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   .پایدار ۀفضایی شهرهاي ساحلی با تأکید بر توسع - کالبدي ۀبررسی توسع
  *موردي: شهر بندرترکمن ۀمطالع

  
  3، عبدالعظیم قانقرمه2کانی اکبر نجفی ، علی1زهرا محمدي*

  کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري1
  گلستان دانشگاهریزي شهري  گروه جغرافیا و برنامهاستادیار 2

 12/3/94؛ تاریخ پذیرش:  21/11/93تاریخ دریافت: 

  
  چکیده

تصـادي،  هـا و تحـوالت اق  ها و عواملی قرار دارند که در طی زمان با پیشرفتثیر مکانیزمتأفضاي کالبدي شهرها همواره تحت 
بینی  پیشپویاست،  عدي وباي چندشهر پدیدهکه  توجه به این . باگردند محیطی و... متحول میاجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست

پـژوهش از یـک سـو بررسـی رونـد توسـعۀ        هدف ایـن . طور مطلق وجود نداردبه ریزي دقیق و کامل براي تمام عناصر آنو برنامه
فضـایی   - کالبـدي  میزان توسعۀ هاي محیطی ساحل باظرفیت ر مختلف و از دیگر سو بررسی رابطۀوااد در فضایی شهر -کالبدي 
اسـتفاده   میـدانی رسی روند توسعه و نیـز روش  منظور دستیابی به هدف مذکور از دو روش تحلیل مکانی جهت بر باشد. بهشهر می

و جامعۀ نمونه بـا اسـتفاده از فرمـول کـوکران      باشداسان میوالن و کارشنئمس شامل شهروندان، آماري این تحقیق جامعۀ. گردید
شـهر در ادوار   ۀدر همین راستا در گام نخست بـه بررسـی رونـد توسـع     اند.صورت تصادفی ساده انتخاب شده بهنفر تعیین و  250

 سـپس  ارزیابی شـده،  جمعیت بین میزان سرانه و تراکم پس از آن رابطۀ، پرداخته هاي تهیه شدهمختلف زمانی با استفاده از نقشه
حـاکی از آن  نتایج حاصل از این تکنیک تجزیه و تحلیل شده است. ه از مدل کمی آنتروپی شهر با استفاد ۀشکل و چگونگی توسع

ریـزي شـده   هاي مختلف زمانی از گسترش موزون و برنامـه فضایی شهر طی دوره-کالبدي ۀدر بخش تحلیل مکانی، توسع است که
روسـتاییان بـه شـهر پـس از      ۀرویـ توان در مهاجرت بـی را می علت آن؛ بوده است (اسپرال) پراکندهو رشد شهري  برخوردار نبوده

در هاي محیطی ساحل در گام بعدي با استفاده از آمارهاي توصیفی و استنباطی، نقش ظرفیت .جستها یکجانشین کردن ترکنمن
نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشـان  مورد سنجش قرار گرفت، همچنین  Spssافزار نرم هبه وسیل فضایی شهر -کالبدي  ۀتوسع
صدي و معنادار وجـود دارد، امـا   در 99 ۀرابط فضایی شهر -کالبدي  ۀتوسعبا  هاي محیطی ساحلبین ظرفیت دهد که اگرچه می
و توزیع امکانات و خدمات  گرددنمیهاي محیط ساحل مثبت تلقی سفانه عملکرد مدیران و مسئوالن شهري در استفاده از توانمتأ

و  درصـدي  99نـات و خـدمات شـهري تفـاوت     در نواحی مختلف شهري عادالنه نبوده و محـالت مختلـف در برخـورداري از امکا   
  دهند.را نشان میمعناداري 

  

  پایدار، شهر بندرترکمن ۀکالبدي ـ فضایی، شهرهاي ساحلی، توسع ۀتوسع :هاي کلیدي واژه
  

  1مقدمه
 گوناگونهاي دلیل محدودیتشهرها به اکثر زهامرو  

 ۀتوسـع فیزیکـی و کالبـدي درگیرنـد.     ۀتوسع ۀبا مقول
کالبدي شهر، فرایندي پویا و مداوم است کـه طـی آن   

هــاي فیزیکــی و فضــاهاي کالبــدي شــهر در محــدوده
جهات افقی و عمودي از حیث کمـی و کیفـی افـزایش    
                                                

  m.raha68@yahoo.com نویسنده مسئول:*
 باشدارشد میکارشناسی ۀناماین مقاله برگرفته از پایان*

عوامل و موانع فیزیکی شهرها باید  ۀیابند. در مطالعمی
طبیعی و انسانی را مطالعه و ارتباط و تأثیر متقابل این 

زیـرا   ؛شهر بررسی شود ۀها بر یکدیگر و بر توسعپدیده
ها و عـدم  عدم شناخت و آگاهی الزم از این محدودیت

ها، باعـث هـدایت و گسـترش    رعایت حریم مناسب آن
شود که در نهایـت شـهر و   شهر در جهت این موانع می

هاي شهري را بـا مشـکالت جـدي مواجـه خواهـد      فضا
ناحیــۀ مــورد ). 2: 1391نمــود (حســینی و همکــاران، 
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باشـد و داراي  مطالعه نیـز از ایـن حیـث مسـتثنا نمـی     
محدودیت فیزیکی مثـل قرارگیـري در سـاحل دریـاي     
خزر بـوده کـه گـاهی اوقـات تحـت تـأثیر پیشـروي و        

کـه  گیرد. در مقابل بـدیهی اسـت   پسروي دریا قرار می
صورت شناخت اصولی و علمی از شهرهاي ساحلی،  در

هـاي بـاالیی برخـوردار    ها و ظرفیـت این شهرها از توان
فضایی شـهرهاي سـاحلی    -سازمان کالبدي  .باشندمی
اي مناسـب جهـت   ست کـه نداشـتن برنامـه   ا ايگونهبه

ــع ــل    ۀتوس ــال و عل ــدار، احتم ــایی پای ــدي و فض کالب
کلی بطــور دهــد.مــیهــا را افــزایش پــذیري آن آســیب
 بـراي  راهـی  شـهرها  کالبـدي  - فضـایی  ریـزي  برنامـه 
 ریزي برنامه این که است پایدار ۀتوسع سطح به رسیدن

 هـاي موجـود، توانمنـدي   وضع شناسایی با بایست می
 طبیعی، هايدر بخش محیط شناخت با بالفعل و بالقوه

و  (یوردخانیپذیرد  صورت کالبدي و انسانی، اقتصادي
ــر ضــرورت   ).153: 1389، جیاســتعال ــانی دیگ ــه بی ب

پایـدار   ۀریزي براي دستیابی به توسـع استفاده از برنامه
شهرهاي ساحلی امري ضروري  ۀمنظور توسعشهري به
ــ  کالبدي  ۀتوسعتحقیق  در این ناپذیر است.و اجتناب

 فضایی شهر سـاحلی بنـدرترکمن مـورد بررسـی قـرار     
دسـتیابی بـه    یـر ز پرسشمنظور دو بدین. گرفته است

    :نمایدتر میرا در این تحقیق آساننظر مورد هدف 
فضایی شهر بندرترکمن طی ادوار  -کالبدي  ۀتوسع -1

     مختلف زمانی چگونه بوده است؟
 ةهاي محیطی ساحل تا چه حـدي در نحـو  ظرفیت -2

  شهر اثرگذار است؟   ۀرشد و توسع
  

  پیشینۀ تحقیق
خــود تحــت  در اثــر 2004در ســال  1پیتــر نیــوتن

به ایـن نکتـه اشـاره دارد    » شکل پایدار شهري«عنوان 
به نظر مامفورد؛ هیچ کس از شکل کنـونی شـهر   که بنا
 د. نیوتن معتقد است که بحث دربـارة رضایت ندارخود 

دهـد، نیازمنـد   آنچه شکل شهر مطلوب را تشکیل مـی 
دهـی  ارزیابی بیشتر عملکرد شهرها در رابطه با سازمان

هاي متفـاوت) و   اربري پیچیده و تراکمزمین شهري (ک
  نقل (مالکیت و شرایط) است. و هاي حملسیستم

                                                
1. Peter Newton   

در اثـري   2010و همکاران در سـال   2هري سوتانتا
ریزي فضایی در محیط زیسـت  بررسی برنامه«با عنوان 

در مواجهه با تهدید جهانی در انطباق  - شهري ساحلی
شـهرهاي  ابتـدا بـه بررسـی ادبیـات     » با شرایط محلـی 

پردازند، سپس شـرایطی را  ساحلی و مشخصات آنها می
شـوند و  اقتصادي در این منـاطق مـی   ۀکه سبب توسع

 کننـد مـورد  محیطی را فراهم میپایداري زیست ۀزمین
زمین و بالیاي  ةکر افزایش دمايدهند. مطالعه قرار می

طبیعی از جمله فجایعی هستند که تمام مناطق بـویژه  
 اسـاس و بـه  کنند؛ براین ا تهدید میشهرهاي ساحلی ر

ریزي فضایی منظور تسهیل خطر ابتال به فاجعه، برنامه
  گردد.عنوان یک چارچوب بلندمدت پیشنهاد میبه

ــگ ــال  3بوآتن ــابیدر  2010در س ــوان   کت ــا عن ب
ریزي فضایی در مناطق ساحلی: در مواجهـه بـا   برنامه«

ین، دریـا  سه عامل زم» هواییوتغییرات آب ۀتأثیر اشاع
ــادین در و مـــردم را از مؤلفـــه ــاي اساســـی و بنیـ هـ

دانـد کـه البتـه    گیري و ایجاد جوامع ساحلی مـی  شکل
گیري چنین جوامعی اصل سـازگاري آن بـا   شکل ۀالزم

 ۀهوایی است کـه در ایـن صـورت آسـتان    وتغییرات آب
پذیري و پاسخگویی چنین جوامعی را به نیازها انعطاف
جـواري   رعایت اصول حسن همهاي اجتماعی و و تنش

 ۀو قواعد و قوانین مورد اتفاق میان کشـورهاي همسـای  
بـرد. وي همچنـین   ساحلی را تثبیت کـرده و بـاال مـی   

اسـخی پایـدار بـراي مسـائل     معتقد است کـه یـافتن پ  
هاي اجتماعی یا طبیعی در منـاطق  دسترسی مربوط به

ریزي بلندمدت و یک ساحلی نیازمند هماهنگی، برنامه
  ش مدیریتی است.رو

ــان) 1385(زاده فــرج ــا خــود  ۀنامــدر پای عنــوان ب
» فیزیکـی شـهر یاسـوج    ۀتحلیل فضایی الگوي توسع«

شـهر   ۀپس از شناسایی و مشخص کردن الگوي توسـع 
هـاي موجـود   کنـد از کـاربري  سعی مـی  یالگوی ۀبا ارائ

اندازي به اراضـی  از دست و عمل آیدبهترین استفاده به
ــع ــاورزي و توس ــر ۀکش ــهر  غی ــامتوازن ش ــی و ن منطق

  .جلوگیري گردد

                                                
2. Heri Sutanta 
3. Isaac Boateng    
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ــان) 1385خضــري ( ــوان  در پای ــا عن ــۀ خــود ب نام
بررسی و تعیین مکان بهینـه جهـت گسـترش کالبـد     «

هاي جغرافیایی بـا  شهر سردشت با توجه به محدودیت
 ۀتــرین عامــل در توســعمهــم» RSو  GISاســتفاده از 

 ۀرویـ هـاي بـی  مهـاجرت  را بررسـی فیزیکی شهر مـورد 
عوامـل   ويهمچنـین   ؛است دانستهوستاییان به شهر ر

کوهسـتانی   را در گسترش کالبدي شهر ةمحدود کنند
هـاي نظـامی در شـمال و    بودن منطقه و وجود پایگـاه 

ناموزون شـهر  ۀ توسع ه سببک داندمیجنوب این شهر 
  .  شده است
رونـد  «اي با عنوان ) در مقاله1387( کاريپوررجب

ــد » یی شــهر بابلســرگیــري و توســعۀ فضــاشــکل رون
بررسی قرار داده است. بـر  گیري این شهر را مورد شکل

ـ اساس نتایج به عامـل عمـده    3کلی طـور هدست آمده ب
رشـت) در  -گرگـان ي ارتبـاطی  دریا، رودخانه و شبکه(

انـد؛  فضایی شهر بابلسر تأثیر مسـتقیمی داشـته   ۀتوسع
فضاي کالبدي شهر  ۀهمچنین بیشترین سهم در توسع

ط به مهاجران و گردشگرانی است که به این شـهر  مربو
  شوند.وارد می
اي بــا در مقالــه) 1387(محمــدي و همکــاران پــور
کالبدي شهر زنجـان   -ارزیابی گسترش فضایی«عنوان 

 -1384ي با تأکید بر تغییر کـاربري زمـین طـی دوره   
با استفاده از مدل رگرسیون منطقی به بررسی » 1355

ی و تأثیر آن در میـزان گسـترش   تغییرات کاربري اراض
 انـد کـه  نتیجه گرفتـه  کالبدي شهر پرداخته و -فضایی

بین مهاجرت، تبدیل کاربري اراضی دیم، بایر، زراعی و 
نتیجـه  ها و درنفع سایر کاربري پیرامون شهر زنجان به

وجود  داري معنی طۀکالبدي شهر راب -گسترش فضایی
  دارد.
ــه )1388(شــهرکی قرخلــو و زنگنــه   ــا در مقال اي ب

فضایی شـهر بـا    -شناخت الگوي رشد کالبدي «عنوان 
» موردي: شهر تهرانهاي کمی؛ مطالعه استفاده از مدل

فضایی  - گیري الگوي رشد کالبديبه شناخت و اندازه
انـد و در راسـتاي   هاي مختلف پرداختـه تهران در دوره

پایدار شهري و پایدارتر کردن رشد  ۀدستیابی به توسع
هایی براي کنترل و تغییر نـوع  شهر استفاده از سیاست

  اند. رشد را ضروري ارزیابی کرده

ــدي ــامو  پورمحم ــه )1389(کســري ج اي در مقال
فضــایی  ۀارزیــابی ناپایــداري در توســع«تحــت عنــوان 
 را سـبب  شهر فضایی پراکنش و توسعه» متروپل تبریز

 یاراضـ  و هاباغ مسکن، تخریب و زمین گرانی و کمبود
و  ظهور قدیم، بافت شدن تهیو  فرسودگی کشاورزي،
 روسـتاهاي  ادغـام  نشـین، حاشـیه  منـاطق  گسـترش 

 محیطـی زیسـت  هايقابلیت اند کهدانسته ... و پیرامون
دیوسـاالر و   اسـت.  انداختـه  مخـاطره  را بـه  شـهر  ایـن 
ریزي برنامه«عنوان  اي بادر مقاله )1390(اعظمی  شیخ

اي ساحلی؛ نمونـه مـوردي:   پایدار شهره عۀفضایی توس
ریـزي فضـایی   بـه بررسـی برنامـه   » شـهر سـاحلی نـور   

فضـایی   ۀثر در پایـداري توسـع  ؤاي مـ عنـوان برنامـه    به
ریـزي فضـایی در   اند و برنامهشهرهاي ساحلی پرداخته

کاربري اراضی  اجتماعی، اقتصادي، ۀ فعالیتچهار عرص
ثر مـؤ  پایدار شـهر سـاحلی نـور    عۀو محیطی را در توس

    اند.انستهد
نگــرش «) در کتـابی بــا عنـوان   1387آنـامرادنژاد (   

سیر تکوینی این شهر را در  »جغرافیایی به بندرترکمن
هـا  ویـژه بعـد از یکجانشـینی تـرکمن    ادوار مختلف بـه 

  طور تفصیلی تشریح کرده است. به
  

  مبانی نظري تحقیق 
   فضایی -کالبدي  ۀتوسع
بشـر در   تغییراتی که در شکل و محتـواي زنـدگی    

وجود توسعه اسـت؛   بیانگرطول تاریخ به وقوع پیوسته 
توانسـت از  ، انسان نمـی حیات بشري ۀتوسعبدون زیرا 

بـه   هـا  نشـینی و زنـدگی در جنگـل   غارنشـینی و کـوچ  
یکجانشینی و شهرنشینی بپردازد و شکل زندگی خـود  

صـورت مـدرن و امـروزي    را تکامل و تحول بخشد تا به
لیکن  توان توسعه نامید،یري را نمیدرآید. البته هر تغی

نهادي شده و مبتنـی   نۀتوسعه به معناي کوشش آگاها
 ریزي براي ترقی اجتماعی و اقتصـادي جامعـه  بر برنامه

در شوروي سـابق آغـاز گردیـد     1917است که از سال 
مفهـوم   ،به عبارت دیگر توسعه ).36: 1391(متوسلی، 

معـادل بـا    تـوان آن را کند و مـی کیفی را مشخص می
ــدگی دانســت (  ــزایش کیفیــت زن ــرزادهحســیناف ، دلی

1380 :93.(   
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ــک  ــهر از ی ــیماي ش ــاخت و س ــات، س ــو و حرک س
یا مکان جغرافیایی مفروض از  عملکردها و پویایی شهر

سوي دیگر، سازندة حیات کالبدي آن هستند؛ بنابراین 
گسـترش  «یـا   »کالبـدي یـک شـهر    عۀتوسـ « توانمی

به افزایش کمی  :کردتعریف   ونهگ نرا ای »فیزیکی شهر
(مســکونی،  هــا و فضــاهاي کالبــدي و کیفــی کــاربري

یک شهر در ابعاد افقـی   ...) ارتباطی و مذهبی، تجاري،
تـوان   مـی  گیـرد،  و عمودي که در طول زمان انجام می

، علـومی نـژاد و  محمـودي ( فیزیکی اطالق کـرد  ۀتوسع
مفهــوم واضــحی فضـا بــه خــودي خـود    ).102: 1387

تر از تعریـف  مراتب گسترده. این مفهوم معنایی بهردندا
فضاي فیزیکـی یـا طبیعـی دارد (فکـوهی،      ةنسبتاً ساد

نظران همچـون رابـرت   گروهی از صاحب ).261: 1383
عنوان سـاخت شـهر مطالعـه    ه، فضاي شهري را ب1کریر
 ة، از حــوز2گروهــی همچــون کامیلوســیته؛ کننــدمــی

و برخـی نیـز ماننـد     نگرندشناسی به موضوع میزیبایی
، فضاي شـهري را از منظـر اکولـوژي اجتمـاعی     3گیدنز

 ،فضایی ۀتوسع). 11: 1380نمایند (حبیبی، بررسی می
به نیازهایشـان در   پاسخگوییها در تجلی تالش انسان

 ۀهاي آگاهانجامعه است؛ گاه اقدامات هدفمند و تالش
ـ   بههاي خودانسان و گاه فعالیت ه خـودي و اتفـاقی او ب

شـود (معصـومی اشـکوري،    فضـایی منجـر مـی    ۀتوسع
1385 :20.(    

 ۀشـهري در ایـران سـابق   فضـایی   - کالبدي ۀتوسع
 ۀمرحلـ  اکثـر شـهرهاي ایـران در طـی    . نـدارد  یچندان

تــرین تحــوالت بــدون ، عمــده1320تــا  1310زمــانی 
کالبدي شـهرها در   ۀتوسع برنامه و مطالعه را پذیرفتند.

مبتنی بر رشد مـوزون   1332تا  1320هاي سال ۀفاصل
طور سنتی و تاریخی هاي روستایی است که بهمهاجرت

اي هـا شـهر توسـعه   نیز وجود داشته است. در این سال
بــه بعــد    1332کنــد. از ســال   را تجربــه مــی   آرام

هاي وسیعی در نظام کالبدي شـهرها بوجـود    دگرگونی
کـردن کشـور، انجـام اصـالحات     آمد؛ سیاست صـنعتی 

ــزایش ــدهاي حاصــل از ارضــی، اف ــت، جــذب  درآم نف
گـذاري  منظور سـرمایه  هاي داخلی و خارجی بهسرمایه

                                                
1. Robert Carrier   
2. Camillo Sitte  
3. Giddens  

 ۀهاي توسـع در بخش صنعت در درون شهرها، سیاست
هاي تضاد شهر و تصویب فرهنگ شهري و ایجاد زمینه

ــین شــهر و روســتا، گــرایش  هــاي شــدید اقتصــادي ب
ــوج    ــرده و مـ ــت کـ ــران تقویـ ــینی را در ایـ شهرنشـ

بعد از انقالب  .گرددایی را سبب میهاي روست مهاجرت
ها، اهداف و اصول اسالمی ضرورت اصالحات در دیدگاه

: 1387هاي شهري احساس شد (حبیبـی،  تدوین طرح
  ).  33و  32
  

   ساحلی يهاپایدار شهر ۀتوسع
تـوان  را می 1970 ۀپیدایش مفهوم پایداري در ده  
ل ائنسـبت بـه مسـ    ايرشد منطقی آگاهی تـازه  ۀنتیج
زاده دلیـر  (حسین زیست و توسعه دانستی محیطجهان

). مفهوم پایداري بسته بـه شـرایط   32: 1387، ملکیو 
همـین   زمان و مکان جوامع مختلف، متفاوت است و به

جهت امکان تسـري و تعمـیم یـک برداشـت خـاص از      
  ). Redcliff, 2000: 22مفهوم پایداري وجود ندارد (

ــین ۀتوســع ةواژ ــدار را اول ــپای ــار ب طــور رســمی هب
شمســی) در  1366( 1987در ســال » 4برانــدت لنــد«

مطـرح کـرد. ایـن واژه در    » مشترك ما آینده«گزارش 
برداري صـحیح  معنی اداره و بهرهآن به ةمفهوم گسترد

و کارآ از منابع طبیعی، منـابع مـالی و نیـروي انسـانی     
کارگیري هبا ب هبراي نیل به الگوي مصرف مطلوب همرا

و ساختار و تشکیالت مناسب بـراي رفـع   امکانات فنی 
طـور مسـتمر و قابـل    هاي امـروز و آینـده بـه   نیاز نسل

  ).5: 1374رضایت است (مکنون، 
شهر پایدار شهري است که بـه چنـد نیـاز اساسـی     

بشري شامل نیازهاي روحـی، روانـی، عـاطفی و     ۀجامع
هــاي وسـیع ارتبــاطی  همچنـین برخــورداري از شـبکه  

تمـاعی، اقتصـادي، فرهنگـی،    هـاي اج منظـور کـنش   به
هـاي اکولـوژکی و   محیطی یا مورفولوژي، ویژگیزیست

نیازهاي اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی شهرنشـینان     
ــاران،   در ).5: 1388پاســـخ دهـــد (قالیبـــاف و همکـ

 میمسـتق  طور به یعیطب ستیزطیمح ،یساحلهاي شهر
 تیـ فیک آن تبـع بـه  و شـهري  اقتصاد بر م،یرمستقیغ و

 و اقتصـاد  ن،یبنـابرا . گـذارد یمـ  ریتـأث  هرش در یزندگ
                                                
4. Brandt Land  
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 هماهنگ صورتبه دیبا ،یساحل شهر کی ستیزطیمح
 ةبـالقو  هايلیپتانس از تا ابند؛ی توسعه هم موازات به و

 بـه  را گریکـد ی یمنفـ  اثرات نموده، استفاده همبر مؤثر
 محقـق  را داریـ پا شـهري  بـه  دنیرسـ  ،رسـانده  حداقل
 در ).2: 1390، اردهعاشـوري چهـ  نیـا و  (حسین سازند
نیازمنـد شناسـایی   ساحلی  يرهاپایدار شه ۀتوسعواقع 

هـاي انسـانی در   هاي محیطی براي فعالیـت محدودیت
هـاي طراحـی در   شـهرها و تطبیـق روش  این ارتباط با 

: 1393کـانی و متوسـلی،   (نجفـی  هاست این محدودیت
129(.  

  
  شناسی تحقیقروش

ی و روش تحلیـل مکـان  هاي از روش در این تحقیق
و  در روش تحلیـل مکـانی  استفاده شده اسـت؛   میدانی

نیاز از طریق ، آمارهاي مورداول ۀفرضی آزمونمنظور به
ــههــاي مختلــف و نیــز روشســازمان اي هــاي کتابخان

آوري و با استفاده از مدل کمـی آنتروپـی تحلیـل     جمع
ارزش مقـدار آنتروپـی شـانون از صـفر تـا      شده اسـت.  

Ln(n)  ۀآن مقــدار صــفر بیــانگر توســعاســت، کــه در 
کـه  حـالی  فیزیکی خیلـی متـراکم (فشـرده) اسـت؛ در    

شـهري   ةفیزیکـی پراکنـد   ۀبیانگر توسـع  Ln(n)مقدار 
 Ln(n)است. در واقع زمانی که ارزش آنتروپی از مقدار 

شهري (اسپرال) اتفاق افتاده  پراکندةبیشتر باشد، رشد 
گسـترش   منظور نشان دادن روندعالوه بر این بهاست. 

گیـري از  و بهـره  Arc GISافزار  شهر با استفاده از نرم
کالبـدي   ۀهاي مربوط به توسع هاي موجود، نقشهنقشه

ـ فضـایی شـهر در ادوار مختلـف زمـانی تهیـه شـده و       
بـین میـزان سـرانه و تـراکم جمعیـت       ۀهمچنین رابط

 ۀفرضـی  آزمـون منظور بهبررسی قرار گرفته است. مورد
و شـهروندان   ۀکلیشد و  استفاده نامهنیز از پرسشدوم 

این آماري  ۀ، جامعشهر بندرترکمنن و مدیران مسئوال
گیري از جامعـه بـه   دهند. نمونهتشکیل می پژوهش را

گیري تصادفی سیستماتیک و با اسـتفاده از  نمونه ةشیو
 244فرمول کوکران انجام شده است کـه براسـاس آن   

منظـور افـزایش   بهند که شدعنوان نمونه انتخاب نفر به

ـ نفر به 250، تعداد تحقیق کیفیت و اعتبار  ۀعنوان نمون
  شدند. نهایی انتخاب

  
  مطالعه مورد ةمشخصات محدود

دقیقه از  6درجه و  54بندرترکمن در طول شرقی 
 49درجـه و   36نصف النهار گرینویچ و عـرض شـمالی   

 -دقیقـه از خــط اسـتوا و در کنــار راه ارتبـاطی تهــران   
: 1378دي شهر بندرترکمن، ها است (طرح اقعوگرگان 

عنـوان  ). از نظر موقعیت نسبی نیز این شـهر بـه  10-3
شرقی دریـاي  مرکز شهرستان ترکمن در ساحل جنوب

خلیج گرگان واقع شـده اسـت و حـدود     خزر و در کنار
کیلومتر با مرکز استان (گرگان) فاصله دارد. ارتفاع  35

ر و از سطح دریـاي  مت -20شهر از سطح دریاهاي آزاد 
متر باالتر است. بندر ترکمن از شـمال   5/6خزر حدود 

به شهرستان گمیشان، از شرق به شهرستان آق قـال، از  
شــرقی بــه شهرســتان گرگــان، از جنــوب بــه   جنــوب

غربــی بــه شهرســتان  شهرســتان کردکــوي، از جنــوب
بندرگز و از غرب به خلیج گرگان و دریاي خزر محدود 

  )1392ار ایران، (مرکز آم گرددمی
  

  نتایج و بحث
  اول ۀهاي تحلیل مکانی جهت آزمون فرضییافته

فضـایی شـهر    -يکالبد ۀبررسی روند توسع
شهر بنـدرترکمن از زمـان شـکل گیـري     : بندرترکمن

رونـد رو بـه رشـدي را سـپري      1342) تا سال 1306(
 ةاولیه و مرکـزي ایـن شـهر محـدود     ۀکرده است. هست

ایستگاه راه آهن و تأسیسـات  بسیار کوچکی در اطراف 
اي هندسـی بـراي   مربوط به آن بوده است. بعدها نقشه

گردد کـه براسـاس آن دو   ها تهیه میشهر توسط آلمان
خیابــان اصــلی شــهر (آزادي و جمهــوري کنــونی)     

 .شودجنوبی) کشیده می -موازات خط آهن (شمالی  به
را بــراي شــهر  1342ســال  ۀتوســع ۀ) نقشــ2شــکل (

دهد. مساحت شهر در ایـن سـال    نشان میبندرترکمن 
  ).1شکل ( شودهکتار برآورد می 7263/99برابر با 
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  موقعیت جغرافیایی شهر بندرترکمن ۀنقش :1شکل 

  

شروع تحوالت و اثرپذیري جوامع شهري و روستایی از 
هاي روستایی آن مهاجرت ۀاصالحات ارضی و در نتیج

که در طور همان فیزیکی این شهر کمک کرد. ۀبه توسع
شود تا مشاهده می 1352سال  ۀتوسع ۀ) نقش3شکل (

این سال بیشترین رشد شهر در جهت شمالی مطابق با 
اصلی شهر و پس از آن در  ةهاي طراحی شدخیابان

ذکرست که الزم به جهات غربی و جنوبی بوده است.
) به 1سال مساحت شهر طبق نمودار ( 10طی این 

  یش یافته است.هکتار افزا 8789/309

در ادامۀ بحث پیرامون روند توسعۀ فضـایی ـ کالبـدي    
، 1360) نقشــۀ توســعه ســال 4شــهر، بــر طبــق شــکل (

ــرات فیزیکــی و ســاختاري در شــهر آن   پیشــرفت و تغیی
هـا  دانـیم اواخـر ایـن سـال    چنان محسـوس نیسـت. مـی   

) مقارن بـا پیـروزي انقـالب اسـالمی و تحـوالت      52ـ60(
این رو سیر پیشرفت و سـازندگی و  فرهنگی بوده است. از 

هاي زیربنایی و ساختاري، کمـی  توسعه به علت دگرگونی
) مسـاحت  1گـردد. با توجـه بـه نمـودار (   دفعی و کند می

  باشد.   هکتار می 364ز در این دوره حدود شهر نی

 رکمنشهر بندرت 1352توسعۀ سال  : نقشۀ3شکل  شهر بندرترکمن 1342توسعۀ سال  : نقشۀ2شکل 
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 شهر بندرترکمن 1371: نقشۀ توسعۀ سال 5شکل  شهر بندرترکمن 1360: نقشۀ توسعۀ سال 4شکل 

  

 شهر بندرترکمن 1389: نقشۀ توسعۀ سال 7شکل  شهر بندرترکمن 1381: نقشۀ توسعۀ سال 6شکل 
  

تـا   60هـاي  شهر بین سـال  ۀدر بررسی روند توسع
ۀ سـال  توسـع  ۀقشـ ) ن5با تأمل و دقت در شـکل (  71

ث هاي مثبت مشهودي در بحـ به عالئم و نشانه ،1371
خـوریم. از جملـه    توسعه در جهات مختلف شهر بر مـی 
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روند توسعه در شمال و در دو سـوي   ۀمصادیق آن ادام
بندرترکمن بـه گمیشـان و محـور اسـکله و نیـز       ةجاد

بندرترکمن و گرگان و نیز در  ةتوسعه در دو سوي جاد
 ۀحادثـ درگز و کردکـوي بـوده اسـت.    ة بنـ مسـیر جـاد  

 ةدلیــل خطــرات بــالقو هپیشــروي آب دریــاي خــزر، بــ
و  کنـد احتمالی، ساکنان آن را ناگزیر به مهـاجرت مـی  

دولت براي حمایت و اسکان آنان شهرك شـیالت را در  
مـوازات ایـن   نهد و بـه گرگان بنا می ةضلع جنوبی جاد

 شـود و طرح شهرك فرهنگیان نیز ریخته مـی  ،حرکت
هـا بسـتر اجرایـی ایـن طـرح قــرار       خانهپزکوره ۀعرص
طبیعـی و قهـري بـه حرکتـی      ۀگیــرد. ایـن حادثـ    می

هـاي خـارج از محـدوده را بلعیـد و     انجامید که زمـین 
ساز و پیشرفت و آبادي را موجـب گشـت. الزم   وساخت

به ذکر است که مساحت شهر طی ایـن دوره براسـاس   
  شد.باهکتار می 657) حدود 1نمودار (
فضـایی   -کالبدي  ۀبحث سیر و چگونگی توسع در
 ۀ) نقشـ 6هـاي شـکل (  اساس تبیین و مشخصه شهر بر

توسـعه همچنـان در جهـات    ، ابعـاد  1381سال  ۀتوسع
شمال، شرق و جنوب است؛ اما روند توسـعه محـدود و   
کند است و بیشتر به موضوع تراکم واحدهاي مسکونی 

ــی ــت برم ــه در خألو جمعی ــوریم ک ــا و فخ ــاهاي ه ض
اند. شهري، جایگزین و تثبیت گردیده ةگستر ةباقیماند

ــن دور1براســاس نمــودار ( ه در ) مســاحت شــهر در ای
مسـیر توسـعه در    علت کنديهکتار است.  750حدود 

فضـایی   ةتوجه به استفادها و در این محدوده، این سال
ها ها و واحدهاي مسکونی متروکه و تبدیل آناز عرصه

  اري و مسکونی است.  ـتج ايهبه مجموعه
) و 7(شـکل   1389اي سال توسعه ۀنقشبا بررسی 

 ۀشــهر، همــ ۀبراســاس مســتندات، پیشــرفت و توســع
قانونی را در جهات شـمالی، شـرقی و جنـوبی     ةمحدود

گیــرد. در اینجــا ابعــاد توســعه و پیشــرفت و مــیبــردر
تـر و پـر   ساز به سمت شرق و جنوب برجسـته وساخت
 ةر شـمالی واقـع در طـرفین جـاد    تر است. مسـی شتاب

بنـدر   -قال آق ةـ گمیشان و محل تقاطع جاداصلی بندر
ة گمیشان، به حد کافی حتی فراتـر از محـدود   ةبا جاد

در ایـن راسـتا آن دسـته    قانونی توسـعه یافتـه اسـت.    
گسترش و توسعه را در جهت شرق و  ۀعواملی که مقول

بخشــد وجــود فضــاهاي جنــوب تســریع و شــتاب مــی
هاسـت.  هاي پیشرفت در این محـدوده و زمینه مناسب

اي قـدس در قسـمت   حرفـه و  تأسیس هنرستان فنـی 
در قسمت جنوبی از جملـه   ام نورــشرقی و دانشگاه پی

عوامل مهم و مؤثر گسترش شهري به سوي این نقـاط  
ها و بعضاً مراکـز اداري و خـدماتی و نیـز    و ایجاد جاده

اسـت. در   هـاي تجـاري ـ مسـکونی گردیـده     مجموعـه 
اسـتقالل بـه کمـی     ۀغربی هم در محلـ  قسمت جنوب

خــوریم کـه ناشـی از احیــا و   پیشـرفت و تحـول برمـی   
هـاي مهـاجر و   بازسازي شهرك ولیعصر و اسکان گـروه 

 صلی در ایـن منطقـه اسـت. مسـاحت شـهر     کارگران ف
   باشد.می هکتار 1366) حدود 1براساس نمودار (
ونـد افـزایش   ر ةدهنـد ) نشـان 2) و (1نمودارهاي (

هاي توسـعه و هچنـین درصـد    مساحت شهر طی دوره
   باشد. ها میتغییرات در این دوره

  

  
  : روند افزایش مساحت سطح کالبدي شهر بندرترکمن1 نمودار
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  روند افزایش درصد تغییرات سطح کالبدي شهر بندرترکمن :2 نمودار

  
هـاي مربـوط   الزم به توضیح است که بررسی نقشه

دهد که کالبدي ـ فضایی شهر نشان می  ۀد توسعبه رون
هـا هـیچ گسـترش و    تنها قسمتی که در طی این سال

کـه از   اسـت  نیافته اسـت ضـلع غربـی شـهر     ايتوسعه
آن به استناد طرح جامع شهر بندرترکمن  ةدالیل عمد

عنوان مـانعی  ) محدودیت طبیعی دریاي خزر به1390(
ه اسـت، کـه   این ضلع شهر بود عۀبزرگ در رشد و توس

هـاي پسـت   عوامل جانبی دیگر از جمله نواري از زمین
شور کشاورزي و سـواحل آبگیـر و بـاتالقی    شور و نیمه
  دخیل بوده است. امرنیز در این 

  
  شهري ۀشدت و سرعت توسع

ــع ــرعت توس ــدرترکمن را   ۀس ــهر بن ــهري در ش ش
جمعیت و مساحت بررسـی کـرد.    ۀتوان در دو مقول می

سـت کـه جمعیـت    ا ده حاکی از آنبرآوردهاي انجام ش
نفـر و   11442حـدود   1342شهر بندرترکمن در سال 

این اساس  هکتار بوده است. بر 100مساحت آن حدود 
میزان سرانه و تراکم جمعیت در این دوره به ترتیب در 

نفر در هکتار بوده اسـت. در   114مترمربع و  87حدود 
اد هکتـار و تعـد   210حـدود   1352 ۀبعدي تا ده ةدور

نفر به مساحت و جمعیت شـهر افـزوده شـده     12413
توجه به کاهش نرخ رشد جمعیت در این دهه  است؛ با

درصـد) میـزان    6/4قبـل (  ۀدرصد) نسبت به ده 8/2(
است؛ بـه   داشتهمترمربع  142سرانه افزایشی در حدود 

این معنی که رشد جمعیت بـا رشـد مسـاحت شـهري     
ه بــه  یافتــ هماهنــگ بــوده و فضــاهاي اختصــاص   

کارکردهاي شهري با نیـاز شـهروندان تناسـب داشـته     

جمعیت شـهر بـه    1360بعدي تا سال  ةاست. طی دور
هکتار  364نفر و مساحت آن نزدیک به  22849حدود 

قبـل بـیش    ةرسید. در این دوره جمعیت نسبت به دور
برابـر شـده    5/0برابر شده و مسـاحت کمتـر از    5/1از 

سـت کـه   ا درخـور توجـه در ایـن دوره آن    ۀاست. نکتـ 
 ةمترمربع) نسـبت بـه دور   159این دوره ( ۀمیزان سران

مترمربع  70مترمربع) با کاهشی در حدود  229قبلی (
عــدم  ةروبـرو بـوده اسـت؛ کـه ایــن امـر نشـان دهنـد       

هماهنگی بین رشد جمعیت با رشد مساحت شـهري و  
ــه ــه    ب ــاها ب ــیص فض ــب در تخص ــدم تناس ــع آن ع تب

 ةنیاز شـهروندان اسـت. در دور  دهاي شهري موردکارکر
 42647جمعیت شـهر بـه حـدود     1381بعدي تا سال 

هکتار رسـیده اسـت.    751نفر و مساحت آن نزدیک به 
قبـل شـاهد کـاهش انـدك      ۀدر این دهه نسبت به ده

باشیم. در نهایـت  مترمربع می 6میزان سرانه در حدود 
هر بـه  مساحت شـ  1389بعدي یعنی تا سال  ةطی دور

که جمعیت آن نیز  هکتار رسیده است، در حالی 1366
نفر افزایش یافته اسـت. در واقـع مسـاحت     48026به 

برابر و نسـبت   5/13بیش از  1342شهر به نسبت سال 
  برابر شده است. 5/1بیش از  1381به سال 

ــ ــت و مســاحت  ۀکلی مقایســطــورهب ــهر جمعی ش
 11442ترتیـب برابـر    که به 1342بندرترکمن در سال 

هکتـار بـوده بـا جمعیـت و مسـاحت سـال        100نفر و 
 ،باشـد  هکتار می 1366نفر و  48026بر با که برا 1389

سـاله، جمعیـت شـهر     47 ةدهد که طـی دور نشان می
برابر شـده   5/13برابر و مساحت آن بیش از  4بیش از 

است. در واقع میزان رشد مساحت در مقایسه با میـزان  
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داشته است. این افـزایش   رشد جمعیت شتاب بیشتري
فـرم   ةدهنـد میزان رشد مساحت از رشد جمعیت نشان

  شهري پراکنده است.

  

  تغییرات میزان رشد جمعیت و مساحت شهر بندرترکمن  :1جدول 
  رشد مساحت (هکتار)  رشد جمعیت   مساحت (هکتار)   جمعیت   سال   ردیف

   98/11  8/2   310   13555   1342ـ1352  1
   2   9/4   364   22849   1352ـ1360  2
   52/5   1/4   657   36089   1360ـ1371  3
   35/1   5/1   751   42647   1371ـ1381  4
   76/7   5/1   1366   48026   1381ـ1389  5
  هاي مرکز آمار ایران اساس آمارنامه بر 1392، ات نگارندگان: محاسبمأخذ

  

  فیزیکی شهر بندرترکمن ۀمدل تحلیلی توسع
ل شـهر و چگـونگی گسـترش    منظور تحلیل شکبه

هاي مختلفی همچون مـدل آنتروپـی   فیزیکی آن، مدل
ــورد  ــدرن و ... م ــی شــانون، هل ــرار م ــتفاده ق ــرد اس گی

ــراهیم ــی زاده و(اب ــن بخــش 130: 1388، رفیع ). در ای
شهر و تعیین  ۀتحلیل چگونگی توسع و منظور تجزیه به

شکل این توسعه از حیث فشردگی و یـا پراکنـدگی، از   
    گردد.آنتروپی شانون استفاده میمدل 

  
   1380شهر بندرترکمن در سال  ۀگانهفتارزش آنتروپی محالت  ۀمحاسب :2جدول 

   درصد از مساحت کل*  Ln   درصد از مساحت کل Ln  درصد از مساحت کل   مساحت(هکتار)   محله
   -3431/0   -4213/1  2414/0   84  استقالل 

   -3669/0   -0732/1   3419/0   119  شهید آرخی 
   -1984/0   - 5562/2   0776/0   27  آزادي 

   - 1161/0   -3668/3   0345/0   12  جمهوري 
   -1531/0   - 9623/2   0517/0   18  شهید بهشتی 
   -2384/0   -2405/2   1063/0   37  شهید ابوعمار 

   -2814/0   -9207/1   1465/0   51  فرمانداري 
   - 6974/1  ـ    1   348  کل 
   H 1380:  -6974/1       1392، گانت نگارند: محاسبامأخذ

  

  1387شهر بندرترکمن در سال  ۀگانهفتارزش آنتروپی محالت  ۀمحاسب: 3جدول 
   درصد از مساحت کل*  Ln   درصد از مساحت کل Ln  درصد از مساحت کل   مساحت (هکتار)   محله

   -3419/0   -4334/1   2385/0   88  استقالل 
   -3669/0   -0744/1   3415/0   126  شهید آرخی 

   -1999/0   -5434/2   0786/0   29  آزادي 
   -1178/0   - 3467/3   0352/0   13  جمهوري 

   -1527/0   -9662/2   0515/0   19  شهید بهشتی 
   -2375/0   -2471/2   1057/0   39  شهید ابوعمار 

   -2837/0   -9031/1   1491/0   55  فرمانداري 
   -7004/1  ـ    1   369  کل 

   H 1387:  -7004/1         1392، گان: محاسبات نگارندخذمأ
  

توجـه بـه    دهند کـه بـا  ) نشان می3) و (2جداول (
بـین   Lnمدل آنتروپی شانون، که در آن ارزش مقداري 

توجـه بـه بررسـی نسـبت رشـد       صفر تا یک است و با
شـهر بنـدرترکمن،    ۀگانپراکنده (اسپرال) محالت هفت
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باشـد و  می Ln)7= ( 9459/1زش از آنجا که حداکثر ار
توجه به اینکه مقدار آنتروپـی شـهر بنـدرترکمن در     با

برابـر بـا    1387و در سال  6974/1برابر با  1380سال 
نتیجــه نزدیــک بــودن مقــدار بــوده اســت، در 7004/1

 ۀ)، نشـانگر توسـع  9459/1آنتروپی به مقدار حـداکثر ( 
ت، متـراکم شـهر اسـ   فیزیکی پراکنـده (اسـپرال) و غیر  

همچنین این اعداد گویاي این مطلـب اسـت کـه طـی     
فیزیکـی   ۀ)، توسـع 1387تـا   1380موردبررسی ( ةدور

 شهر به سمت پراکندگی بیشتر میـل داشـته اسـت. بـا    
توجــه بــه موقعیــت جغرافیــایی شــهر بنــدرترکمن در 
همجواري با اراضی ساحلی دریاي خزر در سمت غربی 

هـاي  زیستگاهآشوراده و وجود  ةشهر، مجاورت با جزیر
و  تیتوریســهــاي اذبــهرا بــراي ج طبیعــی کــه زمینــه
هـن  آ آورند و همچنین وجود خـط گردشگري فراهم می

الزم اسـت ضـمن    سراسري و تأسیسات مـرتبط بـا آن  
ضـابطه، بـا شـناخت    شـتابان و بـی   ۀجلوگیري از توسع

 ۀتوسـع  مـرتبط بـا   هـاي طبیعـی و انسـانی   محدودیت
متعادل و موزون شهري  ۀتوسع ۀفضایی این شهر، زمین

  فراهم گردد. 
  

  دوم ۀآزمون فرضی
هاي توصیفی و تحلیلی یافته ۀدر این قسمت به ارائ

بـه دسـت   نتایج شود. نامه پرداخته میحاصل از پرسش
ترین تعـداد  بیش دهد کهنامه نشان میاز پرسشآمده 

 31نفر مربوط به گروه سـنی   92پاسخگویان با فراوانی 
نفر مربوط  18ها نیز با فراوانی ترین آن سال و کم 40تا 

سـال   60سـال و بیشـتر از    30به گروه سنی کمتـر از  
درصـد   8/26درصد از پاسخگویان مرد و  2/73اند. بوده

درصـد متأهـل و    8/86همچنـین   ؛ها زن بوده انداز آن
ــا ســطح درصــد مجــرد مــی 2/13 باشــند. در رابطــه ب

نفر مربوط به  87ترین تعداد با فراوانی تحصیالت، بیش
نفـر   6ترین تعداد نیـز بـا فراوانـی    گروه لیسانس و کم
باشـد. ضـمناً   لیسانس و بـاالتر مـی  مربوط به گروه فوق

نفر کارمند و  89بیشترین تعداد پاسخگویان با فراوانی 
نفـر شـاغل در بخـش     5ها نیز بـا فراوانـی   ترین آنکم

یان، باشند. در ارتباط با مدت اقامت پاسخگوصنعت می

سـال و   45تـا   31ترین فراوانی مربوط بـه گـروه   بیش
سـال   60ترین فراوانی مربـوط بـه گـروه بیشـتر از      کم

زنـدگی در   ۀباشد، همچنین تمایل به ادامـ سکونت می
  خگویان در سطح متوسطی قرار دارد. بین پاس

ــا فرضــی در ادامــه ــر  ۀو در ارتبــاط ب دوم، دو متغی
فضـایی شـهر    ۀهاي محیطـی سـاحل و توسـع   ظرفیت

در همــین راســتا نیــز دو موضــوع ؛ شــوندمطــرح مــی
وجـود  «و » هاي گردشگري و خـدمات مـرتبط  جاذبه«

ــا جزیــر   ةاراضــی ســاحلی نســبتاً وســیع و مجــاورت ب
هـاي محیطـی   در رابطـه بـا متغیـر ظرفیـت    » آشوراده

در خصـوص  » شـهري  ۀموانع توسـع «ساحل و موضوع 
  گیرند. میبررسی قرار فضایی شهر مورد ۀمتغیر توسع

  
  هاي گردشگري و خدمات مرتبط: جاذبه

مؤلفـه اسـتفاده    3نظـر از   جهت بررسی موضوع مورد
وضعیت نظرسـنجی از   ةدهند) نشان4شده است. جدول (

هـاي  شهروندان در خصـوص میـزان تـأثیر وجـود جاذبـه     
  شهري است.   ۀگردشگري و خدمات مرتبط با آن در توسع

نظرات شـهروندان  گردد گونه که مشاهده میهمان
هـاي گردشـگري و   وجـود جاذبـه   ۀدر ارتباط بـا مؤلفـ  

ــانگین   ــا می ــی ب ــامتی و  66/4طبیع ــاکن اق ــود ام ، وج
ــانگین   ــا میـ ــذیر و... بـ ــه و مهمانپـ و  58/4مهمانخانـ

 ةوحـش طبیعـی در جزیـر   حیـات  ةهمچنین ایجاد موز
شـود  بسیار مثبت ارزیابی می 46/4آشوراده با میانگین 

) مؤیـد ایـن   5/2گین از حد متوسط (که باال بودن میان
ــی  ــرات م ــا  نظ ــداولی ب ــین ج ــد. چن ــه   باش ــه ب توج

ی بر نظرسنجی و محاسبه و رقم هایی که مبتن میانگین
هـاي مـردم   دهد کـه دغدغـه  به روشنی نشان می است

چیست و افکار عمومی به خوبی و آگاهانـه کمبودهـا و   
هـاي  حـوزه  ۀفقدان توسعه و ضعف خـدمات را در همـ  

ــا ــه  اجتمـ ــادي، بـ ــی و اقتصـ ــوص عی، فرهنگـ خصـ
هاي طبیعـی و بـومی درك   محیطی و توانمندي زیست

گذاري بـر ایـن امکانـات بـالقوه و     سرمایه بهکنند و می
ــدادادي،  ــهخ ــی  توج ــان م ــاي  نش ــخت پ ــد و س دهن

    فشارند. می
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  مرتبط با آن هاي گردشگري و خدماتتوزیع فراوانی نظرات شهروندان در ارتباط با وجود جاذبه :4جدول 
خیلی   مؤلفه  ردیف

خیلی   زیاد  متوسط  کم  کم
  زیاد

میانگین 
  اي رتبه

هاي گردشگري و طبیعـی و جـذب   به نظر شما وجود جاذبه  1
   66/4   175   69   4   0   2  شهر مفید باشد؟    ۀتواند در توسعچقدر می گردشگر

2   

هــا و وجــود امــاکن اقــامتی، مهمانخانــه، مهمانپــذیر، هتــل
 ۀتواند براي فضاي شهري و توسعها تا چه اندازه مینرستورا

و بـه تبـع آن درآمـدزایی و     گردشـگري آن خاصه در بحـث  
  اشتغال براي شهروندان مؤثر باشد؟    

2  0   13   71   164   58/4   

3   
 ةوحش طبیعـی در جزیـر  حیات ةبه نظر شما ایجاد یک موز

توانـد سـبب جـذب گردشـگر و     آشوراده تا چـه میـزان مـی   
  اشتغالزایی گردد؟ 

2   5   23   65   155   46/4   

      1392هاي تحقیق، : یافتهمأخذ
  

-وجود اراضی ساحلی نسبتاً وسیع و مجاورت با 
  آشوراده ةجزیر

گونــه کــه مشــاهده ) همــان5اســاس جــدول ( بــر
ـ  مؤلفـه  ۀکلی ۀگردد میزان توسع می جـز در یـک   ههـا ب

لی بــا ســاح ۀبهــره بــرداري از اســکله و بازارچــ ۀمؤلفــ
درصـد معنـادار اسـت،     95که در سطح  79/2میانگین 
ــهســایر مؤ ــالف ــه ه ــانگین رتب ــایین اياز می ی بســیار پ
ـ  . برهستند برخوردار دسـت آمـده از   هاساس اطالعات ب

عمــوم مــی تــوان اذعــان داشــت کــه جــدول مــذکور، 
انـد کـه همچنـان    القولمخاطبان این نظرسنجی متفق

 طبیعـی بـا   ةبـالقو  هـاي هاي محیطی و تواناییظرفیت

ۀ امروز به توجه به نیازهاي روزافزون شهروندان و جامع
برداري قرار نگرفته اسـت؛  توجه و بهرهبیشتر، موردرفاه 

ساحلی است کـه   ۀهم ایجاد بازارچجز یک مورد که آن
طور محدودي اشتغال آفریده است و موجـب جـذب    هب

 و مسافران گردیده و اندکی بـر رونـق اوضـاع    گردشگر
عـدم   بـر ایـن اسـاس   اقتصادي شهروندان افزوده است. 

ــزي و فقــدان بسترســازي و همــت مضــاعف برنامــه  ری
گیري از منـابع موجـود در   بهرهدر  ربطهاي ذيدستگاه

-تـرین عامـل توسـعه   کالبدي شهر مهم ۀراستاي توسع
  گردد.نیافتگی محسوب می

  
   ايتک نمونه کاي اسکوئر همبستگیاستفاده از  کالبدي شهر با ۀتوسع هاي محیطی باظرفیت ۀرابط : بررسی میزان5جدول 

  df  میانگین  مؤلفه  ردیف
ضریب 

  همبستگی 
ضریب 

  معناداري 

هاي شیالتی برداري از اراضی وسیع و ساحلی و دریا جهت فعالیتبهره   1
     Ns 171/0   36/145   4   96/1  پروري   مانند آبزي

     Ns 254/0   00/381   4   54/1  طراحی پالژهاي ساحلی جهت شنا    2

تجهیز مکان ساحلی به امکانات تفریحی و خدماتی مثل هتل، پارك    3
     Ns 225/0   00/287   4   65/1  بازي کودك و ... 

     Ns 045/0   48/106   4   79/2  ساحلی  ۀبرداري از اسکله و بازارچبهره  4
     Ns337/0   28/326   4   61/1  ساحلی هاي برداري از ساحل دریا جهت گسترش ورزشبهره   5

گردشگري  ۀآشوراده در راستاي توسع ةهاي جزیربرداري از زیباییبهره   6
     Ns341/0   60/311   4   67/1  شهري 

   1392هاي تحقیق، : یافتهمأخذ؛  % 99** معناداري در سطح 
    

رضایت اگرچه ) 6طبق اطالعات مندرج در جدول (
هـاي تجهیـز   مؤلفـه  درد مـدیران  از عملکـر شهروندان 

مکان ساحلی به امکانات تفریحی و خدماتی مثل هتل، 
ــره     ــین به ــودك و همچن ــازي ک ــارك ب بــرداري از پ
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ــایی ــر  زیب ــاي جزی ــع   ةه ــتاي توس ــوراده در راس  ۀآش
 درصـد معنـادار اسـت.    99تا سـطح   گردشگري شهري

تـی  مسئوالن در این زمینه عملکـرد مثب  عبارت دیگر هب
ها عملکرد مدیران ضـعیف  لفهما در سایر مؤ، ااندداشته

برداري از اراضی وسـیع  بهره ۀکه رابط باشد به نحويمی

هـاي شـیالتی ماننـد    و ساحلی و دریـا جهـت فعالیـت   
پـروري، طراحـی پالژهـاي سـاحلی جهـت شـنا،       آبزي
بـرداري از  ساحلی، بهـره  ۀبرداري از اسکله و بازارچ بهره

عـدم  سـاحلی  هـاي  ساحل دریا جهت گسـترش ورزش 
  دهد. ي را نشان میمعنادار

  
از شـهري بـا اسـتفاده     ۀدر راستاي توسعهاي محیطی ساحل توان استفاده ازمیزان  با عملکرد مدیران ۀبررسی رابط :6جدول 

  همبستگی اسپیرمن
تعداد   مؤلفه  ردیف

  نمونه
ضریب 

  اسپیرمن 
ضریب معناداري 

sig   

ي شیالتی مانند ها و دریا جهت فعالیت برداري از اراضی وسیع و ساحلیبهره   1
    ns876/0   - 010/0   250  پروري   آبزي

   ns096/0   -106/0   250  طراحی پالژهاي ساحلی جهت شنا    2

تجهیز مکان ساحلی به امکانات تفریحی و خدماتی مثل هتل، پارك بازي کودك    3
     000/0**   - 221/0   250  و ... 

   ns097/0   105/0   250  ساحلی  ۀبازارچ برداري از اسکله وبهره  4
   ns427/0   - 050/0   250  هاي ساحلی برداري از ساحل دریا جهت گسترش ورزشبهره   5
   001/0**   - 200/0   250  گردشگري شهري  ة آشوراده در راستاي توسعۀهاي جزیربرداري از زیباییبهره   6

            1392 هاي تحقیق،: یافتهمأخذ       عدم معناداري: ns%       99** معناداري در سطح 
  

  شهري ۀموانع توسع
ــ ــهروندان در   ۀمقایســ منظــورهب ــان نظــرات ش می

شهري در بخش طبیعـی و   ۀهاي توسعخصوص چالش
ــالت   ــادي در مح ــتاقتص ــهف ــون   ۀگان ــهر از آزم ش

ناپارامتریــک کروســکال والــیس اســتفاده شــده اســت  
ذکور مشـاهده  گونه که در جـدول مـ  ). همان7(جدول 

شود کـه میـانگین کلـی نظـرات     مشخص میگردد می
نظر در بخش طبیعی به ترتیب شهروندان محالت مورد

)، وجـود  23/3( اولویت در محدودیت منابع آب شیرین
) و نزدیکی به دریـا و  10/3اراضی شور در اطراف شهر (
) بیشـتر اســت. نبــود  59/2عـدم تــوان توسـعۀ افقــی (  

معضل عنوان بومی در شهر نیز بهسرمایه گذاران عمدة 
باشـد.  مطرح می 87/3بخش اقتصادي با میانگین کلی 

هاي کاربردي مردم و اذعان به ضعف به دیدگاهبا توجه 
ها در سطوح مختلـف  کارکردي مدیران و وجود کاستی

توجـه و تأکیـد بـه ایـن موانـع و       مدیریت شـهري، بـا  
ینـه از  ریزي و مـدیریت صـحیح و به  ها، با برنامه ضعف

انـدازي جـامع و   ها و ترسـیم چشـم  ها و فرصتظرفیت
تـوان  ها، میگرایانه براساس دانش روز و نیازمنديواقع

را به نقاط قوت و عامل تحرك  هاها و کاستیاین ضعف
و پویایی بدل ساخت. براي نمونه جالـب اسـت بـدانیم    
که با این رویکرد جدید و نگاه اقتصادي و فرهنگـی بـه   

 ۀبندر به اسکله و بازارچ ةشگري مسیر جادصنعت گرد
ساز و رونـق و دگرگـونی   وشدت رو به ساختساحلی به

  است.  
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-طبیعی و اقتصادي در محالت هفت شهري در دو بخش ۀهاي توسعمیان نظرات شهروندان در خصوص چالش ۀ: مقایس7جدول 
  شهر با استفاده از آزمون کروسکال والیس  ۀگان

یف
رد

  

 df  مؤلفه
ضریب 

معناداري 
sig 

  ايمیانگین رتبه

الل 
ستق

ا
ی   

رخ
د آ

شهی
  

ي 
زاد

آ
ي   

هور
جم

ی   
شت

د به
شهی

مار   
بوع

د ا
شهی

  

ي 
دار

رمان
ف

  

  طبیعی  1

ــی شــور در    ــود اراض وج
   81/2   10/3   65/2   73/2   02/3   46/3   97/3     000/0**   6  اطراف شهر

ــابع آب   ــدودیت منـ محـ
   25/3   40/3   26/3   15/2   27/3   56/3   77/3     000/0**   6  شیرین

عـــدم وجـــود منـــابع   
   ns174/0    22/3   17/3   00/3   89/3   43/3   00/3   55/3   6  زیرزمینی و معدنی 

نزدیکی بـه دریـا و عـدم    
   11/2   50/2   39/2   05/2   82/2   92/2   36/3     000/0**   6  افقی  ۀتوان توسع

  اقتصادي  2

گذاري کـافی  عدم سرمایه
ــرمای ــش  س ــذاران بخ ه گ

  خصوصی 
6   ns094/0    86/3   21/4   42/3   00/4   04/4   00/4   09/4   

 ةگذاران عمدسرمایه نبود
   86/3   15/4   04/4   47/4   37/3   81/3   44/3   010/0*   6  بومی در شهر 

         1392هاي تحقیق، فته: یامأخذ   عدم معناداري    ns%       95%       * معناداري در سطح 99** معناداري در سطح 
  

   و پیشنهادها  گیرينتیجه
توسعه، رشد و تعـالی همـه    ترین هدفمهمامروزه 

ــ ــت  ۀجانب ــانی اس ــع انس ــن ؛جوام ــد  از ای رو در فراین
یابی به توسعه و قرار گـرفتن در  ریزي براي دست برنامه

شناخت و درك شرایط و مقتضـیات جوامـع    ،مسیر آن
یکـی از  در ابعاد مادي و معنوي  انسانی و نیازهاي آنان

بنـابراین  باشـد؛  اقدامات در ایـن زمینـه مـی    ترینمهم
کالبدي شهرها  -فضایی ۀتوان گفت که الگوي توسع می

خـودي اسـت کـه در    بهمتأثر از اقدامات آگاهانه یا خود
اسـاس  بـر  گیـرد. گویی به نیازها شکل مـی جهت پاسخ

هاي محیطـی  ختساتوجه به زیر آنچه که بیان شد و با
ویژه موقعیت ساحلی که موجود در شهر بندرترکمن به

 ،شوداي براي این شهر محسوب میامتیاز محیطی ویژه
هـا در بهبـود   توان اظهار داشت که ایـن زیرسـاخت  می

اند، فضایی تأثیرگذار بوده ۀهاي اقتصادي توسعشاخص
 ۀهایی در الگـوي توسـع  ها نارساییولی در برخی بخش

  خورد. ـ فضایی به چشم می کالبدي
نظـر   ، بـه شده توجه به مجموعه مباحث مطروح با

 برايترین الگو پایدار شهري مناسب هرسد که توسعمی

شهر ساحلی بندرترکمن باشد که متأسفانه طی  ۀتوسع
ایـن   سالیان گذشته مورد غفلت واقـع شـده اسـت. بـر    

 ۀمنظور بهبود رونـد توسـع  چند به هاییاساس پیشنهاد
هـاي موجـود،   گیري مناسب از ظرفیتشهر جهت بهره

  ها عبارتند از:ترین آنگردد که مهمارائه می
 ۀتوسـع  منظوربهریزي اصولی و اندیشمندانه برنامه 

 در جهـات شـرقی و جنـوب   ویـژه  بـه موزون شـهر  
فضـایی از   ۀهاي توسعتوجه به محدودیت شرقی با

ــود اراضــی    ــرب، وج ــاحلی در غ ــریم س ــه: ح جمل
 رزي مرغوب در شمال و جنوب شهر و ...؛  کشاو

 هاي گسترش عمـودي و تشـویق   حذف محدودیت
سـازي همـراه بـا رعایـت اصـول فنـی در       به تراکم

 ي شهري؛ها حوزه
 ــ ــاد زمین ــاماندهی   ۀایج ــانی در س ــارکت همگ مش

 ؛ جانبۀ شهريو توسعۀ همه ساحلی ۀمنطق
 منظور تقویت جاذبـه آشوراده به ةساماندهی جزیر-

گري و جذب گردشـگران بـه منطقـه از    هاي گردش
ــ   تفریحـی  ةطریق تبدیل این مکان به یک جزیـر 

 ؛  با رعایت اصول زیست محیطی توریستی
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   طراحی پالژهاي ساحلی جهت شنا و تجهیز مکـان
ساحلی به امکانات تفریحی و خدماتی مثـل هتـل،   

جهـت گسـترش امکانـات     پارك بـازي کـودك و...  
 ساحلی؛  

 هاي ارتباط و تعامل نوان دروازهعاستفاده از دریا به
 ۀهمه جانب ۀبا کشورهاي همسایه در راستاي توسع

 کشور و شهر؛  
 گــذاران داخلــی و خــارجی جهــت جــذب ســرمایه

در راستاي توسعۀ  ساحلی ۀگذاري در منطقسرمایه
 ؛ گردشگر

  نوارساحلی و  ،حریم رودخانهدر ساز وساخترعایت
و  تمـالی پیشـگیري از حـوادث اح   منظـور بـه جاده 
 ؛ بینی نشدهپیش

  ها و توان مقابله با مخاطرات محیطـی  ارتقاي ظرفیت
توجه به خطرآفرینـی دریـا در    مترقبه باو حوادث غیر

 ساحلی. ۀمنطق
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