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- pentru alte destinaţii (agricultură) cca. 18%.

9.3. MODELE ÎN ORGANIZAREA SPAŢIULUI URBAN

Problema organizării spaţiului urban a suscitat un interes deosebit
datorită importanţei practice pe care o prezintă. Există mai multe modele şi
teorii care încearcă să lămurească aceste aspecte şi să acopere întreaga
varietate de situaţii existente, având astfel un grad de aplicabilitate ridicat.
          De asemenea, datorită legăturilor foarte strânse cu spaţiile periurbane,
s-a încercat şi explicarea legităţilor de interacţiune dintre acestea şi oraşele
respective.

Rolul important pe care îl deţin oraşele, singure sau în reţea,
determină structurarea spaţiului geografic în nivele ierarhice caracteristice.
Aceste structuri se conturează în funcţie de intensitatea relaţiilor dintre
părţile componente ale oraşului, dintre oraş şi spaţiul adiacent, dintre oraşe
şi reţelele de localităţi împreună cu teritoriul aferent60.

După I. Ianoş, (1987) spaţiile geografice urbane sunt spaţii
elementare, care se suprapun, teritorial, pe vatra construită a oraşului
respectiv. Complexitatea lor este determinată de trei elemente principale:
terenul, populaţia şi activităţile urbane, care prin configuraţia, dimensiunile şi,
respectiv, profilul lor generează forme specifice de organizare a teritoriului.
Spaţiile urbane ale unor centre mici sunt simplu structurate, pe când ale
centrelor mari prezintă structuri de o mare complexitate, urmare a dezvoltării
etapizate şi intensificării permanente a relaţiilor interne.

Modele în organizarea spaţiului urban. Spaţiul urban a constituit
un obiect de cercetare începând cu secolul XIX, studiile ulterioare fiind în
concordanţă cu intensificarea procesului de urbanizare. Pe baza studiilor de
detaliu s-au elaborat o serie de modele, obţinute prin generalizarea
concluziilor şi a observaţiilor concrete. Primele modele datează din perioada
interbelică şi ele generalizează unele trăsături morfologice ale oraşelor. În
literatura de specialitate modelele utilizate în organizarea spaţiului urban
sunt clasificate astfel: modele descriptive (morfologice), care reţin
principalele elemente ale structurii interne a oraşelor, prezentând dispunerea
ordonată a acestora; modele explicative, care, utilizând metode cantitative,
explică modul de structurare a spaţiului urban; modele futuriste, care
încearcă să proiecteze pentru viitor anumite modele de dezvoltare a spaţiului
urban, unde concepţiile ecologiste se situează în prim plan.

60 Un indicator sugestiv în acest sens, este după cum s-a mai amintit şi anterior, de unitatea
aşezărilor. Oraşele se raportează la 1.000 km2 (satele la 100 km2). La nivel mondial,
raportându-ne la suprafaţa totală a usactului, oraşele prezintă o densitate de 0,228/1.000 km2

(satele 1,34/100 km2). Ca element de comparaţie, în cazul României oraşele au o densitate
de 1,34/1.000 km2 (satele 5,43/100 km2).
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Dintre teoriile de bază care sunt cunoscute în literatura de
specialitate se remarcă teoria zonelor concentrice, teoria sectorială şi teoria
nucleelor multiple.

Teoria zonelor concentrice a fost formulată pentru prima dată de
E.W. Burgess (1925), pe baza studiilor de detaliu întreprinse asupra oraşului
Chicago şi regiunii sale. Modelul elaborat de Burgess (fig. nr. 19) este
insiprat din ideea emisă de von Thünen, referitoare la ordonarea terenurilor
din regiunile agricole în relaţie cu centrele de desfacere a produselor. Teoria
zonelor concentrice a fost criticată pentru că nu ţine seama de intervenţia
altor elemente cu rol important în organizarea spaţiului urban. Spre exemplu,
în cadrul acestei teorii nu îşi găsesc locul zonele industriale, căile de
transport pe de o parte, iar pe de altă parte ideea unui singur centru, general
valabilă în perioada de început a urbanizării, nu poate fi extrapolată la toate
centrele urbane.

În deformarea structurii concentrice elaborate de Burgess un loc de
bază îl are reţeaua de căi de transport. Datorită avantajelor pe care le
prezintă spaţiul din apropierea acestora, modelul zonelor concentrice capătă
o formă stelară evidentă (fig. nr. 19B). Influenţa căilor de comunicaţie asupra
modelului zonelor concentrice a fost explicată printre alţii de Alonso şi
Wingo, iar modelul zonelor concentrice a fost identificat de H. Blumenfeld
pentru Philadelphia şi Smith pentru Calgary (A.S. Bailly, 1973).

Teoria sectorială se bazează pe ideile lui H.Hoyt (1933), care,
analizând în profunzime oraşul Chicago şi alte 142 de oraşe americane,
verifică unele concepte elaborate la începutul secolului. El constată că
zonele rezidenţiale se dispun de-a lungul axelor rutiere şi feroviare, zonele
industriale de-a lungul căilor ferate şi râurilor canalizate, zonele comerciale
pe străzile cu cea mai mare fluenţă de populaţie, iar spaţiile verzi sunt axate
pe unele forme topografice locale. Prin urmare, ajunge la concluzia că
spaţiul urban nu se organizează concentric ci sectorial, datorită dispunerii
radiare a drumurilor.

Teoria nucleelor multiple (fig. nr. 19) fundamentată de Ch. Harris şi
E.D. Ullman (1945) are în vedere faptul că în cele mai mari oraşe terenul nu
se organizează în jurul unui singur centru, ci în jurul mai multor nuclee.
Acestea sunt generate de dezvoltarea centrelor urbane, de creşterea
distanţelor faţă de centrul oraşului, de dezvoltarea zonelor industriale, a
spaţiilor verzi, de recreere, care reorientează fluxurile de călători şi de
produse.

Alături de aceste trei teorii au fost elaborate numeroase altele,
cuprinzând diferite aspecte ale organizării spaţiului urban. Dintre acestea se
remarcă teoria densităţii urbane şi teoria echilibrului spaţial. Conform primei
teorii, densitatea la distanţa “D” faţă de centru este o funcţie exponenţială de
timp, putându-se astfel calcula cu oarecare precizie acest parametru, ţinând
cont de populaţia totală a oraşului, densitatea centrului şi “vârsta” oraşului
(B.J.L. Berry, 1967).
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Fig. nr. 19
Teoria echilibrului spaţial aparţine lui W. Alonso (1964), care a plecat

de la ideea că în afara funcţiei rezidenţiale, oraşul este sediul multor activităţi
de ordin industrial, comercial şi administrativ. Ecuaţia preconizată pentru
determinarea echilibrului spaţial este:
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y = Pz x Z + Pt x q + Kt
unde: Pz – preţul unei unităţi de bunuri şi servicii
Z – cantitatea de bunuri şi servicii
Pt – preţul unei unităţi de teren în funcţie de distanţa t de la centru
q – suprafaţa de teren
Kt – dependenţa de transport în funcţie de distanţa t de la centru
Teoria lui Alonso face abstracţie de unele elemente ce aparţin atât

oraşului, cât şi cartierelor marginale, iar aplicarea ei în câteva cazuri
concrete nu a dat rezultate deosebite.

Sursa: J. P. Paulet, 2000.

Fig. nr. 20

9.4. SPAŢIILE GEOGRAFICE PERIURBANE

Spaţiul geografic periurban este o categorie operaţională, teoretică
sau chiar practică – în funcţie de organizarea administrativ teritorială, cu
corespondenţe reale şi cu limite variabile de la o etapă la altă, de la un oraş
la altul. În general, prin spaţiu geografic periurban (zonă periurbană sau
preorăşenească) se înţelege arealul din jurul unui oraş, cu structuri


