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  1380در دهه  تحلیلی بر شکل و روند توسعه فضایی و کالبدي شهر بجنورد

 )با استفاده از آنتروپی شانون، ضریب موران و ضریب گري(
   

  28/7/92  :مقاله نهایی تاریخ پذیرش             22/12/91:  تاریخ دریافت مقاله
  

  )اي،  مدرس دانشگاه بجنورد ریزي شهري و منطقه کارشناس ارشد برنامه( *محمدرضا ضمیري

  )استادیار گروه شهرسازي دانشگاه هنر اصفهان(مهین نسترن 

  )استادیار گروه شهرسازي دانشگاه بجنورد(حمیده محمدزاده تیتکانلو 

 

  چکیده

شهرها نتایج موفق و  يتوسعه هاي کالبدي و پیروي از دیدگاه جامع در تردید برنامه بی

هاي اداره  پراکنده شهرها، اتالف منابع و افزایش هزینه يهتوسع. قابل دفاعی در پی نداشته است

به همین دلیل الزم است عالوه بر مسائل . و خدمات رسانی در شهرها از این نتایج ناگوار هستند

ریزي فضایی  برنامه. شهري لحاظ گرددریزي  هاي شهرها در برنامه کالبدي و فیزیکی، سایر جنبه

. می دهدها در سطح شهر نیز اهمیت  توزیع جمعیت، فعالیت و کاربري يهعالوه بر کالبد، به نحو

 بتواند که است هایی کمیت به دستیابی فضایی شهرها يهتوسع يدرباره جدید هاي بحث از یکی

 پراکندگی که از کاملی و دقیق تعریف عدم کنار در زیرا. سازد مشخص فشردگی از را پراکندگی

 و فضایی يهتوسع وضعیت از اتکا قابل ارزیابی و علمی شناخت باشد، اجماع و توافق مورد

 باشند، گیري اندازه و بررسی قابل که هایی کمیت داشتن اختیار در بدون شهرها کالبدي

 متکی پژوهشگران اي سلیقه و کلی هاي برداشت و شخصی هاي قضاوت به و نماید می غیرممکن

توصیفی بوده و در آن ضرایب موران و گري و  –این پژوهش از نوع تحلیلی  .بود خواهد

همچنین آنتروپی شانون معرفی شده و به منظور ارزیابی و شناخت وضعیت توسعه فضایی شهر 

 نتایج این. اند ها در سطح شهر مورد استفاده قرار گرفته بجنورد و پراکنش فضایی کاربري

توانند وضعیت و روند توسعه فضایی  که این مدل و ضرایب به خوبی می می دهدها نشان  آزمون

چنانکه با  .و کالبدي شهرها را تبیین کرده و آن را به صورت کمی قابل بررسی و ارزیابی سازند

خورشیدي  1380که شهر بجنورد در میانه دهه  می شودها نشان داده  گیري این روشبه کار

به نسبت متمرکز داشته و در آستانه تجربه پدیده پراکندگی شهري به ویژه در بافت رشدي 

   . می باشداي خود  حاشیه

  :هاي کلیدي واژه
  ضریب موران، ضریب گري، آنتروپی شانون، توسعه فضایی و کالبدي، بجنورد 

                                                
 mr.zamiri@hotmail.com :نویسنده رابط *
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  مقدمه  -1

رشد افقی . افتد شهرها به شکل گسترش افقی و یا رشد عمودي اتفاق می يهرشد و توسع

رشد . می شودشهر و توسعه پراکنده و جسته و گریخته نمایان  يهشهر به شکل افزایش محدود

می ریزي جمعیت و افزایش تراکم و فشردگی در شهرها مشخص  عمودي نیز به شکل درون

هاي  ها و امکانات آن شهر و سیاست شهر به محدودیتچگونگی این رشد و توسعه در هر . گردد

شهرها و تالش براي هدایت و  يهبررسی و شناخت نحوه رشد و توسع. ریزي بستگی دارد برنامه

  .می شودکنترل آن بخش مهمی از ادبیات امروزین دانش شهرسازي را شامل 

 انمیز یک به کیفی و کمی ظلحا به ها تجه متما در شهرها يکالبدو  فضایی شگستر

 زيشهرسا راتمقر لعماا و نقانو رحضو نیز و ها سرمایه تمرکز و نباشتا انمیز به بسته و دهنبو

به نظر ) 4: 1387پورمحمدي و دیگران، . (دشو اهوید مختلف يهارمحو در تیومتفا یطاشر

هاي گسترده و روزافزون در فناوري اطالعات  رسد با توجه به تغییر کارکرد شهرها و پیشرفت می

است و  بیش ترشهرهاي جهان، به سوي پراکندگی  بیش ترو ارتباطات، روند عمومی جاري در 

چنین روندي عالوه بر اثرات . زدایی هستند جمعیت، فعالیت و سکونت در شهرها دچار تمرکز

هاي اجتماعی نیز در پی  هاي سنگین اقتصادي و زیان مناسب بر محیط زیست و طبیعت، هزینهنا

، نوعی اتالف زمین می شودشناخته  1آنچه که امروزه به عنوان پراکندگی شهري یا اسپرال. دارد

 .می شودهاي پایین و نامتعادل و توسعه جسته و گریخته شناخته  در شهر است که توسط تراکم

شهرها،  هاي جدید درباره شهرها، به ویژه کالن یکی از بحث )4: 1385زاده،  رهنما و عباس(

همچنین به رغم . هایی است که بتواند پراکنش را از فشردگی مشخص سازد دستیابی به کمیت

 يهتراکم کم، توسع: می شوداختالف نظرهاي موجود، پراکندگی اغلب با چهار مشخصه تعریف 

: 1385زاده،  رهنما و عباس(. اي ، توسعه نوار تجاري و توسعه گره)اکنش بدون تمرکزپر(پراکنده 

ین راهکارهاي پیشنهادي پایدار مهم ترسازي شهرها یکی از  نظریه متراکم کردن و فشرده )5

 1990شهري که در سال  زیست محیط مورد سبز، در گزارش. می شودنمودن شهرها شمرده 

 را فشرده شهر به بازگشت به طور مشخص ارائه شده است، بروکسل در اروپا کمیسیون توسط

  ) 40 :2004فري (. است کرده پیشنهاد

  

  

  

                                                
1 Sprawl  
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  پیشینه تحقیق  -2

ها و مبانی  هاي نوین براي شناخت و ارزیابی رشد شهرها با دیدگاه پیشنهاد و معرفی روش

چندان گسترده، اما  اي نه ها در شهرهاي مختلف دنیا پیشینه فکري متفاوت و آزمون این روش

با بررسی فشردگی و   2005در سال  1ها، یو سین ساي در یکی از برترین پژوهش. پویا دارد

پراکندگی در شهرها، به معرفی معیارهایی براي سنجیدن وضعیت فرم شهر به صورت کمی 

کومو در آلبانی و آتن در ایالت جورجیا و کو(پرداخته و این معیارها را درباره سه شهر امریکا 

هدف از این پژوهش ارائه معیارهاي کمی بوده است که بر . محاسبه کرده است) ایالت ایندیانا

اساس آن بتوان به شکل روشن و قابل استناد وضعیت و روند توسعه فضایی و کالبدي شهرها را 

هاي در ایران با اتکا به نتایج و پیشنهاد 1385در پژوهشی که در سال . مورد بررسی قرار داد

پژوهش ساي انجام گرفته است، وضعیت توسعه فضایی و کالبدي شهر مشهد از نظر فشردگی یا 

پراکندگی شهري و وضعیت پخشایش فضایی جمعیت و فعالیت در سطح شهر محاسبه شده و 

ها در شهر سیدنی استرالیا، نتیجه گرفته شده است که  در مقایسه تطبیقی با نتایج این آزمون

الیان اخیر رشد و توسعه غیرمتوازن داشته و الگوي پراکنش فضایی جمعیت و شهر مشهد در س

  . فعالیت در آن تصادفی بوده است
 

  معرفی محدوده مطالعه  -3

نفر جمعیت داشته  186.297، 1385شهر بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی، در سال 

سال پیش  300از حدود  )ی، پورتال استانداري خراسان شمال1388سالنامه آماري سال ( .است

طبیعی  يهشهر بجنورد بر روي اراضی پست و هموار بنا نهاده شد عارضي هاولی يهکه هست

در ) 19: 1372سیدي زاده و عباسیان . (فیزیکی شهر بجنورد نبوده است يهمهمی مانع توسع

اخیر و افزایش جمعیت شهر، بافت به نسبت متمرکز  يهپی تحوالت اقتصادي و اجتماعی سد

ها شروع به گسترش نمود، به طوري که در پنجاه سال  شهر به طور تقریبی در همه جهت

. گذشته جمعیت شهر بیش از شش برابر و وسعت آن بیش از هشت برابر افزایش یافته است

شهر به سمت جنوب و  يهها توسع در طول این سال) 8: 1388مهندسین مشاور فجر توسعه (

هاي موجود  هاي جدید شهر به طور کلی به موازات خیابان خیابان. جنوب غربی شهر بوده است

بافت . به این ترتیب ساختار شطرنجی و منظم شبکه معابر شهر حفظ گردید. ساخته شدند

                                                
1 Yu-Hsin Tsai  
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 و خم و پیچ پر معابر و داراي شده ریزي ایجاد برنامه بدون مسکونی قدیم شهر به طور عمده

   .هستند باریک

  

  

نگارنده بر پایه اطالعات : مأخذ   نقشه استان خراسان شمالی و موقعیت شهر بجنورد در آن) 1(شکل 

 1391پورتال استانداري خراسان شمالی در سال 
 

به دو بافت میانی و حاشیه تقسیم  1384شهر بجنورد بر اساس طرح تفصیلی مصوب سال 

. می باشندحوزه شهري  12محله و بافت حاشیه شامل  14بافت میانی شامل . شده است

ها و  وضعیت جمعیت، مساحت، تراکم و سرانه کاربري مسکونی شهر بجنورد به تفکیک محله

  . ارائه شده است 1ر بجنورد استخراج و در جدول شماره هاي شهر از طرح تفصیلی شه حوزه

 
  نگارنده: مأخذکالبدي شهر بجنورد  –نقشه روند توسعه فضایی ) 2(شکل 
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  ها مواد و روش -4

به منظور بررسی . تحلیلی است –این پژوهش از نوع کاربردي و روش تحقیق آن توصیفی 

کالبدي شهر بجنورد، بر اساس آمار و اطالعات موجود  -  و تحلیل وضعیت توسعه فضایی

ها و  ، تراکم جمعیت و سرانه مسکونی در سطح محله1385مستخرج از سرشماري سال 

هاي کمی مورد بررسی و تحلیل قرار  آوري شده و به کمک روش هاي شهري بجنورد جمع حوزه

  . اند گرفته

فکیک محله ها حوزه هاي شهريجمعیت و تراکم شهر بجنورد به ت) 1(جدول شماره   

  سرانه مسکونی  تراکم  جمعیت  )هکتار(مساحت   محله یا حوزه

  38.7  80  7138  90  1محله  1ناحیه 

  36.2  110  7068  64  2محله  1ناحیه 

  34.7  137  6868  50  1محله  2ناحیه 

  37.9  134  5310  40  2محله  2ناحیه 

  36.9  135  3897  29  3محله  2ناحیه 

  38.3  145  4373  30  4 محله 2ناحیه 

  38.2  128  7514  59  1محله  3ناحیه 

  35.8  107  6149  57  2محله  3ناحیه 

  39.4  134  6227  46  3محله  3ناحیه 

  38.9  135  9990  74  1محله  4ناحیه 

  38.3  101  5223  52  2محله  4ناحیه 

  38.1  118  7438  63  1محله  5ناحیه 

  38.7  106  5525  52  2محله  5ناحیه 

  28.4  151  7367  49  3محله  5ناحیه 

  46.4  37  8460  228  1حوزه 

  39.6  69  6340  92  2حوزه 

  45.7  52  3000  57  3حوزه

  42.0  72  6060  84  4حوزه 

  43.2  32  4380  137  5حوزه 

  37.0  117  14300  122  6حوزه 

  50.1  15  2550  174  7حوزه 
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  69.6  5  840  183  8حوزه 

  46.7  66  17300  262  9حوزه 

  42.1  40  7650  190  10حوزه 

  38.1  15  2950  203  11حوزه 

  55.9  7  850  120  12حوزه 

      )1388با استفاده از طرح مهندسین مشاور فجر توسعه، (نگارنده : مأخذ     

 

  آنتروپی شانون  1 -4

. زند هاي طبیعی تخمین می نظمی را در پدیده آنتروپی مفهومی است که پراکندگی و بی

که در دانش ترمودینامیک کاربرد بسیاري دارد، امروز به سایر علوم نیز راه یافته  این مفهوم

. می شودبراي تجزیه و تحلیل مقدار پراکنش شهري استفاده  1مدل آنتروپی شانون. است

آنتروپی شانون شکل خاصی از آنتروپی نسبی است و ) 129: 1385حکمت نیا و موسوي (

هاي توزیع جمعیت، اشتغال یا سایر متغیرها در واحدهاي  گیري نابرابري تواند براي اندازه می

  :می گرددآنتروپی شانون به این ترتیب محاسبه . فضایی درون یک شهر به کار گرفته شود

H = − ∑ � ln��
� 	    

) تراکم کلی مسکونی(نسبت مساحت ساخته شده  Piتعداد نواحی و  nدر این رابطه، 

مقدار آنتروپی شانون از صفر . می باشدبه کل مساحت ساخته شده مجموع نواحی شهر  iناحیه 

 ln (n)دهنده توسعه فیزیکی متراکم شهر و مقدار  مقدار صفر نشان. می کندتغییر  ln (n)تا 

در شهر بجنورد به دلیل ) 6: 1388ابراهیم زاده و رفیعی . (بیانگر توسعه پراکنده شهري است

آنکه دو بافت متفاوت به لحاظ کالبدي قابل تشخیص هستند، مدل آنتروپی شانون عالوه بر کل 

  . شهر، براي بافت میانی و حاشیه به صورت جداگانه محاسبه گردیده است
  

  ی شانونمحاسبه آنتروپ) 2(جدول 

  )H(آنتروپی شانون  Ln (n)مقدار   )n(تعداد نواحی   )m2(مساحت ساخته شده   )m2(مساحت   

  2.495  2.639  14  7085849  7551374  بافت میانی

  1.417  2.485  12  8370280  18549658  بافت حاشیه

  2.175  3.258  26  15456129  26101032  کل شهر

  نگارنده: مأخذ

                                                
1 Shannon’s Entropy Model  
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هاي  دهنده تمرکز و تجمع نسبی زمین شهر بجنورد نشان مقدار آنتروپی شانون در کل

در بافت میانی شهر مقدار آنتروپی شانون بسیار به مقدار بیشینه آن . می باشدساخته شده شهر 

هاي ساخته نشده و یا  این مسأله به این معناست که در بافت میانی شهر زمین. نزدیک است

در حقیقت پادگان نظامی ارتش تنها کاربري . دهاي غیر شهري بسیار کم هستن داراي کاربري

در بافت حاشیه مقدار آنتروپی شانون با . مهم غیرشهري است که در بافت میانی شهر قرار دارد

وجود اراضی وسیع ساخته نشده در میان بافت حاشیه و توسعه . مقدار بیشینه خود فاصله دارد

. پراکندگی شهري در بافت حاشیه است اي و جسته و گریخته در این بافت بیانگر وجود گره

همین مقدار اراضی ساخته نشده در بافت حاشیه در کاهش مقدار آنتروپی شانون در کل شهر 

در حقیقت میزان پراکندگی در بافت حاشیه به میزانی است که . بسیاري داشته است تأثیرنیز 

  . است خود قرار داده تأثیرتمرکز به نسبت شدید در بافت میانی را تحت 

  

   1ضریب جهانی موران 2 -4

ضریب جهانی موران براي تخمین زدن میزان تمرکز یا پراکندگی در شهرها مورد استفاده 

  ) Tsai 2005: 6( :می گردداین ضریب به این صورت محاسبه . دمی گیرقرار 
  

Moran = N [∑i∑i Wij (Xi – X) (Xj – X)]/ [(∑i∑j Wij) (Xi – X) 2] 

 Wij. می باشدمقدار متوسط متغیر مورد مطالعه  xها و  تعداد ناحیه Nدر این رابطه 

 . ام است jام و  iضریب وزنی بین دو ناحیه 

نشان دهنده تجمع زیاد و  1مقدار . می شودمرتب  -1و  1ضریب جهانی موران بین 

بیانگر وجود نوعی الگوي شطرنجی و توزیع برابر متغیر در  -1مقدار . نواحی با تراکم باالست

اي متمرکز و  ضریب موران داراي هسته بزرگ ترشهرهایی با مقدار . سطح نواحی شهري است

مقدار ضریب موران به صفر  هنگامی که. اند  دچار پراکندگی شهري شده کم ترمتراکم هستند و 

در این حالت الگوي پراکنش جمعیت و . تر خواهد بود نزدیک باشد، تفسیر آن کمی پیچیده

رهنما و عباس . (مند نبوده و حالت توزیع تصادفی دارد تراکم در شهر به صورت روشن و قاعده

  )101: 1387زاده 

در نرم افزار  Spatial Autocorrelationبراي محاسبه ضریب جهانی موران از ابزار 

ArcGIS 9.3 هاي اصلی در سطح شهر  استفاده شده و نحوه پراکنش تراکم جمعیتی و کاربري

                                                
1 Moran’s Global Coefficient  
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چهارده محله در (واحد فضایی  26به این منظور شهر بجنورد به . بجنورد تحلیل گردیده است

ها وارد  عیت و سرانهتفکیک شده و آمار تراکم جم)  بافت میانی و دوازده حوزه در بافت حاشیه

مقدار ضریب موران براي تراکم جمعیتی شهر بیانگر نحوه رشد و توسعه کالبدي . نرم افزار گردید

  .  می باشدشهر 

به این ترتیب ضریب جهانی موران به این شرح براي بافت میانی، بافت حاشیه و همچنین 

  : براي کل شهر به دست آمد

  نمحاسبه ضریب جهانی مورا) 3(جدول 

  ضریب جهانی موران  

  بافت حاشیه  بافت میانی  کل شهر

Moran SD  Moran  SD  Moran  SD  

  -0.65  -0.28  0.9  0.18  2.3  0.25  تراکم

  0.73  0.12  -0.01  -0.08  3.26  0.35  تراکم خالص

  0.75  0.1  0.03  -0.07  2.25  0.21  سرانه مسکونی

    نگارنده: مأخذ          

تراکم جمعیتی شهر بجنورد بیانگر وجود تمرکز نسبی در مقدار ضریب موران براي 

توان گفت جمعیت شهر بجنورد به طور نسبی در  به بیان دیگر می. کالبدي شهر است يهتوسع

در بافت میانی الگوي خاصی در توزیع جمعیت مشاهده . مشخصی متمرکز شده است يهمحدود

عیت تمرکز خاصی ندارد و در کل در بافت میانی جم می دهداین مسأله نشان . می شودن

هایی  به این معنی که محدوه. با این حال توزیع متعادلی نیز وجود ندارد. محدوده پراکنده است

هایی با تراکم باال وجود دارند که تعادل و یکسانی توزیع جمعیت را  با تراکم پایین و محدوده

حاشیه نیز الگوي توزیع جمعیت به  در بافت. اند برهم زده و نوعی الگوي تصادفی را موجب شده

  .می شودي دیده بیش ترطور نسبی تصادفی است، با این حال نسبت به بافت میانی تعادل 

   

   1ضریب گري 3 -4

ضرایب موران . ضریب گري نیز روشی براي تعیین پراکندگی یا تمرکز در شهرهاست

رهنما و . (وگري مشابه هستند و تنها در تعریف ریاضی و مقیاس مقادیر با یکدیگر تفاوت دارند

                                                
1 Geary Coefficient  
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ضرایب موران و گري به طور کلی فشردگی و تمرکز را از پراکندگی ) 105: 1387عباس زاده، 

  . دهند در شهرها تمایز می

  ) Tsai 2005: 6( :می شودضریب گري به این شکل محاسبه 

Geary = (N – 1)[∑i∑j Wij (Xi – Xj) 
2] / 2 (∑i∑j Wij) (∑i (Xi – X) 2) 
  

براي آنکه تفسیر ضریب گري به مانند . می شوددرجه بندي  2ضریب گري بین صفر تا 

ضریب جهانی موران ممکن باشد، به طور معمول به جاي آن از ضریب تعدیل شده گري استفاده 

  :می گردد

Geary adjusted = - (Geary - 1) 

در روش اول به . دهی وجود دارد ضرایب موران و گري دو روش براي وزن يهدر محاسب

که اگر دو ناحیه با یکدیگر مرز مشترك داشته باشند، به مقدار وزنی  می شوداین ترتیب عمل 

و در صورتی که دو ناحیه مرز مشترك نداشته باشند مقدار وزنی صفر در  می شودعدد یک داده 

دهی بین نواحی، مقدار مرز مشترك بین دو ناحیه  در روش دوم براي وزن. می شودنظر گرفته 

سبت مرز مشترك بین دو ناحیه به کل مرز هر ناحیه، مقدار وزنی در این روش ن. یابد اهمیت می

می در این حالت ضریب وزنی به این صورت محاسبه . نماید بین آن دو ناحیه را مشخص می

  :گردد

Wij = lij / ∑ ��� i 

: 1387رهنما و عباس زاده . (می باشد iطول مرز مشترك ناحیه   liدر این رابطه  که

107(  

ضریب گري مشابه ضریب جهانی موران به منظور تعیین نحوه پخشایش متغیرها در سطح 

بندي  ضریب گري نیز شهر بجنورد بر اساس تقسیمي هبه منظور محاسب. می شودشهر استفاده 

ناحیه تقسیم و با استفاده از آمار طرح تفصیلی، ضریب گري براي کل شهر،  26طرح تفصیلی به 

  MATLABبراي محاسبه ضریب گري از نرم افزار . حاشیه محاسبه گردید بافت میانی و بافت

از آنجایی که تابع محاسبه ضریب گري در این برنامه موجود نیست، با . بهره گرفته شده است

استفاده از همین نرم افزار الگوریتم و تابع مورد نظر ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته 

 26حی به روش مرز مشترك محاسبه شده و به شکل یک ماتریس ضرایب وزنی بین نوا. است

 نتایج محاسبه ضریب گري تعدیل شده، به این شرح . اي در محاسبات وارد گردید ارائه 26در 

   :می باشد
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  محاسبه ضریب گري) 4(جدول 

  ضریب گري تعدیل شده  

  بافت حاشیه  بافت میانی  کل شهر

  -0.614  0.471  0.708  تراکم

  0.298  -0.155  0.841  خالصتراکم 

  0.221  -0.136  0.488  سرانه مسکونی

  نگارنده: مأخذ          

ضریب گري نیز تا حد بسیار زیادي نتایج حاصل از  می شودچنانکه در جدول باال دیده 

شهر بجنورد در توزیع جمعیت الگوي متمرکزي . می کندمحاسبه ضریب جهانی موران را تأیید 

  .نماید به ویژه در بافت میانی آن آشکارتر میاین موضوع . دارد

  

  گیري بندي و نتیجه جمع -5

هاي مورد استفاده در تحلیل و سنجش روند و فرم توسعه فضایی و  با توجه به نتایج مدل

  : توان چنین استنباط نمود که ها در سطح شهر بجنورد می پراکنش کاربري

پژوهش به طور هماهنگ و مشابه وضعیت هاي به کار رفته در این  ها و روش مدل) الف

خورشیدي را تبیین و نمایان  1380 يهده يهتوسعه فضایی و کالبدي شهر بجنورد در میان

  . کنند می

گیري از ضرایب جهانی موران و ضریب  بر اساس اطالعات و مقادیر به دست آمده از بهره

ر بجنورد به طور مشابه چنین گري و همچنین نتایج حاصل از مدل آنتروپی شانون در سطح شه

در بافت میانی به  1380 يهده يهکه توسعه فضایی و کالبدي شهر در میان می شوداستنباط 

            . طور نسبی به شکل متمرکز و فشرده و در بافت حاشیه به طور نسبی پراکنده بوده است

هاي شهري وجود دارند که با   ها یا حوزه که اشاره شد در سطح شهر بجنورد محله چنان

هاي پیرامونی خود، توصیف وضعیت  ها و حوزه فشردگی یا پراکندگی بسیار باال نسبت به محله

کلی مناطق مختلف شهر بجنورد را به لحاظ بیان فشردگی یا پراکندگی با پیچیدگی روبرو 

دست آمده از  توان چنین استنباط کرد که نتیجه به این حال و در مجموع میبا . کنند می

شهر بجنورد به طور کلی با یکدیگر  يههاي معرفی شده در این پژوهش دربار ها و روش مدل

به این . نمایند هاي انجام شده از یکدیگر را تأیید و تقویت می گیري همخوانی داشته و نتیجه

منظور توان پذیرفت که به کارگیري ضرایب موران و گري و مدل آنتروپی شانون به  ترتیب می
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تبیین وضعیت توسعه فضایی و کالبدي شهر بجنورد و تشخیص وضعیت فشردگی یا پراکندگی 

 .  شهري منطقی و قابل قبول بوده است

پخشایش فضایی جمعیت و فعالیت در سطح شهر بجنورد از نظم و روند خاصی ) ب

  . می کندپیروي ن

راکم جمعیت و سرانه ت(که نتیجه محاسبه ضرایب موران و گري درباره جمعیت  چنان

هاي شهر،  ، وضعیت پراکنش فضایی در سطح محلهمی دهددر شهر بجنورد نشان ) مسکونی

هاي  ها و حوزه ها در محله به این معنی که به طور کلی تراکم. می باشدبیانگر نظم خاصی ن

 ها تصادفی بوده شهري دچار تمرکز و یا پراکندگی نسبی نیستند و نحوه پراکنش فضایی آن

ها کمبودهاي  گرچه نباید از نظر دور داشت که در بافت حاشیه شهر در بسیاري از کاربري. است

مند توزیع نشده  ، اما آنچه که موجود است نیز به طور منظم و قاعدهمی گرددزیادي مشاهده 

  .است

این مسأله سبب گردیده . اي متمرکز داشته است کنون رشد و توسعه شهر بجنورد تا) پ

  . هاي اقتصادي و اداري در بافت میانی شهر تجمع داشته باشند فعالیتعمده 

هسته اول . توان گفت در شهر بجنورد دو هسته مرکزي قابل تمیز هستند به بیان دیگر می

شکل گرفته و مرکز ) هاي اطراف آن ساربان محله و خیابان(در اطراف مقر اولیه شهر، 

ترین مراکز داد و  چهارشنبه بازار یکی از قدیمی. می شودهاي اقتصادي شهر شناخته  فعالیت

ین کانون خرید و مهم ترستد در شهر بجنورد در همین محدوده قرار دارد و هنوز به عنوان 

هاي اصلی نزدیک  همچنین بدنه خیابان. رود فروش کاالهاي تولیدي روستاییان به شمار می

شهر بجنورد بوده و جمعیت زیادي را از  بازار اصلی) نزدیک به میدان مرکزي شهر(سبزه میدان 

مراکز اصلی . می کندهاي پیرامون شهر به سمت خود جذب  نقاط مختلف شهر و حتی سکونتگاه

ها  ها، صرافی هاي مهم جدید و قدیمی، شعب اصلی و مرکزي بانک ها، پاساژها و بازارچه فروشگاه

مسجد انقالب در این . اند شده هاي عمده تولیدي در این محدوده متمرکز و نمایندگی شرکت

هاي اجتماعی و سیاسی شهر شناخته  ها و فعالیت محدوده، مرکز انجام مراسم رسمی، گردهمایی

این مرکز . و کارکردي اداري دارد می باشددوم شهر بجنورد به نسبت جدید  يههست. می شود

تأسیس استان خراسان شمالی و استقرار . در غرب شهر و به شکل محوري شکل گرفته است

هاي اداري استان و شهرستان در این محدوده بر اهمیت و  ها و ارگان تعداد زیادي از سازمان

ي، دانشگاه پزشکی، استانداري خراسان شمالی، فرمانداري، دادگستر. مرکزیت آن افزوده است

ها و  ین این سازمانمهم ترمصلی نماز جمعه، سازمان کار و امور اجتماعی و دارایی از جمله 
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وجود این دو هسته در بافت میانی شهر بجنورد سبب گشته وابستگی نقاط دورتر . مراکز هستند

نیازهاي شهروندان  از این مراکز و به ویژه بافت حاشیه شهر به مرکز شهر زیاد بوده و بسیاري از

  . با مراجعه آنان به مرکز شهر برطرف گردند

رسد  شهر بجنورد در حال حاضر دچار پراکندگی شهري نشده است، اما به نظر می) ت

  . اي در نواحی پیرامونی و نوساز شهر بسیار باالست احتمال وقوع چنین پدیده

دهند،  بجنورد نشان می تراکم جمعیت در شهر يهکه ضرایب موران و گري دربار چنان

در . هاي اخیر به طور نسبی متمرکز بوده است شهر بجنورد در سالي هروند رشد و توسع

هاي اخیر و پس از تأسیس استان خراسان شمالی، محدوده قانونی شهر به شکل ناگهانی و  سال

این محدوده هاي  ارائه خدمات شهري و امکان تغییر کاربري زمین. به میزان زیادي توسعه یافت

هاي میوه در پیرامون شهر و  هاي کشاورزي و وجود باغ به کاربري مسکونی، در کنار وفور زمین

ها  ها در آینده موجب توسعه مسکن شهري در این زمین پایین بودن نسبی قیمت این زمین

هاي بافت حاشیه شهر، به  در برخی حوزه می دهدکه آمار طرح تفصیلی نشان  چنان. خواهد شد

ویژه در غرب شهر در جوار مسیر بجنورد به گرگان، تراکم جمعیت بسیار پایین بوده و سرانه 

معابر و نیز میزان اراضی بایر و ساخته نشده به شکلی غیرمعمول  يههایی مانند شبک کاربري

ها  توان گفت در این محدوده هاي پدیده پراکندگی، می با در نظر داشتن تعریف و شناسه. باالست

  . می شودهاي آتی دیده  هایی از وقوع پراکندگی شهري در توسعه انهنش

کالبدي شهر بجنورد و با توجه به و فضایی يهبا در نظر گرفتن وضعیت و روند توسع

شهر و بهبود  يهگذاري بر روند توسعتأثیررسد براي  ها و امکانات موجود، به نظر می محدودیت

  : توان سه پیشنهاد راهبردي به این ترتیب ارائه داد آن، می

  . به کمک وضع قوانین و ضوابط الزم بجنورد شهر رشد هدایت شکل و جهت و کنترل -

 و روزانه به این معنی که نیازهاي اولیه( خودبسنده هایی محله ایجادتالش در جهت  -

  ).ساکنان در خود محله برطرف گردد

  ). تنوع در الگو و شکل مسکنتالش براي ایجاد (همه  براي مناسب مسکن تأمین -
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