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  چکیده
اي است که در نیم قرن اخیر نه تنها در کشورهاي توسعه یافته بلکه در کشورهاي در حال گسترش افقی شهر یا اسپرال شهري پدیده

ورت توسعه اي و بیرونی و به صتوسعه نیز بروز یافته است. این پدیده رشد و گسترش فضایی سریع شهر به سمت نواحی حاشیه
و جسته و گریخته است. شهر اردبیل، علیرغم رشد سریع جمعیتی در چند دهه اخیر، رشد و گسترش فضایی کم تراکم، منفک 

سریعی نیز داشته است. مقاله حاضر به ارزیابی تغییرات کاربري حادث شده در محدوده شهري اردبیل پرداخته است. مهمترین علل 
پیرامون، طرح مسکن مهر و عدم وجود موانع -هاي مرکزشهري، مهاجرت-هاي روستاگسترش افقی شهر اردبیل عبارتند از مهاجرت

اي و میدانی استفاده شده است. هاي گردآوري اطالعات هر دو روش کتابخانهطبیعی بر سر راه رشد و گسترش اشاره کرد. روش
دهد ستفاده شده است. نتایج نشان میا ArcGISهاي کمی و کیفی و همچنین نرم افزار براي تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از روش

هاي کشاورزي و باغات داخل شهر، حق انتخاب آزادانه براي انتخاب محل سکونت و تامین مسکن براي همه اقشار که وجود زمین
لی بیشتر خی رود. ولی پیامدهاي نامطلوب این پدیده در ابعاد اقتصاديشهري از جمله اثرات و پیامدهاي مثبت این پدیده به شمار می

تفاده از ها و خدمات شهري، تکیه بیشتر بر اساز اثرات مثبت است. به این ترتیب که در بخش اقتصادي، به افزایش هزینه زیرساخت
توان نام برد. با توجه به اثرات نامطلوب زیادي که گسترش وسایل حمل و نقل خصوصی به جاي حمل و نقل عمومی و غیره را می

   هایی پیشنهاد شده است.یل به همراه داشته است، در جستجوي راه حل و راهکار، استفاده از اصول و سیاستافقی شهر اردب

  . لیاردب ن،یزم يشهر، اقتصاد شهر، کاربر یگسترش افق: يدیکلمات کل
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  مقدمه
جمعیتی آنها، مساحت و با رشد سریع شهرنشینی در کشورهاي مختلف جهان، عالوه بر افزایش تعداد شهرها و اندازه 

اي که توسعه فیزیکی سریع شهرها حتی از نرخ رشد وسعت آنها نیز رشد و گسترش سریعی را از سر گذراند. به گونه
پراکنش «اي در شهرنشینی و شهرسازي به نام جمعیت نیز پیشی گرفت و این رشد بدون برنامه و لجام گسیخته پدیده

به وجود آورد. این پدیده شهري ابتدا در کشورهاي توسعه یافته و ثروتمند به وجود آمد، را  2یا اسپرال شهري» افقی شهر
آمد، اما بعد از گذشت چند دهه، امروزه در اکثر کشورهاي جهان قابل مشاهده است. در این میان نگاهی به وضعیت 

شینی دچار تحول شد. هر چند شمسی وضعیت شهرن 40دهد که از اوایل دهه شهرنشینی ایران در نیم قرن اخیر نشان می
این تحول به یک باره نبود اما بروز اصلی خود یعنی افزایش درصد شهرنشینی، افزایش اندازه جمعیتی شهرها، افزایش 
تعداد شهرها و رشد و گسترش فیزیکی فضایی سریع را این دوره نمایان ساخت. در کشور ما تا زمانیکه الگوي رشد 

نتی را هاي ساند، زمین شهري نیز کفایت کاربرينده رشد شهري، عوامل درونزا و محلی بودهشهرها ارگانیک و تعیین کن
داده است. لیکن از زمانیکه مبناي توسعه و گسترش شهرها ماهیتی برونزا به خود گرفت و درآمدهاي حاصل از نفت می

نابسامانی بازار زمین شهري و مخصوصا در اقتصاد شهري تزریق گردید، تشدید سرمایه گذاري در زمین شهري، باعث 
). 191: 1383، بالاستفاده ماندن بخش وسیعی از شهرها و عارضه منفی گسترش افقی شهرها شده است (تقوایی و سرایی

هاي اطراف بافت موجود شهرها را در یک سیاست سوداگري زمین هاي توسعه شهري، زمیناین عوامل به همراه طرح
هاي جدید پیشنهادي مورد دست اندازي قرار داده و شهرها به گسترش همه ساس الگوها و طرحو حمایت دولت بر ا

). محدوده مکانی مورد مطالعه این پژوهش، یکی از شهرهاي 77: 1381جانبه توسعه فضایی خود دست زدند(نظریان،
ت. اقتصاد شهر اردبیل داشته اس اي شتاب زده داشته که ثرات منفی درشمالی کشور است که در چند سال اخیر توسعه

اي و میدانی استفاده شده است. براي تجزیه و تحلیل روش گردآوري اطالعات در این مقاله از هر دو روش کتابخانه
استفاده شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به  ArcGISهاي کمی و کیفی و همچنین نرم افزار اطالعات نیز از روش

 باشد.سواالت زیر می
هاي اخیر به چه صورت بوده و میزان پراکنش/ فشردگی آن چقدر الگوي رشد و گسترش شهر اردبیل در دوره .1

 است؟
  هاي اخیر چه اثرات و پیامدهاي مثبت و منفی داشته است؟گسترش افقی بی رویه شهر اردبیل در دوره .2

 پیشینه تحقیق

تحقیقات متعددي در زمینه ارزیابی گسترش افقی شهرها و تغییرات کاربري اراضی، انجام شده است. با توجه به روش 
مینه باشد به مواردي در این زهاي سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی میتحقیق حاضر که استفاده از تکنیک

  تصار بیان شده است. شود که در جدول زیر به اخاشاره می

  ارزیابی تغییرات کاربري و گسترش افقی شهري با رابطه در شده انجام داخلی و خارجی تحقیقات از اي نمونه : 1جدول 
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  دور و سیستم اطالعات جغرافیایی

ارزیابی تغییرات کاربري و 
پوشش اراضی با تأکید بر 
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  (منبع: مطالعات نگارنده)   

  اهیت گسترش افقی شهر 

جهان در حال توسعه نیز این مشکل وجود دارد. با این مسأله پراکنش افقی منحصر به جهان توسعه یافته نیست. در 
). پراکنش افقی در کشورهاي در Menon, 2004: 1وجود درجات این پراکنش همچون علل آن با هم تفاوت دارند(

 یهاي متفاوترود، اما زیر ساختها و زمینهاي و بزرگ به شمار میهاي شناخته شده شهرهاي ناحیهحال توسعه از ویژگی
دهند. اختالف آن در کشورهاي آمریکاي التین نسبت به ایاالت متحده در این است که اوالً فرآیند شهرنشینی را ارائه می

در اغلب کشورهاي آمریکاي التین با تأخیر صورت گرفته است و در جریان نفوذ سنتی و قوي شهرهاي بزرگتر و 
فضایی نواحی پیرامونی و توسعه غیر قانونی سکونتگاهها ي حاشیه سرمایه داري با الگوي کامالً تمرکز یافته بر رشد 

اند. ثانیاً پراکندگی شهري در اغلب شهري، در ظاهر مقررات شهري را محدود ساخته و موجب رشد افقی شهر شده
فقدان  انواحی کالنشهري آمریکاي التین چشم اندازي از فقر، بدشکلی و الگوهاي غیرقانونی از کاربري زمین همراه ب

دهد. این الگو تفاوت آشکاري با الگوي ایاالت متحده ساختار و شالوده تسهیالت عمومی و خدمات اساسی را نشان می
  ). Lungo, 2001: 32دارد(

ند، ادر کشور ما نیز تا زمانی که الگوي رشد شهرها ارگانیک و تعیین کننده رشد شهري، عوامل درونزا و محلی بوده
داده و حسب شرایط اقتصادي، اجتماعی و امنیتی شهر، فضاي هاي سنتی شهري را میکفایت کاربري زمین شهري نیز

داده است. لیکن از زمانی که مبناي توسعه و گسترش شهرها ماهیتی برونزا به خود شهر را بطور ارگانیک سامان می
در نظام اقتصاد جهانی و تحت تاثیر آن  گرفت و درآمدهاي حاصل از نفت در اقتصاد شهري تزریق شد و شهرهاي ما

قرار گرفت، سرمایه گذاري در زمین شهري تشدید شد و این نقطه ضعف اصلی بازار خصوصی بدون برنامه زمین، 
). این امر باعث نابسامانی بازار زمین 6: 1378 الگوي توسعه بسیاري از شهرهاي ایران را دیکته کرده است (ماجدي،

استفاده ماندن بخش وسیعی از اراضی داخل محدوده و عارضه منفی گسترش افقی شهرها شده  شهري و مخصوصاً بال
 ).36: 1376است (اطهاري، 
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هاي اندازه گیري و سنجش گسترش افقی تقسیم بندي ها و روشاین بخش به سه زیر بخش عمده تعاریف، ویژگی
ه ماهیت گسترش افقی و رشد پراکنده شهري صورت هاي فراوانی در زمینشده است. هر چند که مطالعات و پژوهش

گرفته است، ولی این مطالعات کمتر به ارائه نظریه و تئوري در مورد این بخش از گسترش افقی بوده بلکه بیشتر، 
ها هایی براي سنجش آن ارائه شده است. به همین دلیل توضیحات مربوط به تعاریف، ویژگیها و روشتعاریف، ویژگی

 اندازه گیري گسترش افقی در مرحله بعد یعنی در مرحله تحقیقات پیشین ذکر گردیده است.   و روش

  هاي اقتصادي مربوط به علل و عوامل موثر بر گسترش افقی بی رویه شهرهاتئوري

هر ش): این دو دانشمند در جستجوي علل اسپرال از تئوري اقتصادي سنتی 1983تئوري اقتصاد شهري بروکنر و فانزلر (
(به هاي شهريهاي کشاورزي، درآمد و هزینه مسافرتاستفاده کردند و از متغیرهاي تبیینی مانند جمعیت، قیمت زمین
 شان بهره بردند. به عقیده آنها گسترش افقیاي نظریهخصوص از محل کار به خانه و بالعکس) به عنوان متغیرهاي پایه

دولت نیست بلکه یک روند کامالً منظم دارد. بدین ترتیب نتیجه مطالعات آنها  نتیجه سیستم بازار آزاد و خارج از کنترل
هاي گیرد که جمعیت افزایش یابد، درآمد سکنه باال باشد، قیمت زمیناین بود که گسترش افقی شهر در جایی صورت می

  کشاورزي پایین باشد و هزینه حمل و نقل و جابجایی کم باشد.
: دومین تئوري که به بررسی تاثیر عوامل مختلف بر گسترش افقی بی حد 3بري اراضی شهريتئوري اقتصادي شدن کار

اي محلی هباشد. شکی نیست که دولتمی» اقتصادي شدن کاربري اراضی شهري«و حصر شهرها پرداخته است، تئوري 
اي دارند. ارائه زمین ویژهو افراد، به ارزش و سود حاصله در هنگام انتخاب نوع خاصی از کاربري براي بخشی از 

) معقدند به دلیل ارزش اقتصادي که زمین در شهرها به خود گرفته است، 2001دهندگان این تئوري، لد و لوئیس(
ن در اي از زمیگیرد تا نوع خاصی از کاربري براي قطعههاي زیادي در زمینه تصمیمات کاربري اراضی صورت میبحث

الی هاي اقتصادي و ماند که هرچه تصمیمات کاربري اراضی تحت تاثیر ارزشها اشاره کردهنظر گرفته شود. همچنین آن
باشد، احتمال اینکه اسپرال و رشد حومه نشینی اتفاق بیفتد بیشتر است. به عنوان مثال تصمیصات محلی کاربري اراضی 

هاي خالی زیادي در هاي محلی که زمینها در سطح شهر تاثیر داشته باشد. دولتتواند در توزیع خرده فروشیمی
ها را به فعالیت خرده فروشی اختصاص دهند بیشتر است چرا که مالیات بر فروش دسترس دارند احتمال اینکه این زمین
ها افزایش خواهد یافت. شواهد زیادي در تایید این تئوري وجود دارند که بیان محلی در نتیجه وجود خرده فروشی

 ,laddه هر چه تکیه و وابستگی به مالیات بیشتر باشد، احتمال وقوع گسترش افقی شهر بیشتر خواهد بود(کنند کمی

1998 and Lewis, 2001.(  
از آلنسو: در تالش براي بررسی علل پیدایش پدیده گسترش افقی شهر، آلنسو تئوري ارزش  4نظریه ارزش و قیمت زمین

این تئوري چند فرض ثابت دارد: یک بازار کامل، ترجیح استفاده کنندگان  کاربري اراضی شهري را ارائه کرده است.
هاي شهري براي استقرار در نزدیکی مرکز شهر چنانچه ممکن باشد و شیب کاهش هزینه حمل و نقل با فاصله کاربري

ن مدل گیري کنند. در ایگرفتن از مرکز شهر. هر کدام از کاربران زمین باید در زمینه موقعیت و مکانشان در شهر تصمیم 
توانند در مرکز شهر اند به همین جهت میهاي شهري شناخته شدهها و ادارات به عنوان پرسودترین کاربريفروشگاه

تجاري  هايها و مساکن بیشتر اما از کاربرياستقرار یابند. کاربري بعدي صنایع است که سودمندي و ارزش آن از خانه
ه ها را دارد کدر پایان مساکن است که کمترین سودمندي و بهره دهی اقتصادي را در میان کاربريو اداري کمتر است. 

گیرند. آلنسو معتقد است ارزش زمین و کاربري زمین نقش مهمی در هاي حاشیه شهر قرار میبین زون صنعتی و زمین

                                                           
3- Fiscalization of land use 

4- Land value  
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شود. ساله باعث گسترش افقی بیش از حد شهر میهاي مختلف شهر دارد و همین مها در بخشاستقرار و جایابی کاربري
 هاي مرکزيهاي اداري و تجاري به علت ارزش اقتصادي و سودمندي زیادي که دارند در بخشبدین صورت که کاربري

هاي صنعتی و منطقه صنعتی که است که در رینگ و حلقه بعدي شوند و بعد از آن کاربريشهر مکانیابی و جایابی می
گیرد. این دو کاربري، کاربري مسکونی و واحدهاي مسکونی را که کمترین سودمندي اقتصادي دارند را از مرکز میقرار 

ند که شوهاي مسکونی مجبور به استقرار در حاشیه شهر و فاصله دورتر از مرکز شهر میکنند و ساختمانشهر دور می
). شکل ذیل به خوبی این پروسه استقرار Alonso, 1964شود(به دنبال آن شهر دچار رشد و گسترش افقی بی رویه می

  دهد. هاي مختلف شهر نشان میها را در موقعیتو جایدهی کاربري

  
  )Kivell, 1993: مدل ارزش کاربري اراضی آلنسو (ماخذ: 1شکل

یر اي، ماهیت در حال تغیانتقادات زیادي بر این تئوري به ویژه در مورد موضوعاتی مانند شهر تک مرکزي و تک هسته
  هاي مختلف وارد شده است. ترجیحات موقعیتی، و همچنین تاثیر ارزش زمین بر موقعیت کاربري

  علل و عوامل اقتصادي تاثیر گذار بر گسترش افقی شهر 

آفرین  لنیروهاي بازار: در بحث بر روي علل اسپرال محققان آمریکایی ترکیبی از نیروهاي بازار، خط مشی عمومی مشک
). در چین محققان به طور Richmond, 1995; Katz and Bernstein, 1998اند(و فرهنگ آمریکایی را لیست کرده

دقیق گسترش افقی شهري چین را به نیروهاي بازار زمین ایجاد شده بعد از اصالحات  و به تغییرات در توزیع قدرت 
ی محققان الگوهاي توسعه معاصر را انعکاسی از دست نامرئی ). برخZhang, 2007اند(بر توسعه شهري نسبت داده

). اما در حال حاضر باید پذیرفت که در کنار عوامل بازار عوامل Gordon and Richardson,1997بازار می دانند(
 ).Wang, 2002دیگري نیز در اسپرال سهیم هستند(

  : علل و عوامل موثر بر پیدایش گسترش افقی شهر2جدول 

  قتصادي موثر بر پیدایش گسترش افقی شهرعوامل ا

  نیروهاي بازار
  ارزان بودن زمین در حاشیه شهرها

  بورس بازي و سوداگري زمین 
  توسعه بزرگراه در اطراف شهر

  ))1383) و (عزیزي، 23: 1379) و (اطهاري، 215: 1380(شکوئی،  (ماخذ:

ین در اي نیز به تأثیر تفاوت بین قیمت زمفاکتورهاي اقتصادي، عدهارزان بودن زمین در حاشیه شهر: در ادامه بحث تاثیر 
تر بودن قیمت زمین و مسکن در حاشیه شهر، کنند. بدین معنی که به لحاظ ارزانمرکز شهر و حاشیه شهر اشاره می
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هاي حاشیه شهر را براي مهاجرین تازه وارد که معموالً از طبقه پایین هستند و پس انداز باالیی ندارند، به ناچار زمین
 گیرد و چنانچهگزینند و بسیاري از اوقات هم ساخت و ساز آنها بدون مجوز و غیرقانونی صورت میسکونت بر می

هاي شهري بر این نوع رشد و توسعه شهر کنترلی نداشته باشند، شهر به صورت بی نظم و بدون برنامه در جهاتی سازمان
واهد یافت. این عامل یکی از مهمترین فاکتورهاي موثر بر شکل گیري گسترش افقی که خواست مردم است گسترش خ

  بی رویه شهر در بسیاري از شهرهاي کشورهاي در حال توسعه بوده است.
بورس بازي و سوداگري زمین: با توجه به اینکه همه شهرها رشد جمعیت دارند و جمعیت نیز نیازهاي مسکونی و سایر 

هاي ساختمانی و افراد هاي ساخته نشده شهرها معموال توسط شرکتاه شهروندي را دارند، زمینخدمات مربوط به رف
عی شود. بنابراین انگیزه به دست اوردن سود بیشتر، باعث نوهاي بساز و بفروش به قصد افزایش قیمت تملک میو گروه

گردد. روند شد و گسترش مرحله آتی شهر میهاي اطراف شهر و قطعه قطعه کردن زمین براي ربازار سیاه در زمین
ود. شبورس بازي و معامالت قماري زمین یکی از عوامل اصلی براي توسعه فیزیکی ناموزون مادر شهرها محسوب می

هاي دیگر ممکن است به دارد؛ در حالی که بخشبورس بازي زمین و احتکار آن، بخشی از زمین را از توسعه باز می
هاي شهري برود. قیمت زمین در حاشیه یک حوزه توسعه یافته شهري، از دو عامل اصلی شش ساختمانسرعت زیر پو

هاي کشاورزي ب) ارزش بورس بازي و معامالت قماري زمین با توجه به توان پذیرد: الف) ارزش بهره برداريتأثیر می
  توسعه شهري

اثیر گذاري اي تیابد تا اینکه در نقطهن از مرکز شهر کاهش میدر بیشتر موارد بورس بازي زمین به موازات فاصله گرفت
رسد. در منطقه بورس بازي و معامالت قماري، زمین به درجات مختلف و با تراکم کم بر اساس تصمیمات آن به صفر می
زرگراه در اطراف ). سوبسید و یارانه دادن به ساخت ب215: 1380یابد(شکوئی، هاي ساختمانی توسعه میفردي و شرکت

رگراه هاي که به ساخت بزشود و دولت با یارانهشهر: این مساله هر چند که بیشتر در کشورهاي توسعه یافته مشاهده می
کند، اما در بسیاري از کشورهاي در دهد، خواسته یا ناخواسته مسیر رشد و توسعه آتی شهر را مشخص و دیکته میمی

هایی که در اطراف شهرها و به سمت روستا و شهرهاي دیگر ساخته حت دارد. بزرگراهحال توسعه هم این موضوع ص
  زنند.شوند، توسعه نواري و خطی که یک ویژگی از اسپرال شهري است را رقم میمی

    منطقه مورد مطالعه

 57“تا  48° 11‘ 17“و طول جغرافیایی  38° 19‘ 38“تا  38° 10‘ 52“منطقه مورد مطالعه در بین عرض جغرافیایی 
باشد. شهر اردبیل در وسط دشتی(دشت هکتار می 27031,1واقع شده است. مساحت محدوده مورد مطالعه  °48 22‘

). قابل ذکر است که دلیل اصلی براي 3: 1378کیلومتر مربع واقع شده است(شکوري، پریوند،  45اردبیل) به وسعت 
توجهی در استفاده از زمین به دلیل توسعه شهري، توسعه روستایی و  انتخاب این منطقه این است که تغییرات قابل

 .تحوالت صنعتی در شرق، جنوب و غرب منطقه رخ داده است

  هامواد و روش

منطقه مطالعه اخذ گردیده و با استفاده TM (1363،1370،1379 ،1390اي(لندست در این مطالعه ابتدا تصاویر ماهواره
 اي مورد پردازش قرار گرفتند. یر ماهوارهنرم افزارهاي پردازش تصاو
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  )1390شهر اردبیل (سال  TM: نقشه  ترکیب رنگی  لندست 2شکل 

  
  )1379شهر اردبیل (سال  TM: نقشه  ترکیب رنگی  لندست 3شکل 

  
  )1370شهر اردبیل (سال  TM: نقشه  ترکیب رنگی  لندست 4شکل   

  

  
  )1363شهر اردبیل (سال  TM: نقشه  ترکیب رنگی  لندست 5شکل   

  هاي تحقیقیافته
اي همچون نابودي اراضی کشاورزي پیرامون آن را گسترش فیزیکی شهر اردبیل با سرعت رو به رشد آن مسائل عدیده

هاي مختلف و بررسی تغییرات صورت گرفته، تغییر کاربري اراضی در پی داشته است که در تصاویر مربوط به دوره
گردد که باشد. افزایش جمعیت شهري نیاز به کاربري مسکونی را باعث میضی ساخته شده مشهود میکشاورزي به ارا

هاي شهر اردبیل هم از این قضیه مستثنی بوده و بیشترین تغییرات را در بخش تغییر کاربري اراضی کشاورزي به کاربري
یرات مقدار تغییرات کاربري اراضی مخصوصاً تغی ساخته شده داشته است. با توجه به مسائل ذکر شده آشنایی با نحوه و

 د. باشریزي براي توسعه فیزیکی ضروري میها به کاربري اراضی ساخته شده در راستاي برنامهسایر کاربري

  ها در منطقه مورد مطالعه(مساحت به هکتار): توزیع مساحت کاربري3جدول 

  ردیف  کاربري  1363سال   1370سال 1379سال 1390سال
  1  اراضی ساخته شده  1796,22  2434,86  3355,04 5225,04
  2  اراضی کشاورزي آبی  21600,5  23284,71  21640,32  18427,77
  3  هاي آبیپهنه  168,7  182,61  213,03  224,73
  4  اراضی بایر  2460,3  740,52  1227,87  2848,59
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  6  باغات  1005,4  388,44  594,18  305,01
  مجموع (هکتار)  27031,1  27031,1  27031,1  27031,1

  ) مطالعات نگارنده)TM( 5اي لندست (ماخذ: استخراج از تصاویر ماهواره

  
  1363: نقشه کاربري اراضی محدوده شهر اردبیل در سال 6نقشه 

  
  1370: نقشه کاربري اراضی محدوده شهر اردبیل در سال 7نقشه 
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  1379سال : نقشه کاربري اراضی محدوده شهر اردبیل در 8نقشه 

  
  1390: نقشه کاربري اراضی محدوده شهر اردبیل در سال 9نقشه 

  نتیجه گیري 

توجه جدي نشان از  1390، 1379، 1370، 1363هاي روند تغییرات در کاربري اراضی با مقایسه چهار دوره سال
باید روند تغییرات  طلبد، چون براي برنامه ریزي صحیحمدیران و برنامه ریزان شهري براي شهر اردبیل را می

اي جامع تدوین گردد. طبق نتایج بدست آمده در منطقه مورد مطالعه تغییرات کارشناسی شده و براي آینده برنامه



  المللی انجمن جغرافیاي ایران)جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین                                                   28

  

هکتار  19360هکتار تغییرات کاربري اراضی و در  حدود  7671در حدود  1390تا  1363کاربري اراضی از سال 
ه به این گسترش بدون برنامه مهمترین پیامدها و اثراتی که گسترش با توجعدم تغییر کاربري صورت گرفته است. 

هاي باغ هاي کشاورزي واند عبارتند از: از بین رفتن زمینافقی شهر اردبیل در ابعاد مختلف زندگی شهري به بار آورده
ر محالت شهر، کاهش اطراف شهر، تغییر اقلیم محلی شهر و به ویژه افزایش درجه حرارت، کاهش سرمایه اجتماعی د

هاي شهري و خدمات هاي کم تراکم و گسترده شهر، افزایش هزینه زیرساختتعامل اجتماعی میان شهروندان در محله
رسانی به نقاط مختلف شهر، افزایش سطح شبکه معابر، نرسیدن جمعیت به حد آستانه براي تامین خدمات و امکانات 

ش از حد جمعیت در شهر، افزایش طول و هزینه سفرهاي شهري، تاکید بیشتر مورد نیاز به دلیل تفرق و پخشایش بی
هاي فسیلی در بخش حمل بر استفاده از وسایل حمل و نقل خصوصی در سفرهاي شهري و افزایش مصرف سوخت

 رو نقل و در نتیجه آلودگی هوا. در جهت کاهش و تعدیل اثرات منفی که در وضعیت موجود در نتیجه این پدیده د
هاي رشد هوشمند شهري کم کردن اثرات منفی گشترش شهر اردبیل به وجود آمده است، بکارگیري اصول و سیاست

شود. رشد هوشمند شهري که موفقیت خود را در کشورهاي توسعه یافته به اثبات رسانده شهر اردبیل پیشنهاد می
د هاي آن به صورت ترکیبی مورها و استراتژياستاي از اصول، سیاست، چنانچه به درستی استفاده شود و مجموعه

تواند گسترش افقی شهرهاي کشورهاي در حال توسعه مانند ایران را هم کاهش داده و اثرات استفاده قرار گیرد می
نامطلوب آن را تقلیل دهد. بنابراین امکان سنجی بکارگیري اصول تئوري رشد هوشمند شهري در شهرهایی که دچار 

ول هاي هر شهر، کدامیک از اصگسترش افقی بی رویه هستند مطالعه شود تا مشخص شود با توجه به ویژگیرشد و 
 تواند بکار گرفته و اجرایی شود. می

 .  
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