تحلیلی بر الگوی توسعه کالبدی -فضایی شهرکرد با استفاده از مدلهای
آنتروپی شانون و هلدرن طی سال های()1335-1385
دکتر علی شماعی

دانشیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

فاطمه فدایی دهکردی

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان

گرددرشدعمودیبهصورت
و

محدودهشهریابهاصطالحاسپرالظا میهر
چکیده
ریزی جمعیت شهری و الگوی رشد شهر فشرده نمایان می شود .در
درون
بررسیهای آماری ومیدانی درچند دﻫﻪ اﺧﯿﺮ مشخص میسازد ﺷﻬﺮکرد
بهژهبعدازانقالباسالمی،جهان
ان وی
نیمقرناخیرافزايشجمعيتایر و
مرکز استان چهار محال و بختیاری اﯾﺮان دﭼﺎر توسعه کالبدی -فضایی قابل
ورشدشتابانآندرجوامعدرحالتوسعه،باعثتمركزوتجمعدرصد
توجهی ﺷﺪهاست .بطوری که رشد ساالنه ﺟﻤﻌﯿﺖ این ﺷﻬﺮ ﻃﯽ  50ﺳﺎل
قهای شده است .با
باالي جمعيت در چند شهر بزرگ و مادرشهرهاي منط 
اﺧﯿﺮبیش از 3/6درصد و رشد مساحت شهر حدود  5درصد را نشان میدهد.
هاي صنعتي و خدماتي در اين شهرها
وقوع چين پديده ای اكثر فعاليت
اﯾﻦ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪة مساحت و ﺟﻤﻌﯿﺖ که غالب ًا ناشی از مهاجرت است ،مسائلی
وچكتضعيف
و
ك
دهباعثتخليهجمعيتروستا وهاشهرهاي
متمركزش و
از قبیل ،پیدایش محلههای خود رو و بیهویت شهری ،تغییر کاربری اراضی
يك طرف و توسعه ناموزون شهرهاي
قدرت تولید در اين سكونتگاه ها از
کشاورزی به مسکونی ،تخریب محیط زیست و افزایش آلودگیهای زیست
بزرگ و ایجاد پدید قطبی شدن سرمایه گردیده است .این تمرکز و قطبی
محیطی ،ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎتزﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و توسعه ناموزون شهری ...را به دنبال آورده
كالبدي را در این جوامع به دنبال
شدن مشكالت اجتماعي ،اقتصادي و
اﺳﺖ .هدف این پژوهش تحلیل فضایی کمیت و کیفیت توسعه ناموزون کالبدی
رویه جمعيت و به تبع آن رشد
شهرکرد طی سالهای ( )1335-1385است  .روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -تحلیلی ،آورده است(زنجانی ،1380،ص  .)15تراکم بی
شتابانشهرنشنيوشهرگرايي،مناسباتاجتماعيواقتصادیدرشهرهارا
پیمایشی ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻣﺪلﻫﺎي آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺷﺎﻧﻮن و ﻫﻠﺪرن میباشد  .یافتهها و
درگونکردهاست.روابطشهروروستاتحتتأثيرشهرنشنيمدرندگرگون
گ
نتایج حاصله مشخص میسازد توسعه کالبدی این شهر طی دوره مورد مطالعه به
دهشهرهارا
كهايندگرگوني،بافتشبكهشهرهاراتحتتأثيرقراردا و
شده
صورت خطی بوده است .این گسترش خطی قبل از انقالب اسالمی طی (-1355
رشدشكوفايياستعدادها
بهدرآمدهایحاصلازنفتوابستهکردهاست .و
 )1335روندی آرام داشته اما از سال1360به بعد این روند به علت مهاجرت
وخالقيتشهر وهاروستاهابهدیلوابستگیبهاقتصادتکمحصولینفت
بیرویه روستائیان به شهر ،اسکان عشایر ،مهاجران دوران جنگ تحمیلی ،توسعه
بسیار ضعیف شده است(محمدی ،1375ص.)278بررسی های انجام گرفته در
کالبدی شهر شتابان با الگوی توسعه خطی در جهت غربی -شرقی شکل گرفته
درشور
رویهتعادلنظامشهریرا ک
سازدهاجرت هایبی
م
مشخص
می
ایران
است .نتایج ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺷﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي 1375-1385اﻧﺠﺎم
همگونی
همزدهاستبهطو کهرینظامشهریدرایرانتاسال1335از
ﺷﺪه ،اﻟﮕﻮي ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻄﯽ شهر را تأیید میکند و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﻠﺪرن حدود به
هر شهر با روستاها و شهرهای کوچک
نسبی برخوردار بوده است .یعنی
 82درﺻﺪ از رﺷﺪ کالبدی -فضایی ﺷﻬﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪﺳﺎلﻫﺎي  1335-1385ﻣﺮﺑﻮط
زارونداشتند.
دلتوازنشهرید
تحتفوذخودتعاملداشتهوشبکهمتعا مو
ن
ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و  18درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ اﻓﻘﯽ و اﺳﭙﺮال ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ایندورهمهاجرتبسیارمحدودبودهودرشهروروستابایکدیگرتعامل
وضعیت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮي و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي
اقتصادیاجتماعیداشتند،درحالیکهپسازاصالحاتارضیبهدیلرشد
ﻣﺪونبرای توسعه متوازن ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.
وستا،تبدیلشدن
و
رویهر
به مژههاجرت هایبی
یت وی
شتابانطبیعیجمع و
شهرها به نقاط کالن شهری و توسعه کالبدی -فضای شهرها بی هویتی در
واژههایﮐﻠﯿﺪي:
رویه شهری از
شهر و شهرنشنی ایران بروز پیدا کرد پراکندگی وتراکم بی
ﻓﻀﺎﯾﯽ ،توسعه کالبدی -فضایی ،شهرکرد ،توسعه ناموزون شهری،
تحیل
رشدتوسعهشهرهای
استامروزهدرروند و
که
های
جملهمسا وئلچالش
ﻣﺪلﺷﺎﻧﻮن،ﻣﺪلﻫﻠﺪرن.
ایران بروز پیدا کرده است.در بعضی از شهرها پراکندگی نواحی شهری با
دلتوازن
تراکمپ وایندربعضیازشهرهاتراکمبی مرویهوجبعدمتعا و
 -1مقدمه
هایاولیه
استدربررسی
که
شهریشدهاست.شهرکردازجملهشهرهای
هر شهر به دو صورت گسترش پراکنده () urban sprawl
رشد فضای
هاونواحی
شودازگسترشباتراکمپاینوپراکندهدربخش
مشخصمی
هرکدامازایندوروشکالبدمتفاوت
وفشرده() compact cityمیباشد.
شهریروبهروشدهاست(.اعتماد،1363،صص.)107-97
نماید .رشد افقی یا پراکنده به شکل افزایش
اگانهای را ایجاد می
و جد 
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شهرکرد ازجمله شهرهای است ،که طی ده های اخیر با رشد نسبتًا
–شهری و
های روستای
هجوم مهاجرت
بی رویه جمعیتی ،ناشی از
های ناشی ازجنگ تحمیلی ،رشد شتابان جمعیتی داشته است.
مهاجرت
نشنی
نشینبراییکجا
مهاجرتروستایانجویایکاروهجومعشا کیروچ
رشدالبدی
60بودهاست.شهرکردطیچنددهاخیر ک
عشایر،درابتدایده
ناموز و ناهماهنگ با رشد جمعیت و کاربری های مورد نیازداشته است.
هکتاروجمعیتآن
براساسآمارسال ،1335مساحتشهرکردحدود146
1385مساحتشهرکردبه 1984هکتار
نفربودهاست.امادرسال
برابر15476
تهجمعیتاینشهربه 131612نفررسیدهاست.مساحتشهر
افزایشیاف و
1385بیشاز13/5برابروجمعیتشهرطیایندوره
طیسال های1335الی
ها بیشتر به صورت خطی
 8/5برابر شده است.گسترش شهر طی این سال
 به بعد توسعه شهر دیگر
(شرقی-غربی) و پیوسته بوده است اماازده70
پیوسته نبود و آن انسجام اولیه بافت خود را از دست داده وباعث توسعه
سیتحیلتوس کعهالبدی-
–فضایشهرشدهاست.برر و
نامو کزونالبدی
ترین مسائل
1385ازجمله هم
فضای شهرو روندآن طی سال های1335تا
گی مریحله هایجدید
اثراتهاجرتدرشکل
م
همچین
اینپژوهشاست.
هایکالبدی
وپیامدهایناشیازتوسعهناموزونشهریاز ملهجناهنجاری
رویه،پاین
ضیفیدکشاورزیبهساختوسازهایبی
،تغییراتکاربریارا م
ها در این شهر نسبت به کشور و عدم خدمت رسانی
بودن سرانه کاربری
مطلوببهمناطقمهاجرنشینکهمنجربهواردشدنفشاربیشتربهخدمات
سایر نقاط شهر و عامل نارضایتی مناطق مهاجرنشین ،ازجمله مسائل دیگر
هایاینپژوهشعبارتنداز:
موردبررسیاست.بنابراینهم ترینسؤال
1335چگونه
-1روندگسترشکالبدی-فضایشهرکردطیسال های-85
بودهاست؟
گیری محله های جدید
اثرات مهاجرت در رشد و توسعه شهر و شکل2
چگونهبودهاست؟
ترین اهداف پژوهش تحیل فضای توسعه کالبدی شهر به منظور
هم
ساماندهی و مدیریت بینه گسترش شهر است .چرا که شناخت و رصد
تغییروتحوالتبهطورمستمردرطیزمانامکانمدیریتبینهشهریرا
ها اهمیت و ضرورت قابل توجه
فراه می آورد .انجام ای گونه پژوهش
دارد.برایناساساهدافاینپژوهش:
تبین اثرات مهاجرت بر ساختار کالبدی -فضای شهر و دستیابی به
رویهشهریاست.
راهبردهایبرایتعدیلمهاجرتوکنترلرشدبی
بهبودسطحکیفیتکالبدی-فضایمحالتشهربهویژهاوضاعکالبدیو
اجتماعیمحالتمهاجرنشینموردتوجهاست.

 -2پیشینه و مبانی نظری پژوهش

پراکندگی از جمله مباحث عمده در شهرسازی امروز می باشد که در
حیح اتفاق افتاده است .این پدیده اثرات
برنامه
فاقدزی ص
نتیجه توسعه ری
نامطلوب بسیاری را در کیفیت شهرها و زندگی شهری داشته است و در
ودشکالتاجتما وعیاقتصادیبسیاریرادربردارد.شهرسازان
نتیجهخ م
این وشکلمعضالتناشیازآنتدابیریاندیشی دهاند
آمریکایبرایحل م
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که در قالب تئوری رشد
هوشمند بیان می شود(زیاری .)1388،84،کی از
هم گسسته
های مطرح پیرامون کنترل توسعه کالبدی و فضای از
نظریه
هوشمند شهری است .این نظریه یک تئوری حمل و نقل و
نظریه رشد
نددر
استبررویرشددرداخلشهرتمر میکز ک و
که
ریزیشهری
برنامه
مقابلپراکندگی،رویفشردهسازیشهرتأکیدداردوطرفدارکاربری های
فشرده ،حمل و نقل محور و دوستدار پیاده ری و دوچرخه سواری است،
های مسکن(www.
شامل توسعه کاربری مختلط به همراه دامنه ای از گزیده
.)wikipedia.org
ا همصولرشد هوشمندشهریعبارتنداز:ایجادواحدهای
روی ،کاربری زمین مختلط ،طراحی ساختمان های
همساگی قابل پیاده
هایکشاور وزیچشم اندازهایطبیعیدر
باززمین
فشرده،ایجادفضاهای و
های زندگی شهری ،فراهم آوردن متنوع حمل
نواحی شهری ،کاهش هزینه
هایکهبهموضوعجایگاه
هایمتنوعمسکن.نظریه
ونقلوانتخابگزینه
اند ،زیر مجموعه دو طیف از رویکردها
زمین در توسعه شهری پرداخته
باشند.گروهیدسترسیبهزمینرابرایگسترششهرضروریدانسته،
می
گسترش را جزءطبیعت شهر می دانند .در این نظریه تأکید بر آن است که
نددرصورترسیدنبهاین
شهرها هموارهآستانه ایازاندا وزهرشددار که
مر م
دههاجرین
کن م
حلهتوقفخواهندشد(سعید نیا )1380،6 :زاهدعواملدفع
های سهامی زراعی و
از روستا به شهر را اصالحات ارضی ،ایجاد شرکت
هایکشاورزی
تیاکثرزمین
کشتصنع که
های و
تعاونیتولید،ایجادشرکت
ند.
تیاسکانعشا میریدا و
راتصاحبکردند،حمایتازمحصوالتصنع و
دههاجرینبهشهرتوز نیعامتعادلثروت،حمایتازاقتصاد
کن م
عواملجذب
شهری در مقابل اقتصاد روستایی ،که منجر به سرازیر شدن سرمایه ها به
شود،ایجادمشاغلکاذبشه وریبورسبازیزمین،عو املیاند
شهر میها
که موجب مهاجرت سریع کارگران روستای بیکار شده در اثر عوامل
رکوردیبهشهرهارافراهمآوردهاست(.در کوش،1380،صص.)120-121
هاجرتداخلیایرانمعتقداست:
جواندرزینهم های
 -1مهاجرت های داخلی ایران نتیجه توزیع نابرابر جمعیت در رابطه با
امکاناتطبیعی،عدمتوزیعمتناسباعتباراتعمرانیوسرمایه گذاری های
باشد که تبلور آن به صورت عدم
ملی در بهره برداری از منابع طبیع می
ایتفاوتامکانش وغلیسایرامکاناتاجتماعی،اقتصادی
ه ماینطقه
تعادل
کند.نتیجهچینروندی
وفرهنگیدرنواحیمختلفکشورخودنمامی
ازناطقجغرافی نایاگز نییررویکاراضافیبالفعلخود
استبعضی م
که
آن
فیجوددارد،انتقالدهند.
ایرویکاراضا و
بهناطقدی کهگرتقاضابر ن
را م
دهایکاردر
هایداخلیایرانتحتتأثیراختالفشدیدباز ن
-2هاجرت
م
های مختلف اقتصادی ،کشاورزی،
نواحی شهری و روستای و میان بخش
صنعتی ،خدمات ،در نواحی مختلف جغرافیای و نیز کم کاری در بخش
کشاورزیوکاهشاشتغالنیرویانسانیدرروستاهااست،کهنتیجهرشد
برامناسبدر
ها،استفادهازتکنلوژیسرمایه ن و
رویهجمعیت،تغییرقیمت
بی
شود.سریعواملفوقالذ وکرنتایج
ید
روستاهابرایباالبردنقابلیتتول می
مرتبطباآنباعثسرازیرشدنجمعیتروستایبهشهرها،یاازشهرهای
های صنعت و
کوچک به شهرهای بزرگ و یا از بخش کشاورزی به بخش
خدماتمتمرکزشدهدرشهرهاگردیدهاست(.جوان،1380،صص.)1361-362

اروزه اغلب کشورهای در حال توسعه از روند گسترش فضای
م
های کشاورزی اطراف خود را در خود ادغا می کنند
به طور وسیعی زمین
هایشانناراضی هستند.درواقعرشدوتوسعهبی تناسبشهرها
سکونت گاه
هایتولیدیوکاهشتولیدوبهدنبالآن
اینفرآیندموجبکاهشظرفیت
ها از جله مشکالت و مسائل شهرهای تورم اقتصادی شده است،p251,2001,diet al ( .شیعه85: 1386،وتوکلی:1380،
اکمخارج از اندازه ی آن
و تر های
حد .)12
ن وشنیگستردگیشهری
باگسترششهرنشینی،گرایشبهسمتحومه
نشینی ،گسترش بی
همچون :حاشیه
امروز است که منجر به پدیده های
بهعلتپراکندگیفض وایجدایکاربریاراضیدرفضاهایشهریتأثیر
های کالبدی ،نابسامانی های
و حصر و...شده است .بدین ترتیب نابسامانی
مستقمی بر جریانات شهری داشته است(.)Garcia-palomares,2010:p197
محیطی هم ترین
های زیست
های اقتصادی و آلودگی
تأسیساتی ،آسیب
رشدشتابانشهرنشنیباعثانسجامدرساختارفضایوقطبیشدنیک
داند.بنابراینباوجود
رویهشهرهابهوجودآور ه
هستندکهرشدبی
مسائلی
یا چند کاون شهری شده است .این تغییرات نحوه چیدمان کاربری ها در
گویصحیحبهنیازهایشهر
هایی،فضاهایشهریدرپاسخ
چینکاستی
اند(.ابراهیم زاده و رفیعی،1388،ص)125
نشنی سریع و شتاب آلود ناتوان م انده
شهر ،تراکم ساختمانی و جمعیتی ،شبکه حمل و نقل را شال می شود .در
رشد و گسترش شهر نه تنها باعث تخریب فضاهای پیراون می شود بلکه
نتیجه الگوهای شهری متفاوت با ساختار فضای و سیستم حمل و نقلی
آید(.)Rodrigues et al, 2009
ود
بهج  می
مرتبطباآن و
نماید.بهطوراصولیعواملزیادیبر
خارج
می
شهرراازشکلمتقارنخود
لبشورهای
امروزهاغ ک
هایشانناراضی هستند.
درحالتوسعهازروندگسترشفضایسکونت گاه
ها تأثیر گذارده است ک هم ترین
رشد کالبدی شهرها و جمعیت پذیری آن
های نامتعادل شهری
آن ها عبارت است از :افزایش طبیعی جمعیت در سطح کشور ،افزایش در واقع رشد و توسعه ی بی تناسب شهرها و تراکم
از جله مشکالت و مسایل شهرهای امروز است که منجر به پدیده های
دهی اداری و سیاسی به شهرها ،تمرکز
های روستا شهری ،نقش
مهاجرت
حد و حصر و غیره شده است .بدین
نشینی ،گسترش بی
های شهری ه مچون :حاشیه
ایایهدر واحد
سرم
های تجاری ،خدماتی و بازرگانی و 
فعالیت
هایکالبدی،نابسامانی هایتأسیساتی،آسیب هایاقتصادی
ترتیبنابسامانی
دررکزشهر.
زیربنای م
یوژه،تمرکزتأسیساترف واهیخدماتعومی–
هستند که رشد بی رویه
ترین مسالی
های زیست محیطی هم
و آلودگی
این امر تغییرات زیادی را در سازمان فضای جامعه و سازمان اجتماعی
یجادود(شیعه،87-91 :1386،توکلی4 :1380،و زیاری و دیگران .)63 :1388،
نم
فضاا
هایی ،فضاهای
شهرها بوجود آورده اند .بنابراین ،با وجود چین کاستی
پیش از انقالب شهری با پیوند بین شهر
گوی صحیح به نیازهای شهری سریع و شتاب آلود ناتوان
نشنی و صنعتی شدن بوده است .شهری در پاسخ
گیریشهرصنعتیونرخبیشازحدشهریودرپی م انده
اینفرآیندآغازشکل
اند(ابراهیمزاده و رفیعی ،1388 ،ص  . )125ﺷﻬﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽازدﺳﺘﺎوردﻫﺎي
باشد(زیاری و ﺑﺸﺮي از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻤﺪنﻫﺎﺑﻮده اﺳﺖ (اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده آﺳﻤﯿﻦ و دﯾﮕﺮان،
آن افزایش تعداد و اندازه شهرها و تغییرات عظیم کالبد می
ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن
ایششبخشیرامطرح  ،1389ص  .)26ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﻣﻮج ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ
دیگران  28 :1388ونظریان .)2 :1386،سال1885قاعده
ای بودن مهاجرت ها ،ﺳﻮم ،از اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و درآﻣﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  آن
های فاصله بین مبدأ و مقصد ،مرحله
کرده و به بحث
ﺗﻌﺪاداﻧﺪازه ﺷﻬﺮﻫﺎرا
جریان مهاجرتی ،تفاوت شهر و روستا در تحریک و تشدید ﺗﻘﺎﺿﺎﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ.اﯾﻦروﻧﺪ ،و
جریان و ضد
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﮔﺮاﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش
ها ،نقش تکنلوژی و ارتباطات در مهاجرت و سر انجام سلطه در اﯾﻦ
مهاجرت
ﺷﻬﺮﻫﺎ و
های اقتصادی در مهاجرت را تا آن زمان مورد بررسی و تجزیه و ( .) p25 Pumain,2003,از اﯾﻦ رو اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻧﺪازه ي
ازه
نگی
ﺑﺮروياﻧﺴﺎنو
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ،اﺛﺮاتزﯾﺎدي
ﺟﻬﺎنﺗﺒﻊاﻓﺰاﯾﺶ
ﺷﻬﺮكﻫﺎدر ﺑﻪ
تحیلقرارداد(.زنجانی،1378،ص.)200
بایزان
توسعهشهردرارتباطتنگاتنگ م
رشدجمعیتشهریاستودراینرابطه،افزایشطبیعیجمعیتومیزانﻣﺤﯿﻂداﺷﺘﻪاﺳﺖ (اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده و رﻓﯿﻌﯽ ،1388 ،ص  .)46توسعهشهردرارتباط
استدراینرابطه،افزایشطبیعی
و
بایزانرشدجمعیتشهری
تنگاتنگ م
مهاجرت از عوامل اصلی آن بودند .)Lattes, 2003, p280(.این فرآیند از یک
طرف در بعضی از شهرها رشد افقی سریع شهرها در پیرامون آن ها را به
جمعیت شهری ،میزان مهاجرت خالص به شهر ،انتقال ساخت جمعیتی
وجود آورد و در بعضی از شهرها تراکم بیش از اندازه جمعیت شهری در
جوامعغیرشهریبهش وهرساختجمعیتشهر،ازعواملاساسیبهشمار
های بارز رشد شهری بوده است .رشد
نواحی و محالت شهری از پدیده
می روند( .)Lattes, 2003, p280کاستلمعتقداست،رشدشتابانوسریعکالبد
مناطق شهری منوط به دو عامل افزایش نرخ رشد طبیعی جمعیت چه در
افقی و پراکنده شهر در مناطق جدید ،دولت را با مشکل تأمین امکانات و
شهروچهدرروستاومهاجرت
سازدTorres,(.
های جدید پیرامون روبه رو می
تسهیالت عومی در بافت
ازروستابهشهراست. )castells,1975,p144(.
.)2002, p147-166
کاترکز-پیرامون
نظرسون،بارزترینپیامدگسترشسریعشهرهاتحر م
از نل
ازنظررونالدمسگل،نرخرشدجمعیتشهریهم ترین
های انسانی در جوامع در حال توسعه است و است(.)Nelson,1999,p121
پدیده تغییر شکل سکونتگاه
درارزیابیگسترشفضای کی-البدیشهرها هرگز
های روستا-شهریرا انکارکرد.اهلرسبر
نمی توان نقش اساسی مهاجرت
نیاز به مدیریت بهتر برای این رشد توسط ،بخش خصوصی و دولتی های
حیاتیاست.) Mcgill,1998,p469(.
ودزمبه
ترینیازخ مل
استروستائیانبرایتأمینساده
که
ایناساسمعتقد
رشدجوامعشه وریافزایشجمعیتدر
بهژهبعدازانقالبا و
طولچنددهاخ ویر وی
هایالزامیدرنهایتموجبانباشتسرمایه
سالمیقوعجنگتحملی جابجای هستند.اینجابجای
درشهرهامی شود(اهلرس.)262 -1380,264،
قاعدهشهرهابهحالتینامتعادلوبهسویاراضیزراعی
باعثگسترشبی
دﻫﮥداراياﻓﺰاﯾﺸﯽ 
رشدو ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎياﯾﺮانﺗﺎ ﭼﻨﺪﭘﯿﺶ
اطراف و محیط پیرامون موجب تخریب اراضی کشاورزی شده است.به
ﺷﻬﺮ يﺎ
ﻫ
دﺑﻮد.ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ ( ﺑﻪ و هﯾﮋ
ﻫ ﻨﮓﻫﻤﺎ و ﻣﺘﻌﺎ ل
مراه مهاجرت جمعیت به شهرها رشد تولید در روستاها کا هش مییابد 
ه
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ا د ﯽﮔﺮﮔﻮﻧﻫﺎ ﺑﻪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات و د ﻫﯽﮔﺮﮔﻮﻧ ﯽﺎﯾ را
ﺑﺰ )گر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺗ
ﺷﻬﺮ وﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺻﻮر ﯽ
ﻓﯿﺰﯾﮑ ﺷﺘﺎ ب آﻣﯿﺰ
ﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮش
و
ﺷﮑﻞاﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ
ﺷﻬﺮﺑﯿﺸﺘﺮﺗﺤﺖ
ي
د  ﺑﻪ ﻃﻮ ير ﮐﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻫﻧﺎ ﻨﮓﻫﻤﺎﺑﻮ ه
دو
ﻧﺎﻣﺘﻌﺎ ل
اﺳﺖ(ﻣﺸﻬﺪيزاده دﻫﺎﻗﺎﻧﯽ:1385،صص.)418-419
د 
ﯽﻣﺴﮑﻮﻧﺑﻮ ه
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ يﺎ
ﻫن
ﺗﺴﻠﻂ
ﭼﻨﺎ ﺳﺮﯾﻊ
ن
ﻓﻀﺎﯾ ﺷﻬﺮﻫﺎ،
ﯽ
ﮐﺎﻟﺒﺪ و  ﺗﺤﻮﻻت
ي
اﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﯾﻦ
ﺷﻬﺮ يﺎ ﮐﺸﻮر ﻧﻪ
ﻫ
ا
نﮐﻨﻮ
د هر يا ﮐﻮﺗﺎه ،
داﺳﺖ ﮐﻪﭘﺲاز و
ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ ﻋﻤﻞﮐﺮ ه
ه
و
ﺑﻠﮑﻪا لﺻﻮ ﺗﺎ هوز
ﻧﺪارﻧﺪ،
ﺳﻨﺘاﺻﯿﻞﺧﻮدرا
ﯽو
ﺣﻔﻆو ﻫﯽﯾﮋﮔ يﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮا ﯽﻧﺎﯾ
د شود(ﻣﻮﺳﻮي و دﯾﮕﺮان ،1389 ،ص .)36
د نمیه
ﯾﻨﺪﺷﺎ ی
ﺗﻮﺳﻌﻪآ ن
رﺷﺪ
پایدا یر و
ﺻﻮرت ت ینر
هم
رﺷﺪ  ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ
ا و
د يﺎاﺧﯿﺮدراﯾﺮ ن
ا وردر ﻪﻫ
از ﯾﻦ
ﮐﺎﻟﺒﺪ
ي
ﺑﻪ هﯾﮋ ﻣﺴﺎﺋﻞ
و
ﻣﺪ موﻟﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮي - و
ﻣﻌﻀﻞ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪدرآ و ه
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ابراﻫﯿﻢ زاده و
ﻋﻠﻤﯽ ،اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت
ﭼﻮﺑ
آن -در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﺎر ﯽ
رﻓﯿﻌﯽ ،1388 ،ص .)125
ﻃﺒﯿﻌﯽ،کشاورزی،
ﺑﻪ يﺎ
د ﺟﺎذ ﻫ
دارا ﺑﻮ ن
ﺑﺎکرد
ﺷﻬﺮشهر
ﻗﻄﺐ يﺎ ﺟﺎذب ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫ
ا ﯽﯾﮑازا ﯽﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ
ﻧﺸﮕﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ ن
ﺷﮕﺮدا ﯽﻫ
ﮔﺮد وي
ﺳﺎ يﺎ
ﻫل
ﺳﺘﺎ چهارمح لا و بختیاری ،ﯽﻃ
ن
ﺷﻬﺮ ا
ي
در ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﺘﺄﺛﺮ ا ز رﺷﺪ
اروﻧﺪ
اﺧﯿﺮ رﺷﺪ قابل توجهی داشته اﺳﺖ .ﯾﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ورود نگاره()1نقشه موقعیت شهرکرد و محدود مورد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪتغییرات
و
ﺑﺪ
نو
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎ ﻫز يﺎ
و
ابهاست نا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮ ن
مطالعه در کشور و استان
ﮐﺸﺎور يز
ﻫﻣﯿﻦز يﺎ
آدر 
زﯾﺎد در ﺳﺎﺧﺘﺎر کالبدی -فض یا ﺷﻬﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ن
ﺳﺎﺳو
ﯽ
ﻣﺎﻧﺪا
موﻟﺰﻫﺪاﯾﺖ آ ﻫﮔﺎﺎﻧﻪ و ﺳﺎز ﯽﻫ
ااﻣﺮ
ﺷﺪ اﺳﺖ .ﯾﻦ
اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ه
د اﺳﺖ . ا وﻣﺮ هز آ ﯽﻫﮔﺎ
ا ﻧﻤﻮ ه
دﭼﻨﺪ ن
ﻓﻀﺎﯾﯽ(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر )يﯾﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ را و
ﺣ
ﻃﺮا ﯽ
تحوالت جمعیت شهر شهرکرد در مقاطع سرشماری موجود ،حاکی
اشه یر
ادیر ن
نم یاخوبیبر م ی
ا
اتوس کعهالبدی -ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪر ه
از یلگو
از تغییر و تحول اوضاع اقتصادی و اجتماعی منطقه بوده ،به طوری که
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾ ﺑﻪ
ﯽ
ا
ﺷﻬﺮﺑﺮ ي
ي
ﻣﺤﯿﻂ يﺎ
ﻫ
یوﺑﻬﺒﻮد
د
ا ﺑﺎﺷﺪ.س ما نا ه
وب نر مها ریز ن
جمعیت این شهر از 15476نفر در سال  1335به  131612نفر در سال
دو
یا نز گی
ﺷﺎﯾﺎﻧبه ک ها ش ه ینهز ه
ﯽ
ا ﮐﻤﮏ
ﯾﻨﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ن
ﺣﺎو آ ه
ل
ﻧﯿﺎ ﻫز يﺎ
 1385رسیده است .بر اساس اطالعات موجود ،نرخ رشد جمعیت شهر
یست کند.
یبحیطز می
تخر م
4/3استکهایننسبتدرواقعمتوسط
شهرکرددر50سال()  1335-1385
نرخ رشد جمعیت شهر شهرکرد را در بلند مدت نش یان مدهد(.مرکز آمار
ایران.)1335-13385،
 -3روش پژوهش
به لحاظ کالبدی ،شهر شهرکرد از محدوده ای به هم
هایآنداخلمحدودهقاونیشهر
پیوستهتشکیلگردیدکهاغلبقسمت
ها و اطالعات
روش پژوهش توصیفی-تحیلی ،پیمایشی است .داده
کتاراست.ازاینمقدارحدود 63
1984
ایومیدانی ازجملهمشاهده،مصاحبهو قراردارندومساحتآنحدود ه
موردنیازازطریقمنابعکتابخانه
هایغیرمتعارف
پرمابقیبهکاربری
درصدازسطحشهربهعنواناراضی و
پرسشنامه بوده است .جامعه آماری شهرکرد کارشناسان شهرداری ،سازمان
شهری اختصاص یافته است .در زمان حاضر با توجه به تقسیمات کالبدی
ریزی و مسکن و شهرسازی ،اساتید دانشگاه بوده است.
مدیریت و برنامه
ش وهرمحدودهآن،تراکمناخالصشهری 66نفر(در هکتار)،تراکمخالص
هایموردبررسیتغییراتمساحتشهر،جمعیتوتراکم
متغیروشاخصه
150رمربعاست.
هکتار)وسرانهناخالصجمعیتیآن مت
33.9نفر(در
جمعیتی
است.چین برای پردازش داده ها
هم
های شهری
آن ،رشد جمعیت ،سرانه
وارنرخرشدجمعیتدراین
مچینبعدخانواراینشهرحدود4.3خان و
های تجزیه و ه
هلدرن زمینه
های آنتروپی شان و مدل
با بهره گیری از مدل
2.2است(.استخراج و محاسبههای نگارندگان بر اساس اطالعات جمعیتی و طرح
سال
تحیلفراهمشدهاست.

بوحمدمحدود است.
را ي
فلدر است نا ك هگ ي يلو هو
بوحمد س ي
راي
از جنوب به
دد(آمارنامه
ارانش می نا ه
دوردمط لاعهدراست و ناایر ن
د مه
موقعیتمح و
نگا هر1
دبخش
داز و
د ه
امح و
استان چهار محال و بختياري ،1385 ،ص  .)3ازنظرتوپوگرافی ین
اشهربر یوردشت
ست ونیادشتتشکیلشده،بخشا موصلیرکز ین
هکو
ند.ارتفاع
ته
گرف 
غربشم لاشرقراارتفاعاتدربر ا
و
داردشمال،شم لا
و
قرار
داست.شیب
امعرفیش ه
اب ماایر ن
استبهعنو ن
که
متر
دد2660
متوسطشهرح و
آاستقراریافتهبسیار
کردج که یابخشا م وصلی کر یزشهردر ن
شهر و
دشت

یابد.شیب یعمو
هاشیبافزا مییش
مت هپ یها
و کمحدودصفراستبهس کو
د هر ک یواترنر
است.اراضیدشتازآبرفت ه یا و
شرق لابهجنو ب
منطقهازشم
ا
دپ هیکوا هدار ی
دش وه
ش وهراراضیزراعیپوشی ه
سیله
به 
د و
تشکیلش که
سردبرفی
و
ستند.اقلیمشهرکرددرزمست نا ه ا
پوششمرت وعییااراضیبایر ه
اشهرحدود 320
س نهالا ین
است.جموعبار ش
م
دخن ک
امعت و ل
ودرتابست نا ه
آ2/5درجهاست.
د یاس نهالا ن
مترتوسط م
ملی م و

تفضیلی شهر .)1385،

جدول.1تغییرات میزان رشد جمعیت و مساحت شهر شهرکرد از سال
 -4معرفی محدوده مورد مطالعه
کردرکزاستانچهارمح والبختیاریبامساحتيحدود 1984
شهرشهر م
1335-1385
رشدمساحت(درصد)
رشدجمعیت(درصد)
مساحت
جمعیت
سال
هاي غربي (پيش كوه هاي
در مركز فالت ايران بين رشته كوه
کتار تقريبًا
ه
146
15476
1335
داخلي زاگرس) و جلگه اصفهان بين  31درجه و  14دقيقه تا  32درجه و
7/5
3/4
301
23757
1345
 47دقيقه عرض شمالي و  50درجه و  49دقيقه تا  51درجه و  24دقيقه
5/8
5/4
529
40359
1355
النهارگرينويچ قرار گرفته است .اين شهر از شمال به
طول شرقي از نصف
10
6/4
1381
75081
1365
آباد،نجان،قم وشهسميرماز
ل
شهرستانفريدن،ازمشرقبهشهرستاننجف
2
2/9
1685
100477
1375
ي و هذمسجدسليم ناازاست ناخوزستان،
استاناصفهان،ازمغرببهشهرست ناا
1/64
2/7
1984
131612
1385
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 -5دادهها و یافتهها پژوهش
 -1-5روند گسترش شهری طی سالهای ()1335-1385
سرعت شهرنشنی در شهرکرد را می

توان در دو مقوله

رشدجمعیتازشهرشهرکرددرس لا
برابرشدهاست.
ورشدگسترششهر13/5

،1335برابر
1385نسبتبهسال 8/5

ی جمعیت و

مساحتبررسیکرد.برآوردهایانجامشدهحاکیازآناستکهجمعیت  -2-5الگوی گسترش کالبدی شهرکرد

ساکنان اولیه شهر ابتدا در دامنه ارتفاعات شمال شرقی شهرکرد که از
شهر شهرکرد در سال  1335حدود 15476نفر و مساحت آن حدود 146
ش کنه»ودیاد میاستقرار یافته بودند .البته از سازمان درونی
آن به نام «ده
انهتراکمجمعیتدرایندورهبه
اساسیزانسر و
م
هکتاربودهاست.براین
اینطلب
دستیستاما م
ن
اطالعیدر
گونه
وکنهیزعلتخلیهآن هیچ
مربع106نفردر هکتاربودهاست.دردورهبعدیتاده ی ده
ترتیب 94متر و
هسته اولیه شهرکرد در بخش مرکز کونی (جنوب چهارراه بازار) در
که
نفر به مساحت و جمعیت شهر افزوده
ود155کتارو تعداد8281
ه
1345حد
دیلی
بهرکزتجمعتب م
یردبهتدریج م
گ و
هجری میشکل
ی در خور تعمق در این دوره آن است که رشد مساحت اوایلقرن هفتم
شده است .نکته
شودقطعیاست.اینقسمتکهاکونبهنامحله«دربامام زاده»معروف
هماهنگ نبوده و فضای شهری نسبت به رشد
شهری با رشد جمعیت
است.بارویکارآمدن رضاخان،بهعلتاینکهایالتراتهدیدیبرای
برابر
دود
جمعیت،تاحدزیادیگسترشیافتهاست.مساحتشهرتاح 2
دیده است ،برای کنترل و سرکوب آنان تصیم به اجبار
قدرت خود می
افزایش یافته ،این در حالی است که جمعیت شهرکرد در این دهه(-1345
گیرد تا به این طریق بتواند بر روی آنان
جانشن می
ایالت به زندگ یک
همنشدهاست.بهطو مکهرییزانسرانهنسبتبهده
)حتیدوبرابر
1335
ای استقرار دوایر
برقه
یاج به منط
قبلی با افزایش  32مترمربع(میزانسرانه در سال 126 ، 1345متر مربع) و تسلط داشته باشد .برای این امر احتای
دولتی و نیروهای نظامی است که در منطقه چهارمحال ،شهرکرد انتخاب
تراکمجمعیتیباکاهشبارزیبهمیزان78نفردر هکتارمواجهشدهاست.
شود.ازاینزماناستکهشهرکردباسرعتقابلتوجهیروبهتوسعه
می
 1355نیز روند گسترش شهری و افزایش جمعیت
در سال های1345تا
دللردگان
ایهشهرکرد،ار و
هـ.ش.بخش
رشدگذارد.درسال 1321
و  می
همانند ده قبل بوده است .یعنی مساحت شهر در سال  1355نسبت به
کهتااینزمانتابعشهرستاناصفهانبودندازآنجداشدهوبهشهرستان
1345حدود 2برابر شده (مساحت شهر در این دهه 529/416:هکتار) ،در
مستقلی به نام شهرستان شهرکرد و با مرکزیت شهرکرد تبدل می گردند.
ً1/7ابرابر(40359نفر)بودهاست.بهعبارتی
ح کهالیافزایشجمعیتتقریب
 1332شهرکرد به عنوان مرکز فرمانداری درجه یک مستقل به
یتمساحتشهرازسال 1335تا 1355طیدوره 20سالهبهترتیب در سال
جمع و
نامفرمانداریبختیاریوچهارمحالبهرسمیتشناختهمی شودودرسال
3/6برابرشدهاست.نکتهشایانذکر،عدمتعادلبینرشدشهریو
2/6و
1337هـ.ش.فرمانداریدرجهیکبهفرمانداریکلارتقایافتهوسرانجام
ایکهتاایندهرشدشهری
رشدجمعیتدرشهرشهرکرداست.بگونه
1352هـ.ش.فرماندا کلریبختیاریچهارمحالبهاستانداریتبدیل
استاینا ممروجبگسترشدامنهشهری درسال
که
سریعترازرشدجمعیتبوده
شده و نام آن به استانداری چهارمحال و بختیاری تغییر می یابد .در ده
گشته و گسترش فیزکی شهر بر رشد جمعیت شهری پیشی گرفته است.
سی و با شروع اصالحات اشاره شده ،شهرکرد به عنوان مرکز فرمانداری
سازباشد
می
ساخت
و
ه مایناسب
علتاصلیاینگسترش،فقدانسیاست
کند .چهره شهر
و یک شهر اداری ـ سیاسی امکانات خاصی را طلب می
دهنجر
دلانگسترشفی وزکیرشدجمعیتیگردی م و
م کهوجبعدمتعا می
گردد
و
یس 
ایهجدیدیتأس می
تیساختمان
به رشد پراکنده (اسپرال)و بد قواره شهر شده است.اما این روال-افزایش تغییرکرده،ادارات،دوایردول و
متتمرکز
همینزم وانبعدازتشکیلحکو م
اولینخیابان اهدرشهرکرددر
1365بعد تقریبًا
جمعیت و به دنبال آن رشد و گسترش شهر  -از سال به
گردد و نام آن که تا قبل از این تاریخ دهکرد بوده به شهرکرد
ها رشد جمعیت بر احداث می
هماهنگ داشته و یا حتی در بعضی از دوره
روندی
گی مرییابد،
سازیدرشهررونقچشم
تغی مییر یابد.دراینزمانساختمان
 1365مساحت و جمعیت نسبت
گسترش شهر پیشی گرفته است .تا سال
مهاجرتازروستاهاوشهرهایاطرافبهشهرکردافزایشیافتهودرنتیجه
همان طور که نتایج
 1/86وبرابر شده است.
به ده  1355به ترتیب 2/6
ید دهند.گسترش
ایهجد می
ایهکشاورزیجایخودرابهساختمان
زمین
های قبلی رشد گسترش شهری
همانند دوره
دهد در این دوره نیز
نشان می
بااهیبهنقشه
یارسیعاستبهطو کهری نگ
فیزکیشهردراینتاریخبس و
بر رشد جمعیت برتری دارد که رشد پراکنده شهری را در شهرکرد نشان
بهسیلهزیربنایشهریازسال
حی و
کهسط که
ده کنیم
گسترششهرمشاه می
های روستا -شهری ،رشد طبیعی جمعیت،
دهد .اما به دیل مهاجرت
می
1335هـ.ش .به بعد اشغال گردیده ،بیشتر از تمام سطحی است که شهر از
اسکان عشایر در شهر ،مهاجران دوران جنگ تحملی ازشهرهای مجاورو
گیریخودتااینتاریخدراختیارداشتهاست.دراینزمانشهر
آغازشکل
بهبود امکانات جذب جمعیت نسبت به ده های قبل و اتخاذ سیاست ها
واهازغربتادروازهسامان
حلتی
تا کوی
همانشکلخ وطیازشرق م
های کنترلی ساخت و ساز روند افزایش جمعیت در ده1365تا به
و برنامه
یابد.اینامرباعثرشدصنای نعییزدرزمینهساختمان سا مزیی
متداد
می
برابر)پیشی گرفته است .ا
 1/7( 1385برابر) بر رشد مساحت شهری (1/4
گردد به طوری که کارخانهایه آجرپزی زیادی در سراسر منطقه احداث
کمبودفضاهایاختصاصیافتهبهکارکردهایشهریجهتتأمینیازهای
کندوباعثرونق
شودونیرویکاربیشتریرابهطرفخودجذبمی
می
بایازهای
هایقبل ن
باشد،زیرافضاهایگسترشیافتهدردوره
ان
شهروند می
گردد .در عین حال در این زمان شهرکرد از لحاظ امکانات
شهرنشن می
اینجمعیتاضافهشدهتناسبداشتهومیزاناستفادهازاینفضاهابهطور
برد و روند رشد شهر به
گیری به سر می
فرهنگی و هنری در فقر چشم
رشدگسترششهرشهرکردبهنسبت
درجموع و
مطلوبیتأمینشدهاست .م
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همین شکل ادامه دارد تا ده  60و پس از انقالب اسالمی.بعد از انقالب،
سرشماري1355 -85به صورت غير مستقي مورد بررسي قرار گرفته است
گذاری در مناطق محرم و توسعه
سیاست دولت مبنی بر هدایت سرمایه
ونتايجآندرجدولشماره2منعكسشدهاست.ايننتايجنشمياندهد كه
ا،نطقه
ه م
باعثشود.دراثراینسیاست
 می
ایننطقه
نیافته،تحوالتیرادر م
 6000نفر به شهركرد مهاجرت
در فاصله سال هاي 1365تا  1375بيش از
چهارمحال و بختیاری در ابتدای ده  60دچار چنان تحول چشم
7/2نفردرازاي هر 1000نفربوده
گیری كرده اندوميزانخالصمهاجرت،برابر
 61قریب یک صد کارگاه صنعت وین در
گردد که طی سالهای  60و
می
تعداد4نفرازسایراستان هابه
است.درطیدهس منالتهیبهسال87051385
منطقهاحداثمی گردد.سال
تعدادهاجرینواردشدهازاستاناصفهان
م
ندازاین
ایهآغازینده 60اوجتوسعهصنعتاستان ایناستانواردشده ا که
درتاریخکوتاهتحوالتصنعتیآنبهشمارمی رودولیپسازحدودسه
درصد)رابهخوداختصاصداده
باتعداد 18565نفربیشترینسهم(38.12
گردد.درپیاینرکودبسیاریاز
تاچهارسالصنایعمنطقهدچاررکودمی
اند و پس از آنان مهاجرین وارد شده از استان خوزستان در مقام دوم قرار
لتتعطیل می
دهبهحا نیمه
جاتدچارورشکستگیش و
کارخانه
نفر مهاجرت درون استانی در طی سال های 1375 -1385به
در آیند.بیندارند81500.
سال های 1355تا
 81500نفر مهاجر وجود داشته است که مقصد و
1365هـ.ش.شهرکردازلحاظفیزکیگسترشزیادیپیدا ثبت رسیده است.یعنی
های مختلف نشان
گسترش شهر را طی دوره
کرده است در نگاره ()2روند
مبداءآنهادرمحدودهجغرافیایاستانقرارداشتهاست.
دادهشدهاست(جعفریان،زهره،1387 ،صص.) 91-95
جدول  .2ميزان مهاجران و خالص مهاجرت در شهر شهركرد،
1365-1375
برآورد
ميزان رشد جمعيت
جمعيت شهر شهركرد
نگاره.2الگو و روند گسترش شهرکرد
ميزان
خالص
اثر
در مراحل مختلف زمانی
طبيعي
ساالنه
1375
1365
مهاجرت

75081
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100477

2/96

2/7

0/67

مهاجران

مهاجرت

63/9

7/2

منبع :نتايج تفصيلي سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن ،سازمان مديريت و برنامه
ريزي.1375

،)1385نشانميدهند كه،
بررسيهانجامگرفتهدرده هاي(-1355
اي
به ايديگر
يتهاجرت گون
درنقاطروستاييشهرستانشهركرد،وضع م
الگويهاجرت
وكمبيشاز م
الگويهاجرتدرسطحشهرستانشهر كرد،
م
مكهيزانرشدساالنهجمعيتايننقاطنشمياندهد،نقاط
گونه
است .همان
كهنقاطشهري
ميكليتوانگفت
يكاه
نگ
درسطحاستانپي ميكرويند.با
روستاييشهرستانشهركرد،بهجزدرفاصلهسال هاي 1355تا  1365كهبا
آنهاجرفرستبو دهاند.بدهياست
شهرست مانهاجرپذ ويرنقاطروستايي م
يتناسبيبرايحفظ
3/66درصددرسال،بهطورنسبيازوضع م
ميزانرشد
كه مهاجرپذيري نقاط شهرستان به طور عمده مربوط به مهاجرپذيري شهر
بايزان هاي
ايزم مانيوردبررسي ،م
جمعيتبرخورداراست،دربقيهدوره ه
اي رشد جمعيت شهركرد و نقاط
كه مقايسه ميزان ه
شهر كرد بوده ،چنان
0/87،45-55درصددرسال هاي ،65-75
و
رشد1/43درصددرسال هاي
شهري شهرستان نشانميدهد ،رشد جمعيت شهر همواره باالتر از نقاط
مهاجرفرستبودهاست.
 2/24درصد نقاط شهري شهرستان در
شهري شهرستان بوده است و رشد
محاسبه ميزان رشد طبيعي و برآورد مهاجرت به طور غيرمستقيم ،در
 65-55نه تنها مهاجرپذيري آن را با ترديد مواجهميسازد ،بلكه
سال هاي
 1375نيز نشان
يعني فاصله سال هاي  1365تا
آخرين دوره مورد مطالعه،
كهشهركرددرده
حدوديازمهاجرفرستيرانيزنشانميدهد.درحالي
اند ،بر اساس اين
بوده
كه ،اين نقاط داراي موازنه مهاجرتي منفي 
ميدهد
قيشود.باالترين
هن موزهاجرپذيرتل مي
()1365 -1375بارشد2/96درصد،
 29990نفر و ميزان خالص
برآورد شمار خالص مهاجران در اين دوره
55-65برابر
ميزانرشدجمعيتشهرشهركردبهترتيبمربوطبهدوره هاي
مهاجرتبهطورمتوسطبرابر22/2درهزاربودهاست.
 45-55برابر 5/4درصد بوده است كه حاكي از آن است كه
 6/4درصد و
دههاجرانبسياريرابهخودجذب كرده
يادش م
هايزماني
اينشهردردوره
جدول .3ميزان مهاجرت و خالص مهاجرت در نقاط روستايي
 ،1375اگر چه از شدت مهاجرپذيري
است .در فاصله  سال هاي  1365تا
شهرستان شهركرد()1375-65
كاسته شده است ،اما باالتر بودن ميزان رشد ساالنه جمعيت شهر در اين
دوره (يعني  2/69درصد در سال) ،از رشد طبيعي ( 2/7درصد) ،حاكي از
جمعیت شهرستان
برآورد
میزان رشد جمعیت
شهرکرد
مهاجرپذيريآناست.
میزان
خالص
اثر
همچينا موجهاجرپذيريشهرمربوطبهدوره55-65است كهآشكارا
طبیعی
ساالنه
1375
1365
مهاجرت
مهاجرت
مهاجرت
هايروستاييبهشهر،مهاجرت هاي
كنارمهاجرت
بهمعنايآناست كهدر
-22/2
-29909
-1/97
2/84
0/87
140389 138703
امنيهجنگ،ازاستانخوزستانبهاينشهرصورت
وسيعيتحتتأثيرنا اي
پذيرفتهاست.
منبع :نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ،سازمان مديريت و برنامهريزی
موازنه مهاجرتي و ميزان خالص مهاجرت شهر شهركرد در دوره
هاي .1375
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جدول .4مقایسه مهاجرت استان چهارمحال و بختیاری در طی سه دوره .
دوره ده ساله

جمعیت

مهاجران خارج شده از استان به
مقصدسایر استانها

ابتدای دوره

انتهای دوره

1355-1365

394357

631179

21969

1365-1375

631179

761168

46498

1375-1385

761168

857910

65636

منبع :نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ،سازمان مديريت و برنامهريزی 1385

مهاجران وارد شده به
استان ازسایر استانها

خالص مهاجرت (مانده مهاجرتی)

میزان خالص مهاجرت

11928

-10041

-19.58

13999

-32499

-46.68

48705

-16931

-20.91

1

- 1-3-5مهاجرت و تشکیل محالت جدید

1365هـ.ش .شهرکرد از لحاظ فیزکی گسترش
بین سال ایه  1355تا
ایهسازمانی
زیادیپیداکردهومحالتکویپلیس،کویفرهنگیان،خانه
شرقی و محالت کوی کارمندان و
در شرق ،محله شوره بومی در جنوب
کوی شهرداری در غرب امیرآباد شرقی و غربی در شمال به زیربنای
ایه مصنوعی در غرب ،شمال نگاره.3محلهبندی شهرکرد
همچین جنگل
شهری اضافه شده است.
هر جهت در سالهای 1375و1385
غربی و شمال شهر در این محدوده زمانی ساخته می شود. .به
تا این زمان شهرکرد از بسیاری امکانات اداری ،دولتی ،فرهنگی ،صنعتی
و شهری برخوردار گشته که این امر خود استعداد رشد و توسعه بیشتر
1366وتااوایل دهه ،70شهر به طرف
را موجب گردیده است .پس از سال
ضیدانشگاهدر
شرقیگسترشیافت.ارا کو
شر وقیجنوب
شم والشمال
شرقی و پایانه باربری و محدوده پادگان
شمال ،بلوار امام در شرق و شمال
همچین
تهبروسعتشهرافزودهاست.
شرقیبهشهراضافهگش و
درجنوب
برداریرسمیازآندر
1376بهره
و
دهمربندیدرشهردرسال
احداثجا ک
بردطیسال
که
بییزپیش
غر ن
غربجنوب
،1377شهررابهجانب و
سال
2
1335بهاینطرفشهرکردکم ترینگسترشرابهاینجهتداشتهاست -7 .مدل آنتروپی شانون
3
از این مدل برای تجزیه و تحیل مقدار پدیده رشد بی قواره شهری
البتهبایدتوجهداشتکهگسترشسریعشهرتنهانتیجهکیدوعالم ًثال
استفادهمیگردد.ساختارکلیمدلبهشرحزیراست(حکمت نیا و موسوی،
نیازهایجدید،تحوالترشدو
اجتماعی،سیاسیواقتصادی،مطرحشدن
یر توان .)129 :1385
...خالصهتغی مهکلی
ساختارجمعیتی،اعتالیسطحبهداشت ،و
آنرادراصطالحشیوهزندگیخالصهکردگسترشسریع تمامشهرهای
دراینرابطه:
ایرانوازجملهشهرکردرابهدنبالداشت.

 -6مدل تحلیلی گسترش کالبدی -فضایی شهرکرد

ریزی برای چونگی گسترش
به منظور تحیل شکل شهر و برنامه
چوندلآنتروپیشانون ،هلدرن،
هم م
هایمختلفی
چهدل
فیزکی آتیآن،گر م
پردازند،
موران ،ضریب گری و مانند اینها به بررسی فرم شهر می
ضریب
با این حال به رغم اینکه ضرایب موران و گری به طور بالقوه بر اساس
سازند ،اما تفسیر آن ها
ساخت فضای تمرکز را از پراکندگی مشخص می
مهاینها،دراینمقاله
گاهیپیچیدهاست( .)Anseline,1955,p 45باتوجهبه
هلدرنجهتتحیلگسترشفیزکیشهرکرد
ازدومدلآنتروپیشانو
حله باشدکمکگرفته
 35می
م
1385بهترتیب 23و
که
درسال های 1375و
شدهاست.

:مقدارآنتروپیشانون،
 :نسبت مساحت ساخته شده (تراکم کلی مسکونی) منطقه
مساحتساختهشدهمجموعمناطق،

 iبه کل

:مجموعمناطق.
است .مقدار صفر بیانگر
ارزش مقدار آنتروپی شاون از صفر تا
توسعهفیزکیخلیمتراکم(فشرده)شهراست.درح کهالیمقدار
بیانگرتوسعهفیزکیپراکندهشهریاست.زم کهانیارزشآنتروپیازمقدار
بی(اسپرال)اتفاقافتادهاست.
رشدشهر
باشدواره
بیشتر ق

دوره بیست و دوم ،شماره هشتاد و پنجم 81 /

جدول.5محاسبه ارزش آنتروپی محالت  23گانه شهری شهرکرد در سال 1375
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

محله

مجموع

مساحت ()He

80/90
23/87
90/10
31/01
19/25
26/07
29/25
21/18
21/79
19/55
3/2
21/8
18/68
12/8
19/21
14/29
20/21
16/89
22/09
74/63
68/82
44/43
21/48
721/58

Pi
0/1120
0/0330
0/1248
0/0429
0/0266
0/0361
0/0405
0/0293
0/0301
0/0270
0/004433
0/0303
0/0258
0/0177
0/0266
0/0197
0/0279
0/0233
0/0306
0/103
0/0953
0/0615
0/0297

منبع  :محاسبات نگارندگان 1392

-2/189
-3/411
-2/081
-3/148
-3/626
-3/321
-3/206
-3/530
-3/503
-3/611
-5/426
-3/496
-3/657
-4/034
-3/626
-3/927
-3/579
-3/759
-3/486
-2/273
-2/350
-2/788
-3/516

)Ln (Pi

)Pi* Ln(Pi
-0/245
-0/112
-2/259
-0/135
-0/0964
-0/119
-0/1298
-0/1034
-0/10544
-0/09749
-0/2387
-0/10592
-0/0943
-0/0714
-0/0964
-0/0773
-0/0998
0/0875
-0/1066
-0/2341
-0/2239
-0/1714
-0/1044
-4/93933

1375H : 4/93933

برابراستباحاصل
زمنیکهتوسطیکمنطقهشهریاشغالمی ش )ود(
جداول شماره ()5و()6نشان می دهد مقدار آنتروپی شهر شهرکرد در سال
) و تعداد جمعیت (
ضرب سرانه ناخالص (
) ،در آن صورت خواهیم
1375برابر/93933بو4دهاست،درح کهالیحداکثرارزشLn)23(= 3/135
 ،)3/135نشانگر رشد داشت:
است .نزدیک بودن مقدار آنتروپی به مقدار حداکثر (
)
(2
پراکنده (اسپرال) گسترش فیزکی شهر است .در سال  1385محله های
هلدرن اگر طی دوره زمانی (
بر اساس روش
)  ،جمعیت با رشدی
هم تفکیک گردید و به  35محله تبدیل شد .مقدار
 23گانه ،این شهر از
ندسرانهمصرفزمینبا(
یدا و
ک
)افزایشپ
برابر(
یابد،
کل
)تغییر
آنتروپی برآورد شده ،برابر با  3/1746محاسبه شده ،در ح کهالیحداکثر
هدطیدهسال اراضیشهریبا(
یابدباجایگزنیدررابطه()2داریم:
که

)افزا مییش
د که
استاینامرنش میان
که
Lnبوده
ارزش)35(= 3/555
(3
هم به صورت پراکنده و غیرمتراکم بوده
اخیر ،گسترش فیزکی شهر ،باز
است.

 -8مدل هلدرن:4

کی از روش های اساسی برای مشخص ساختن رشد بی قواره شهری
استفاده از روش هلدرن است .با استفاده از این روش می توان مشخص
ساختکهچهمقدارازرشدشهرناشیرشدجمعیتوچهمقدارناشیاز
رشد جمعیت و چه مقدار ناشی از رشد بدقواره شهری بوده است .مراحل
معادالتاینمدلبدینشرحاست (حکمتنیا و موسوی:)131-1385:133 ،
()1
در رابطه ( )1سرانه خالص ( ) برابر است با حاصل تقسیم مساحت
) به مقدار جمعیت (
زمین (
توان گفت کل
) .بر اساس رابطه ( )1می
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با جایگزنی رابطه ( )2و ( )3و تقسیم کردن آن بر (
) می توان
تغییرات مساحت محدوده (
) تبدیل به شهر شده را طی فاصله
زمانی( )بهدستآورد.
(4
کلی است وهیچ فرضی را درباره مدل
در این حالت رابطه( )4کً الام
کند.درفاصلهیکسالبهیکسالدرصد(
رشدیادورهزمانیبی میان
و)(
توانازدومینعبارتدررابطه()4صرفنظر
این
کم)است،بنابر م
نددرصد
هلدرن،رابطه()4بی کمیان که
ازدل
کرد.بدینترتیبباپیروی م

جدول  .6محاسبه ارزش محالت  35گانه شهری شهرکرد در سال 1385
محله

Pi

مساحت()He

)Pi* Ln(Pi

)Ln(Pi

1

99/0193

0/0499

-2/997

-0/1495

2

52/363

0/0263

-3/638

-0/0956

3

19/7295

0/0099

-4/615

-0/0456

4

45/4167

0/0228

-3/78

-0/0861

5

111/2084

0/056

-2/882

-0/161

6

49/2631

0/0248

-3/696

-0/0916

7

47/1955

0/0237

-3/742

-0/0886

8

25/1455

0/0126

-4/374

0/0551

9

36/161

0/0182

-4/006

-0/0729

10

44/3505

0/0223

-3/8

0/0847

11

37/8508

0/019

-3/963

-0/0752

12

27/709

0/0139

-4/275

-0/0594

13

30/6748

0/0154

-4/173

-0/0642

14

34/7079

0/0174

-4/051

-0/0704

15

68/5577

0/0345

-3/366

-0/116

16

24/2367

0/0122

-4/406

-0/0537

17

60/2326

0/0303

-3/496

-0/1059

18

41/8766

0/021

-3/863

-0/0811

19

69/4941

0/035

-3/352

-0/1173

20

52/9065

0/0266

-3/626

-0/0964

21

41/6906

0/021

-3/863

-0/0811

22

45/3292

0/0228

-3/78

-0/0861

23

103/0348

0/0519

-2/958

-0/1535

24

75/6805

0/0381

-3/267

-0/1244

25

84/7327

0/0427

-3/153

-0/1346

26

73/9341

0/0372

-3/291

-0/1224

27

72/948

0/0367

-3/304

-0/1212

28

56/6166

0/0285

-3/557

-0/1013

29

58/3075

0/0293

-3/53

-0/1034

30

94/3353

0/0475

-3/047

-0/1447

31

97/4121

0/049

-3/015

-0/1477

32

33/5745

0/0169

-4/08

-0/0689

33

30/918

0/0155

-4/166

-0/0645

34

52/5008

0/0264

-3/634

-0/0959

35
مجموع

84/4025

0/0425

-3/158

-0/1342
-3/1746

منبع:محاسباتنگارندگان1392

1984

1385H :3/1746
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رشدوسعتیکشهر(
برابراستبا:

)برابراست.بهعبارتدیگررابطه()4

درصدرشدجمعیتشهر=
کل
درصدرشدسرانهناخالص+
کل
()5
درصدکلرشدوسعتشهر
هلدرن سهم رشد جمعیت از مجموع زمین
بر این اساس،طبق روش
(اسپرال) ،از طریق نسبت تغییر درصد کل جمعیت در یک دوره به تغییر
همان دوره به دست می آید که می توان به
درصد کل وسعت زمین در
صورتزیربیانمود:
()6

درموردسرانهزمینبهمانشکلمیتوانبهکاربرد:

()7

(

باجایگزنیفرمول(رابطه 10الی
پایاندو ورهآغازدورهمتغیرهای ، ،
خواهیمداشت)14(:

رشدنسبتمقادیر
اییزان و
)12بر م
طیفاصلهزمانیدررابطه()13
4

1

بهعبارتدیگرنسبتلگاریتمطبیعیجمعیتپایاندورهبهآغازدوره
به عالوه نسبت لگاریتم طبیعی سرانه ناخالص پایان دوره به آغاز دوره با
نسبتلگاریتمطبیعیوسعتشهردرپایاندورهبهآغازدورهبرابرخواهد
دروردشهرشهرکردمتغیره مایدل هلدرنازسال 1335تا 1385به
بود .م
شرحزیرجایگزنمیشود.

2/14056+0/4652=2/60
)سهمدرصدتوزیعرشد
های()6و(7
یکدلعومیرشدبرایتکمیل سپسبااستفادهازرابطه
اساسدلرشدجمعیت ،م
م
هلدرنبر
جمعیتودرصدتوزیعرشدسرانهناخالصزمینشهریباتقسیمهر
مدلخودبهشکلزیرارائهمیدهد:
طرفرابطهبه2/60بدستمیآید:
()8
جمعیت در زمان ،
در رابطه ،8
رشدجمعیتطیفاصلهزمانیاست.برایحل
استفادهنمود:
(9

جمعیت اولیه،
میز ن
ا
میتوانازرابطهزیر
)

برابر با
برای مقادیر کمتر از تقریبًا
از آنجای که
استمعادله()9رامیتوانبهشکلزیرنوشت:
)
(10

چین شکل استنتاج نرخ رشد را می توان برای وسعت زمین (
سرانهکاربریزمین()aنیزنوشت:
)					
(11
()12

 -9نتیجهگیری
)و

()12

بنابراینبراساسسهمعادلهنرخرشدمی توانمدل
زیرنوشت:
(13
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%82+%18=1
هلدرندرموردشهرشهرکردنشانمی دهدکهدر
نتایجحاصلازمدل
 82درصد از رشد فیزیکی ،مربوط به
فاصله سال های 1335-1385حدود
قیاسپرالشهربوده
یت 18درصدرشدشهرمربوطبهرشداف و
رشدجمع و
استکهنتیجهآنکاهشتراکمناخالصجمعیتوافزایشسرانهناخالص
زمین شهری و نهایتًا گسترش افقی بدقواره (اسپرال) شهر شهرکرد بوده
است.اینفرآیندموجببسیاریازمسائلومشکالتشهریخواهدبود.

هلدرنرابهشکل

هسته اولیه شهر را می توان به بخش
تاریخی موجود،
بر طبق مطالعات
هجری شکل
مرکز کونی (جنوب چهارراه بازار) که در اوایل قرن هفتم
گرفته و به تدریج به مرکز تجمع اصلی شهر تبدیل شده است ،نسبت داد.
ترقیاولیهشهرمربوطبهدورانرضاخانمیباشد.
از این زمان است که شهرکرد با سرعت قابل توجهی رو به توسعه و
گذارد .در ده سی و با شروع اصالحات شهرکرد به عنوان
گسترش می
 سیاسی امکانات خاصی را طلب می کنند.
فرمانداری و یک شهر اداری –
سازیدرشهررونقچ گیشمرمی یابد،مهاجرتاز
دراینزمانساختمان
روستاها و شهرهای اطراف به شهرکرد افزایش یافته و در نتیجه زمین های
هایجدیدمی دهند.پسازسال 1366
کشاورزیجایخودرابهساختمان
 ،70شهر به طرف شمال و شمال شرقی و جنوب شرقی
و تا اوایل ده
گسترشیافت.
اراض کوی دانشگاه در شمال ،بلوار امام در شرق و شمال شرقی و
)

هایشهری.

پایانه باربری و محدوده پادگان در جنوب شرقی به شهر اضافه گشته و بر توان
همچیناحداثجادهکمربندیدرشهردرسال 
بهسازیونوسازیبافتقدمیشهرباهدفارتقاءوکیفیتکالبدیفضا
وسعتشهرافزودهاست.
 ،1377شهر را به جانب غرب واستفادهبینهاززمینازطریقافزایشتراکم.
 1376و بهرهبرداری رسمی از آن در سال

بهبود سطح کیفیت کالبدی -فضای محالت شهر به ویژه محالت
1335بهاینطرفشهرکردکم
وجنوبغربینیزپیشبردکهطیسال
مهاجرنشین.
ترین گسترش را به این جهت داشته است .در مقالۀ حاضر روند و الگوی
ها به ویژه شبکه دسترسی منظم و کارآمد در
گسترشفیزکیشهردردوره هایمختلفوبااستفادهازمدل هایمرتبط  پیش بنی توسعه زیر ساخت
ه کهایدرافقبلندمدتآتیدرپیکرهاصلیشهرادغامخواهدشد.
مورد بررسی و تحیل قرار گرفت .مقدار آنتروپی شاون شهر شهرکرد در حوزه
 1385نشانگر رشد پراکنده (اسپرال) گسترش فیزکی شهر ب -در زمینه تعدیل مهاجرت
سال  1375و
همینامرموجببدقوارهشدنشهرونابودیبخشیازاراضی 
فراهمآوردنامکاناترف واهیزیستیدرروستاشهر وهاشهره کایوچک
می باشدکه
اطرافشهرکردبهمنظورجلوگیریازمهاجرتروستائیانبهشهرکرد.
مرغوب کشاورزی گردیده است .در بررسی متناسب بودن اندازۀ گسترش
هلدرن 
بهظور
درواحیروستای من
بهژهصنا کیعوچک ن
توسعهصنا میعتناسب وی
 )1335با استفاده از مدل
شهر با جمعیت در طی ده ی (-1385
جلوگیریازمهاجرتروستائیانبهشهرکرد.
به این نتیجه رسیدیم که در حدود  82درصد از گسترش شهر با رشد
مدتبهرهبه
مدتدراز کمو
ه کایوتاه و
گذا الریزمازطر ویقام
بقواره  سرمایه
18درصدگسترشفیزیکی،ناشیازرشد ی
ده
هماهنگبو و
جمعیت
روستائیانبهمنظورتوسعهاشتغالدرنواحیروستایوشهرهایکوچک.
نواموزون(اسپرال)شهربودهاست.درعینحالچونگیایننسبت هارا
های مختلف مورد بررسی قرار داده و به ای نتیجه رسیدیم که این 
اانات
بینناطقشه و یرروست یاازلحاظبرخوردا یراز مک
دتوا نز م
تعا و ل
در ده
دبینش وهرروستادرسطحاستان.
دتعا ل
شع م
بهظ کور ها
ی من
باشد،بهطو کهری رف ها
 335می)1
عدمتناسببیشترمربوطبهده های( –1365
درایندهرشدمساحتشهربیشاز2برابررشدجمعیتآنبودهاست.
در مجموع رشد و گسترش شهر شهرکرد به نسبت رشد جمعیت از سال منابع
 ،1388مکانیابی بینه جهات گسترش
هیچتناسبو.1ابراهیم زاده،عیسی ورفیعی ،قاسم،
1385تقریبًا درحدخلیباالیقرارداشتهو
1335تاسال
شهریبابهره
گیریازسیستماطالعاتجغرافیایی(،) GISفصل نامهجغرافیا
نظمیدراینروالدیدهنشدهاست،بهطو کهریجمعیتشهرشهرکرددر
وتوسعه،شماره.15
13/5برابر
برابررشدگسترششهر
و
سال 1385نسبتبهسال 8/5 ،1335
 ،1388تحلی بر الگوی گسترش
زاده،عیسی و رفیعی ،قاسم،
.2ابراهیم
شدهاستواینرشدزیادیبودهاست.
های آنتروپی شاون و
کالبدی-فضای شهر مرودشت با استفاده از مدل
د هرافزایش
ا و
اجمعیتشهرنیزطی ین
دگرعلیرغم ینکه
بهعبارت ی
نامه پژوهش های
هلدرن و ارائه الگوی گسترش م لطوب آتی آن ،فصل
د هاخیر ًعمال برافزایشجمعیت
دداشت لیوه،گسترشفی کیزشهردر ه
زیا ی
جغرافیایانسانی،شماره.69
اع ملا
است ین
که
د
اشه یرراسببش ه
تهدرواقعرشداسپر ل
آپیشیگرف و
ن
های روستای و عل و پیامد
د.3ابراهیم زاده ،عیسی ،بهار  ،1380مهاجرت
ا م نو
ی
د نظارت و کنت لر رشد شه یر و نداشتن طرح و ب نر مها
نتیجه ع م
آن مونه :استان سیستان و بلوچستان ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال
داشتنطقه
م
ااذع نا
ا می ور تو ن
داست.از ین
جهتگسترشفی کیزشهربو ه
شانزدهم،شماره.1
د هاخیررشدس یرعیرا
آندتوسعهفی کیزخوددرچند ه
موردمط لاعهدرفر ی
.اعتماد،گیتی،شهر نشنی در ایران،1363،مهاجرت در ایران در ده های
هشخدماترس نیا 4
جهنجربهتغییرکاربری،کا
درتی م
ته ن
پشتسرگذاش ک
آ اخیر،تهران،آگاه.
هویت شه یر و به تبع ن
و افزایش مهاجرت و شکل گی یر محله ه یا بی
 ،)1380دزفل و حوزه پیرامونی آن در ایران شهر -
1
حد 5
و
آگسترشبی
یتدرپی ن
داست.افزایشجمع و
افزایشجمعیتش ه
روستا-عشایر،مجموعهمقاالت،ترجمهعباسسعیدی،نشرمنشی،تهران.
ه میاناسبکشاور یزاطرافشهر
حصرشکلشهرکردباعثتخریب مینز
تقاضایمسکنشهریکشوردرسال ،1384
،1380برآورد
.توکلی،عباس،
است.هاجرت ه یا 6
م
د
دگرش ه
وتأسیساتزیربن و یابروزبسیا یرازمسائل ی
نامهکارشناسیارشد،دانشگاهعلموصنعت.
اشه یر پایان
نعطافدیر ن
اقدرتا م
یهورشه نر وشنیشهرگر ی
بی
یهوررشد 
بی

،جغرافیایجمعیتایران،جهاددانشگاهیمشهد.
شداده،بهطو که یرچالش ه یا  7جوان،جعفر1380،
اورشه ک یر ها
ی م
د
یر و یزس ما نا ه
رادرب نر مها
 ،1387سیر تحول کاربری اراضی در بخش مرکزی
ا . 8جعفریان ،زهره،
کیهشفیتزیستشه یرش مال:تر کم
ازیستشهری،کا
دازقبیلگر نی
چن ی
ریزیشهریتهران.
نامهکارشناسیارشد،جغرافیاوبرنامه
شهرکرد،پایان
کیهشفیتخدماتشه یر
ا وسکنکا
بخش کر یزشهر،گر م نی
ترافکیدر م
نیا،حسنموسوی،میرنجف،1385،کاربردمدلدرجغرافیابا
.9حکمت
درشهرشهرکردبهچ یشمآید.
ای،چاپاول،انتشارات نویعلمن،یزد.
ریزیشه وریناحیه
تأکیدبربرنامه
 ،1388مبانی و
. 10زیاری کرامت ا ،...مه دینژاد ،حافظ و پرهیز ،فریاد،
پیشنهادها:
ریزیشهری،چاپاول،انتشاراتدانشگاهچابهار.
تکنیکهایبرنامه
الف -در زمینه چگونگی توسعه فضایی-کالبدی
)،مهاجرت،تهران،سمت.
توسعه درون بافتی از طریق رواج فرهنگ عمودی سازی متناسب با . 11زنجانی،حبیب اهلل1380(،
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