی شهرسازی در توسعه شهر اردبیل طی سال های  : 6شکل 

 

 ها شنهادیپ و گیری جهینت
اصول و  یاست. باز شناس افتهیها نمود است که در دل سنت یاصول رندهیدر برگ رانیگذشته ا یو شهرساز یمعمار 

-هیو پا دیافزایب یشهر یزیربرنامه یهایتوانند بر تواتمندیو کالبد دادن به آنها به زبان حال م یسنت یشهرها یارهایمع

با توجه به مطالعه انجام گرفته در خصوص رشد مساحت شهر و . دینما رماندگا یرا در توسعه شهر یداریمحکم و پا یها

 یهایرگوندگای چند دهه اخیر نرخ رشد جمعیت و همچنین نوع ساخت و ساز شهری و همچنین پردازش تصاویر ماهواره

را به  ییو فضا یبصر ینظمیشده است که گسست و ب اردبیل باعث بر هم خوردن توازن و تعادل در شهر، صورت گرفته

 ،یناکارآمد شهر نیتوسعه شهر و قوان یبرا یناگهان یهایریگمیو تصم ینادرست شهرساز یهااستی. سداشته استدنبال 

مدرن نه تنها در  یبا الگوها یسنت یشهرساز یاز الگوها یاری. بسشده استرها شده را منجر  یو اراض نیزم یرواج دالل

از لحاظ حفظ  یشهر داری. توسعه پاگرندیکدیمکمل  یشهر داریبه توسعه پا یابیبلکه در روند دست ستند،یتقابل و تضاد ن

 یهاشهیبا اند یخیتار یهاشهیو اند تجارب قیتلف قیاز طر یشهر تیحفظ هو نیو همچن یفرهنگ راثیو م ستیز طیمح

با تراکم کم که  یادر منطقه تیدرصد جمع 1/2، با استناد به نتایج این تحقیق  .ابدییتحقق م یساز یو بوم دیجد

 2/13که مساحت  ادیز اریمنطقه با تراکم بس و در ،درصد را دارد، ساکن هستند 5/13 یعنی یمساحت شهر نیشتریب

شهر  حدر سط تیناموزون جمع عیتوز یایآمار و ارقام گو نی. اردیگیشهر را در بر م تیدرصد جمع 2/31 درصد شهر است
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و  یعیطب طیو منظم با مح یامنسجم با ساختار محله یشهرساز یصورت گرفته، الگو قاتیها و تحقیبراساس بررس است.

 انیدارد. در پا شیگرا یبوم یالگو به شهرساز نیاست و ا لیحل مسائل و مشکالت شهر اردب یالگو برا نیمؤثرتر ،یفرهنگ

 یتحقق شهرساز یبرا جهیبرآورد کرد. در نت فیرا ضع لیمدرن شهر اردب یدر شهرساز یسنت یتوان نقش الگوهایم

در  یکیبه اوضاع اکولوژ نگاه درست ،یمدرن شهرساز یالگوها یسازیو بوم یاساختار محلهگردد به ، پیشنهاد میمنسجم

 یشهر به جا یانسان محور بودن فضاها ،یو امکانات شهر یطیمح ستیو ساختار ز تیجمع نیب نهیشهر، تعادل به یطراح

 یشهر بر مبنا یطراح ،یرانیا یها با مصالح و هنرهابه طرح یآور یرو ،یمحور بودن در شهر، تراکم متعادل شهر لیاتومب

 یتعادل بخش شهر،شده  بیتخر یهابافت یایو اح ینیدر سطح شهر، بازآفر نیزمو کارآمدتر از  نهیاستفاده به اده،یعابر پ

 ای صورت پذیرد.توجه ویژهدر سطح شهر  یفرهنگ یهاو حفظ ارزش یشهر یبه نظام سلسله مراتب فضاها
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 . چاپ چهلم. مشهد. دانشگاه امام رضا )ع(.ی(. آمار و احتمال مقدمات1333جواد. ) ان،یهبودب

 عی  و توز تی  بر پراکنش جمع یلیتحل"(. 1331سارا. ) ،یو بندان میابراه ،یروزیآرمان؛ ف ،یمسلم له؛یجم ا،ین یتوکل
 ،یش هر  یزی  برنام ه ر  یای  جغراف یمجله پژوهش ها. "(لی: شهر اردبیمورد ۀ)مطالع ییعدالت فضا یۀبر پا یخدمات شهر

 .  231-313، 3، شماره 3دوره 
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 (.1331) .یوزارت راه و شهرساز ل،یطرح جامع شهر اردب

ب ا   داری  پا یمعمار یشاخص ها قیاز تطب یریبا بهره گ یشهر داریتوسعه پا"(. 1333. )میمر ،یو عباد نایس ،یعالئ
 . رانیهمدان، ا ،یشهر ستیز طیعمران و مح ،یمعمار یمل شیهما نیدوم. "لیشهر اردب ینمونه مورد یسنت
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