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 چكيده

   ريزي شهري امروز با آن روبه رو از مشكالت اساسي ناشي از ساختار فضايي نامناسب كه برنامه
هدف اين پژوهش بررسي انواع فرم هاي شهري . باشد، توسعه ورشد بي رويه و بي برنامه شهرهاستمي

فرم شهري سقز مورد تحليل قرار گرفت و  .كالبدي شهر سقز است- گسترش فضاييو تبيين الگوي 
 تحليل تحليلي و براي سنجش فرم شهر و- روش پژوهش توصيفي  .الگوي گسترش شهر مشخص شد

ضريب  ، ضريب جيني،هلدرن و شانون آنتروپي هاي كميها و مدلشهر از روش اين گسترش چگونگي
استفاده Arc Gis در  شد كالبدي شهر از روش خود همبستگي فضاييو براي شناخت الگوي ر موران

دهد كه روند توسعه فيزيكي هاي پژوهش نشان ميروش نتايج بدست آمده از مطالعات و . شده است
تاكنون نشان از توسعه فيزيكي ناموزون و بدون توجه به معيارهاي شهرسازي و 1335شهر سقز از سال 

صورت الگوي توسعه شهري به تبع از شبكه ارتباطي به1365تا 1335وره زيست محيطي دارد كه طي د
دليل وجود موانع طبيعي در ضلع غربي شهر به تدريج از به  شعاعي و در سالهاي بعد توسعه شهري 

ليل داده ها حاكي از مدلهاو تجزيه و تح از گيري بهره .حالت شعاعي به شكل فشرده تبديل شده است
-به1390شده و از اين دوره گسترش شهر تا سال شروع 1365سال  از شهر يعسر رشدآن است كه 

 الگوي پژوهش، نتايج به توجه با و. ها بوده استصورت پراكنده و افقي و خارج از محدوده تصويبي طرح

 .شودمي سقز پيشنهاد شهر آتي توسعه الگوي عنوان به فشرده رشد

  شهرسقز فرم فشرده، افقي،فرم شهري پايدار،پراكنش  :كليدي هايواژه
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 موجب تغييرات تحوالت پيچيده اقتصادي و فني كه پس از انقالب صنعتي شكل گرفته بود،
 هنگ رشد شهرنشيني گرديدآنها و آنسبت جمعيت ساكن در  تري در اندازه شهرها،عميق

)Johnson, 1998, 18(.  ميليارد نفر به جمعيت نواحي شهري اضافه  3بيش از 1990طي دوره
درصد در نقاط شهري كشورهاي رو به پيشرفت خواهد بود 90، شوند كه از اين ميزانمي

)Flood,1997:1635 .(گير افزايش جمعيت شهرنشين در كشورها مسائل مختلفي را دامن
 ،اي فضايي، نوسان شديد در قيمت و مسكنهتوان به عدم تعادلشهرها كرده است از جمله مي

مصرف  ،هاي زيست محيطيلودگيآ، )Williams et,2000:229(خزش شهري ،قطبش اجتماعي 
به زير ساخت و ساز  ،هاهاي زير ساختافزايش هزينه ،ريزيي بدون برنامهتوسعه ،بيشتر انرژي

هاي برابر شدن محدودهچند ) 93:1387زاده،رهنما و عباس(رفتن اراضي مرغوب كشاورزي 
هاي شهر و دشواريهاي خدمات رساني اشاره هاي كم تراكم در حاشيهگيري بافتشكل شهري،

شهرنشيني بر شهرسازي مقدم  هاي اخير كهدر دهه). 1391:2ران،سيف الديني و همكا(كرد 
   چاره انديشي با  در راستاي.جدي روبه رو كرده است شده و رشد شهري را با مشكالت 

ق فرم شهري مده،تالش به شناخت الگوهاي رشد و توسعه شهري و تحقآهاي بوجود بحران
ن شهري دانشمندا 21هاي حياتي قرن عبارت ديگر يكي از موضوعبه. پايدار معطوف شده است
شكل . فرم وشكل شهر يا چگونگي رشد و توسعه شهر در فضا ست ،در ارتياط با پايداري شهر

شود ي توسعه فضايي فعاليت هاي انسان در برهه خاصي از زمان تعريف ميشهر به عنوان الگو
)Anderson,1996:8 .( ريزان مطرح شد يكي شهر اصلي شهر توسط برنامهدر اين راستا دو شكل

شكل شهري مسلط قرن بيستم در اكثر  ،كنده ديگري، شهر فشرده يا متمركزگسترده يا پرا
هاي نامطلوب دليل پيامدفقي شهري بوده كه بهنقاط جهان شكل گسترده يا گسترش ا

كاهش استاندارهاي محيطي و عدم استفاده بهينه از زمين، انتقادهاي  اجتماعي، ،اقتصادي
با وجود داشتن منتقداني توانسته  ،در مقابل فرضيه شهر فشرده. ه استن وارد شدآزيادي بر 

كه مسائل و مشكالت شهري را  خود اختصاص دهد اين گروه معتقدندطرفداران بيشتري به
بايستي از راه باال بردن تراكم در مناطق شهري و متمركز كردن كاربري ها شهري در كنار 

  با الگوهاي توسعه پايدار هم خواني بيشتري دارد) شكل فشرده(اين شكل . يكديگر ازبين برد
)Li et al,2002( .و عوامل تعيين كننده  در كشور ما تا هنگامي كه الگوي رشد شهرها ارگانيك
شهرها از توسعه كالبدي ارامي برخوردار بودند و زمين شهري  ،زا و محلي بودندعوامل درون ن،آ

اما از هنگامي كه مبناي توسعه و گسترش شهرها ماهيتي  داده،كفايت كاربري سنتي را مي
رشد كالبدي شهر  ،ل از نفت در اقتصاد شهري وارد شدهاي حاصزا به خود گرفت و درامدبرون

بلكه بر پايه بورس بازي و سوداگري زمين انجام  ،و سازهاي شهري نه بر مبناي نياز و ساخت
 ،اجتماعي ،هاي كالبديمنظور جلوگيري از معضالت و نارساييبه). 6: 1378ماجدي ،( گرفت
 از موارد بااهميتي كنترل كالبدي بيش از حد، ،ت محيطي و اقتصادي موجود درشهرهازيس
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شهر سقز يك نمونه از اين شهرهاست . بايست مورد توجه دقيق و كافي قرار بگيرداست كه مي
، جوانه و رشد ارگانيك ان امروزه ساختاري بيمارگونه و رغم انسجام درمرحله پيدايشه عليك

هاي شهري و ارائه چارچوبي رويكرد اين پژوهش بر انست تا بامروري بر انواع فرم .ناموزون دارد
پيش است لذا سعي  هايكالبدي شهرسقز در دهه - به دنبال شناخت الگوي رشدفضايي ظري،ن

 .هاي فيزيكي به بررسي فرم غالب در اين شهر بپردازددارد تا با مشخصه

  
  مباني نظري

پذيرد و متشكل از فرم شهر از تمامي عناصر و اجزاي كالبدي قابل رويت شهر شكل مي
فرم شهر ماهيتي . است	هاي جوامعتبلور فضايي و شكلي فعاليت عناصر طبيعي و مصنوع بوده،

كوچكترين اجزا . يابدتجسم مي	تركيبي و سه بعدي دارد كه نه تنها در سطح، بلكه در حجم نيز
ها، فضاهاي باز و ساختمان ها، شبكه راه	و عناصر اين تركيب در چارچوب عناصر مصنوع انسان،

هاي آن، عناصر عمده اي مثل زمين و ناهمواري	ي نيز بامحيط طبيع. تاسيسات شهري هستند
هر . فرم تركيب عناصر كالبدي دخالت دارند	هاي آبي و پوشش گياهي در چگونگي وجريان

شهري هستند، به تنهايي فرم ويژه خود را دارند و 	كدام از عناصر شهر كه به منزله يك سلول
 كلي، فرم ديدگاه در يك.شودم شهري منجر ميپديد آمدن فر	اي از آنها نيز بهمجموعه تركيب

 و شهري ونقل حمل زمين،سيستم كاربري ازكاراكترهايي است كه با الگويشهري تركيبي 
كوين لينچ فرم شهري را الگوي فضايي ). Handy,1996:152-53( است شهري مرتبط طراحي

بيش تكرار  تراكم كم وفرم نتيجة يك  ميداند، شهر فيزيكي در عناصر پايدار ساكن و گسترده،
بنابراين ميتوان چنين نتيجه گرفت كه فرم  .)Lynch,1981:47(شونده عناصر شهري است 

در رابطه با اشكال شهري عقايد . شهري حاصل همگرايي بسياري از مفاهيم وعناصرشهري است
مختلفي ارائه شده است از ميان صاحب نظران، پرسمن و مينري چندين فرم گسترش اصلي 

  :اند كه به شرح زير استعنوان نمونه پيشنهاد كردهري را بهشه

 
  انواع اشكال شهري از ديد گاه پرسمن و مينري -1نمودار

توسعه مداوم حومه هاي شهر با تراكم پايين جمعيت ،ساخت مسكن،سرمايه گذاري زيرساختاري 
 شهر پراكنده  درحمل ونقل جاده ها زيستي محيطي آسيب پذير

وتراكم افزايش يافته درگروه هاي داخل حومه هاي شهرها همراه باسرمايه گذاري درحمل جمعيت
 شهر فشرده  .ونقل عمومي

افزايش جمعيت،ساخت مسكن باتراكم وايجاد مشاغل منتخب شهر؛افزايش سرمايه گذاري دربزرگراه 
  هاي مداري با هدف ارتباط شهرهاي حاشيه اي

شهرحاشيه
 اي

ناره هاي خطّي تقويت شده ازبخش تجاري مركزي وحمايت شده توسط تمركزرشددرراستاي ك
 شهركريدوري  .زيرساختارحمل ونقل عمومي

شهرلبه اي  رشداضافي به طورعمده درلبه هاي شهر
  79:1383كاتي و برتون،:منبع
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اي گاهانهآدر بيشتر بخش ها تمام اشكال شهري به استثناي شهر پراكنده،تالش گسترده 
 هاي خاص شهر صورت گرفته استمركزيت بخشيدن به توسعه شهري در بخشدر جهت 

ي شهري تقسيم بندي ديگري از انواع فرم شهري در ادبيات توسعه ).81،1383كاتي و برتون،(
شهر  گراي جديد،فرم پراكنده يا الگوي پراكنش ، توسعه سنت: باشدمعاصر كه به شرح زير مي

  ).3: 1391سيف الديني و همكاران،( .شهر فشرده محدود يا مهار شهري، بوم شهر،
  

 فرم پراكنده يا الگوي پراكنش

 از زياد ياستفاده دليل يافته،به ابتدادركشورهاي توسعه گذشته يدهه چند در الگوكه اين
 هم وجودآمد، به استراليا،آمريكا وكانادا دركشورهاي ويژهبه نشيني، وحومه روي شخصي خود

 .هسته هاي شهري كشورهاي در حال توسعه ديده مي شود از دربسياري اكنون
)Hutchison,2010:766 .(اي كم تراكم و ناپيوسته توسعه پژوهشگران چنين الگوي رشدي را

اين  .يابدي شهري گسترش مينواحي حومه ي خارج ازمحدوده وهاميدانندكه به طرف پهنه
وابستگي شديد به  ي آن تراكم پايين،كنترل شده نيست و از ويژگ مند والگويي نظام الگو،

گسترش  اندازها،كاهش جذابيت چشم تنوع زيستي، نبود جداسازي كاربريهاي اراضي، خودرو،
 ي چنين رشدي،نتيجه .زمين است متمركز مالكيت غير حد شهر به سمت بيرون و بيش از

ي اجتماعي جدايي گزين كاهش تراكم جمعيت و گسستگي شهري، و افزايش سهم فضاهاي باز
ي توسعه و كه سرعت رشد چنين فرم شهري درمناطقي رخ ميدهد .)Hess,2002:2( است

علّت تراكم جمعيتي بسيار  همين امر است و رشد جمعيت آن منطقه باالتر زمينهاي شهري از
      بيروني نامحدود گسترش. 1 :از اندعبارت كه دارد ويژگي ده شهر افقي پراكنش .پايين است

           منفك  و وگريخته جسته هايگسترش. 3تراكم  كم مسكوني و تجاري هايزيستگاه. 2
 وسايل بر نقل و حمل تسلّط. 5 كوچك  هايمحلّه ميان در زمين كاربري قدرت شدن خرد .4

تجاري  يتوسعه . 7زمين  بر نظارت يا متمركز ريزيبرنامه عدم. 6شهري  خصوصي ي نقليه
    انواع تفكيك .9ها محله ميان در مالي عظيم هايمرج و هرج .8طوالني  و خطّي صورت
 درآمد كم سازيخانه براي مالي پيگيري و حذف فرايند بر اتّكا. 10هاي مختلف كاربري

  .)41:1383كيويساري،(
 

  شهر فشرده -2
 الگوي ريزان شهري،ازسوي پژوهشگران و برنامه اخيراً در مواجه با مشكالت شهرگسترده،

ايجاد  پيشنهادگرديده است كه تاكيدآن برافزون شدگي شهر،). compact city(  »شهرفشرده«
 حمل و بر تشويق توسعه مبتني بركاربري مختلط وتاكيد بيشتر محدوديت براي رشد شهري و

ويليامز » دسترسي به فرم شهري پايدار« كتاب در .تر طراحي شهري استكيفي نقل عمومي و
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 استفاده از فرمهاي مختلف، طريق فشردگي در از اندكه فرم شهري پايدارر اين عقيدهو ديگران ب
به  كنترل محيط زيست و نقل قوي، هاي حمل وشبكه حمايت از شبكه خيابانهاي تركيبي و

فرم . )Karrholm,2008,4( مديريت شهري مشخص ميشود استانداردهاي اساسي در رهگيري از
در فرم شهر  .مرتبط هستند كه درآن بخشها به يكديگر انعطاف پذيرداردفشرده ساختاري  شهر

هاي بازيافتي و در عين حال دوري از تاكيد بر رشد مراكز شهري موجود و زمين فشرده،
 اين فرم به دليل ايجاد حمل و). 11:1387حسيني،( گسترش و پخش شدن در حاشيه هاست

ي توسعه همبستگي اجتماعي و زمين، از اراستفاده پايد كاهش گستردگي و نقل پايدار،
محلي  كار خدمات كسب و ي زيرساختها و حمايت ازجويي اقتصادي درارائهفرهنگي، صرفه
  .مورد توجه است

 توسعه سنت گراي جديد -3

افزايش  .ريزي استدر برنامه ترين رويكرد سنّت گرايي جديدشناخته شده شهرسازي نوين،
پياده  تقويت محيط انساني باكاهش خودرو، در واحدهاي همسايگي،تماسهاي انساني  تراكم،

  ).Audirac and Shermyen,1994(شهري استهاي چنين فرم ها از ويژگيروي وتركيب كاربري
  

 شهر محدود يا مهار شهري -4

در واقع شهر محدود از گسترش روبه بيرون زمينهاي شهري وفشارهاي ناشي ازگسترش 
 سياستهاي شهر .ي دروني توجه داشته باشدميكند تا بتواند بيشتر به توسعهبازار جلوگيري 

خدمات  ي شهري، محدوديت درتصويب مرزهاي رشد و توسعه ؛ تعيين ومحدود عبارت است از
ي مسكوني اعمال محدوديت توسعه سبز، اجراي كمربند تعيين و مركز، از رساني به نواحي دور

 ي زيرهاي جديد براي انطباق با توسعهت بخشيدن به توسعهسرع نواحي كشاورزي، جديد در
هاي حفاظت و تدوين برنامه مجوزهاي جديد مسكوني، ساختهاي جديد، محدوديت در صدور

  .)5: 1391سيف الديني و همكاران،( هاي مالياتيتشويق نگهداري از زمين و
 

 بوم شهر - 5

اين ايده به  .شودطبيعي تعيين مي تنها براساس مرزهاي ي جغرافيايقهمنط اين شهر در
سبزي است كه تمام نواحي سكونتگاهي را با هدف دستيابي به پايداري شهري در  چتر مانند

  .زندگي بدون تخريب طبيعت معنا دارد در بوم شهر،. برميگيرد
  

  پژوهشپيشينه
شهرنشيني درجه  افزايش طوريكهبه انديافته گسترش زيادي باسرعت اخيرشهرها قرن درنيم

 رشد و. بوده است مطرح انكارشهري غير قابل واقعيت يك عنوانجمعيت شهري خود به و
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 خود متقارن ازشكل شهر را ميشود بلكه پيرامون فضاهاي تخريب گسترش شهر نه تنها باعث
 يك شدن قطبي و فضايي ساختار در انسجام عدم شهرنشيني باعث شتابان رشد .مينمايد خارج

 و ساختماني شهر،تراكم در كاربريها چيدمان نحوه تغييرات اين .است شده شهري كانون چند يا
 با ساختار متفاوت شهري در نتيجه الگوهاي. شودحمل و نقل را شامل مي شبكه جمعيتي،

پس از  ).Rodrigue et al,2009( يدآن بوجود ميآسيستم حمل و نقلي مرتبط با  و فضايي
هاي صورت پراكنش شهري بوده و پيامدالگوي رشد شهري بهترين جنگ جهاني دوم عمده

بروز اين نارساييها سبب گشته است تا كشورها توسعه . دنبال داشته استناگوار زيادي را به
در انطباق با پاردايم توسعه پايدار در جستجوي الگوي پايدارتر شهر باشند و 1970يافته از دهه 

ز برگزاري كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه درسال بعد ا .الگوي فشرده را مطرح كردند
به منظور اعمال مديريت بر رشد  ريودوژانيرو،1992و همچنين گنگره توسعه پايدار1987
هاي مختلفي همچون رشد هوشمند،پايداري، نوشهرسازي، شهر فشرده و نظاير نظريه شهري،

هاي ارائه شده ،راهبردهاي عملي به ريهدر تمامي نظ. وارد شدند ريزياينها در دستور كار برنامه
شده  شهرها نيز ارائه كالبدي- هاي منفي ذكر شده در گسترش فضاييمنظور مقابله با جنبه

دگرگوني كالبد  در ايران دولت پهلوي در برخورد با شهر، ).Frenkel&Ashkenazi,2007( است
ولين بار در تاريخ شهر گرايي و شهر شهر را در دستور كار قرار داد بنابر اين در اين دوره براي ا

شود كه چهره و سازمان شهر را نه بر مبناي تفكر و تحول دروني دولت بران مي نشيني كشور،
درباره تبين الگوي ) 157- 155:1387حبيبي،( بلكه بر انديشه و تغييري بروني دگرگون سازد

ترين انها اشاره به مهمكالبدي مطالعات مختلفي انجام شده است كه در زير - گسترش فضايي
الگو سازي رشد «در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان  ):1384( زادهعباس: شودمي

پس از بررسي  »نمونه موردي شهر مشهد: هاي شهري در راستاي توسعه پايداركالبدي بافت
نتيجه فشردگي شهر سيدني استراليا  /رشد كالبدي مشهد و مقايسه مشهد با درجه پراكنش

 ).1384عباس زاده،( باشدگيرد كه فرم امروزي شهر مشهد به صورت پراكنش افقي ميمي
فضايي  –تحليلي بر اگوي گسترش كالبدي«ان اي با عنودر مقاله ):1388(ابراهيم زاده و رفيعي 

» شهر مرودشت با استفاده از مدل انتروپي شانون و هلدرن و ارائه ارائه گسترش مطلوب اتي ان
به صورت فشرده رشد كرده است و بعد 1375اند كه شهر مرودشت تا سال اين نتيجه رسيده به

متمركز به  - شده است و در نهايت الگوي قطاعي) اسپرال(از ان دچار رشد بد قواره شهري 
). 1388زاده و رفيعي،ابراهيم( اندعنوان الگوي مطلوب رشد شهري مرودشت پيشنهاد كرده

رشد  تحليلي بر عوامل خزش شهري و« اي با عنواندر مقاله)1391( كارانحميدرضا وارثي وهم
 به اين نتيجه رسيدند كه رشد و» فيزيكي شهر گناباد با با استفاده از مدل انتروپي و هلدرن

 توسعه فيزيكي گناباد منجر به پديده پراكنش افقي دراين شهر شده است
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 روش تحقيق

از اطالعات ارائه شده در .توصيفي تحليلي است هش،روش اصلي مورد استفاده دراين پژو
ها واطالعات موجود در سازمان هاي مختلف و در مرحله بعد از داده اي،مدارك كتابخانه

تحليل و شناخت روند الگوي توسعه  جهت تجزيه و ،هاي جامع و تفصيلي سقزهاي طرحگزارش
استفاده  )1335- 1390(دوره  6هاي جمعيتي مركز امارايران در طول شهر، و همچنين از داده

هاي كمي مانند انتروپي براي شناخت الگوي رشد كالبدي شهر از روش ها و از مدل .شده است
شانون، ضريب جيني، ضريب موران، انتروپي هلدرن وتحليل تراكم شهر در يك دهه و به منظور 

استفاده گرديده  Arc Gisوسعه فضايي شهر،از نرم افزار نشان دادن نقشه هاي مراحل رشد و ت
  .است

  
  محدوده وقلمرو پژوهش

سقزكه مركزيت شهرستان مربوطه ازاستان كردستان را برعهده دارد درقسمت شمال  شهر
كيلومتري اين شهر و درمختصات  190 به فاصله حدود و) مركزاستان( غربي شهرسنندج

دقيقه عرض شمالي با متوسط 15 درجه و 36 طول شرقي ودردقيقه  16 درجه و 46 جغرافيايي
كشورمحسوب شده واحي كوهستاني ن جزء درصد 4 مترازسطح درياوشيب متوسط 1496ارتفاع 

ر نف208425برابر با  ،1385جمعيت اين شهرستان بر طبق سرشماري سال ). 1شكل شماره(
ستاني واقع شده است از شهر سقز در منطقه كوه .استنفرسهم شهر سقز 133331بوده كه 

از شرق و  شمال و شمال غرب به استان اذربايجان غربي، از جنوب غرب به شهرستان بانه،
نقش ( شودمحدود مي ندره و ازجنوب به شهرستان مريوانجنوب شرقي به شهرستان ديوا

 واسطه عواملي گوناگون طي چند سال اخير دچار تغيير وشهر سقز به ).27:1386پيراوش،
كالبدي شده است به صورتي كه شهر با يك روند شتابان رو به رشد همراه  –والت فضاييتح

     .بوده است
 موقعيت محدوده مورد مطالعه در سطح كشور، استان و شهرستان -1شكل

  
  )47،1385نقش پيراوش:(ماخذ
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  هايافتهبحث و 
  كالبدي شهر سقز -تحليل وضعيت فضايي

 شاهد را ها رشدي لجام گسيختهشتابان و در برخي برهه رشد اخير هايدهه در شهرسقز
 .قابل مالحظه است وسعت لحاظ از هم و تيجمع لحاظ از هم رشد اين كه ايگونه به بوده،

 در نفر 133349 به 1335سال در نفر 12729 از شهر اين جمعيت دهد،مي نشان هابررسي
 يبازه اين در يعني. است رسيده هكتار8/1474 به هكتار 7/33از نيز آن وسعت و 1390سال

،ميانگين نرخ 1335- 90 دوره طي .برابر شده است 44جمعيت ده برابر و وسعت تقريبا  زماني
جدول ( درصد بوده است 8/4نرخ رشد جمعيت درصد و ميانگين  3/8د مساحت شهر رش

 هايهمشخّص ترينمهم از پيشي گرفتن نرخ رشد مساحت از نرخ رشد جمعيت، يكي). 1شماره
  .است پراكنده فرم

  
 1335-1390تحوالت مربوط به نرخ رشد شهر سقز طي سالهاي  -1جدول 

  1335-1390  1375-1390  1365-1375  1355-1365  1345-1355  1335-1345  سال

  8/4  3/1  5/3  2/10  6/5  4/3  نرخ رشد جمعيت

نرخ رشد تراكم 
  - 6/2  3/1  3/3  2  -9/11  -8/7  ناخالص

  38/8  5/1 2/0  1/8  9/19  2/12  نرخ رشد مساحت

  1/3  -3/1  -2/3  -9/1  5/13  4/8  نرخ رشد سرانه

 1335-90مسكن و نفوس عمومي سرشماري براساس شده نگارنگان انجام محاسبات :منبع

  

 
  1390تا  1335شده نگارنگان انجام محاسبات :منبع
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   است كه مصادف با  )2/10(برابر با 1365-55باالترين نرخ رشد جمعيت در دوره 
باال تراز 1375- 65هاي شديد روستايي است همچنين نرخ رشد تراكم ناخالص در دوره مهاجرت

هاي ديگر است اين دوره همراه با فشرده سازي است طوري كه تراكم نسبت به دهه قبل دوره
ا به بيشترين رقم ر1335- 45نرخ رشد مساحت در دهه  . .افزايش داشته است 3/1،  1365- 55

درصدي نسبت به دهه پيش بدون هيچ گونه برنامه و  7خود اختصاص داده كه اين گسترش 
رسد كه حد خود مي)2/0(ترين به پايين1365- 75طرحي بوده است در حالي اين رقم در دوره 

توان اين امر را به سبب وجود تصويب طرح جامع و جلوگيري از گسترس بي رويه شهر در مي
داراي  )5/13(با رقم 1345- 55نرخ رشد سرانه نيز در دوره . ناشي از آن دانستنتيجه قوانيين 

هاي بعدي بيشترين سطح سرانه است كه با نرخ رشد مساحت كامال هم سو مي باشد و در دوره
مساحت شهر در اين  ست كه با توجه به پايين بودن رشداين نرخ رشد سير نزولي طي كرده ا

 در مجموع بررسي. معيت شهر نرخ رشد سرانه نيز پايين آمده استدوران و از سويي افزايش ج
 با شهر يتوسعه كه دهدمي نشان  1390تا  1335هايسال درميان شهر كالبدي توسعه روند
كه  1355 - 75ي به جز دو دهه شهر كالبدي توسعه و نبوده هماهنگ جمعيت افزايش و رشد

جدول .گرفته است پيشي شهر جمعيت رشد برهمزمان با اوج مهاجرتهاي روستا شهري است 
 فضايي ساختار كه دهدمي نشان 1335- 1390 گسترش شهر سقز و پيامدهاي آن در دوره) 2(

 .است گذاشته سر پشت را مختلفي مراحل خود ي توسعه و رشد فرايند در شهر كالبدي

  
  )1335- 1390(گسترش شهر سقز و پيامدهاي آن در دوره  -2جدول

سالهاي 
  گسترش

در  شهر مساحت
  رويداه هاي مهم  جهات توسعه  )هكتار( دوره پايان

  جنوب غربي  2/106  1345-1335
احداث كارخانه توتون چيق سازي دربخش شمالي 

تبريزاز شمال  -،گسترش شبكه ارتباطي سنندج)1339(سقز
  پادگان هاي نظامي در جنوب غربي شهر شرقي محدوه،

  شرق رودخانه  650  1355-1345
احداث واحدهاي صنعتي در شرق شهر و احداث پل ارتباطي 
بر رودخانه چم سقز،گسترش تبادالت بين بخش اصلي شهر 

  در غرب رودخانه به سمت شرق

غرب،شرق و   4/1418  1365-1355
  شمال غرب

تپه "مهاجرت هاي روستايي، شكل گيري زور ابادهايي مانند 
  "شريف اباد" "سنگبران"،"ماالن

تصويب اولين طرح جامع،پيروي از مقررات جديد شهرسازي   جنوب  1/1453  1375-1365
  در احداث شهركها

  شرق و جنوب  8/1474  1390-1375
تصويب اولين طرح تفصيلي،تجديد نظر طرح جامع،شكل 
گيري منازل مسكوني بر روي جاده كنار گذري دربخش 

،گرايش به سكونت در جنوب )بهارستان(شرقي محدوده 
  )نشگاه وشريف ابادشهرك دا(شهر

  مطالعات نگارندگان :مأخذ
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تاكنون نشان از توسعه فيزيكي ناموزون و بدون 1335روند توسعه فيزيكي شهر سقز از سال 
مطالعات نشان مي دهد كه طي دوره . توجه به معيارهاي شهرسازي و زيست محيطي دارد

صورت شعاعي و در سالهاي بعد الگوي توسعه شهري به تبع از شبكه ارتباطي به1355تا 1365
دليل وجود موانع طبيعي در ضلع غربي شهر به تدريج از حالت شعاعي به شكل توسعه شهري به

فشرده تبديل شده واحداث پل بر روي شاخه اصلي چم سقز زمينه توسعه شهر را به طرف ضلع 
لت شعاعي حا1335- 45توسعه شهر طي دروه زماني  .شرقي اين رودخانه فراهم ساخته است

شهر سقز در فرايند توسعه تا  درطول شبكه هاي ارتباطي تحقق يافته، داشته و عموماً
به سمت شرق و جنوب  به رشد كالبدي خود در پيرامون هسته قديمي و عمدتاً 1345سال

هكتار و تراكم ناخالص 106معادل  1345مساحت محدوده شهر در سال . غرب ادامه داده است
 درصدي ان نسبت به سال 5/44نفر درهكتار است ونشان دهنده كاهش 168مسكوني 

  .اين مساله نشان دهنده پراكندگي و عدم فشردگي بافت شهر دراين دوره است. باشدمي1335
  

 1335- 1390وند توسعه شهر سقز طي دوره ر - 3شكل

 
 1392نگارندگان،: منبع

  
وجود پل ارتباطي برروي رودخانه چم سقزباعث ايجاد تبادالت بين  1355- 1345 دردوره

ن شده و در نتيجه اين تبادالت كم كم آبخش اصلي شهر در غرب رودخانه با بخش شرقي 
 "يلوس"از جمله محالت  .رفتندن محالت مختلف شكل گآبه تبع  واحدهاي مسكوني و

رخ دراي بيشترين ن1355- 1365در دهه . گيرددر اين دوره شكل مي "نصيري"و  "سعدي"
    شهر با رشد كالبدي و جمعيتي  1355- 1365 دوره دراين. درصد بوده است2/10رشد 
طور طبيعي و هم در نتيجه غاز كرده است  افزايش جمعيت شهري هم بهآاي را زدهشتاب

 مهاجرت گسترده روستاييان صورت گرفته همچنين با گسترش فيزيكي كالبدي شهر در 
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 17/47در اين دوره  تراكم ناخالص  .مواجه است "شمال غربي"و  "شرق"و  "غرب"هاي جهت
اين كاهش نشان دهنده . كه نسبت به دوره قبل داراي كاهش است باشد،نفر در هكتار مي

در  .در داخل محدوده شهر است "اراضي غير فعال"رش و توسعه بي رويه شهر و وجود تگس
هاي با تهيه طرح جامع شهري مصادف است توسعه شهري ناشي از فعاليت1365- 1375دوره 

توسعه اتي شهر در سمت جنوب  .اي است كه در طرح جامع پيش بيني شده استبرنامه ريزانه
و  .شمال به شهرك دخانيات جهت افق طرح براورده شده است در قالب شهرك دانشگاه و در

 /93شود سرانه ناخالص را شامل مي1365هكتار به انظمام سال  7/1011مساحتي حدود 
متر مربع پيشنهاد  9/59 نفر در هكتار محاسبه نموده و سرانه كل كاربري ها شهري را125

  .كرده است
  

  1335- 1390سقز طي سالهاي  تغييرات رشد جمعيت ومساحت شهر).3(جدول 
  1390  1375  1365  1355  1345  1335  سال

  133349  115394  81351  30661 17834 12729 جمعيت
  8/1474  1/1453  4/1418  650 2/106 7/33 )هكتار(مساحت

  60/110  93/125  36/174  00/212 55/59 45/26 سرانه ناخالص
  42/90  41/79  35/57  17/47 93/167 1/378 تراكم ناخالص

  شهر سقز ومحاسبات نگارندگان1335- 1390سرشماري نفوس و مسكن: منبع
  

شهرك دانشگاه و شريف ( و جنوب )بهارستان( توسعه متوجه شرق1375- 1390در دوره 
هكتاركه نسبت به محدوده طرح تفصيلي 8/1474مساحت محدوده طرح جامع  .است )اباد

دهنده كاربري اراضي وضع موجود شهر نشانمطالعات  .دهدهكتاري را نشان مي 21افزايش 
در اين دوره اراضي قسمت جنوب و جنوب شرقي  .مغايرت توسعه شهر با طرح تفصيلي است

سيماي شهر  طور نامنظم و پراكنده،شهر توسط مالكين و احداث ساختمانهاي مسكوني به
 .ازصورت قبلي خود خارج شده و شكل گسترده و نامنظمي به خود ميگيرد

  
  مقايسه مساحت مطلوب و موجود شهر - 4كلش

  
  1392نگارندگان،:منبع 
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و رشد تاريخي ) SUG(هاي رشد ويژه با استناد به شواهد موجود توسعه شهر در چار چوب
)HU( نتايج نشان داد ارزش  .صورت تركيبي از رشد با برنامه و رشد اسپرال محاسبه شدبه

مركزشهر،از عوامل چگونگي رشد با برنامه شهر سقز ، قيمت زمين در اي، شيبهاي حاشيهزمين
   .تحليل عوامل موثر بر پراكندگي شهري ارائه شده است )5(در شكل. باشدمي

  
  SLEUTHرشد تاريخي و ويژه شهر سقز بر اساس مدل ).5(شكل

  
  1392نگارندگان،:منبع 

  
 حدود در ترتيب به 1335سال در جمعيت تراكم و سرانه ميزان 3بر اساس جدول شماره 

 هكتار 73حدود 1345دهه تا بعدي دوره در .است بوده هكتار در نفر 1/378 و مربع متر 45/26
 در .است شده اضافه شهر جمعيت به )درصد11/40( نفر 5105 تعداد و مساحت به )درصد215(

رشد  به نسبت شهري فضاي و نبوده هماهنگ جمعيت رشد با شهري مساحت دوره رشد اين
 اين برابرافزايش يافته،3مساحت شهر تا حدود  .است يافته گسترش زيادي حد تا جمعيت،
در  .حتي دوبرابر هم نشده است)1345- 1335(شهر سقز در اين دهه  جمعيت كه است درحالي
 .است بوده قبل دهه همانند جمعيت افزايش و شهري گسترش روند نيز 1355 تا 1345 سالهاي
برابر شده است در حالي كه افزايش  5 حدود 1345 به نسبت 1355 سال در شهر مساحت يعني

طي  1355تا 1335 سال از شهر مساحت و جمعيت عبارتيبه. برابربوده است5/1 جمعيت تقريباً
 رشد بين تعادل عدم كننده بيان فوق آمار. برابر شده است  19و  5/2ساله به ترتيب 30دوره 
 گسترش و گشته شهري دامنه گسترش امرموجباين .است شهرسقز در جمعيت رشد و شهري
جمعيت  مساحت و1365اما در دوره .است گرفته شهر پيشي جمعيت رشد بر شهر فيزيكي
   .كنندروندي هماهنگ را طي مي تقريباً

در . برابر شده است 65/2و 18/2ترتيب  به 1355 دهه به نسبت شهر جمعيت و مساحت
 امكانات وبهبود جمعيت طبيعي رشد شهري، -روستا مهاجرتهاي گيري شكل دليل به1365دوره 

1372 1382 1385 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 avg Stdv

رشد تاريخي 10 13 15 20 24 28 32 38 44 50 27.4 12.85

رشد ويژه 15 18 21 28 35 38 41 45 55 100 39.6 23.44
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 روند ساز و ساخت هاي كنترلي برنامه و سياستها اتخاذ و قبل هايدهه به نسبت جمعيت جذب
پيشي ) برابر39/1(بر رشد مساحت شهري ) برابر63/1(1390 تا 1365 دهه  در جمعيت افزيش

 سال تا 1335 سال از معيتنسبت رشد ج به شهرسقز وگسترش رشد مجموع در.گرفته است
 به است، نشده ديده روال اين در تناسب نظمي هيچ و داشته قرار بااليي خيلي حد تقريباً 1390
برابر و رشد گسترش شهر 10، 1335نسبت به سال  1390 سال در شهرسقز جمعيت كه طوري

  .برابر شده است44
  1388- 95روند تحول جمعيت شهر سقز - 6شكل 

  
 1395و پيش بيني نگارندگان براي سال  مسكن و نفوس عمومي سرشماري :منبع

  
  1365 سال در شهرسقز گانه 6نواحي  هايويژگي – 4 جدول

  تراكم ناخالص مسكوني  تعداد واحد مسكوني  تعداد خانوار تعداد جمعيت )هكتار(مساحت نواحي
1 94 4655 950  826  50  
2 25/105 19520 3904  3395  185  
3 246 26070 4870  4509  106  
4 5/86 10061 1832  1830  116  
5 254 14860 2553  2499  58  
6 5/120 5233 1027  960  43  

  89  14019  15136 80400 907 شهر سقز
  شده نگارندگان انجام محاسبات و شهر سقز 1365 مسكن و نفوس سرشماري:منبع

  
  1390 سال در شهرسقز گانه 6نواحي  هاي ويژگي- 5 جدول

تعداد   تعداد جمعيت  )هكتار(مساحت  نواحي
  خانوار

تعداد واحد 
  تراكم ناخالص مسكوني  مسكوني

1 194 14668 2745  3338  75  
2 13/182 26127 5322  4979  143  
3 72/367 45400 9988  8805  123  
4 25/173 13928 2915  2500  80  
5 88/210 20484 4179  3354  97  
6 19/261 12394 2621  2357  47  
  90  24963  28362 133000 17/1390 سقزشهر

  شده نگارندگان انجام محاسبات و شهر سقز 1390 مسكن و نفوس سرشماري: منبع

افزايش جمعيت رشد طبيعي جمعيت رشد ناشي از مهاجرت

1383‐1388 25860 16610 9250

1388‐1395 35100 19970 15130
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  شهر رشدكالبدي الگوي شناخت هاي روش
هاي كمي ضروري بندي الگوهاي رشد استفاده از روشبراي شناخت، تجزيه،تحليل و طبقه

. به همين منظور روش ها و مدلهاي مختلفي توسط پژوهشگران اين رشته ارائه شده است. است
 هلدرن، همچون مختلفي هايمدل شهر، كالبدي گسترش گيري اندازه و فرم تحليل منظور به

هاي انتروپي متعادل از مدل توزيع درجه در اين مقاله براي نشان دادن دارد وجود غيره و موران
 سهم دادن براي نشان نيز انتها در موران و  ضريب با نيز تجمع درجه جيني ، و ضريبشانون و 

  .است شده استفاده هلدرن مدل از پراكنش افقي و جمعيت رشد از شهر رشد

  
  مدل آنتروپي شانون

 .شودي رشد بي قواره شهري استفاده مياين مدل براي تجزيه وتحليل مقدار پديده از
 :شرح زيراست ساختاركلّي مدل به

H  آنتروپي شانون مقدار 	منطقه ) تراكم كلي مسكوني(نسبت مساحت ساخته شده   i  به
آنتروپي شانون  ارزش مقدار. مجموع مناطق است n كل مساحت ساخته شده مجموع مناطق و

است؛ در ) فشرده( كه در ان مقدار صفر بيانگرتوسعه فيزيكي خيلي متراكم است، Ln)n( صفر از
واقع، زماني كه ارزش  در .بيانگر توسعه فيزيكي پراكنده شهري است n(Ln(كه مقدار  حالي

 .اتفاق افتاده است )اسپرال( بي قواره شهري بيشتر باشد، رشد Ln)n( آنتروپي از مقدار
 ).129- 130: 1385موسوي  و نياحكمت(

  
  1365ي سقز در سالگانه شهر6محاسبه ارزش انتروپي نواحي  - 6جدول 

)(Lnمساحت)H(  ناحيه  
-0/2365 -2/253 0/105  94  1  
-0/2498 -2/154 0/116  105/25  2  
-0/3536 -1/305 0/271  246  3  
-0/2235 -2/353 0/095  86/5  4  
-0/3561 -1/272 0/280  254  5  
-0/2682 -2/017 0/133  120/5  6  
  كل  907 1/6877-

  1365H: 1/6877      1392محاسبات نگارندگان،: منبع
 

  1390گانه شهري سقز در سال 6محاسبه ارزش انتروپي نواحي  - 7جدول

  H: 1390                    1/7527         1392ات نگارندگان،محاسب: منبع

)(Lnمساحت)H(  ناحيه  
-0/2752 -1/996 0/140  195  1  
-0/2682 -2/017 0/133  182/13  2  
-0/3519 -1/328 0/265  367/72  3  
-0/2587 -2/087 0/124  173/25  4  
-0/2853 -1/890 0/151  210/88  5  
-0/3134 -1/676 0/187  261/19  6  
  كل  1390/17 1/7527-
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 بين مقداري ارزش كه شانون، آنتروپي مدل به توجه با كه دهدمي نشان 7 و 6 هايجدول
 از مقاله، گانه شهر سقز دراين 6ناحيه اسپرال رشد نسبت بررسي به توجه با و است يك تا صفر

) 129- 130: 1385وموسوي  نيا حكمت .ك .ن( فرمول طبق آنتروپي براي حد نهايي كه آنجايي
 1365 سال در شهرسقز آنتروپي مقدار اينكه به توجه با لذا است، محاسبه شده 2879/1معادل 
، نشان دهنده )2879/1(به مقدارحداكثر  آنتروپي مقدار بودن نزديكبوده است  6877/1برابر با 

در عين حال،با توجه به اينكه مقدار انتروپي  .است شهر فيزيكي گسترش) اسپرال(رشد پراكنده 
دهد كه طي ن امر نشان مياي محاسبه شده است، 7527/1برابر با  ،1390براي در سال 

 .تر و غير متراكم گرديده استباز هم پراكنده ،گسترش فيزيكي شهر ،سال اخير20

 
 جيني ضريب

 نواحي مختلف در اشتغال و جمعيت نابرابر توزيع گيرياندازه براي شاخصي جيني ضريب
به  )1به نزديك( باالتر جيني هايدارد ضريب 1و 0بين  اي دامنه نيز ضريب اين .است شهر يك
 توزيع(باالست  كمتري نواحي در حد زيادي تا اشتغال و جمعيت تراكم كه است معني اين

 صورت به درشهر اشتغال يا كه جمعيت است معني اين به 0 به نزديك جيني و ضريب )نامتعادل
  :مي گردد محاسبه زير صورت به جيني ضريب .است توزيع شده ايعادالنه

  

Gini= 0.5∑ │xi yi│ 
  

 در اشتغال يا جمعيت نسبت yiو iنسبت زمين در ناحيه xi  تعداد نواحي،N  رابطه اين در
 فيزيكي گسترش نوع و جمعيت پراكنش سنجش در). 11:1391پوراحمدوديگران،.(است i ناحيه
و  زمين نسبت احتساب با دوره دو براي آمده دست به اعداد جيني، ضريب از استفاده با شهر

 افزايش به توجه است با0/05 و0/0008 ترتيب  به 1390 و 1365 هايسال براي جمعيت،
 جمعيت متعادل نا بيانگر توزيع ، يك طرف به عدد كردن ميل و دوره، دو درصدي بين 0/0492

  .است زمان طي در شهر
  

  ضريب موران
.                  رودمي كاربه پراكنش تجمع وفشردگي از ميزان سنجش براي ضريب اين

(Tsai, 2005:146) بين موران ضريب. سازد متمايز پراكندگي از را تمركز تواندمي موران ضريب 
 مقدار است قطبي تك الگوي يا متمركز كامالً الگوي 1+ مقدار .شود مي محاسبه 1+ تا 1- مقادير

 )شطرنجي(توسعه  پراكنده الگوي بيانگر 1-مقدار  و قطبي چند يا تصادفي تجمع الگوي بيانگر 0
 تريپايين مقدار وهرچه زياد تجمع بيانگر باشد داشته باالتري مقدار اين ضريب چههر. است
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لي وانگ، ( شودمي محاسبه صورت اين به موران.است بيشتر پراكنش شهري بيانگر باشد، داشته
120:1381.( 

∑ ∑

∑ ∑
 Moran=  

 
 قالب در سقز، شهر رشد الگوي مختلف پارامترهاي براي موران ضرايب محاسبات نتايج
ضريب موران در مورد خود همبستگي فضايي در سطح . نقشه ارائه شده است و گرافيك جدول،

 دهد كه از الگويباشد كه اين نشان مي مي -065/0برابر  1390محالت شهر سقز در سال
ضريب  .صفر نشان دهنده پراكنش شهري استكند و نزديكي آن به مقدار تصادفي پيروي مي

دهد كه در اين را نشان مي 0/ 17موران در مورد توزيع مساحت در محالت شهر سقز مقدار 
تر از نكته قابل توجه اين است كه توزيع جمعيت پراكنده. مورد نيز شاهد الگوي تصادفي هستيم

دهد كه جمعيت شهر سقز از الگوي قطبي و باشد و اين نشان ميشهر سقز مي مساحت محالت
 . خوشه فاصله دارد و به صورت پراكنده پخش شده است

  

  
  1390ضريب موران مساحت محالت شهر سقز در سال               1390موران جمعيت شهر سقز در سال ضريب 
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  1390محالت شهر سقز در سال توزيع فضايي مساحت و جمعيت در سطح  - 7شكل

  محاسبات نگارندگان           و)1390(نقشه پايه شهر سقز: منبع
  

 هلدرن مدل

 توانمي روش اين از استفاده با .است شهري رشد ميزان نمودن مشخّص براي مدل اين
 افقي گسترش از ناشي مقدار چه و جمعيت رشد از ناشي شهر ازرشد مقدار چه نمود مشخّص

    ).131 :1385حكمت نيا،موسوي ( است شهر
  

Ln(
	جمعيت	پايان	دوره
	جمعيت	اغاز	دوره )+Ln(

	سرانه	ناخالص	پايان	دوره
	سرانه	ناخالص	اغاز	دوره )=Ln(

	وسعت	شهر	در	پايان	دوره
	وسعت	شهر	در	اغاز	دوره )             

  Ln(
	 		

)+Ln(
. 	
. 	

)=Ln(
. 	
. 	

) = 0.62 + 0.38 = 1  
 

 1390تا  1335دهد كه تحوالت كالبدي شهر سقز از سال نتايج مدل هلدرن نشان مي
ناشي از  38/0بوده و  62/0بيشتر تحت تاثير روند رشد جمعيت بوده كه مقدار آن برابر 

 ناخالص سرانه افزايش و جمعيت ناخالص تراكم كاهش آن نتيجه كه. پراكنش شهري بوده است
 .است بوده شهرسقز) اسپرال(بدقوارة  افقي گسترش نها يتاً و شهري زمين

 
  نتيجه گيري

 شده ارائه طرّاحان و ريزانبرنامه توسط مختلفي هاي فرم شهرنشيني، مختلف هايدوره در
 مباحث طرح ، بااندبوده شهرنشيني مشكالت و مسائل از برخي حلّ مدعي كدام كه هر است

 منفي هايازخصوصيت اي مجموعه شهري پراكنش الگوي كه شد مشخّص پايدار شهر به مربوط
 شمار به پايدار شهر تحقّق در جدي مانع ايران، مانند كشورهايي در ويژه به و داشته پي در را

ريزان بر در راستاي كاهش اثار منفي الگوي پراكنش رود اين امر باعث شد تا برنامهمي
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در ميان صاحب نظران و مديران شهري  الگوها،ازميان اين . كنندبرالگوهاي پايدار تاكيد مي
 مشخّص پژوهش اين در شده انجام هايبررسي طبق. اجماع بيشتري بر فرم فشرده وجود دارد

و در سالهاي بعد  الگوي شعاعي بودهتأثير  تحت 1335- 1365هاي دهه سقز در شهر شد،
توسعه شهري به دليل وجود موانع طبيعي در ضلع غربي شهر به تدريج از حالت شعاعي به 

سقز  شهري يتوسعه الگوي كه است آن بيانگر تحليلي هاينقشه .است شكل فشرده تبديل شده
 فرن 90استان با  تراكمترين شهرهاي پر عنوان يكي از شهرسقزبه .است فشرده شهري الگوي يك
 فيزيكي گسترش الگوي و روند .است برخوردار تريبهينه باالترو شرايط ظرفيت )1385(هكتار در

 .گرفت قرار تحليل و بررسي مورد مرتبط مدلهاي استفاده از با و مختلف هاي دوره در شهرسقز
 گسترش)اسپرال( پراكنده روي نشانگر 1390و 1365 سال سقزدر شهر شانون آنتروپي مقدار

است نتايج همين مدل نشان 7527/1و 6877/1نتايج ان به ترتيب  مي باشدكه شهر فيزيكي
 سنجش تر و غير متراكم گرديده است درميدهد كه گسترش فيزيكي شهر سقز،باز هم پراكنده

 آمده دست به اعداد ، جيني ضريب از استفاده با شهر فيزيكي گسترش نوع و جمعيت پراكنش
 ترتيب  به 1390 و 1365 هاي سال براي و جمعيت، زمين نسبت احتساب با دوره دو براي

 به عدد كردن ميل و دوره، دو درصدي بين 0492/0 افزايش به توجه است؛ با  05/0و  0008/0
 تمركز تواندمي موران ضريب .است زمان طي در شهر جمعيت متعادل نا بيانگر توزيع يك، طرف

ضريب موران در مورد خود همبستگي فضايي در سطح محالت شهر  متمايزسازد پراكندگي از را
دهد كه از الگوي تصادفي پيروي باشد كه اين نشان ميمي - 065/0برابر  1390سقز در سال 

 متناسب بررسي ، در كند و نزديكي آن به مقدار صفر نشان دهنده پراكنش شهري استمي
نتايج  هلدرن مدل از استفاده با )1335- 1390(دهه  طي در جمعيت با شهر گسترش اندازة بودن

بيشتر تحت تاثير  1390تا  1335دهد كه تحوالت كالبدي شهر سقز از سال مدل نشان مي
ناشي از پراكنده روي شهري بوده  38/0بوده و  62/0روند رشد جمعيت بوده كه مقدار آن برابر 

 اين به و داده قرار بررسي مورد مختلف هايدهه در را نسبتها اين چگونگي حال عين در است
 و رشد مجموع است در1335- 1355دهه  به مربوط تناسب بيشتر عدم اين كه رسيديم نتيجه

 بااليي خيلي حد تقريباً 1390 سال تا 1335 سال از جمعيت رشد نسبت به شهر سقز گسترش
 در شهرسقز جمعيت كه طوري است، به نشده ديده روال اين در تناسب نظمي هيچ و داشته قرار
 .برابر شده است 44برابر و رشد گسترش شهر 10، 1335نسبت به سال  1390 سال

 
  پيشنهادها

     نمايد مي كمك شهر سقز رويه بي فيزيكي گسترش از جلوگيري به كه هاييپيشنهاد از
 هاي مختلفتوزيع متناسب و متعادل جمعيت و تراكم در بخش شهر، توان به توسعه درونيمي
 هاي مربوطه،بيني شده توسط سازمانهدايت منطقي گسترش شهري در مناطق پيش ،شهر
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 براي روستاها در رفاهي امكانات كردن باالخره فراهم و ساز در حريم شهر نظارت بر ساخت و

  .كرد شهراشاره به روستائيان مهاجرت از جلوگيري
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