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  مقدمه

 که (است افتنیشتاب حال در ای) است افتهی شتاب ینیشهرنش ایدن نقاط از یاریبس در هامروز ،یجهان اقتصاد از ریتأث با

 .یو) دارد رسروکا ندهیآ یدهشکل با        ضرورتا  ،یشهر یزیربرنامه (.24 :2004 ،کوهن) دهدیم رییتغ را نیزم ةچهر ،واقعدر

 یها چالش نیترمهم از یکی به و افتهی شیافزا  ،ندهیآ و یدگیچیپ موضوع دو هر در یشهر رشد تیریمد .(1 :2004 ،وارد

 در یانسان یها سکونتگاه در تحول و بشر یزندگ در هایدگرگون با همزمان (.24 :2004 ،کوهن) است شده لیتبد 21 قرن

 .شد یشهر یزیربرنامه در یدیجد کردیرو مندازین ،یانسان یها سکونتگاه تیریدم و شهرها ،یالدیم 18 و 17 نوقر

 مفهوم در یشهر یزیربرنامه به ش،یپ سال 50تا    با یتقر .افتی ظهور شهرها در رییتغ تیریمد هدف با یشهر یزیر برنامه

 ساختار و هاساختمان شامل ر،شه شکل یطراح و طرح چون یمیمفاه که امعننیبد .شد توجه یعیوس طوربه ،آن یکیزیف

 یخوببه ،زمان آن در یشهر زانیربرنامه .بود داده یجا خود در را ونقلحمل خطوط گرید و هاجاده چون ییفضاها و یکیزیف

 ،لیدلنیهمبه. دارند یمتفاوت یها یکاربر و مختلف یها تیفعال مراکز ،خود یبرا یشهر ینواح و فضاها که دانستندیم

 شیافزا با (.903 :2010،سنیهوتچ) شدیم قلمداد یشهر یاراض یکاربر یزیربرنامه یمعنا به یشهر یزیربرنامه یگاه

 دچار شهر یکالبد و یطیمح ستیز ،یاقتصاد ،یاجتماع جوانب همة شهرها، به انییروستا روزافزون هجوم و یشهر تیجمع

 و یکالبد یهارییتغ .شد لیتبد تناقض از سرشار و ایپو یطیمح به ،رییتغ بدون و ستایا حالت از شهر و شد یدیشد یدگرگون

 بوده ینیشهرنش یها امدیپ نیترمهم از ،شهر رامونیپ یاراض یها یکاربر در هم و یدرون یها بافت در هم ،شهر ییفضا

 رشد دنبالبه ،حالنیا با .ندکردیم یزندگ توسعه درحال یها کشور یها شهر در نفر ونیلیم 257 حدود ،1950 سال در .است

 نفر ونیلیم 1228 مرز به 1985 سال در کشورها نیا یشهر تیجمع ،یشهر -روستا مهاجرت موج ژهیوبه و تیجمع یعیطب

 یکیزیف شتابان توسعة هاآن از یکی که است شده یمتعدد یهامشکل و مسائل شیافزا سبب مسئله، نیا. دیرس (برابر پنج)

 فضای و شهر ةمحدود ،آن در که است مداوم و پویا یندیافر شهر، فیزیکی ةتوسع .(97: 1386 ،محمدزاده) شهرهاست

 و فضا باشد، برنامهبی و سریع روند این اگر و یابدمی افزایش کیفی و کمی حیث از افقی و عمودی یهاجهت در آن کالبدی

 یهاجهت ةنیبه یابی مکان و یزیربرنامه ،لیدلنیهمبه .(60 :1389 ،یغفار) ساخت خواهد مواجه مشکل با را شهر کالبد

 یاجتماع -یاقتصاد ابعاد ةهم به توجه ،راستا نیا در .است مهم اریبس یشهر ةندیآ رشد یبرا شهر یکالبد -ییفضا ةتوسع

 یتکنولوژ مداوم رشد ر،یاخ ةده دو در .رسدیم نظربه یضرور ،یشهر رشد یهاجهت یابی مکان در یطیمح ستیز و

 اطالعات نیا لیتحل و شدهیگردآور اطالعات ةمجموع از کامل ةاستفاد ریمس در را زانیربرنامه و دانانیجغراف ،یرساناطالع

 که (36: 1385 ،یهشکو) است (GIS) ییایجغراف اطالعات ستمیس ،یرساناطالع یتکنولوژ یها ابزار از یکی .است داده قرار

 ةتوسع ةنیبه یهاجهت ینیبشیپ در مختلف جوانب بیترک یبرا ابزارها نیترمهم از ،ییگراجانبهمهه تیقابل نشتدا لیدلبه

 .است برخوردار یاریبس تیاهم از ،یشهر

 شهر نیسوم ،رتبه نظر از که ددار نفر 150،703 با برابر یتیجمع ،1385 آبان یسراسر یسرشمار براساس بوکان شهر

 داشته یتوجه انیشا یهارییتغ ،یکالبد و یتیجمع نظر از ،گذشته ةده چند در شهر نیا .است یغرب جانیآذربا استان

 و یکشاورز مرغوب یاراض از یاریبس ه،شدنیزیربرنامه و ختهیگسلجام ییفضا -یکالبد رشد ةجینت در کهیطوربه ؛است

 ،نیبرا عالوه است؛ ساخته مواجه مشکل با را اطراف یاراض تیریمد ،یشهر 1ةپراکند رشد و کرده نابود را رامونیپ یهاباغ

 یکیزیف رشد یچگونگ پژوهش، نیا در .است برده باال یتوجه انیشا زانیم به را یشهر خدمات و یرساختیز یهانهیهز

 رشد ةنیبه یهاجهت ،ییایجغراف اطالعات ستمیس از استفاده با سپس و دشویم یابیارز گذشته ةده چند در شهر

  .شودیم مشخص ندهیآ در بوکان شهر یکالبد -ییفضا

                                                                                                                                                                          
1. Sprawl 
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 پژوهش اهداف

 ةنیبه یهاجهت یابی مکان و گذشته ةده چند در بوکان شهر ییفضا -یکالبد رشد یابیارز ،پژوهش نیا اهداف نیترمهم

 ةژیو یها کیتکن قیطر از یاطالعات گاهیپا کی جادیا ن،یبراعالوه .است ندهیآ در شهر ییفضا -یکالبد ةتوسع و رشد

 شهر متعادل گسترش یبرا مناسب ییراهکارها شنهادیپ ،شهر یعیطب و یانسان یها داده از ییایجغراف اطالعات ستمیس

 اتالف از یریجلوگ و شهر ةندیآ و یکنون یکالبد رشد ةنیبه کنترل و یزیربرنامه یبرا یشهر تیریمد به کمک ،بوکان

  .درونیم شماربه پژوهش نیا گرید اهداف از ،شهر طرافا یهاباغ و یکشاورز زیحاصلخ یهانیزم

 :است ریز صورتبه ،اهداف نیا مورددر پژوهش یهاپرسش

 است؟ بوده چگونه گذشته ةده چند در بوکان شهر یکالبد -ییفضا ةتوسع .1
 ؟است کدام بوکان شهر یکالبد -ییفضا ةتوسع یبرا مکان نیترمناسب .2

 

  پژوهش یهاهیفرض

 به که رهایمتغ و ایاش ها،دهیپد نیب روابط و یچگونگ ت،یماه رةدربا شمندانهیاند گمان ای حدس از است عبارت هیفرض

 به توجه با .(110 :1387 ،اینحافظ) دکنیم کمک مجهول کشف یبرا هرا نیترمحتمل و نیترکینزد صیتشخ در محقق

 :بود خواهند ریز شکل به پژوهش یها هیفرض شده،مطرح یهاپرسش

 بدون و عیسر رشد و است هبود پراکنده صورتبه گذشته ةده چند در بوکان شهر یکالبد -ییفضا ةتوسع .1

 .است کرده تجربه را یا برنامه
 در یشهر نیب و یاستان یارتباط راه که است شهر یجنوب قسمت ،بوکان شهر یآت ةتوسع یبرا مکان نیترمناسب .2

 .است شده واقع قسمت نیا
 

 وهشپژ روش

 توابع از ،بوکان شهر مطالعه، مورد ةمحدود .است یلیتحل -یفیتوص ،پژوهش روش و یاهتوسع -یکاربرد پژوهش، نوع

 و درجه 36 تا قهیدق 31 و درجه 36 و قهیدق 13 و درجه 46 تا قهیدق 11 و درجه 46 در که است یغرب جانیآذربا استان

 ةرودخان .(12 :1380 ،ستایز) است گرفته قرار ایدر سطح از متر 1340 متوسط ارتفاع در و ییایجغراف عرض ةقیدق 33

  .است یجار بوکان شهر در ،شمال به جنوب از رودنهیسم

 
  مطالعه مورد محدودة. 1 نقشة

 نگارندگان :منبع
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 لیتکم یاندیم یهاهمطالع از استفاده با ،یاکتابخانه روش به پژوهش از،ین مورد اطالعات و هاداده یآورجمع از پس

 و هانقشه یسازیرقوم ،ادامه در و شد روزبه مربوطه مراکز در موجود اطالعات و مشاهده قیطر از هانقشه سپس. شد

 و جامع طرح اطالعات ها،نقشه از پژوهش، انجام یبرا نیاز مورد اطالعات و الیه ایجاد برای .گرفت انجام گاهیپا ساخت

 بوکان شهر جامع طرح گزارش از یآنتروپ مدل به مربوط اطالعات .شد استفاده لفمخت یها داده و بوکان شهر ةتوسع

 مورد یها هیال به مربوط اطالعات و شد یآورجمع 1385 تا 1375 یها سال از یشهر ینواح مساحت یهارییتغ مورددر

 و لحسم یها روین زمانسا (50000/1) یتوپوگراف یها نقشه از ،یشهر گسترش ةنیبه یهاجهت یابی مکان یبرا ازین

 گسترش ةنیبه یابی مکان یبرا ،مطالعه مورد یاراض .شد استخراج یمعدن یهااکتشاف و یشناسنیزم سازمان یها نقشه

 یبرا .است شده مشخص بوکان شهر ةتوسع و جامع طرح قیطر از که است یشهر میحر همان ،یشهر یکالبد رشد

 برق خطوط یها هیال شامل که است شده گرفته درنظر شاخص هفت ،یشهر درش ةنیبه یهاجهت نییتع و نیزم یابیارز

 و بیش ،یارتباط یها راه ،(رودها) یسطح یها آب ،یالبیس یها نیزم از فاصله اطراف، یها روستا از فاصله ،یقو فشار

 .است شده وارد ARC GIS 10 محیط در تصاویر و هانقشه تمامی ابتدا ،هاالیه این ةتهی منظوربه .است یاراض یکاربر

 و پردازش یبرا (1:10000) مشترك مقیاس (UTM: WGS1984, Zone 38N) همسان مرجع زمین سیستم با سپس

 ةهم و شد گرفته کمک Expert choice افزارنرم از ،هاهیال تیاهم زانیم نییتع یبرا. گرفت قرار GIS طیمح در ارزیابی

 ابزار از استفاده با سپس .شد داده اختصاص هاهیال از کیهر به یازیامت و دنگرفت قرار یزوج ةسیمقا کی در هاهیال

Reclassify افزارنرم در ArcGIS، در .شد داده یازیامت زین هاکالس از کیهر به و ندشد یبندکالس هاهیال از کیهر 

  .شد دیتول یینها ةنقش ،هاهیال یگذار هم یرو با ،انیپا

 

 
 پژوهش انجام مراحل .1 شکل

 نگارندگان :منبع
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 ینظر یمبان

 ریسا نیب در .است یماد عوامل ریسا با ارتباط در یماد دیتول کی فضا» :دهدیم ارائه فضا از یفیتعر نیچن کاستل مانوئل

 ،یشکوئ) «بخشدیم اعتبار و کارکرد فرم، فضا، به ژه،یو یاجتماع روابط داخل در که است گرفته قرار انسان خود عوامل،

 در موجود ییفضا سازمان و مکان آن در واقع امالك ،یمادرشهر ةیناح کی مکان به یشهر یفضا مفهوم .(287 :1386

 مربوط یحوادث و عوامل و آن ةگذشت به شهر هر یکالبد یفضا ساختار (.927 :2010 ،سنیهوتچ) دارد داللت تیکل نیا

 شهر هر .(113 :1381 ،تی)هدا است آورده وجودبه آن یربرقرا و جادیا یبرا زمان طول در را طیمح طیشرا که شودیم

 و آن امکانات و یعیطب یها تیمحدود ژهیوبه ،هاتیدمحدو به ،شهر هر رشد یچگونگ .کندیم رشد یمختلف یها الگو در

 ،یکل طوربه (.21 :1387 ،زادهعباس و رهنما) دارد یبستگ شود،یم گرفته درنظر آن یبرا که یزیربرنامه یها استیس

 :اندکرده یبندمیتقس ریز یالگو به را یشهر رشد

 شهر یافق رشد اثر در یشهر پراکنش (الف

 1شهر یفشردگ (ب

 که کوچک یها شهر یحت و متروپل ینواح ةپراکند و عیسر رشد یمعنابه است یاصطالح «یپراکندگ» ای «اسپرال»

 در شهر ةپراکند رشد (.31 :1387 ،زادهعباس و رهنما) است شده دهیکش شهرده مرز ای ییروستا ینواح تا موارد یعضب در

 جادیا سبب ،کم تراکم با همراه یمبادالت یها جاده طول در و ونقلحمل ةشبک ریمس در اطراف، یخال یها نیزم

 و فادا ةمطالع .شد خواهد هانیزم نیا در یرسم ریغ یها سکونتگاه یریگشکل و داریناپا ةتوسع ،یطیمح یها مشکل

 تیمحروم ،یطیمح یآلودگ از ،ینواح نیا در یزندگ تیفیک که دهدیم نشان یلیش در اگویسانت شهر مورددر گرانید

   (.125 :2004 ،برگس و جنکس) است فتهریپذ ریثأت تیجنا و جرم شیافزا و یاجتماع

 شهر .شد مطرح زجاکوب نیج و هیربوزلوکو چون یکسان یسو از ،یشهر ةپراکند رشد برابر در فشرده شهر دگاهید

 ونقلحمل ییکارا شیافزا نیهمچن و التیتسه و خدمات به آسان یدسترس یبرا باال یساختمان تراکم یامعن به فشرده

 ل،یاتومب به یوابستگ و شهر شکل نیب ارتباط به ،کایآمر و اروپا در یمال بحران با همگام ،1970 ةده در .است یعموم

 ،یرساختیز یها نهیهز کاهش یبرا فشرده ةتوسع نةیزم در یادیز یهاپژوهش و شد توجه منابع بر فشار و یانرژ مصرف

 بهتر یدسترس و نیزم یکاربر شتریب یبازده ،یانرژ مصرف کاهش ،یعموم ونقلحمل ةشبک بهبود سفر، ةنیهز کاهش

 یشهر یزندگ تیفیک یارتقا یبرا فشرده شهر ةدیا ،نیبنابرا ؛(139 :2005 ،زیکو .یو) شد انجام جامعه نییپا قشر یبرا

 سودمند یعموم ونقلحمل مشوق و صرفهبه مقرون یانرژ نظر از جذاب، و مناسب پرتحرك، یها فضا جادیا با شهروندان

  (.92 :1381 ،یمثنو) است

 :از اندعبارت ییفضا -یکالبد توسعة در رگذاریتأث عوامل

 مکرر نقض ،یرسم ریغ اسکان و ینینشهیحاش ،مسکن متیق در ختهیگساملج تورم ،نیزم یبازبورس و احتکار

 یها تراکم فروش و یبسازوبفروش یها رانت ،نیزم یقانون ریغ یها کیتفک ،یشهر تیریمد و یشهر ضوابط و نیقوان

 و بیپرش مناطق در وسازساخت ،یشهر مناطق یتمام به وزنکی و کدستی یشهر خدمات ةارائ در یناتوان ،هدفدار

 یزراع یاراض ردنکوسازساخت و بیتخر ،یسطح ریز یها آب ةسفر دیتهد و بیتخر ،یطیمح ستیز لحاظبه پرخطر

 یبسازوبفروش و ساختمان ن،یزم بخش در مردم یها هیسرما و یگنینقد تمرکز ،شهرها اطراف و داخل سرسبز و باارزش

 (.30: 1386 گران،ید و یپورمحمد) شهرها یکالبد اندام در ییروستا یها سکونتگاه ادغام و آن

 یطیمح ةبالقو ای بالفعل منابع نکهیا مگر داشت،ن یوجود علت یشهر چیه رانیا در حداقل که اصل نیا به توجه با

                                                                                                                                                                          
1. Compactness of City 
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 بالطبع و نیبهتر از یعیوس بخش ،یستیز یها مجتمع شتابان یکیزیف رشد دنبالبه ،سازند فراهم را آن ةتوسع طیشرا

 وجود هاآن در هاانسان تجمع یبرا یکاف و الزم یطیمح ستیز طیشرا ربازید از که -شهرها بالفصل یاراض نیترباارزش

  .(94 :1386 ،محمدزاده) رندیگیم قرار ینابود معرض در -است داشته

 

 ها افتهی و بحث

 گذشته ادوار در بوکان شهر فیزیکی توسعة روند

 و هیاروم یها شهر از بعد که است داشته تیجمع نفر 150،703 بوکان شهر ،1385 آبان یسراسر یسرشمار براساس

 طول در یانسان و یعیطب متعدد عوامل لیدلبه شهر نیا .شودیم محسوب یغرب جانیآذربا استان شهر نیتربزرگ ،یخو

 یها فرصت ،یشهر -روستا یها مهاجرت :از نداعبارت عوامل نیا .است شده یاریبس یهارییتغ دستخوش ،ریاخ سال 50

 و یتیجمع یهارییتغ . ...و یاستان و یشهر نیب یارتباط یها راه شهر، یکالبد رشد یبرا یعیطب یها لیپتانس ،یشغل

 5،308 ،1335 سال در شهر نیا تیجمع کهیطوربه ؛است ملأت قابل اریبس 1385 تا 1335 سال از بوکان شهر یکیزیف

 29    با یتقر ،بوکان شهر تیجمع ،ریاخ سال 50 در ،گرید عبارتبه .دیرس نفر 150،703 به 1385 سال در رقم نیا و بود نفر

 آن نیکمتر و 69/12 معادل و1365 تا 1355 یها سال به مربوط بوکان شهر تیجمع رشد نرخ نیشتریب .است شده برابر

 شکل و کالبد وسعت، بوکان، شهر تیجمع رشد با همزمان .است بوده 2/2 نرخ با 1385 تا 1375 یها سال به مربوط

 یها سال در و هکتار 5/71 برابر 1345 سال در شهر وسعت کهیطوربه ؛است دهش ییهارییتغ دستخوش زین شهر یکیزیف

 دهدیم نشان امر نیا .است بوده هکتار 26/1777 و 05/862 ،23/462 ،6/145 ،بیترتبه 1385 و 1375 ،1365 ،1355

 اطراف در بوکان شهر .اندداده یکاربر رییتغ یشهر یها وسازساخت به ،بوکان شهر اطراف از یادیز یها نیزم ساالنه که

 نیا از یاریبس شهر، یکیزیف گسترش با اما است، داشته یادیز یهاباغ و 2 ةدرج ،1 ةدرج یکشاورز یها نیزم خود

 ،ها یبررس مطابق .است شده یدیشد یدگرگون دچار زین منطقه نیا یجانور یزندگ یحت و اندرفته نیب از هاباغ و هانیزم

  .است شده استفاده یشهر وسازساخت یراب بوکان اطراف 1 ةدرج و زیحاصلخ یها نیزم از هکتار 835 ،ریاخ سال 50 در

 

 
 1390 تا 1335 سال از بوکان شهر یکالبد -ییفضا ةتوسع .2 شکل

 Google earth :منبع
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 1385 تا 1335 سال از بوکان شهر یالبدک ةتوسع و یریپذتیجمع روند .1 جدول

 در)نفر  تراکم

 (هکتار

  سرانه

 (مربع)متر 

 رشد درصد

 شهر کالبد

 مساحت

 )هکتار(

 رشد درصد

 تیجمع

 اضافه تیجمع

 شده
 سال تیجمع

0 0  0 0 0 5308 1335 

130 4/76  5/71 83/5 4049 9357 1345 

147 7/70 4/7 6/145 20/8 11222 20579 1355 

139 82/71 44/6 05/862 8/5 52082 120020 1365 

84 118 5/7 26/1777 2/2 306683 150703 1375 

84 118 5/7 26/1777 2/2 30683 150703 1385 

 بوکان شهر یاهیناح ةتوسع و جامع طرح :منبع
 

 
 1385 تا 1355 بوکان شهر یکیزیف رشد و تیجمع رشد درصد .1 نمودار

 نگارندگان و (1385 -1335) رانیا آمار مرکز :منبع

 

 بوکان شهر ییفضا -یکالبد ةتوسع روند یابیارز

  .شد گرفته کمک شانون یآنتروپ مدل از ،1385 تا 1375 سال از بوکان شهر یکالبد رشد یابیارز و یبررس منظوربه

 

 یآنتروپ مدل

 به مدل یکل ساختار .شودیم استفاده یشهر ةقواریب رشد ةدیپد مقدار نییتع و لیتحلوهیتجز یبرا شانون یآنتروپ مدل

 (:128 :1390 ،موسوی و نیاحکمت) است ریز شرح

P Lp(p n

i
H


  1

 

H: شانون یآنتروپ مقدار 

Pi: ةمنطق (یمسکون یکل تراکم) شدهساخته مساحت نسبت i مناطق مجموع ةشدساخته مساحت کل به 

n: قمناط مجموع 

 شهر (فشرده) متراکم یلیخ یکیزیف ةتوسع انگریب ،صفر مقدار .است Ln(n) تا صفر از شانون یآنتروپ مقدار ارزش

 Ln(n) مقدار از یآنتروپ ارزش کهیهنگام .است یشهر ةپراکند یکیزیف ةتوسع انگریب ،Ln(n) مقدار کهیدرحال .است

  .است افتاده اتفاق یشهر ةپراکند رشد ،باشد شتریب
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 بوکان شهر 1375 سال یبرا شانون یآنتروپ ةمحاسب .2 جدول

 P Ln (P) p×Ln(P) 1375 مساحت هیناح

-2 0/104273 182/9032 1 ةیناح /26074 0- /23573 

-2 0/134839 236/5185 2 ةیناح /00367 0- /27017 

-1 0/139048 243/9019 3 ةیناح /97293 0- /27433 

-2 0/097013 170/1668 4 ةیناح /33291 0- /22632 

-1 0/153397 269/0712 5 ةیناح /87472 0- /28758 

-1 0/168126 294/906 6 ةیناح /78304 0- /29978 

-1 0/203304 356/612 7 ةیناح /59305 0- /32387 

-1 - 1 1754/0815 جمع /91779 

 نگارندگان :منبع

 بوکان شهر 1385 سال یبرا شانون یآنتروپ ةمحاسب .3 جدول

 P Ln (P) p×Ln(P) 1385 مساحت هیناح

-2 0/104252 185/283 1 ةیناح /26095 0- /23571 

-1 0/136091 241/8687 2 ةیناح /99443 0- /27142 

-1 0/138043 245/3383 3 ةیناح /98019 0- /27335 

-2 0/100615 178/8202 4 ةیناح /29645 0- /23106 

-1 0/152176 270/4567 5 ةیناح /88272 0- /2865 

-1 0/166551 296/005 6 ةیناح /79245 0- /29853 

-1 0/202272 359/4912 7 ةیناح /59814 0- /32326 

-1 - 1 1777/2631 جمع /91984 

 نگارندگان :منبع

 

 نهایی حد جاکهآن از .است بوده 91779/1 برابر 1375 سال در یآنتروپ مقدار که دهندیم نشان 3 و 2 یها جدول

 یشهر یکیزیف ةتوسع ةپراکند رشد انگریب ،حداکثر مقدار به یآنتروپ مقدار بودنکینزد .ستا 33291/2 ،آنتروپی برای

 صورتبه یکیزیف ةتوسع ،سال ده یط دهدیم نشان که است بوده 91984/1 برابر ،1385 سال در مقدار نیا .است

 .است بوده متراکم ریغ و پراکنده

 

  بوکان شهر یکالبد -ییفضا ةتوسع یهاجهت ةنیبه یابی مکان

 و مشارکت ةتوسع ،یشهر -روستا مهاجرت امالك، متیق ن،یزم یکاربر در یادیبن یهارییتغ یاصل عامل ،ینیشهرنش

 یکاربر آن، در که شودیم مردم یزندگ ةویش در رییتغ موجب ،یشهر تیجمع شیافزا .شهرهاست در فقر ةندیفزا شیافزا

 :2012 ،زوسیپول) دابییم رییتغ رگید یها یکاربر ةتوسع و مسکن جمله زا یمختلف یها یکاربر به یکشاورز از ،نیزم

 .ابدییم رییتغ زین شهر ییفضا ساختار و کالبد ،اطراف مناطق و شهر در یاقتصاد و یاجتماع یهاتحول با همزمان (.265

 بیآس یشهر رامونیپ ستیز طیمح هم تا است هوشمند و کپارچهی تیریمد نوع کی ازمندین ،ندهیآ در شهر ةتوسع روند

  .برسد حداقل به شهر در یخدمات و یرساختیز یها نهیهز هم و ندینب
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 یتوپوگراف یها واحد در بوکان شهر تیموقع .2 نقشه

 نگارندگان :منبع

 

 نیا شناخت .نداارتباط در گریدکی با یاهدیچیپ صورتبه ،یانسان و یعیطب عوارض آن، در که است یمکان شهر

 ،شهر ةنقش گدس، دةیعق به .کندیم کمک شهر بهتر تیریمد به شهر ةدهندشکل عوامل نیترمهم عنوانبه عوارض

 ،قتیدرحق .است فیروگلیه خط ینوع بلکه ؛کند شخصم را رودخانه ای کوه فالن یجا که ستین یراست و یمنحن خطوط

 کشف آن رموز یوقت باشد، ترمشکل خط نیا كدر چههر .است نوشته را تمدن خیتار آن با بشر که است یخط ینمودار

 سازد،یم خود ةشیپ را شهر آموزش که یکس .(82 :1382 ،یسناجرد یرجب و یزدی یپاپل) است شتریب اشثمره ،شد

 آن و ابدیب عتیطب با موافق و طیبس یدید بتواند تا بگمارد همت رودخانه ةحوز مانند یعیطب مناطق ةمطالع به است ریناگز

 و یریگشکل در یعیطب عوارض نکهیا بر عالوه (.82 همان،) دهد دخالت هاآن نیتربزرگ یحت و شهرها درمورد را

 شهرها یکیزیف ساخت در زین یانسان عوارض ،اندازههمانبه ،دارند ییباال تیاهم شهر یکالبد -ییفضا ةتوسع تیریمد

 شهر بهتر تیریمد در را ما ،یشهر یهاهمطالع در عامل دو نیا به توجه ،لیدلنیهمبه .کنندیم فایا یتوجه انیشا نقش

 فراهم را -است یشهر تیریمد و یزیربرنامه هدف نیترمهم که -یشهر داریپا ةتوسع به دنیرس ةنیزم و دهدیم یاری

 -ییفضا ةسعتو یهاجهت ةنیبه یابی مکان در استفاده مورد یها هیال تیاهم یبررس به ،پژوهش از بخش نیا در .کندیم

 و است شده واقع شکننعل کوه ،بوکان شرق جنوب سمت در که است ذکر انیشا .شودیم پرداخته بوکان شهر یکالبد

 طیمح در شدهاستفاده یها نقشه در ،است صفر مطالعه مورد ةمحدود از بخش نیا در شهر یکالبد رشد احتمال چون

ArcMap است دهش حذف.  

 

 یسطح یها آب

 است بوده توجه مورد یشهر یابی مکان در ثرؤم عوامل نیترمهم از یکی عنوانبه ربازید از ،آب منابع به یدسترس

 یها دوره با یموضوع یها انیطغ خطر با است ممکن رودها شتریب گفت دیبا هارودخانه درمورد .(151 :1387 ،ییراهنما)

 دشو توجه رودخانه میحر تیرعا به دیبا یشهر یاراض یابی انمک در ن،یبنابرا ؛باشد همراه بلندمدت و مدتکوتاه تناوب

 جزهب و گذردیم شهر داخل در    قا یدق که است رودنهیسم بوکان شهر ةرودخان نیترمهم .(59 :1388 ،یعیرف و زادهمیابراه)

 کرده میتقس بخش دو به زین را شهر و است آبپر سال گرید فصول تمام در ست،ین یجار آب آن در که تابستان فصل در

 .دیآیم شماربه عوامل نیترمهم از ،بوکان شهر ةتوسع ةنیبه یابی مکان در یسطح یها آب به توجه ،لیدلنیهمبه .است



 1394 بهار، 1 شمارة، 47 دورة انسانی، جغرافیای های پژوهش 56

 و است شده گرفته درنظر رودخانه میحر عنوانبه یمتر 500 -0 ةفاصل بوکان، یسطح یها آب ةیال به یدهوزن در

 خودبه را وزن نیشتریب ،یسطح یها آب به یدسترس لیدلبه ،یمتر 1000 تا یمتر 500 ةفاصل از .ددار را وزن نیکمتر

 ،یعیرف و زادهمیابراه) شودیم کاسته آن وزن از ،هیال از دورشدن نسبت به ،یبعد یها طبقه در .است داده اختصاص

1388: 59).  

 

 یارتباط یهاراه

 هم همواره ،ونقلحمل ةتوسع .طلبدمی را شهری مراکز وجود هوایی، و یدریای زمینی، هایراه از اعم ها،راه ةشبک احداث

 را جاییهجاب امر ،ونقلحمل و مصرف الگوی در جدید امکانات ترویج .است بوده شهرها رشد و تمرکز معلول هم و علت

 از و داده سوق خود متس به را شهر ییفضا ةتوسع و رشد توجهی انیشا میزانبه ارتباطی، هایراه نیا و بخشیده تسریع

 ،اریهوش و ریدل زادهنیحس) است ساخته دگرگون را شهرها در اقتصادی هایفعالیت ترکیب و ظاهری سیمای طریق، این

1385: 220).  

 :است تیاهم زئحا نکته دو ،یارتباط ةشبک شاخص یدهوزن در

 .ددار را وزن نیترکم ،راه میحر در بودنواقع لیدلبه ،جاده آکس از متر 99 -0 فاصل حد .1

 است برخوردار یشهر گسترش یبرا ازیامت نیشتریب از ،یارتباط یها جاده یمتر 999 -100 فاصل حد .2

  .(60: 1388 ،یعیرف و زاده میابراه)

 پژوهش در ،است یارتباط یها شبکه به یدسترس ،شهرها یابی مکان در مهم عوامل از یکی که نکته نیا به توجه با

  .شد خواهد کاسته یشهر گسترش یبرا یاراض وزن از ،ارتباط یها شبکه از فاصله شیافزا یازابه ،حاضر

 

 اطراف یها روستا

 است اطراف یها روستا یها نیزم ای شهر اطراف یها نیزم یکاربر یجیتدر رییتغ شهر، ییفضا ةتوسع یامدهایپ از یکی

 رشد لیدلبه ،ریاخ ةده چند در .(182 :1387 ،یظاهر) است ترمشهود شهر نفوذ ةحوز یها روستا در ژهیوهب مسئله نیا که

 و گلتپه آباد،یعل یها روستا به توانیم روستاها نیا ةجمل از .اندشده ادغام شهر در یادیز یها روستا ،بوکان شهر ةندیفزا

 و اندشده واقع بوکان شهر اطراف در خلریش و حصار جه،ینگی گول، تبت، ت،یناچ یها روستا نیهمچن .کرد اشاره رآبادیام

 ییفضا -یکالبد ةتوسع تیریمد ،لیدلنیهمبه .دارد وجود ندهیآ در بوکان شهر ةمحدود و بافت در هاآن ادغام احتمال

 ییفضا رشد برابر در روستاها میحر از حفاظت و اطراف یها روستا ریمس در یشهر ندادنتوسعه جهت در بوکان شهر

 از فاصله ةیال ،پژوهش نیا در .است بوکان شهر ةتوسع یهاجهت ةنیبه یابی مکان نةیزم در مسائل نیترمهم از ،یشهر

 ،دارند شهر اطراف یها روستا از یشتریب ةفاصل که ییهانیزم که اندشده یبندطبقه اصل نیا براساس ،اطراف یها روستا

 را ازیامت نیکمتر ،دارند یکمتر ةفاصل روستاها با که ییهانیزم ،برعکس و اندداده اختصاص خودبه را ازیامت نیشتریب

  .اندگرفته

 

 بیش

 در ،آن یکیزیف ةتوسع ای شهرها احداث یبرا       معموال  .است یاراض بیش ،یشهر وسازساخت در ثرؤم عوامل از یکی

      کامال  امر نیا ،درصد 15 یباال یها بیش در و شودیم شنهادیپ درصد 15 تا حداکثر ،بیش ،هاآن یابی مکان یهاپژوهش

 .ستین ریپذهیتوج یاقتصاد و یشهرساز اصول و یفن نظر از ،هابیش نیا در شهرها وسازساخت رایز ؛دشویم ممنوع
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 و یمسکون یها مجتمع زین درصد 9 تا یها بیش در اما ،است درصد 6 تا 5/0 بیش ،یشهرساز یبرا شنهادیپ نیترمناسب

 یمحل طیشرا و هاداستاندار هب توجه با .(77 :1389 گران،ید و قرخلونره) است شده ساخته یشهر زاتیتجه و ساتیسأت

 5/67 تا درصد 28 و درصد 5/4 تا 0 بیش و ازیامت نیشتریب ،درصد 5/9 تا درصد 5/4 بیش یبرا ،مطالعه مورد ةمحدود

  .است شده گرفته درنظر ازیامت نیکمتر درصد

 

 یالبیس یها نیزم از فاصله ةیال

 ضمن .ندیآینم شماربه همحل جادیا یبرا مرغوب یاراض جملهاز       معموال  ر،یگلیس ینواح در خاصه ،ارتفاعکم و پست نقاط

 با زین یسطح یها آب یآورجمع و فاضالب و آب یها شبکه ةتوسع نظر از رود،یم هاآن در لیس بروز احتمال آنکه

 و هاساختمان ارتفاع شهرها، یمایس ها،راه احداث در مناسب، بیش و یبلند و یپست نقش .ندشویم روهروب ییهامشکل

 ،یتوپوگراف و یطیمح طیشرا به توجه با .(200 :1385 ،عهیش) است توجه انیشا اریبس ،یشهر منظر و دید باالخره

 اریبس شهر در یاهدور یها البیس وقوع امکان و دارد ینامناسب طیشرا ،البیس وقوع نظر از بوکان شهر اطراف یها نیزم

 طبقه پنج به سپس است؛ شده هیته GIS افزارنرم در نقشه از استفاده با ،یالبیس یها نیزم ةیال ،منظورنیهمبه .است ادیز

  .است شده داده اختصاص یشتریب ازیامت ،یالبیس یها نیزم از گرفتنفاصله با و شده یبندمیتقس

 

 یقو فشار برق خطوط

 برق انتقال خطوط میحر در وسازساخت هرگونه احداث ،یشهرساز و یمعمار یعال یشورا ترامقر و طضواب براساس

 .ابدییم اختصاص یارتباط یها محور به طیشرا یبعض در و سبز یفضا به      صرفا  ،مذکور یاراض و است ممنوع یقو فشار

 به یازدهیامت .است شده هیته لحمس یها روین سازمان 1:50000 یگرافتوپو ةنقش از ،یقو فشار برق خطوط به مربوط ةیال

 لیدال به ،یقو فشار برق خطوط از یمتر 90 تا 0 ةفاصل با ییهانیزم به که گرفته انجام صورتنیبد هیال نیا یهاهطبق

 نیا از آسان یبرداربهره لیدلبه ،یمتر 1000 تا 90 ةفاصل با یها نیزم به و ازیامت نیکمتر ،یاحتمال یهاخطر و یمنیا

  .(62 :1388 ،یعیرف و زادهمیابراه) است شده داده اختصاص ازیامت نیشتریب ،خطوط

 

 یاراض یکاربر

 نیا تیاهم .است یشهر ةتوسع یهاجهت ةنیبه یابی مکان در عوامل نیترمهم جملهاز ،شهرها اطراف یاراض یکاربر

 ،یشگیهم ةاستفاد یبرا دیبا ،نددار یباغدار و یکشاورز یبرداربهره یها تیقابل که ییهانیزم که است لیدلبدان مسئله

 یکشاورز ریغ یها یکاربر و یشهر نیزم به یاراض گونهنیا لیتبد از و شوند محافظت محصول دیتول منظوربه

 ةدست سه در و است شده ییشناسا بوکان شهر اطراف یها نیزم یکاربر پژوهش، نیا در لیدلنیهمبه .شود یریجلوگ

 ،ریاخ یها سال در نکهیا لیدلبه .اندشده یبندمیتقس ریبا یها نیزم و یکشاورز یبرا زیحاصلخ یها نیزم ،باغ یکل

 یاراض از ،روزروزبه و اندرفته نیب از یشهر یها وسازساخت لیدلبه ،بوکان شهر جاتیفیس یاراض و هاباغ از یاریبس

 در یاراض نوع نیا به توجه ،رودیم یمسکون یاراض و هاابانیخ ریز به و شودیم کاسته بوکان شهر یکشاورز و یباغ

 .ددار یاریبس تیاهم انبوک شهر یکالبد -ییفضا ةتوسع تیریمد
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  یاراض یکاربر .9 ةنقش

 یالبیس یها نیزم از فاصله. 3 نقشة یارتباط یها راه از فاصله. 4 نقشة

 اطراف یها روستا از لهفاص. 5 نقشة بیش یبندطبقه. 6 نقشة

 یسطح یها آب از فاصله. 7 نقشة یقو فشار برق خطوط از فاصله. 8 نقشة
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 بوکان یشهر ةتوسع یهاجهت و مناسب یاراض شناخت در رهایمتغ از کیهر یهاهطبق یاثرگذار زانیم .4 جدول

 
   نگارندگان و1388 ،یعیرف و زادهمیابراه :منبع         
 

 (AHP) یمراتبسلسله لیتحل مدل از ،هاهیال یزوج سهیمقا و هاهیال یازبندیامت یبرا از،ین مورد یها هیال ةیته از بعد

 نیشتریب ،نیزم یکاربر ةیال ،نیب نیا در که شد گرفته کمکExpert choice  افزارنرم از ،منظور نیا یبرا و شد استفاده

 بیضر ةمحاسب از پس .است یقو فشار برق خطوط به مربوط ازیامت نیکمتر و است داده اختصاص خودبه را ازیامت

  .شد هیته یینها ةنقش ArcMap طیمح در Raster Calculator ابزار از استفاده با ها،هیال تیاهم

 
 Expert choice افزارنرم از استفاده با هاهیال از کیهر ارزش ةمحاسب .3شکل 

 نگارندگان :منبع
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 شهر یکالبد -ییفضا رشد نةیزم در یاجتماع و یاقتصاد ،یطیمح ستیز جوانب ةهم ةکپارچی لیتحل ةجینت 10 ةنقش

 مناسب، مناسب،      کامال  ةدست چهار به ،یکالبد ةتوسع یبرا را بوکان شهر اطراف یها نیزم که است ندهیآ در بوکان

 کوه و باغ ،یکشاورز زیحاصلخ یها نیزم ،نقشه نیا براساس .است کرده یبندمیتقس نامناسب      کامال  و امناسبن

 رانیمد که معناست بدان نیا .نددار شهر یآت ةتوسع یبرا را ازیامت نیکمتر -اندگرفته قرار شهر یکینزد در که -شکن نعل

 یها نیزم یسو به را شهر ةتوسع و کنند یریجلوگ هانیزم نیا اتالف از امکان حد تا دیبا یمحل یشهر مسئوالن و

  .کنند تیهدا ،دارندن یچندان تیاهم یعیطب منابع و یطیمح ستیز نظر از که یریبا
 

 
 بوکان شهر آتی توسعة برای اراضی مطلوبیت درجة .10 نقشة

 نگارندگان :میترس

 یریگجهینت

 هاطرح نبود روستایی، هایمهاجرت تشدید جمعیت، ازدیاد چون عواملی معلول گذشته در بوکان شهر فیزیکی توسعة روند

 ةتوسع روند که دهدیم نشان جینتا .است بوده شهرسازی مقررات و ضوابط نشدناجرا و شهری مصوب هایبرنامه و

 و یکشاورز مستعد مناطق در یشهر رشد .است بوده برنامه بدون و عیسر ،ریاخ ةده چند در بوکان شهر ییفضا -یکالبد

 ةرودخان ریگلیس و یالبیس مناطق مجاورت در یشهر یها وسازساخت ،نیبراعالوه و افتاده اتفاق شهر اطراف یهاباغ

 و یزندگ بر ،اطراف ییروستا مناطق به توجه بدون خود یکالبد ةتوسع روند در بوکان شهر .است شده انجام رودنهیسم

 تیریمد یبرا را یاریبس یهامشکل امر نیا .است کرده ادغام خود در یحت و گذاشته ریثأت اطراف یها روستا بافت

 شانون یآنتروپ مدل قیطر از بوکان شهر یکالبد رشد یچگونگ یبررس .است کرده جادیا شهر در شدهادغام یها روستا

 افراد تراکم زانیم .است گذاشته سر پشت را یاهبرنام بدون و پراکنده رشد 1385 تا 1375 ةده در شهر که دهدیم نشان

 از استفاده نیکمتر و شود اضافه شهر ةمحدود به روز هر که است شده موجب و افتهی کاهش نسبت به سطح واحد در

 ةیفرض .است بوکان شهر مسئوالن و رانیمد ةبرنام بدون تیریمد دهندةنشان امر نیا .دیآ عمل به یشهر یها نیزم

 نیهمبه .شودیم رفتهیپذ گذشته دهة چند در بوکان شهر یکالبد -ییفضا توسعة یبرنامگیب و دنبوپراکنده یعنی ،اول

 روزبه یها افزارنرم و دیجد یها کردیرو ازمندین ،بوکان شهر ییفضا -یکالبد ةتوسع روند یعلم و یمنطق تیریمد ،لیدل

 با و شد پرداخته بوکان شهر ةتوسع یهاجهت ةنیبه یابی مکان به ،ArcGIS افزارنرم از استفاده با ،پژوهش نیا در .است

 مراحل Expert choice افزارنرم از استفاده با هاهیال نیا از کیهر یارزشگذار و یضرور و ازین مورد یها هیال ةیته
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 نیبهتر ،بوکان هرش یشرق شمال یها نیزم که دهدیم نشان زین یابی مکان از حاصل جینتا .گرفت انجام یابی مکان

 مورددر ،لیدلنیهمبه .کند حرکت سمت نیا به ندهیآ یها سال در دیبا شهر و است شهر یآت ةوستیپ ةتوسع یبرا بخش

 .شودینم رفتهیپذ بوکان، شهر یآت توسعة یبرا شهر یجنوب قسمت بودنمناسب یعنی ،دوم ةیفرض
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