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 فضايي كلانشهر تهران -تحليل الگوي رشد كالبدي

 

 چکيده

 های مناسب وبرای تدوين سیاست ،شناخت الگوی رشد فضايی شهرهای اصلی کشورها از جمله کلانشهر تهران
لانشهر چگونگی الگوی رشد فضايی ک هاين پژوهش بر مبنای مسأل ،اساسبر اين  .پايدار ضروری است هدستیابی به توسع

سه فرضیه  ،توسعه پايدار و رشد هوشمند شهری همذکور در چارچوب نظري هسپس با تبیین نظری مسأل .تهران شکل گرفت
برای  ،ایروش کتابخانههای مورد نیاز به با گردآوری داده ،در اين چارچوب .تحلیلی ارزيابی شد-ارايه و با روش توصیفی

عمومی  Gگری و  ،دوم از ضرايب آنتروپی و جینی و سوم از ضرايب موران ،های اول از روش هلدرنآزمون فرضیه
های کلانشهر تهران طی سال ،55تا  15های رغم رشد فشرده طی سالاول نشان داد که علی هنتايج آزمون فرضی .استفاده شد

اين روند به سمت شهر  ،ولی در ادامه .درصد تجربه نموده است 85ای را به میزان راکندهرشد فضايی بسیار پ 95تا  55
 رغم وجود نابرابری نسبی در توزيع جمعیت ودوم ضمن رد آن نشان داد که علی هنتايج فرضی .فشرده تغییر يافته است

های م نشان داد که کلانشهر تهران طی سالسو ههمچنین نتايج در تايید فرضی .گرايشی به افزايش آن وجود ندارد ،اشتغال
گیری دو نقطه داغ در بخش جنوبی شهر و يك نقطه سرد در ای را با شکلالگوی رشد تصادفی متمايل به خوشه 93تا  85

 . شمال غربی تجربه نموده است-بخش شمال

 . کلانشهر تهران ،رشد فشرده ،رشد پراکنده ،الگوی رشد فضايی :واژگان كليدي

 مسأله و ضرورت تحقيقطرح 
تحولات  ،اما .(27-29 :3175 ،شهری در سیر تکامل خود دارای روند نسبتا متعادلی بود )حسینی و سلیمانی مقدم هتوسع
را موجب  هاکلان شهرگسترش سريع شهرها و پیدايش  ،متاثر از مدرنیسم 23و  39اجتماعی و اقتصادی قرن  -فرهنگی

 . (353: 3172 ،)زياری ها به وجود آورده استکالبدی آن-سازمان فضايیشده و تغییرات بنیادی را در 
گسترش فیزيکی شهر به مناطق پیرامون و همچنین افزايش تراکم و انباشتگی در درون  ،شهرها هدر اثر رشد فزايند

پی خواهد  شماری دربیاين رشد شهری مشکلات جدی و  .(3-2: 3177 ،شهرها اجتناب ناپذير خواهد بود )پناهی و زياری
راکم ت ،های شهریالعاده بر خدمات و زيرساختفشار فوق ،داشت که شامل سطوح بالايی از بیکاری و بیکاری پنهان

های شديد در فراهم آوردن مسکن برای ساکنان آلودگی و ديگر اشکال اضمحلال زيست محیطی و نارسايی ،ترافیکی
P50F)شوگیل شودمی شهری جديد

3
P، 3172 :41).  بنابراين يکی از موضوعات حیاتی قرن بیست و يکم دانشمندان شهری در

به همین دلیل توجه به  .(333: 3175 ،زادهفرم شهر )فشردگی يا پراکنش( است )رهنما و عباس ،ارتباط با پايداری شهر
های موضوع در تقويت جبهههای توسعه شهری حاکی از اهمیت اين اساسی در برنامه یشهر به عنوان ضرورت فرم فضايی
 . (231: 3175 ،)حسین زاده دلیر و هوشیار اجتماعی و کالبدی شهر دارد ،فرهنگی

                                                      
3. Choguill, Charles L 
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طی  تر از آهنگ طبیعیدر اين ارتباط شهر تهران به عنوان پايتخت کشور مراحل رشد و توسعه خود را بسیار سريع

 های اخیر برخوردارن شهر نیز از رشد سريعی در دههمساحت و وسعت اي ،رغم رشد سريع جمعیتیچنانچه علی ،نموده است

که اين شهر نسبت به حکومت دهد می ها نشانای که بررسیبه گونه .(23: 3177 ،بوده است )قرخلو و زنگنه شهرکی

. 39کیلومتر مربع( حدود  5. 24)با  3283برابر؛ نسبت به سال  393شاه طهماسب )با چهار کیلومتر مربع مساحت( حدود 

برابر بزرگتر شده است و اين ارقام نشانگر رشد فیزيکی شتابان  5کیلومتر مربع(  313)با  3188برابر؛ و نسبت به سال  5

 ،مقايسه شود 3185به عنوان مثال اگر جمعیت شهری تهران در سال  .باشدحتی سريعتر از رشد جمعیتی آن می ،اين شهر

که نسبت به رشد فیزيکی شهر در سطح بسیار پايینی قرار  ،برابر بوده 8. 1 گردد که میزان اين رشد تنها حدودملاحظه می

 ،در صورتی که در راستای تحقق اهداف توسعه پايدار شهری در عصر جهانی شدن .(333: 3179 ،دارد )محمدزاده

چنین طرح شد: بنابراين سوال اصلی پژوهش  .(39: 3178 ،باشد )رهنماهای نهايی بر رشد هوشمند شهری میگیریجهت

توزيع  جهدر ،تراکم ،های اندازهفضايی شهر تهران چگونه است؟ اين پژوهش با تمرکز بر شاخص -الگوی رشد فیزيکی

  .پرداخته است 3193تا  3185های تجمع و مرکزيت به تحلیل فرم فضايی شهر تهران و تحولات آن طی سال درجه ،برابر

 مباني نظري پژوهش

شکل  ...و سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،مکانی در ارتباط با عوامل مختلف طبیعی الگوی سکونت در هر
پیچیده و مرتبطی به معماری و  ،به عبارت ديگر عوامل گوناگون .(395: 3175 ،گیرد )مطیعی لنگرودی و ديگرانمی

درک درست ساخت  همتقابل آنها لازمدهنده و تأثیر داشتن دانش نسبی از اين عوامل شکل .دهندساخت شهر شکل می
در  هامؤثر در توسعه فیزيکی شهر عوامل .(3: 3173 ،های فضايی گذشته است )توسلیکالبدی و شناخت واقعی ارزش

عوامل سیاسی و و  اجتماعی و فرهنگیعوامل  ،عوامل اقتصادی ،عوامل طبیعیگیرد: چهار قالب عمده مورد بحث قرار می
 . (37: 3175 ،)هوشیارها نقش دولت

11Fاسپرال»در نیم قرن اخیر در قالب اصطلاح شهری گسترده  فرم ،در اين ارتباط

های شهری وارد شده در پژوهش« 3
)هاس و  کندرشد شهری پراکنده و کم بازده )غیر مؤثر( را بیان می ،اسپرال .(22: 3177 ،زنگنه شهرکی و است )قرخلو

32Fلدراپ

)گلاسر و  است فرم مسلط زندگی شهری بر اساس اتومبیل شکل گرفته 23در قرن از آنجا که  .(359: 2331 ،2
34Fکن

 نشینیهتومبیل شخصی و حومااز  زياد هافته به علت استفاديابتدا در کشورهای توسعه ی اسپرال الگو ،(2473: 2334 ،1
 ،زنگنه شهرکی و )قرخلو شودمی های شهری کشورهای در حال توسعه ديدهاکنون در بسیاری از هستهو  به وجود آمد

15Fپوشاند )سالینگاروسای ظالمانه است که سطح هرچه بیشتر زمین را میشهر اسپرال پديده .(22: 3177

4، 2339 :333). 
های ها به آبراهکنندهفقدان فضای باز و افزايش آلوده ،ازدحام ترافیك ،تاثیرات منفی که اغلب به آن نسبت داده شده است

11Fباشد )ساتونمیطبیعی 

ها و ديگر فضاهای در آمريکا به دلیل اينکه آن يك تهديد جدی برای جنگل .(151: 2331 ،5
15Fتاثیرات اين الگو افزايش يافته است )بنگستون ههای عمومی دربارنگرانی ،شودمیطبیعی محسوب 

9، 2335 :845) . 
13Fرشد هوشمند .باشدمی فرم فضايی فشرده ،الگوی ديگر

پايانی قرن بیستم است که  هاز نظريات طرح شده در ده 8
 ،و با مشخصاتی چون؛ تراکم بالا ،(33: 3177 ،جو و مفیدی شمیرانیهای آن در توسعه پايدار قرار دارد )کاشانیريشه

هتر هری بريزی شحلی است برای يك برنامهمختلط و اتکای بیشتر به پیاده روی توصیف شده است که راههای کاربری
                                                      

3. Sprawl 

2. Hasse & Lathrop 

1 Glaeser & Kahn 

4. Salingaros 

5. Sutton 
6. Bengston 
7. Smart Growth  
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15F)چن و همکاران

باشد که شهر اسپرال را توصیه در واقع اصطلاح رشد هوشمند نوعی استراتژی توسعه می .(27: 2337 ،3
35F)گابريل کندنمی

 . (232: 2339 ،و همکاران 2

56F)برتوندهد می عدالت اجتماعی را گسترش ،شهر فشرده )با تراکم بالا و کاربری مختلط(

راهبردهای  .(2: 2333 ،1
گردد و همراه با محافظت امن و سالم می ،مناسب ،جذاب ،ها يا واحدهای همسايگی جديدمنجر به ايجاد محله رشد هوشمند

را بدين  ی اساسیاصول اين راهبردها .(339: 3193 ،انگیزد )سعیدی رضوانی و کاظمیرشد اقتصادی را نیز برمی ،از محیط
های مختلف ( خلق فرصت1؛ فشرده یهاساختمان ( استفاده از2های مختلط؛ یکاربر (3دهند: شرح مورد توجه قرار می

ت ظاحف( 9؛ مکان تاکید شديد بر مفهومجذّاب با  متمايز و جوامع( ايجاد 5روی؛ پیاده هایمحلايجاد ( 4؛ مسکن انتخاب
 درتوسعه ( هدايت و توانمند ساختن 8پذير؛ های طبیعی و زيست محیطی آسیبزيبايی ،زراعتی یهازمین ،باز هایفضااز 

منصفانه و ثمربخش کردن تصمیمات  ،بینی( قابل پیش9؛ تنوعی از حمل و نقلهای م( ايجاد فرصت7کنونی؛ جوامع 
 . (399: 3178 ،شادشهروندان به مشارکت پايدار در تصمیمات مربوط به توسعه )قربانی و نوتشويق ( 33توسعه؛ 

 یپراکندگ .بايست ابعاد پراکندگی روشن شودباشد میجهت نیل به فرم شهری پايدار که مبتنی بر شهر فشرده می
اين ابعاد عبارتند  .باشد ترفشرده توسعه بیانگرد توانمی بعادا اين از هريك در بالا مقادير که است مختلفی ابعاد دارایی شهر

 ،بری ترکیبیکار ،ای يا قطبی بودنهسته ،مرکزيت )میانگاهی( ،بندی(بندی )خوشهمجموعه ،تمرکز ،پیوستگی ،از: تراکم
51Fهمکاران و نگها.(331-338: 3175 ،زاده)رهنما و عباس مجاورت

 بعد شاخص کمی را برای سنجش پنج 8نیز  (2338) 4

 . اندنمودهتراکم( ارايه  و تخلخل ،پیچیدگی ،مرکزيت ،)شامل: فشردگی شهر شکل
بويژه برای تشخیص فشردگی از پراکندگی؛ چهار  ،های شهری در سطح مادرشهری( برای توصیف فرم2335تسای )

ی مادرشهر )مثلا از نظر شامل: اندازه ،متغیر کمی را برای سنجش چهار بعد فرم شهری در سطح مادرشهری ارايه داده است
ای درجه ،بالا يا پايین باشد(د توانمیکم که از نظر جمعیتی يا اشتغال شدت فعالیت )يا ترا ،جمعیتی بزرگ يا کوچك(

بندی ای که زيرنواحی با تراکم بالا خوشهو درجه ،اند )توزيع برابر يا متمرکز(ها بطور يکنواخت توزيع شدهکه فعالیت
52Fای( )تسایاند )يعنی بسیار پخش يا بسیار خوشهشده

5، 2335 :344-343) . 

 پژوهش در جهان پيشينه

54Fبارچل و همکاران

ضمن بررسی تعاريف مختلف پراکندگی  ،«های پراکندگیهزينه»( در پژوهشی با عنوان 3997) 9
در ادامه پیامدهای پراکندگی را در ابعاد مختلف بررسی  .اندبه تحلیل تاريخی پديده پراکندگی پرداخته ،و تحول آن

 . ماهوی و يکپارچه در مورد پراکندگی ،جامع ،يخیتار است مروری ،اين پژوهش .اندنموده

55Fاوينگ و همکاران

ی پراکندگی عامل تبیین کننده 4متغیر )که در قالب  22( در پژوهشی با استفاده از 2332) 8
 .ی آمريکا پرداختندمورد از بزرگترين مناطق مادرشهری ايالات متحده 71بندی شده بودند( به سنجش پراکندگی دسته
تب اين پژوهش به مرا .های مرتبط با حمل و نقل پرداختندی بین پراکندگی شهری و شاخصنین به بررسی رابطههمچ
رنل و ی روتگرز و کهاهترين تلاش برای تعريف و سنجش پراکندگی شهری در آمريکا بود که با همکاری دانشگاجامع

 . ی آمريکايی رشد هوشمند انجام شده استموسسه

                                                      
1. Chen & et al.  
2. Gabriel & et al.  
3. Burton 
4. Huang et al.  
5. Tsai 

9. Burchell & et al.  

8. Ewing Reid, Pendall Rolf and Chen Don 
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51Fگلاسر و کن

 شودیم با استفاده از شواهد متعددی استدلال ،«پراکندگی و رشد شهری»( در پژوهشی با عنوان 2334) 3
بازگشت زندگی بی نتیجه بلکه در مقابل ،ريزی شهری بد نیستهای صريح دولتی يا برنامهسیاست نتیجه که پراکندگی

دهند که اولین مشکل اجتماعی مربوط به پراکندگی در حقیقت اين است که در نهايت پیشنهاد می .مبتنی بر ماشین است
ی ماشینی هاهزينه عهدهکافی درآمدی ندارند که بتوانند از  یشوند بخاطر اينکه به اندازهبعضی از مردم کنار گذاشته می

 . که از ملزومات اين شکل زندگی است برآيند
55Fتسای

مادرشهری با   ناحیه  239تحلیلی روی  ،فشردگی و پراکندگی درجهبرای تعیین فرم مادرشهری و ( 2335) 2
که جمعیت و اشتغال در تعدادی از دهد می نشان نتايج .انجام داده است میلیون نفر در ايالات متحده 1جمعیت کمتر از 

  .تمرکز اشتغال از تمرکز جمعیت بیشتر استای( و زيرنواحی مناطق مادرشهری متمرکز شده است )الگوی خوشه
53Fبهاتا

میزان پراکندگی و میزان مطلوبیت رشد شهری با  ،آزادی درجه( به تعیین 2333و ديگران ) ( و بهاتا2333) 1
ی ورا دارای الگوها-دهد که شهرستان کلکتهپژوهش نشان میاين  نتايج .اندهای سنجش از دور پرداختهاستفاده از داده

 . باشدراکنده میپ
55Fنور و همکاران

 کوانتان با استفاده ازشهر گیری پراکندگی شهری در بررسی عوامل فضايی در اندازه( به 2331) 4
55Fسیستم اطلاعات جغرافیايی سنجش از دور و

نتايج نشان داد که شهر کوانتان دارای الگوی پراکنده شهری  .اندپرداخته 5
 . باشدنمی

36Fاوينگ و حمیدی

 994ناحیه مادرشهری و  223 توسعهالگوهای  ،( در پژوهشی با عنوان سنجش پراکندگی2334) 9
هدف اين پژوهش بررسی اين مساله است که کدام جوامع  .کنندتحلیل می 2333شهرستان را در ايالات متحده از سال 

اين  .ندايابی توسعه در اين نواحی استفاده کردهآنها از چهار عامل اولیه برای ارز .ترشوند و کدام پراکندهتر میفشرده
 . گیردترين نواحی مادرشهری را در برمیترين و پراکندهپژوهش لیستی از فشرده

31Fلیتمن

32F( در پژوهشی به بررسی اين ادعا در شهر ويکتوريا2334) 8

مساکن با الگوی  ،پردازد که اغلب خانوارهامی 7
شد هوشمند که ردهد می اما اين تحلیل نشان .بینندذا توسط سیاستهای رشد هوشمند صدمه میدهند و لپراکنده را ترجیح می

خواهند که اغلب خانوارها میدهد می تحلیل بازار نشان .کنندگان داردی متعددی گرايش به منتفع ساختن مصرفهاهاز را
رای و نقل را خواستارند و تقاضا بمتنوع حملهای که دسترسی خود را بهبود ببخشند و کاربری اراضی مختلط و گزينه

 . مسکن پراکنده در حال کاهش است

 پژوهش در ايران پيشينه

عدالت  ،پايدار شهری را کارآمدی اقتصادی توسعهکه اگر کند می ی دکتری خود بیان( در رساله3174سرايی )
در  .گیری از زمین شهری استسازی بهرهبهینه ،های مهم تحقق آنيکی از شرط ،اجتماعی و حفظ محیط زيست بدانیم

ل آن رويه و علهای مناسب به تحلیل رشد سريع فیزيکی شهر يزد و گسترش افقی بیاين پژوهش بر اساس شاخص
ی شهر يزد کاذب است و با رشد فعلی جمعیت که نیمی از وسعت تحقق يافتهدهد می نتايج اين پژوهش نشان .پردازدمی

تطبیقی  هبه مطالع (3178 ،3175)پژوهشی در  زادهرهنما و عباس .یاز به هیچگونه افزايش مساحت نداردسال ن 52برای 

                                                      
3. Glaeser and Kahn, 2004 

2. Tsai, 2005 

1. Bahata. B, 

4. Noor NM, Asmawi MZ, and Rusni NA 

5. GIS: Geographic Information System 

9. Ewing Reid and Hamidi Shima 

8. Litman Todd 
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تم اطلاعات سیس اين تحقیق با استفاده از ابزارهای .اندسیدنی و مشهد پرداخته یشهرها فشردگی در کلان پراکنش/ هدرج
 دردنی شهرهای سیبرای کلان را های فشردگیشاخص ،گری( موران و ،نییج ،)آنتروپی و با معرفی چهار الگو جغرافیايی

و  الگويی تقريباً متمرکزاز که شهر سیدنی دهد می نتايج پژوهش نشان .استرالیا و مشهد در ايران محاسبه کرده است
 . کندپیروی میمشهد الگويی تصادفی 

فضايی شهر با استفاده از  –البدیشناخت الگوی رشد ک نتحت عنوا (3177) پژوهشیدر  یکقرخلو و زنگنه شهر
 ،با استفاده از ضرايب جینیفضايی تهران  -گیری الگوی رشد کالبدیبه شناخت و اندازه ،شهر تهران در های کمیمدل

و اينکه  ،دهبوگويای نابرابری و عدم تعادل در توزيع جمعیت در سطح شهر که نتايج  ،نداپرداختهموران و گری  ،آنتروپی
ای الگوی تصادفی فیزيکی شهر تهران تجمع و تمرکز پايینی داشته که به الگوی پراکندگی شهری و تا اندازه هالگوی توسع

 . تر استنزديك
 اند و بههای موجود زمین در شهر يزد پرداخته( به بررسی گسترش افقی شهرها و ظرفیت3171تقوايی و سرايی )

گونه افزايش نیاز به هیچ آيندهسال 25شهر يزد کاذب است و برای  هفتاند که نیمی از وسعت تحقق يانتیجه رسیدهاين 
که  نتیجه رسیده استاين  توسعه فیزيکی شهر يزد به ه( در بررسی الگوهای چندگان3179همچنین سرايی ) .مساحت ندارد

الگوهای توسعه  دچار تنوعی از ،زمین ههای گستردهای شهری گذشته و واگذاریهای مصوب طرحشهر يزد با الحاقی
 . فیزيکی شده و انسجام شهری خود را از دست داده است

 ،دگیفضايی شهر يزد )الگوهايی چون پراکن -( به تحلیل تحولات فرم فضايی و الگوی گسترش کالبدی3193دستا )
عمومی پرداخته  Gگری تعديلی و  ،گری ،موران ،آنتروپی ،ای( با استفاده از روشهايی چون ضرايب جینیتصادفی و خوشه

که شهر يزد دارای الگوی تصادفی متمايل به پراکنده بوده و دارای تمرکز پايین دهد می نتايج اين پژوهش نشان .است
  .باشدجمعیت و اشتغال می

سنجش و  ،پايدار و رشد هوشمند شهری توسعه( نیز در پژوهشی در چارچوب نظريه 3191زياری و همکاران )
نتايج اين پژوهش در رابطه با الگوی توزيع جمعیت و اشتغال به  .اندرش فیزيکی شهر يزد پرداختهارزيابی الگوی گست

که نابرابری در توزيع جمعیت و اشتغال دهد می نشان 3,395و  3,397و جینی  3,959و  3,985ترتیب با مقادير آنتروپی 
 اکندگی جمعیت و اشتغال نیز به ترتیب با مقاديرتحلیل تجمع و پر .در شهر يزد ناچیز است و تعادل نسبی وجود دارد

که شهر يزد دارای دهد می نشان ،برای ضريب گری تعديلی -3,315و  -3,385برای ضريب موران و  3,23و  -3,233
 . باشدالگوی تصادفی متمايل به پراکنده بوده و دارای تمرکز پايین جمعیت و اشتغال )نقطه سرد( می

به بررسی الگوی گسترش فضايی شهر « آنتروپی شانون و مدل هلدرن»ستفاده از دو روش چندين پژوهش نیز با ا
 . (3193 ،و همکاران میرکتولی؛ 3179 ،و همکاران ابراهیم زاده؛ 3177 ،رفیعیو ابراهیم زاده ) اندپرداخته

 و برای بررسی هری تحقیق نشان داد که الگوی رشد شهری دارای ابعاد متعددی است بررسی پیشینه ،در مجموع
 هایتحلیل الگوی رشد شهر از ابعاد مختلف و با استفاده از انواع روش .های مختلفی وجود داردها و روششاخص ،يك

وی های متعدد و مکمل و نیز تحلیل الگاستفاده از تحلیل ،لذا .مربوطه در يك نظم و ترتیب مناسب کمتر انجام شده است
 . باشدهای متمايز اين پژوهش میتلف و بررسی تغییرات آن از ويژگیهای مخرشد شهر تهران طی سال

 هاي تحقيقفرضيه بندي و ارايهجمع
معیارها و  ،ابعاد ،و نیز منابع علمی مربوطه ،توسعه پايدار و رشد هوشمند شهری هدر چارچوب نظري ،در مجموع

سپس با توجه به ابعاد مختلف مربوط به فرم يا الگوی  .( تنظیم شد3های تحلیل الگوی رشد فضايی شهر مطابق جدول )مدل
رسد کلانشهر می به نظر( 3های تحقیق بدين شرح ارايه گرديد: فرضیه ،فضايی شهر مطابق جدول مذکور -رشد کالبدی
؛ تشديدی داشته اس هقواره و پراکندفضايی بی -الگوی رشد کالبدی 3193تا  3115زمانی  ههای میانی دورتهران در سال

الگوی رشد کلانشهر تهران به عدم تعادل نسبی بیشتر  ،توزيع فضايی جمعیت و اشتغال هرسد از نظر نحومی به نظر( 2
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متمايل به الگوی  ،رسد رشد شهر تهران از نظر میزان تجمع و پراکندگی جمعیت و اشتغالمی به نظر( 1گرايش دارد؛ 
 . ای استخوشه
 

 

 فضایی شهر ابعاد و مدلهای تحلیل الگوی رشد -0جدول

 فضايي شهر( -فرم شهر )يا الگوي رشد كالبدي

 اندازه ابعاد
تراکم )يا شدت 

 فعالیت(
 توزيع برابر درجه

 بندیخوشه درجه
 )يا تجمع( 

 مرکزيت

معیار يا شاخص 
 اصلی

 جمعیت/اشتغال جمعیت/اشتغال جمعیت مساحت
فاصله و مرکزيت 

 هندسی
تحلیل واحد 

 فضايی
 کل شهر  ...محله و ،واحدهای فضايی فرعی: ناحیه کل شهر

 مدل هلدرن مدل تحلیلی کمی
 ضريب آنتروپی -
 ضريب جینی -

 

 ضريب موران -
ضريب گری/گری  -

 تعديلی
 عمومی Gضريب  -
 های داغ تحلیل لکه -

 مرکزی هعارض -
 میانگین مرکزی -
استاندارد  هفاصل -

 وزنی

 شناسايی الگو
 کوچك/بزرگ -
 تراکم کم/تراکم زياد -
 قوارهرشد باقواره/ بی نتيجه: 

 تعادل -
 عدم تعادل -

 تصادفی -
 شطرنجی -
 ایخوشه -
های داغ و موقعیت لکه -

 سرد

 مرکزيت بالا -
 مرکزيت پايین -

 

: 0370 ،زاده؛ رهنما و عباس0374 ،سرایی؛ 010: 0373 ،؛ تقوایی و سرایی3-0: 0110 ،نگ و همکارانها؛040-044: 0110 ،)تسای منبع:
 (0104 ،؛ اوینگ و حمیدی0377 ،زنگنه شهرکی و قرخلو؛ 010-013

 تحقيق روش

ای کتابخانه های مورد نیاز از طريق روشداده ،تحلیلی -ها در چارچوب روش تحقیق توصیفیجهت آزمون فرضیه
گی توزيع فضايی و نیز تجمع و پراکند ،مساحت ،متغیرهای تراکم ،تحقیق همطابق مبانی نظری و پیشین .گردآوری شد

حلیل در چارچوب روش ت ،لذا .فضايی انتخاب شد -جمعیت و اشتغال بعنوان متغیرهای اساسی سنجش الگوی رشد کالبدی
34Fپیوآنتر ضرايب از .اول از تغییرات نسبت جمعیت و مساحت شهر و مدل هلدرن استفاده شد هجهت آزمون فرضی ،کمی

3 
35Fجینی و

عمومی  G گری و ،موران سوم نیز از ضرايب هجهت آزمون فرضی .شد دوم استفاده هنیز برای آزمون فرضی 2
31Fهای داغاز روشهای تحلیل لکه ،همچنین در اين پژوهش جهت تحلیل بهتر مسأله .استفاده شد

 هگیری عارضاندازه ،1
  .استاندارد وزنی بر حسب توزيع جمعیت نیز استفاده شد همیانگین مرکزی و فاصل ،مرکزی

 هاها و آزمون فرضيهتجزيه و تحليل داده

 كلانشهر تهران با مدل هلدرن قوارهرشد بي درجهتحليل 
ز روش با استفاده ا .از روش هلدرن استفاده شد ،کلانشهر تهران یقوارهبیرشد باقواره يا  درجهبرای سنجش و تحلیل 

قواره شهری بوده مشخص نمود چه مقدار از رشد شهر ناشی از رشد جمعیت و چه مقدار ناشی از رشد بی توانمیهلدرن 
طبق روش هلدرن سهم رشد جمعیت از مجموع کاربری زمین )اسپرال( توسط نسبت تغییر درصد کل  ،براين اساس .است

                                                      
3. Entropy index 

2. Gini index 

1. Hot Spot Analysis 
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: 3171 ،آيد )تقوايی و سرايیزمین در همان دوره به دست می هاربری محدودجمعیت در يك دوره به تغییر درصد کل ک
بخوبی قابل بررسی  93تا  15های فضايی طی سال -برای اينکه تحولات مربوط به الگوی رشد کالبدی ،در اين ارتباط .(233
  .(2مقاطع زمانی متعددی تحلیل شد )شکل  ،بر اساس مدل هلدرن .شود

ی شهر که همان رشد ناشی از قوارهمیزان رشد بی ،45تا  15های اول نشان داد که طی سال هضینتايج در تايید فر
به  95تا  55های اما در طی سال .رسدبه صفر می 55اين میزان تا سال  .باشددرصد می 9باشد اندک و در حد مساحت می

شاهد افزايش فشردگی شهر و  93کم تا سال کمسپس  .درصد هستیم 85شهر به میزان  هيکباره شاهد رشد بسیار پراکند
 را درنظر بگیريم مشخص 75تا  15 هاگر دور .(75تا  55 هباشیم )دوردرصد می 51قوارگی/پراکندگی آن تا حد کاهش بی

هر چون مساحت ش ،کرد خاطرنشانبايد همچنین  .گی شهر تا حد زيادی کاهش يافته استقوارهبی ،که در مجموع شودمی
طی  به طور کلی ،ناخالص کاهش و تراکم جمعیت افزايش يافته است هافزايش نیافته و سران 93و نیز  75تا  85دوره در 
 . قواره اتفاق نیفتاده استفشردگی شهر افزايش يافته و رشد بی 93تا  85های سال

 
 های مختلفدرصد گسترش ناشی از مساحت کلانشهر تهران در سال مقایسه -7شکل 

 توزيع برابر جمعيت و اشتغال با ضرايب آنتروپي و جيني ل درجهتحلي

جهت تحلیل  .باشدمی 3193در سال  38و  34 ،33 ،7( بیانگر تراکم بالای جمعیت شهر تهران در مناطق 1شکل )
در  یضريب آنتروپ ،توزيع برابر( توزيع فضايی جمعیت و اشتغال )يا درجه هالگوی رشد کلانشهر تهران از نظر نحو

نتايج بیانگر مقداری نابرابری در توزيع جمعیت و اشتغال  .(5و  4های محاسبه شد )شکل 3193و  3175 ،3185های سال
های مذکور محاسبه گرديد ضريب جینی جمعیت و اشتغال نیز در سال .باشدمی 3193و کاهش ناچیز آن در سال 

نتايج در مجموع بیانگر وجود عدم تعادل نسبی جمعیت و اشتغال  دهد.می( که مقداری نابرابری را نشان 8و  9های )شکل
 . دوم رد شد هباشد ولی چون گرايشی در جهت افزايش عدم تعادل مشاهده نشد فرضیمی
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 )نگارنده( 0915توزیع فضایی تراکم جمعیت کلانشهر تهران در سال  -9شکل 

 

 

 ضریب آنتروپی تراکم اشتغال شهر تهران -0شکل  ضریب آنتروپی تراکم جمعیت شهر تهران -4شکل 

 

 ضریب جینی اشتغال شهر تهران  -2شکل   ضریب جینی جمعیت شهر تهران -6شکل 

 GISبندي جمعيت و اشتغال با آمار فضايي در تجمع يا خوشه تحليل درجه

که  شودمی عملدهی بدين صورت در روش اول برای وزن شود.میدهی محاسبه ضريب موران در دو روش وزن
و در مناطقی که مرز مشترک ندارند مقدار صفر تعلق  3هرجا دو منطقه باهم مرز مشترک داشته باشند مقدار وزنی 
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 گیری و نسبت به کل مرز مشترک همان منطقه سنجیدهاما در روش دوم مقدار مرز مشترک بین دو ناحیه اندازه .گیردمی
  .دست آيدتا مقدار وزن مناطق مختلف به  شودمی

35F)ژانگود فضايی به کار برده ش -های مکانیبرای ارزيابی نتايج الگود توانمی سیستم اطلاعات جغرافیايیاز آنجا که 

3، 
محاسبه  33آرک جی ای اس  افزاردهی با نرماز هر دو روش وزن 3193تا  3185های ( ضريب موران سال232: 2337
ت توزيع فضايی جمعی ،مطابق آن .باشدجمعیت شهر تهران از روش صفر و يك میبیانگر ضريب موران  7شکل  .گرديد

نیز ضريب  9شکل  .تفاوت قابل توجهی به وجود نیامده است 3193کند و در سال شهر تهران از الگوی تصادفی پیروی می
ای يل به الگوی خوشهکه بیانگر الگوی تصادفی متما ،دهدمیموران جمعیت شهر تهران از روش مرز مشترک را نشان 

د توزيع فضايی اشتغال نیز همانن ،مطابق آن .باشدبیانگر ضريب موران اشتغال از روش صفر و يك می 33شکل  .باشدمی
 33شکل  .تغییر چندانی حاصل نشده است 3193تا سال  3185کند و از سال جمعیت از الگوی نسبتا تصادفی پیروی می

که بیانگر الگوی تصادفی متمايل به الگوی  ،دهدمیران از روش مرز مشترک را نشان نیز ضريب موران اشتغال شهر ته
 . باشدای میخوشه

 

 
 ضریب موران جمعیت: روش مرز مشترك -1شکل 0و  5ضریب موران جمعیت: روش  -8شکل        

 

 
 مرز مشترك ضریب موران اشتغال: روش-00شکل  0و  5ضریب موران اشتغال: روش  -05شکل        

ضريب گری جمعیت و اشتغال به روش صفر و يك  .ضريب گری روش ديگری برای سنجش میزان تجمع است
 32های ضريب تعديلی گری نیز محاسبه گرديد )شکل ،محاسبه شد و برای اينکه مقیاس آن مشابه ضريب موران گردد

 . کندالگوی تصادفی پیروی می توزيع فضايی جمعیت و اشتغال شهر تهران از ،مطابق نتايج .(31و 
 

                                                      
3 Zhang 
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 ( ضریب گری تعدیلی اشتغال شهر تهران09شکل ) ( ضریب گری تعدیلی جمعیت شهر تهران07شکل )

جهت دستیابی به الگوی  .(5: 3177 ،)رهنما و آقاجانی عمومی است G ههمبستگی فضايی آمار شاخص ديگر خود
از روش صفر و  GIS 10افزار عمومی برای جمعیت و اشتغال از طريق نرم Gتمرکز مکانی مناطق شهر تهران ضريب 

  .عمومی نیز محاسبه شده است Gهمچنین مقدار مورد انتظار  .يك و روش مرز مشترک محاسبه شده است
از مقدار مورد انتظار  3193و  3175 ،3185های عمومی جمعیت و اشتغال از روش صفر و يك در سال G هآمار
جنوب شرقی شهر  -داغ در بخش جنوب هکه يك نقطدهد می آن نشان .(3باشد )جدول عمومی بیشتر می Gضريب 

يعنی مناطق دارای تراکم بالای جمعیت و اشتغال در اين بخش در نزديکی يکديگر متمرکز  .تهران شکل گرفته است
 Gهای مذکور از مقدار مورد انتظار ضريب عمومی جمعیت و اشتغال در سال G هآمار ،در روش مرز مشترک .اندشده

 -مالسرد در بخش ش هکه يك نقطدهد می آن نشان شود.میسرد تشخیص داده  هبنابراين يك نقط ،باشدعمومی کمتر می
کی يکديگر در نزدي يعنی مناطق با تراکم پايین جمعیت و اشتغال در اين بخش .شمال غربی شهر تهران شکل گرفته است

 . اندمتمرکز شده

 فضايي كلانشهر تهران ضرايب مختلف الگوي رشد -3جدول 
 3193مقدار  3175مقدار  3185مقدار  پارامتر ضرايب 

 آنتروپی
 جمعیت
 اشتغال

915/3 
915/3 

942/3 
919/3 

944/3 
943/3 

 جینی
 جمعیت
 اشتغال

259/3 
255/3 

229/3 
243/3 

229/3 
219/3 

 (3و3)روش موران 
 جمعیت
 اشتغال

391/3- 
342/3- 

397/3- 
399/3- 

383/3- 
383/3- 

 مرز مشترک(موران )روش
 جمعیت
 اشتغال

391/3 
373/3 

222/3 
214/3 

352/3 
219/3 

 (3و3گری )روش 
 جمعیت
 اشتغال

992/3 
915/3 

339/3 
955/3 

337/3 
958/3 

 (3و3گری تعديلی )روش 
 جمعیت
 اشتغال

317/3 
394/3 

339/3- 
345/3 

335/3- 
343/3 

G  (3و3عمومی )روش 
 جمعیت
 اشتغال

233/3 
234/3 

239/3 
233/3 

237/3 
239/3 

G  مرز عمومی )روش
 مشترک(

 جمعیت
 اشتغال

333329/3 
333329/3 

333328/3 
333327/3 

333329/3 
333327/3 

 عمومی Gمقدار مورد انتظار 

 3و3روش 
مرز روش 

 مشترک

237/3 
333312/3 
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محلات  فضايی هبر حسب لاي های داغروش تحلیل لکهاز  ،آن هنقش ههای داغ و سرد و ارايشناسايی موقعیت لکهبرای 
ای از مرکز سرد گسترده است که به شکل باريکه هيك لک هنشان دهند 34نتايج مطابق شکل  .شهر تهران استفاده شد

نگر استقرار محلات دارای تمرکز پايین جمعیت در اين اين الگو بیا .شهر شروع و به سمت شمال شهر گسترده شده است
اين الگو نیز بیانگر استقرار  دهد.میداغ را در جنوب شرق و جنوب غرب نشان  هنتايج همچنین دو لک .باشدمحدوده می

از  ننتیجه اينکه شهر تهرا .باشدهای غربی و شرقی آن میمحلات دارای تمرکز بالای جمعیت جنوب شهر بويژه محدوده
شمال غرب  -جنوب شرقی و نقاط سرد در شمال -گیری نقاط داغ در جنوبای با شکلالگوی رشد متمايل به خوشه

 . سوم تايید شد هلذا فرضی ،برخوردار است
های برای مشخص شدن مرکزيت هندسی استقرار جمعیت و توزيع فضايی پیرامون آن نیز از روش ،در نهايت

مرکزی  هرضعا .استاندارد وزنی بر حسب توزيع جمعیت استفاده شد همیانگین مرکزی و فاصل ،مرکزی هگیری عارضاندازه
ر اين محله د .ای است که با توجه به الگوی توزيع تراکم جمعیت در کانون هندسی شهر قرار داردمحله ،در اين مطالعه

 . ( با رنگ قرمز نشان داده شده است35شکل )
ده در اين شکل نشان داده شدهد می رکز ثقل استقرار جمعیت را در شهر تهران نشانمیانگین مرکزی وزنی نیز که م

چنانچه مشخص است مرکز ثقل استقرار . استاندارد وزنی نشان داده شده است همرکزيت نیز با تحلیل فاصل هدرج. است
که الگوی توزيع جغرافیايی دهد یم ( نشان3استاندارد وزنی )با انحراف معیار  هجمعیت متمايل به جنوب شهر است و فاصل

های داغ آنچه که با نتايج تحلیل لکهدهد. میتمرکز بالايی را در مرکز و به سمت جنوب شهر نشان ، جمعیت شهر تهران
 . نیز همخوانی دارد

 

 
 بر حسب روشهای داغ و سرد تراکم جمعیت در شهر تهران موقعیت لکه -04شکل         

 های داغتحلیل لکه 
 

 لکه های سرد

 داغلکه های 
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 مرکزیت ثقل و سطح تمرکز توزیع جمعیت در شهر تهران -00شکل

 گيري و پيشنهاداتنتيجه

کلانشهر تهران رشد فضايی لجام گسیخته و  ،95تا  55های های خاصی بخصوص سالنتايج نشان داد که در دوره
 .از گسترش آن ناشی از رشد جمعیت و نیاز آن به زمین بوده استدرصد  25ای داشته است بطوريکه تنها بشدت پراکنده
تبعات بلندمدت و متعددی دارد که  ،ريزی راهبردی و خارج از قاعدهها و ساخت و سازهای فاقد برنامهچنین گسترش

افزايش  93و نیز  75تا  85مساحت شهر در دوره هرچند  .اثرات منفی و زيانبار آن در حال حاضر قابل مشاهده است
 55های های قبل بخصوص سالی شديد دورهقوارهاما نبايد پیامدهای رشد بی .نیافته و تراکم جمعیت افزايش يافته است

ای فضايی شهر را بدلیل ناهنجاريه توسعهانداز چشم ،هايی از رشد پراکنده و بدون برنامهچنین دوره .را ناديده گرفت 95تا 
  .ايدنمگرفته دچار مساله میشکل

که از سرعت رشد دهد می ( نشان39های مختلف )شکل نگاهی به نرخ رشد جمعیت شهر تهران در دوره ،در واقع
کاهش  75-93ی درصد در دوره 9. 3به  15-45ی درصد در دوره 8. 5شهر بسیار کاسته شده و نرخ رشد شهر از حدود 

کلانشهرهای کشور از تراکم جمعیت بالاتری برخوردار است نسبت به ساير  در حال حاضر هرچند شهر تهران .يافته است
شمند منجر به رشد هو ،راهبردی یهای گذشته و نیز عدم رشد مبتنی بر برنامهبدلیل غفلت ،اما چنین کاهشی ،(38)شکل 

  .پايدار فضايی نشده است توسعهو 

  

های درصد رشد جمعیت شهر تهران طی دوره-06شکل 

 مختلف 

تراکم ناخالص جمعیت کلانشهرهای  مقایسه -02شکل

 ایران 
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ضرايب موران و گری نیز نشان داد که توزيع فضايی جمعیت و اشتغال کلانشهر تهران از الگوی  ،در اين رابطه
های توسعه هآنچه که بیانگر غلب .ريزی شده داردای و برنامهو گرايش اندکی به سمت الگوی خوشهکند می تصادفی پیروی

 هقوارهای بیای از آن ناشی از گسترشکه بخش عمده ،باشدريزی شده میبرنامه هريزی راهبردی بر توسعون برنامهبد
 . های آن استنظمیهای قبلی و تداوم بیدوره

گیری نقاط به ترتیب شکل ،و روش مرز مشترک 3و  3عمومی مطابق روش  Gنتايج تحلیل از طريق ضريب  ،بعلاوه
شمال غربی )تراکم و فشردگی پايین( را  -جنوب شرقی )تراکم و فشردگی بالا( و نقاط سرد در شمال -داغ در جنوب

شمال غربی کلانشهر تهران در حال  -جنوب شرقی و شمال -يعنی اينکه تمايز و تفاوت بین مناطق جنوب دهد.مینشان 
فضايی  -ای موجود در راستای تشديد تمايزات اجتماعیرشد تصادفی متمايل به خوشه مهمتر اينکه الگوی .افزايش است

 . وضعیتی که مطلوب و مناسب نیست .باشددر کلانشهر تهران می
و نیز خصوصیات و الگوی رشد فضايی کلانشهر  ،با توجه به لزوم هدايت شهر به سمت پايداری بیشتر ،در مجموع

 موردی ارايه شده است: به صورتادامه پیشنهادات حاصل از پژوهش  در ،تهران که در فوق ذکر شد
 هی توسعالگو ،شهر و افزايش تراکم شهری هلازم است علاوه بر کنترل مساحت و محدود ،با توجه به نتايج تحقیق -

ا زی و توسعه بريبرنامه ،در واقع؛ پژوهش .ريزی مداوم و سیاستگذاری راهبردی هدايت شوددرونی نیز در قالب برنامه
 . کلی و در مقیاس شهری کافی نیست هها و مقادير رشد و توسعتکیه بر شاخص

واحی خدماتی در اين ن -جنوب شرقی شهر تهران با تمرکز فقر و ضعف فیزيکی -گیری نقاط داغ در جنوبشکل -
و  بیانگر تراکم پايین جمعیتشمال غربی شهر که  -گیری نقاط سرد در شمالدر مقابل نیز شاهد شکل .همراه شده است

اين امر نیز با رشد هوشمند شهری در تضاد است و لازم است بطور جدی  .باشیمکیفیت فیزيکی و خدماتی بالا است می
 . مورد توجه قرار گیرد

های کیفی رشد هوشمند شهری و ارزيابی مناطق و محلات مختلف شهر بر اساس میزان لازم است بر روی شاخص -
عدالت  ،ایحلهم توسعهراهبردهای  ،به آنها پژوهشهای لازم صورت گیرد و جهت دستیابی به الگوی فضايی مناسب دستیابی
 . محوری مورد تاکید قرار گیردفضايی و پیاده -اجتماعی
اوم و مد به صورتهای شهری رشد هوشمند شهری مستلزم نظامی منسجم از مديريت و کنترل بر اراضی و فعالیت -

 . اثرات منفی درازمدتی دارد 55-95ی های مشخصی مثل دهههای زياد نظیر دورهها و غفلتچراکه وقفه .پیوسته است
است که درک آن جهت هدايت  الگوی رشد هوشمند و پايدار شهری مبتنی بر اصولی مهم و چندجابنه ،نهايتا اينکه

 ،روییادهپ هایمحلايجاد بطوريکه تاکید بر  .ای ضروری استو منطقهگسترش فضايی شهرها از جمله کلانشهرهای ملی 
 ،های مختلطیکاربربا تاکید بر  ،پذيرهای طبیعی و زيست محیطی آسیبزيبايی ،زراعی یهازمین ،باز هایفضات از ظاحف

 ،یمهم و اساس هلذا نکت .همزمان و همراه است ...و مسکن های مختلف انتخابخلق فرصت ،فشرده یهاساختمان استفاده از
 ،دهالگوی شهر فشر ،در واقع .باشدشهر فشرده و هوشمند و تعادلی که در درون آن نهفته است می هدرک صحیح از نظري
 توانیمدر اين صورت است که با تحلیل صحیح الگوی رشد فضايی شهرها  .متعادل و پايدار است هالگوی رشد و توسع

  .ها و راهکارهای صحیحی را جهت دستیابی به فرم و الگوی مناسب و متعادل ارايه نمودسیاست

 منابع و مآخذ
ای هفضايی شهر مرودشت با استفاده از مدل-تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی (،3177) .قاسم ،رفیعی .عیسی ،ابراهیم زاده -3

 . (یجغرافیايهای پژوهشهای جغرافیای انسانی )پژوهش، آنتروپی شانون و هلدرن و ارايه الگوی گسترش مطلوب آتی آن
تحلیلی بر عوامل گسترش فیزيکی و  (،3179) .محمدعلی ،حبیبی .عیسی ،ابراهیم زاده .حسین ،ابراهیم زاده .آسمین ،زادهابراهیم  -2

 . 39ی ، شمارهجغرافیا و توسعه، رشد اسپرال شهر طبس پس از زلزله با استفاده از مدل آنتروپی هلدرن
 هایآباد، پژوهشهای کشت و صنعت بر شهر نوبنیاد پارس، بررسی تاثیر فعالیت(3177) ...اکرامت زياری، .پناهی، رجب -1

 . 83 هنی، شمارجغرافیای انسا

http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=99918&varStr=1;ابراهيم%20زاده%20عيسي,رفيعي%20قاسم;پژوهشهاي%20جغرافياي%20انساني%20(پژوهش%20هاي%20جغرافيايي);پاييز%201388;41;69;123;138
http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=99918&varStr=1;ابراهيم%20زاده%20عيسي,رفيعي%20قاسم;پژوهشهاي%20جغرافياي%20انساني%20(پژوهش%20هاي%20جغرافيايي);پاييز%201388;41;69;123;138
http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=111287&varStr=2;ابراهيم%20زاده%20آسمين%20حسين,ابراهيم%20زاده%20عيسي,حبيبي%20محمدعلي;جغرافيا%20و%20توسعه;پاييز%201389;8;پياپي%2019;25;46
http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=111287&varStr=2;ابراهيم%20زاده%20آسمين%20حسين,ابراهيم%20زاده%20عيسي,حبيبي%20محمدعلي;جغرافيا%20و%20توسعه;پاييز%201389;8;پياپي%2019;25;46
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 تحقیقات ،شهر يزدمورد های موجود زمین، و ظرفیتشهرها ، گسترش افقی (3171) .محمدحسین ،سرايی .تقوايی، مسعود -4
 . 81جغرافیايی، شماره 

 . چاپ اول وخشك ايران، انتشارات پیام،در اقلیم گرم ، ساخت شهر و معماری(3173) .محمود توسلی، -5

 جغرافیايی همجلفیزيکی شهرهای ايران،  هها، عوامل و عناصر مؤثر در توسعديدگاه ،(3175) .حسن هوشیار، .دلیر،کريم هزادحسین -9
 . 9 های، شمارناحیه هو توسع

 . 331 ه، شمارمسکن و انقلاب های، فصلنامشهری و تضعیف مفاهیم محله ه، توسع(3175) .دیها،، سیدهادی سلیمانی مقدمحسینی -8

پژوهشهای ، «سنجش و ارزيابی الگوی گسترش فیزيکی شهر يزد»(، 3191) .دستا، فرزانه .قديری، محمود،  ...زياری، کرامت ا -7
 . 2ی ، شماره49ی جغرافیای انسانی، دوره

زامات تحقق (، طراحی شهری عمودی، مفاهیم و ال3175) .دانشپور، عبدالهادی .فیضی، محسن .نیا، مجتبیمهدی .رزاقی اصل، سینا -9
 . 31 هشمار، باغ نظر، سال هفتم هشهر تهران، مجلآن در کلان

کتابداری و  ه، نشريهای عمومی در شهر مشهدفضايی کتابخانه (، تحلیل توزيع3177) .آقاجانی، حسین .محمدرحیم رهنما، -33
 . 45 ه، شماررسانیاطلاع

انتشارات جهاد دانشگاهی  شهر، های سنجش فرم کالبدیمبانی و مدل اصول،، (3178) .غلامرضا زاده،عباس .محمدرحیم رهنما، -33
 . چاپ اول مشهد،

های سیدنی و کلان شهرفشردگی در  پراکنش/ هتطبیقی سنجش درج ه، مطالع(3175) .غلامرضا زاده،عباس .ممحمدرحی رهنما، -32
 . 9 های، شمارناحیه هجغرافیا و توسع همجل مشهد،
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