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تحلیلی بر الگوی توسعه کالبدی- فضایی شهرکرد با استفاده از مدل های 
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 برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان

چکیده
اخیر مشخص می سازد شهرکرد  دهه  ومیدانی درچند  آماری    بررسی های 
قابل  کالبدی- فضایی  توسعه  ایران دچار  بختیاری  و  استان چهار محال  مرکز 
سال   50 طی  این  شهر  جمعی ت  ساالنه  رشد  که  بطوری  شده است.  توجهی 
اخیربیش از 3/6درصد و رشد مساحت شهر حدود 5 درصد را نشان می دهد. 
این رشد فزایندة مساحت و جمعیت که غالبًا ناشی از مهاجرت است، مسائلی 
اراضی  تغییر کاربری  بی هویت شهری،  پیدایش محله های خود رو و  قبیل،  از 
زیست  آلودگی های  افزایش  و  زیست  محیط  تخریب  مسکونی،  به  کشاورزی 
محیطی، کمبود امکانات  زیربنایی و توسعه ناموزون شهری... را به دنبال آورده 
است. هدف این پژوهش تحلیل فضایی کمیت و کیفیت توسعه ناموزون کالبدی 
شهرکرد طی سال های )1385-1335( است . روش پژوهش توصیفی- تحلیلی، 
پیمایشی با بهره گیري   از مدلهاي آنتروپی شانون و هلدرن می باشد . یافته ها و 
نتایج حاصله مشخص می سازد توسعه کالبدی این شهر طی دوره مورد مطالعه به 
صورت خطی بوده است. این گسترش خطی قبل از انقالب اسالمی طی )1355-
1335( روندی آرام داشته اما از سال1360به بعد این روند به علت مهاجرت 
بی رویه روستائیان به شهر، اسکان عشایر، مهاجران دوران جنگ تحمیلی، توسعه 
کالبدی شهر شتابان با الگوی توسعه خطی در جهت غربی- شرقی شکل گرفته 
است. نتایج حاصل از مدل آنتروپی شانون که طی سالهاي 1385-1375انجام 
شده، الگوي گسترش خطی شهر را تأیید می کند و براساس مدل هلدرن حدود 
82 درصد از رشد کالبدی- فضایی شهر در فاصله   سالهاي 1385-1335 مربوط 
به رشد جمعیت و 18 درصد مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر  میباشد. این 
وضعیت نتیجه عدم نظارت و کنترل مدیران شهري و نداشتن طرح و برنامهاي 

مدون  برای توسعه متوازن شهر است.                                                                                                                                                                                                                                                        

واژه های کلیدي:
شهری،  ناموزون  توسعه  شهرکرد،  فضایی،  کالبدی-  توسعه  فضایی،  تحلیل 

مدل شانون، مدل هلدرن.

1- مقدمه 
 ) urban sprawl( گسترش پراکنده صورت  شهر به دو  هر  رشد فضایی 
کالبد متفاوت  هر کدام از این دو روش  می باشد.   ) compact city( و فشرده
افزایش  شکل  به  پراکنده  یا  افقی  رشد  می نماید.  ایجاد  را  جداگانه ای  و 

محدوده شهر یا به اصطالح اسپرال ظاهر می گردد و رشد عمودی به صورت 
می شود. در  نمایان  شهر فشرده  رشد  الگوی  و  شهری  جمعیت  درون ریزی 
نیم قرن اخیر افزایش جمعیت ایران و به ویژه بعد از انقالب اسالمی، جهان 
و رشد شتابان آن در  جوامع  در حال توسعه، باعث تمرکز و تجمع درصد 
با  شده است.  منطقه ای  مادرشهرهاي  و  شهر بزرگ  جمعیت در چند  باالي 
شهرها  این  در  خدماتی  و  صنعتی  فعالیت هاي  اکثر  پدیده ای  چنین  وقوع 
کوچك و تضعیف  متمرکز شده و باعث تخلیه جمعیت روستاها و شهرهاي 
شهرهاي  ناموزون  و توسعه  یك طرف  تولید در این سکونتگاه ها از  قدرت 
قطبی  و  تمرکز  گردیده است. این  شدن سرمایه  قطبی  و ایجاد پدید  بزرگ 
دنبال  به  جوامع  این  در  را  کالبدي  و  اقتصادي  اجتماعی،  مشکالت  شدن 
و به تبع آن رشد  جمعیت  آورده است)زنجانی ،1380،ص 15(. تراکم بی رویه 
شتابان شهرنشینی و شهرگرایی، مناسبات اجتماعی و اقتصادی در شهرها را  
دگرگون کرده است. روابط شهروروستا تحت تأثیر شهرنشینی مدرن دگرگون 
که این دگرگونی، بافت شبکه شهرها را تحت تأثیر قرارداده وشهرها را  شده 
به در آمدهای حاصل از نفت وابسته کرده است. رشد و شکوفایی استعدادها 
و خالقیت شهرها و روستاها به دلیل وابستگی به اقتصاد تك محصولی نفت 
گرفته در  شده است)محمدی 1375،ص278(. بررسی های انجام  بسیار ضعیف 
ایران مشخص می سازد مهاجرت های بی رویه تعادل نظام شهری را در کشور 
همگونی  هم زده است به طوری که نظام شهری در ایران تا سال 1335 از  به 
کوچك  شهرهای  و  روستاها  با  شهر  هر  یعنی  بوده است.  برخوردار  نسبی 
تحت نفوذ خودتعامل داشته وشبکه متعادل و متوازن شهری درون زا داشتند. 
یکدیگر تعامل  و روستا با  و در شهر  مهاجرت بسیار محدود بوده  این دوره 
اقتصادی اجتماعی داشتند، درحالیکه پس از اصالحات ارضی به دلیل رشد 
شتابان طبیعی جمعیت و به ویژه مهاجرت های بی رویه روستا، و تبدیل شدن 
کالبدی- فضایی شهرها بی هویتی در  و توسعه  کالن شهری  نقاط  شهرها به 
شهری از  وتراکم بی رویه  کرد پراکندگی  شهرنشینی ایران بروز پیدا  و  شهر 
هایی است که امروزه در روند رشد و توسعه شهرهای  جمله مسائل و چالش 
با  شهری  نواحی  شهرها پراکندگی  بعضی از  کرده است.در  پیدا  ایران بروز 
تراکم پایین و در بعضی از شهرها تراکم بی رویه موجب عدم تعادل و توازن 
شهری شده است. شهرکرد از جمله شهرهایی است که در بررسی های اولیه 
و نواحی  و پراکنده در بخش ها  می شود از گسترش با تراکم پایین  مشخص 

شهری روبه رو شده است.)اعتماد،1363،صص107-97(.
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نسبتًا  رشد  با  اخیر  دهه های  طی  که  است،  شهرهای  ازجمله  شهرکرد 
و  –شهری  روستایی  مهاجرت های  هجوم  از  ناشی  جمعیتی،  رویه  بی 
است.  داشته  جمعیتی  شتابان  رشد  تحمیلی،  ازجنگ  ناشی  مهاجرت های 
مهاجرت روستاییان جویای کاروهجوم عشایر کوچ نشین برای یك جا نشینی 
60 بوده است. شهرکرد طی چند دهه اخیر رشد کالبدی  عشایر، در ابتدای دهه 
نیازداشته است. مورد  و  کاربری های  ناهماهنگ با رشد جمعیت  و  ناموزون 
هکتار و جمعیت آن  1335،مساحت شهرکرد حدود 146 بر اساس آمار سال 
هکتار  1385 مساحت شهرکرد به 1984 برابر15476نفربوده است. اما در سال 
131612نفر رسیده است. مساحت شهر  افزایش یافته و جمعیت این شهر به 
1385 بیش از13/5 برابرو جمعیت شهر طی این دوره  طی سال های 1335الی
8/5 برابر شده است.گسترش شهر  طی این سال ها بیشتر به صورت خطی 
دیگر  شهر  توسعه  بعد  به  اماازدهه 70   بوده است  پیوسته  و  )شرقی-غربی( 
وباعث توسعه  و آن انسجام اولیه بافت خود را از دست داده   نبود  پیوسته 
–فضایی شهر شده است. بررسی و تحلیل توسعه کالبدی-  ناموزون کالبدی 
مسائل  مهم ترین  1385ازجمله  سال های 1335تا طی  روندآن  شهرو  فضایی 
همچنین اثرات مهاجرت در شکل گیری محله های جدید  این پژوهش است. 
ناموزون شهری از جمله ناهنجاری های کالبدی  و پیامدهای ناشی از توسعه 
،تغییرات کاربری اراضی مفید کشاورزی به ساخت وسازهای بی رویه ، پایین 
عدم خدمت رسانی  و  کشور  به  نسبت  شهر  این  کاربری ها در  بودن سرانه 
مطلوب به مناطق مهاجرنشین که منجر به وارد شدن فشار بیشتر به خدمات 
مسائل دیگر  مهاجرنشین، ازجمله  مناطق  نارضایتی  و عامل  شهر  نقاط  سایر 

مورد بررسی است. بنابراین مهم ترین سؤال های این پژوهش عبارتند از:
1335 چگونه  1- روندگسترش کالبدی- فضایی شهرکرد طی سال های 85-

بوده است؟
محله های جدید  شکل گیری  و  شهر  توسعه  و  رشد  مهاجرت در  -اثرات   2

چگونه بوده است؟
منظور  به  شهر  کالبدی  توسعه  فضایی  تحلیل  پژوهش  اهداف  مهم ترین 
رصد  و  شناخت  که  شهر است. چرا  گسترش  بهینه  مدیریت  و  ساماندهی 
تغییر و تحوالت به طور مستمر در طی زمان امکان مدیریت بهینه شهری را 
توجه  قابل  و ضرورت  اهمیت  پژوهش ها  گونه  این  می آورد. انجام  فراهم 

دارد. بر این اساس اهداف این پژوهش:
به  دستیابی  و  شهر  فضایی  کالبدی-  ساختار  بر  مهاجرت  اثرات  تبیین 

راهبردهایی برای تعدیل مهاجرت و کنترل رشد بی رویه شهری است.
و  کالبدی  ویژه اوضاع  کالبدی- فضایی محالت شهر به  کیفیت  بهبود سطح 

اجتماعی محالت مهاجر نشین مورد توجه است.

 2- پیشینه و مبانی نظری پژوهش
در  که  می باشد  امروز  شهرسازی  در  عمده  مباحث  جمله  از  پراکندگی 
پدیده اثرات  این  صحیح اتفاق افتاده است.  برنامه ریزی  فاقد  توسعه  نتیجه 
در  و  شهری داشته است  زندگی  و  شهرها  کیفیت  در  بسیاری را  نامطلوب 
نتیجه خود مشکالت اجتماعی و اقتصادی بسیاری را در بر دارد. شهرسازان 
آمریکایی برای حل این مشکل و معضالت ناشی از آن تدابیری اندیشیده اند 

از  یکی  می شود)زیاری،1388،84(. بیان  هوشمند  رشد  تئوری  قالب  در  که 
گسسته  هم  از  فضایی  و  کالبدی  توسعه  کنترل  پیرامون  مطرح  نظریه های 
و  نقل  و  حمل  تئوری  یك  نظریه  این  شهری است.  هوشمند  رشد  نظریه 
برنامه ریزی شهری است که بر روی رشد در داخل شهر تمرکز می کند و در 
کاربری های  و طرفدار  مقابل پراکندگی، روی فشرده سازی شهر تأکید دارد 
و دوچرخه سواری است،  و دوستدار پیاده روی  نقل محور  و  فشرده ،حمل 
www.(مسکن گزیده های  همراه دامنه ای از  به  مختلط  کاربری  توسعه  شامل 
هوشمند شهری عبارتند از: ایجاد واحدهای  اصول مهم رشد   .)wikipedia.org

ساختمان های  طراحی  مختلط،  زمین  ،کاربری  پیاده روی  قابل  همسایگی 
فشرده، ایجاد فضاهای باز و زمین های کشاورزی و چشم اندازهای طبیعی در 
متنوع حمل  شهری، فراهم آوردن  هزینه های زندگی  کاهش  شهری،  نواحی 
موضوع جایگاه  که به  نظریه هایی  مسکن.  متنوع  گزینه های  و انتخاب  و نقل 
رویکردها  از  طیف  دو  مجموعه  زیر  پرداخته اند،  شهری  توسعه  در  زمین 
گروهی دسترسی به زمین را برای گسترش شهر ضروری دانسته،  می باشند. 
که  تأکید بر آن است  نظریه  این  در  می دانند.  شهر  جزءطبیعت  گسترش را 
همواره آستانه ای از اندازه و رشد دارند که در صورت رسیدن به این  شهرها 
مرحله متوقف خواهند شد)سعید نیا : 1380،6(زاهد عوامل دفع کننده مهاجرین 
و  زراعی  سهامی  شرکت های  شهر را اصالحات ارضی، ایجاد  به  روستا  از 
تعاونی تولید، ایجاد شرکت های کشت و صنعتی که اکثر زمین های کشاورزی 
را تصاحب کردند، حمایت از محصوالت صنعتی و اسکان عشایر می داند. و 
عوامل جذب کننده مهاجرین به شهر توزیع نامتعادل ثروت، حمایت از اقتصاد 
به  سرمایه ها  شدن  سرازیر  به  منجر  که  روستایی،  اقتصاد  مقابل  در  شهری 
شهرها می شود، ایجاد مشاغل کاذب شهری و بورس بازی زمین، عواملی اند 
عوامل  اثر  در  شده  بیکار  روستایی  کارگران  سریع  مهاجرت  موجب  که 

رکوردی به شهرها را فراهم آورده است.)در کوش،1380،صص120-121(.
جوان در زمینه مهاجرت های داخلی ایران معتقد است:

با  رابطه  در  جمعیت  نابرابر  توزیع  نتیجه  ایران  داخلی  مهاجرت های   -1
امکانات طبیعی، عدم توزیع متناسب اعتبارات عمرانی و سرمایه گذاری های 
عدم  صورت  به  آن  تبلور  که  می باشد  طبیعی  منابع  از  بهره برداری  در  ملی 
تعادل های منطقه ای تفاوت امکان شغلی و سایر امکانات اجتماعی، اقتصادی 
می کند. نتیجه چنین روندی  و فرهنگی در نواحی مختلف کشور خودنمایی 
آن است که بعضی از مناطق جغرافیایی ناگزیر نیروی کار اضافی بالفعل خود 
را به مناطق دیگر که تقاضا برای نیروی کار اضافی وجود دارد، انتقال دهند.
2- مهاجرت های داخلی ایران تحت تأثیر اختالف شدید بازده نهایی کار در 
کشاورزی،  مختلف اقتصادی،  میان بخش های  و  روستایی  و  شهری  نواحی 
بخش  در  کم کاری  نیز  و  جغرافیایی  مختلف  نواحی  در  خدمات،  صنعتی، 
که نتیجه رشد  نیروی انسانی در روستاها است،  کاهش اشتغال  و  کشاورزی 
بی رویه جمعیت، تغییر قیمت ها، استفاده از تکنولوژی سرمایه بر و نامناسب در 
روستاها برای باال بردن قابلیت تولید می شود. سری عوامل فوق الذکر و نتایج 
مرتبط با آن باعث سرازیر شدن جمعیت روستایی به شهرها، یا از شهرهای 
و  کشاورزی به بخش های صنعت  یا از بخش  و  کوچك به شهرهای بزرگ 

خدمات متمرکز شده در شهرها گردیده است.)جوان،1380،صص1361-362(.
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فضایی  گسترش  روند  از  توسعه  حال  در  کشورهای  اغلب  امروزه 
هستند. در واقع رشد و توسعه بی تناسب شهرها  سکونت گاه هایشان ناراضی 
شهرهای  مسائل  و  مشکالت  جمله  آن ها از  و تراکم های خارج از اندازه ی 
گسترش بی حد  همچون: حاشیه نشینی،  منجر به پدیده هایی  که  امروز است 
نابسامانی های  کالبدی،  نابسامانی های  ترتیب  بدین  و...شده است.  و حصر 
مهم ترین  زیست محیطی  آلودگی های  و  اقتصادی  آسیب های  تأسیساتی، 
که رشد بی رویه شهرها به وجود آورده اند. بنابراین با وجود  هستند  مسائلی 
نیازهای شهر  هایی، فضاهای شهری در پاسخ گویی صحیح به  چنین کاستی 
مانده اند.)ابراهیم زاده و رفیعی،1388،ص125( ناتوان  شتاب آلود  و  نشینی سریع 
بلکه  می شود  تنها باعث تخریب فضاهای پیرامون  نه  شهر  گسترش  و  رشد 
شهر را ازشکل متقارن خود خارج می نماید. به طور اصولی عوامل زیادی بر 
مهم ترین  که  و جمعیت پذیری آن ها تأثیر گذارده است  شهرها  کالبدی  رشد 
افزایش  کشور،  سطح  در  جمعیت  طبیعی  افزایش  از:  است  عبارت  آن ها 
تمرکز  شهرها،  به  سیاسی  و  نقش دهی اداری  شهری،  روستا  مهاجرت های 
شهری  و سرمایه ای در واحد های  و بازرگانی  فعالیت های تجاری، خدماتی 
زیر بنایی در مرکز شهر.  ویژه، تمرکز تأسیسات رفاهی و خدمات عمومی – 
اجتماعی  سازمان  و  جامعه  فضایی  سازمان  در  را  زیادی  تغییرات  امر  این 
فضا ایجاد نمود)شیعه،1386: 91-87، توکلی،1380:  4و زیاری و دیگران ،1388: 63(. 
بوده است.  صنعتی شدن  و  شهر نشینی  بین  پیوند  با  شهری  انقالب  پیش از 
و نرخ بیش از حد شهری ودر پی  این فرآیند آغاز شکل گیری شهر صنعتی 
می باشد)زیاری و  کالبدی  و تغییرات عظیم  شهرها  و اندازه  آن افزایش تعداد 
دیگران 1388: 28 ونظریان،1386: 2(. سال 1885 قاعده ای شش بخشی را مطرح 
مهاجرت ها،  مرحله ای بودن  مقصد،  و  مبدأ  و به بحث های فاصله بین  کرده 
و تشدید  روستا در تحریك  و  شهر  مهاجرتی، تفاوت  و ضد جریان  جریان 
سلطه  انجام  سر  و  مهاجرت  در  ارتباطات  و  تکنولوژی  نقش  مهاجرت ها، 
و  تجزیه  و  بررسی  مورد  زمان  آن  تا  را  مهاجرت  در  اقتصادی  انگیزه های 
توسعه شهر در ارتباط تنگاتنگ با میزان  تحلیل قرار داد.)زنجانی،1378،ص200(.
و میزان  رشد جمعیت شهری است و در این رابطه، افزایش طبیعی جمعیت 
یك  مهاجرت از عوامل اصلی آن بودند.)Lattes, 2003, p280(. این فرآیند از 
به  شهرها در  پیرامون آن ها را  شهرها رشد افقی سریع  طرف در بعضی از 
شهری در  جمعیت  شهرها تراکم بیش از اندازه  و در بعضی از  وجود آورد 
رشد  بوده است.  شهری  رشد  بارز  پدیده های  از  شهری  محالت  و  نواحی 
و  مشکل تأمین امکانات  مناطق جدید، دولت را با  شهر در  و پراکنده  افقی 
 Torres,(.می سازد رو  روبه  پیرامون  جدید  بافت های  در  عمومی  تسهیالت 
مهم ترین  مسگل، نرخ رشد جمعیت شهری  نظر رونالد  از   .)2002, p147-166

و  شکل سکونتگاه های انسانی در جوامع در حال توسعه است  پدیده تغییر 
دولتی های  و  توسط، بخش خصوصی  رشد  این  بهتر برای  مدیریت  به  نیاز 
حیاتی است.  )Mcgill,1998,p469 (. رشد جوامع شهری و افزایش جمعیت در 
طول چند دهه اخیر و به ویژه بعد از انقالب اسالمی و وقوع جنگ تحمیلی 
باعث گسترش بی قاعده شهرها به حالتی نامتعادل و به سوی اراضی زراعی 
است.به  شده  کشاورزی  اراضی  تخریب  موجب  پیرامون  محیط  و  اطراف 
می یابد  کاهش  روستاها  در  تولید  رشد  شهرها  به  جمعیت  مهاجرت  مراه  ه

می کنند  کشاورزی اطراف خود را در خود ادغام  زمین های  وسیعی  به طور 
این فرآیند موجب کاهش ظرفیت های تولیدی و کاهش تولید و به دنبال آن 
) p251,2001,diet al،شیعه،1386 :85وتوکلی،1380:  شده است.  تورم اقتصادی 
با گسترش شهرنشینی، گرایش به سمت حومه نشینی و گستردگی شهری  .)12
به علت پراکندگی فضایی و جدایی کاربری اراضی در فضاهای شهری تأثیر 
.)Garcia-palomares,2010:p197(است داشته  شهری  جریانات  بر  مستقیمی 
یك  و قطبی شدن  رشد شتابان شهرنشینی باعث انسجام در ساختار فضایی 
کاربری ها در  نحوه چیدمان  تغییرات  این  شده است.  شهری  کانون  یا چند 
می شود. در  شامل  نقل را  و  جمعیتی، شبکه حمل  و  شهر، تراکم ساختمانی 
نقلی  و  حمل  سیستم  و  فضایی  ساختار  با  متفاوت  شهری  الگوهای  نتیجه 
مرتبط با آن به وجود می آید)Rodrigues et al, 2009(. امروزه اغلب کشورهای 
هستند.  در حال توسعه از روند گسترش فضایی سکونت گاه هایشان ناراضی 
شهری  نامتعادل  تراکم های  و  شهرها  بی تناسب  توسعه ی  و  رشد  واقع  در 
پدیده هایی  به  منجر  که  امروز است  شهرهای  مسایل  و  مشکالت  جمله  از 
بدین  شده است.  غیره  و  و حصر  بی حد  گسترش  حاشیه نشینی،  مچون:  ه
ترتیب نابسامانی های کالبدی، نابسامانی های تأسیساتی، آسیب های اقتصادی 
بی رویه  رشد  که  هستند  مسایلی  مهم ترین  محیطی  زیست  آلودگی های  و 
فضاهای  کاستی هایی،  چنین  وجود  با  بنابراین،  آورده اند.  بوجود  شهرها 
ناتوان  شتاب آلود  و  شهری سریع  نیازهای  به  شهری در پاسخ گویی صحیح 
یکی از دستاوردهاي  به عنوان  .  شهر  مانده اند)ابراهیم زاده و رفیعی، 1388، ص 125(
)ابراهیمزاده آسمین و دیگران،  تمدنها بوده است  توجه  مورد  بشري از دیرباز 
جهان  به  کشورهاي  شدن  صنعتی  موج  ورود  با  که  طوري  به  1389، ص 26(. 
دنبال   آن  به  و  شهرها افزایش  و درآمد در  تولید  بیستم  قرن  سوم، از اوایل 
شهرها را  یافت. این روند، تعداد و اندازه  فزونی  شهري  خدمات  تقاضا براي 
شهرگرایی  گردید  و  شهرنشینی  گسترش  به  منجر  و  برد  باال  کشورها  در این 
و  شهرها  اندازه ي  و  جمعیت  افزایش  رو  این  از   .)  p25  Pumain ,2003,(

بر روي انسان و  جهان به تبع افزایش  شهرنشینی، اثرات زیادي  شهركها در 
توسعه شهر در ارتباط  محیط داشته است )ابراهیمزاده و رفیعی، 1388، ص 46(.                                                                                                                         
تنگاتنگ با میزان رشد جمعیت شهری است و در این رابطه، افزایش طبیعی 
جمعیتی  ساخت  انتقال  شهر،  به  خالص  مهاجرت  میزان  شهری،  جمعیت 
جوامع غیرشهری به شهر و ساخت جمعیت شهر، از عوامل اساسی به شمار 
می روند)Lattes, 2003, p280(. کاستل معتقد است، رشد شتابان و سریع کالبد 
در  جمعیت چه  طبیعی  رشد  نرخ  عامل افزایش  دو  به  منوط  شهری  مناطق 
 .  )castells,1975,p144(.مهاجرت ازروستا به شهر است و  و چه درروستا  شهر 
از نظر نلسون، بارزترین پیامد گسترش سریع شهرها تحرکات مرکز-پیرامون 
هرگز  در ارزیابی گسترش فضایی- کالبدی شهرها   .)Nelson,1999,p121( است
مهاجرت های روستا-شهری را انکار کرد. اهلرس بر  نمی توان نقش اساسی 
این اساس معتقد است که روستائیان برای تأمین ساده ترین نیاز خود ملزم به 
هستند. این جابجایی های الزامی در نهایت موجب انباشت سرمایه  جابجایی 

)اهلرس،1380,264- 262(. در شهرها می شود 
چند دهۀ پیش داراي افزایشی   شهرهاي ایران تا  فیزیکی  توسعۀ   رشد و 
شهرهاي  ویژه  به   ( شهرها  جدید،  تحوالت  بروز  متعادل بود. با  و  هماهنگ   
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به  دگرگونیها  این  پذیرفتند.  را  دگرگونیهایی  و  تغییرات  به   سرعت  بزرگ( 
صورتی  به  شهرها، و  آمیز  شتاب  فیزیکی  گسترش  سریع   جمعیت و  شکل افزایش 
شهري بیشتر تحت  زیرساخت  که سطح  طوري  ناهماهنگ بوده   به  و  نامتعادل 
مسکونی بوده   است)مشهدي زاده دهاقانی،1385:صص418-419(.  ساختمانهاي  تسلط 
سریع  چنان  شهرها،  فضایی  و   تحوالت  کالبدي  این تغییرات  دیگر،  عبارت  به 
نه  کشور  شهرهاي  اکنون  کوتاه،    اي  که پس از دوره عمل کرده است  و شتابنده 
و  تازه  بلکه اصول  و اصیل خود را ندارند،  سنتی  ویژگیهاي  حفظ  توانایی  تنها 
)موسوي و دیگران، 1389، ص 36(.  شود  توسعه آیندشان دیده نمی  پایداری رشد و 
ترین   صورت مهم  به  شهرها  از این رو در دهههاي اخیر در ایران رشد و   گسترش 
کالبدي  مسائل  به ویژه  و  شهري-    مسائل  به  توجه  لزوم  مسئله درآمده و  یا  معضل 
و  زاده  )ابراهیم  ضرورت یافته است  و  اهمیت  علمی،  قالب چارچوبی  در  آن- 
طبیعی، کشاورزی،  جاذبههاي  بودن  رفیعی، 1388، ص 125(.  شهر شهرکرد با دارا 
جمعیت  جاذب  قطبهاي  یکی از اصلی ترین  عنوان  به  گردشگري و دانشگاهی 
سالهاي  طی  بختیاری،  و  چهارمحال  استان  شهري  شبکه  سلسله مراتب  در 
ورود  و  جمعیت  روند متأثر از  رشد  توجهی داشته است. این  اخیر رشد قابل 
بدون  برنامه و تغییرات  سازهاي  ساخت و  به  منجر  که  میباشد  مهاجران به استان 
کشاورزي  زمینهاي  گسترش آن در   و  شهر  فضایی  کالبدی-  ساختار  زیاد در 
و  سازماندهی  اساسی  و  آگاهانه  هدایت  لزوم  این امر  شده است.  شهر  اطراف 
آگاهی  امروزه  نموده است.   دو چندان  را  مناسب  فضایی)برنامهریزي(  طراحی 
نمای خوبی برای مدیران شهری  میتواند  راه فضایی،  از الگوی توسعه کالبدی- 
به  پاسخگویی  شهري براي  محیطهاي  و  بهبود  ی  ریزان  باشد. سامانده و برنامه 
و  زندگی  ای  زینه ه ه ش  کاه به  شایانی  شهروندان  کمك  و آینده  حال  نیازهاي 

تخریب محیط زیست می کند.
 

3- روش پژوهش
اطالعات  و  داده ها  است.  پیمایشی  توصیفی-تحلیلی،  پژوهش  روش 
و  و میدانی  از جمله مشاهده، مصاحبه  منابع کتابخانه ای  نیاز از طریق  مورد 
شهرداری، سازمان  کارشناسان  شهرکرد  جامعه آماری  پرسشنامه بوده است. 
بوده است. شهرسازی، اساتید دانشگاه  و  مسکن  و  برنامه ریزی  و  مدیریت 
و شاخصه های مورد بررسی تغییرات مساحت شهر، جمعیت و تراکم  متغیر 
پردازش داده ها  برای  شهری است. همچنین  جمعیت، سرانه های  ،رشد  آن 
و  زمینه های تجزیه  هلدرن  مدل  و  شانون  مدل های آنتروپی  با بهره گیری از 

تحلیل فراهم شده است.

4-  معرفی محدوده مورد مطالعه
 1984 شهر شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری با مساحتی حدود 
کوه هاي  )پیش  کوه هاي غربی  رشته  بین  مرکز فالت ایران  هکتار تقریبًا در 
و  32 درجه  14 دقیقه تا  و  31 درجه  جلگه اصفهان بین  و  داخلی زاگرس( 
24 دقیقه  و  51 درجه  تا  49 دقیقه  و  50 درجه  و  شمالی  عرض  47 دقیقه 
به  شمال  شهر از  گرفته است. این  نصف النهارگرینویچ قرار  شرقی از  طول 
شهرستان فریدن، از مشرق به شهرستان نجف آباد، لنجان، قمشه و سمیرم از 
یذه و مسجد سلیمان از استان خوزستان،  استان اصفهان، از مغرب به شهرستان ا

و بویراحمد محدود است.  ه  لوی ی هگ ک جنوب به بویراحمد سفلی در استان  از 
دهد)آمارنامه  نگاره 1 موقعیت محدوده مورد مطالعه در استان و ایران را نشان می 
از نظر توپوگرافی این محدوده از دو بخش  استان چهار محال و بختیاري، 1385، ص 3(.
ستانی و دشت تشکیل شده، بخش اصلی و مرکز این شهر بر روی دشت  کوه
غرب و شمال شرق را ارتفاعات در برگرفته اند. ارتفاع  قرار دارد و شمال، شمال 
متر است که به عنوان بام ایران معرفی شده است. شیب  متوسط شهر حدود 2660
شهرکرد و جایی که بخش اصلی و مرکزی شهر در آن استقرار یافته بسیار  دشت  
هپایه ها شیب افزایش می یابد. شیب عمومی  کم و حدود صفر است به سمت کو
ی کواترنر  ای دوره  منطقه از شمال به جنوب شرق است.اراضی دشت از آبرفت ه
تشکیل شده که به وسیله  شهر و اراضی زراعی پوشیده شده و پایکوه ها دارای 
ا سرد و برفی  ستند. اقلیم شهرکرد در زمستان ه ه پوشش مرتعی و یا اراضی بایر 
 320 ك است. مجموع بارش  ساالنه این شهر حدود  ا معتدل و خن و در تابستان ه

میلیمتر و متوسط دمای ساالنه آن 2/5 درجه است.

نگاره)1(نقشه موقعیت شهرکرد و محدود مورد 
مطالعه در کشور و استان

حاکی  موجود،  سرشماری  مقاطع  در  شهرکرد  شهر  جمعیت  تحوالت 
که  طوری  به  بوده،  منطقه  اجتماعی  و  اقتصادی  اوضاع  تحول  و  تغییر  از 
سال  در  نفر   131612 به   1335 سال  در  نفر  از15476 شهر  این  جمعیت 
شهر  جمعیت  رشد  نرخ  موجود،  اطالعات  اساس  بر  است.  رسیده   1385
4/3 است که این نسبت در واقع متوسط    ) شهرکرد در50 سال)1335-1385
آمار  می دهد.)مرکز  نشان  مدت  بلند  در  را  شهرکرد  شهر  جمعیت  رشد  نرخ 
هم  به  محدوده ای  از  شهرکرد  شهر  کالبدی،  لحاظ  به  ایران،1335-13385(. 
که اغلب قسمت های آن داخل محدوده قانونی شهر  پیوسته تشکیل گردیده 
 63 1984 هکتار است. از این مقدار حدود  و مساحت آن حدود  قرار دارند 
درصد از سطح شهر به عنوان اراضی پر و ما بقی به کاربری های غیر متعارف 
کالبدی  یافته است. در زمان حاضر با توجه به تقسیمات  شهری اختصاص 
هکتار(، تراکم خالص  شهر و محدوده آن، تراکم ناخالص شهری   66نفر )در 
هکتار(و سرانه ناخالص جمعیتی آن 150مترمربع است. جمعیتی 33.9نفر)در 
مچنین بعد خانوار این شهر حدود4.3 خانوار و نرخ رشد جمعیت در این  ه
سال 2.2 است.)استخراج و محاسبه های نگارندگان بر اساس اطالعات جمعیتی و طرح 

تفضیلی شهر ،1385(.
جدول1.تغییرات میزان رشد جمعیت و مساحت شهر شهرکرد از سال 

1335-1385
رشد مساحت )درصد(رشدجمعیت)درصد(مساحتجمعیتسال
133515476146--
1345237573013/47/5
1355403595295/45/8
13657508113816/410
137510047716852/92
138513161219842/71/64
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5- داده ها و یافته ها پژوهش
5-1- روند گسترش شهری طی سال های )1335-1385(

و  جمعیت  مقوله ی  دو  در  می توان  را  شهرکرد  در  شهرنشینی  سرعت 
که جمعیت  مساحت بررسی کرد. برآوردهای انجام شده حاکی از آن است 
 146 آن حدود  مساحت  و  نفر  1335 حدود15476  در سال  شهرکرد  شهر 
هکتار بوده است. بر این اساس میزان سرانه و تراکم جمعیت در این دوره به 
هکتار بوده است. در دوره بعدی تا دهه ی  94 متر مربع و 106 نفر در  ترتیب 
شهر افزوده  جمعیت  و  مساحت  نفر به  1345حدود155 هکتارو تعداد 8281
مساحت  که رشد  دوره آن است  تعمق در این  نکته ی در خور  شده است. 
رشد  به  نسبت  شهری  فضای  و  نبوده  هماهنگ  جمعیت  رشد  با  شهری 
یافته است. مساحت شهر تا حدود 2 برابر  جمعیت، تا حد زیادی گسترش 
شهرکرد در این دهه)1345- جمعیت  که  یافته، این در حالی است  افزایش 
هم نشده است. به طوری که میزان سرانه نسبت به دهه  1335(حتی دو برابر 
و  مربع(  متر   126 ، مترمربع)میزان  سرانه در سال 1345   32 قبلی با افزایش 
هکتار مواجه شده است.  میزان 78نفر در  کاهش بارزی به  تراکم جمعیتی با 
جمعیت  افزایش  و  شهری  گسترش  روند  نیز   1355 سال های 1345تا  در 
به  نسبت   1355 سال  در  شهر  مساحت  یعنی  بوده است.  قبل  دهه  همانند 
در  هکتار(،  دهه:529/416  این  در  شهر  )مساحت  شده  1345حدود2 برابر 
حالی که افزایش جمعیت تقریبًا 1/7 برابر)40359نفر( بوده است. به عبارتی 
20 ساله به ترتیب  1355 طی دوره  1335 تا  جمعیت و مساحت شهر از سال 
و  نکته شایان ذکر، عدم تعادل بین رشد شهری  3/6 برابر شده است.  2/6 و 
گونه ای که تا این دهه رشد شهری  رشد جمعیت در شهر شهرکرد است. به 
سریع تر از رشد جمعیت بوده است که این امر موجب گسترش دامنه شهری 
گرفته است.  پیشی  شهری  جمعیت  شهر بر رشد  فیزیکی  گسترش  و  گشته 
علت اصلی این گسترش، فقدان سیاست های مناسب ساخت و ساز می باشد 
که موجب عدم تعادل میان گسترش فیزیکی و رشد جمعیتی گردیده و منجر 
روال-افزایش  این  شده است.اما  شهر  قواره  بد  )اسپرال(و  پراکنده  رشد  به 
شهر - از سال 1365به بعد تقریبًا  گسترش  و  و به دنبال آن رشد  جمعیت 
بر  جمعیت  رشد  دوره ها  از  بعضی  در  حتی  یا  و  داشته  هماهنگ  روندی 
نسبت  جمعیت  و  مساحت   1365 گرفته است. تا سال  شهر پیشی  گسترش 
نتایج  که  طور  همان  و 2/6 برابر شده است.   1/86 1355 به ترتیب  دهه  به 
شهری  گسترش  همانند دوره های قبلی رشد  نیز  می دهد در این دوره  نشان 
نشان  شهرکرد  در  شهری را  رشد پراکنده  که  جمعیت برتری دارد  رشد  بر 
جمعیت،  طبیعی  رشد  شهری،  روستا-  مهاجرت های  دلیل  به  اما  می دهد. 
مجاورو  جنگ تحمیلی ازشهرهای  دوران  مهاجران  شهر،  در  عشایر  اسکان 
سیاست ها  اتخاذ  و  قبل  دهه های  به  نسبت  جمعیت  جذب  امکانات  بهبود 
دهه 1365تا  جمعیت در  روند افزایش  و ساز  کنترلی ساخت  برنامه های  و 
است.  گرفته  )1/4برابر(پیشی  شهری  مساحت  رشد  بر  برابر(  1/7(  1385
نیازهای  کارکردهای شهری جهت تأمین  یافته به  کمبود فضاهای اختصاص 
شهروندان می باشد، زیرا فضاهای گسترش یافته در دوره های قبل با نیازهای 
این جمعیت اضافه شده تناسب داشته و میزان استفاده از این فضاها به طور 
مطلوبی تأمین شده است. در مجموع رشد و گسترش شهر شهرکرد به نسبت 

1335، 8/5 برابر  1385 نسبت به سال رشد جمعیت از شهر شهرکرد در سال 
و رشد گسترش شهر13/5برابر شده است.

5-2- الگوی گسترش کالبدی شهرکرد
که از  شهرکرد  شرقی  شمال  شهر ابتدا در دامنه ارتفاعات  ساکنان اولیه 
درونی  بودند. البته از سازمان  یافته  می  شود استقرار  یاد  »ده  کهنه«  نام  به  آن 
هیچ   گونه اطالعی در دست نیست اما این مطلب  ده  کهنه و نیز علل تخلیه آن 
کنونی )جنوب چهارراه بازار( در  مرکزی  شهرکرد در بخش  هسته اولیه  که 
هجری شکل می  گیرد و به تدریج به مرکز تجمع تبدیل می- هفتم  اوایل قرن 
 شود قطعی است. این قسمت که اکنون به نام محله »درب امام زاده« معروف 
که ایالت را تهدیدی برای  کار آمدن رضا خان، به علت این  است. با روی 
اجبار  به  تصمیم  آنان  سرکوب  و  کنترل  برای  است،  می  دیده  خود  قدرت 
آنان  روی  بر  بتواند  طریق  این  به  تا  می  گیرد  یک جانشینی  زندگی  به  ایالت 
دوایر  استقرار  برای  منطقه  ای  به  احتیاج  امر  این  برای  باشد.  داشته  تسلط 
انتخاب  شهرکرد  چهارمحال،  منطقه  در  که  نظامی است  نیروهای  و  دولتی 
که شهرکرد با سرعت قابل توجهی رو به توسعه  می  شود. از این زمان است 
هـ . ش. بخش  های شهرکرد، اردل و لردگان   1321 و رشد می  گذارد. در سال 
و به شهرستان  که تا این زمان تابع شهرستان اصفهان بودند از آن جدا شده 
می  گردند.  تبدیل  شهرکرد  مرکزیت  با  و  شهرکرد  شهرستان  نام  به  مستقلی 
به  مستقل  یك  درجه  فرمانداری   مرکز  عنوان  به  شهرکرد   1332 سال  در 
و در سال  می  شود  و چهارمحال به رسمیت شناخته  نام فرمانداری بختیاری 
کل ارتقا یافته و سرانجام  1337هـ .ش. فرمانداری درجه یك به فرمانداری 
1352هـ.ش. فرمانداری کل بختیاری چهارمحال به استانداری تبدیل  در سال 
دهه  در  می  یابد.  تغییر  بختیاری  و  چهارمحال  به استانداری  آن  نام  و  شده 
فرمانداری  مرکز  عنوان  به  شهرکرد  شده،  شروع اصالحات اشاره  با  و  سی 
شهر  چهره  می  کند.  طلب  را  خاصی  امکانات  سیاسی  ـ  شهر اداری  یك  و 
تغییر کرده، ادارات، دوایر دولتی و ساختمان  های جدیدی تأسیس می  گردد و 
همین زمان و بعد از تشکیل حکومت متمرکز  اولین خیابان  ها در شهرکرد در 
شهرکرد  به  بوده  دهکرد  تاریخ  این  قبل از  تا  که  آن  نام  و  می  گردد  احداث 
تغییر می  یابد.در این زمان ساختمان  سازی در شهر رونق چشم گیری می  یابد، 
و شهرهای اطراف به شهرکرد افزایش یافته و درنتیجه  مهاجرت از روستاها 
زمین  های کشاورزی جای خود را به ساختمان  های جدید می  دهند. گسترش 
فیزیکی شهر در این تاریخ بسیار وسیع است به طوری که با نگاهی به نقشه 
گسترش شهر مشاهده می  کنیم که سطحی که به وسیله زیربنای شهری از سال 
شهر از  که  گردیده، بیشتر از تمام سطحی است  1335هـ.ش. به بعد اشغال 
آغاز شکل  گیری خود تا این تاریخ در اختیار داشته است. در این زمان شهر 
همان شکل خطی و از شرق تا محل کویتی  ها و از غرب تا دروازه سامان  به 
امتداد می  یابد. این امر باعث رشد صنایعی نیز در زمینه ساختمان  سازی می-
منطقه احداث  در سراسر  زیادی  کارخانه  های آجرپزی  که  طوری  به   گردد 
می  کند و باعث رونق  نیروی کار بیشتری را به طرف خود جذب  و  می  شود 
امکانات  لحاظ  شهرکرد از  زمان  این  عین حال در  در  می  گردد.  شهرنشینی 
به  شهر  رشد  روند  و  می  برد  سر  به  چشم گیری  فقر  در  هنری  و  فرهنگی 
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و پس از انقالب اسالمی.بعد از انقالب،   60 شکل ادامه دارد تا دهه  همین 
توسعه  و  محروم  مناطق  در  سرمایه  گذاری  هدایت  بر  مبنی  دولت  سیاست 
نیافته، تحوالتی را در این منطقه باعث می  شود. در اثر این سیاست  ها، منطقه 
چشم گیری  تحول  چنان  دچار   60 دهه  ابتدای  در  بختیاری  و  چهارمحال 
در  نوین  صنعتی  کارگاه  صد  یك  قریب   61 و   60 طی سالهای  که  می گردد 
60 اوج توسعه صنعت استان  می  گردد. سال  های آغازین دهه  منطقه احداث 
ولی پس از حدود سه  می  رود  کوتاه تحوالت صنعتی آن به شمار  در تاریخ 
می  گردد. در پی این رکود بسیاری از  تا چهار سال صنایع منطقه دچار رکود 
کارخانه  جات دچار ورشکستگی شده و به حالت نیمه تعطیل در می  آیند.بین 
1365هـ.ش. شهرکرد از لحاظ فیزیکی گسترش زیادی پیدا  1355 تا  سال های 
نشان  مختلف  دوره های  طی  شهر را  )2(روند گسترش  نگاره  کرده است در 

.) 1387،صص91-95 داده شده است)جعفریان،زهره،

نگاره2.الگو و روند گسترش شهرکرد 
در مراحل مختلف زمانی

5-3- مهاجرت و توسعه کالبدی- فضایی
که،  1385(، نشان می دهند  بررسی هاي انجام گرفته در دهه هاي )1355-
کم و بیش از الگوي مهاجرت  کرد،  الگوي مهاجرت در سطح شهرستان شهر 
که نقاط شهري  کلی می توان گفت  یك نگاه  در سطح استان پیروي می کند. با 
شهرستان مهاجرپذیر و نقاط روستایی آن مهاجر فرست بوده اند. بدیهی است 
شهر  مهاجرپذیري  مربوط به  نقاط شهرستان به طور عمده  مهاجرپذیري  که 
نقاط  و  شهرکرد  جمعیت  رشد  اي  میزان ه مقایسه  که  چنان  بوده،  کرد  شهر 
نقاط  از  باالتر  همواره  شهر  جمعیت  رشد  می دهد،  نشان  شهرستان  شهري 
شهري شهرستان در  نقاط  2/24 درصد  و رشد  شهري شهرستان بوده است 
می سازد، بلکه  مواجه  مهاجرپذیري آن را با تردید  تنها  نه   65-55 سال هاي 
که شهرکرد در دهه  می دهد. در حالی  نشان  نیز  مهاجرفرستی را  حدودي از 
هنوز مهاجرپذیر تلقی می شود. باالترین  1365( با رشد 2/96 درصد،  -1375(
میزان رشد جمعیت شهر شهرکرد به ترتیب مربوط به دوره هاي 65-55 برابر 
که  که حاکی از آن است  و 55-45 برابر 5/4 درصد بوده است  6/4 درصد 
کرده  یاد شده مهاجران بسیاري را به خود جذب  این شهر در دوره هاي زمانی 
مهاجرپذیري  شدت  اگر چه از   ،1375 تا   1365 سال هاي  فاصله   در  است. 
این  در  شهر  جمعیت  ساالنه  رشد  میزان  بودن  باالتر  اما  شده است،  کاسته 
2/69 درصد در سال(، از رشد طبیعی )2/7 درصد(، حاکی از  )یعنی  دوره 

مهاجرپذیري آن است.
که آشکارا  همچنین اوج مهاجرپذیري شهر مربوط به دوره 65-55 است   
کنار مهاجرت هاي روستایی به شهر، مهاجرت هاي  که در  به معناي آن است 
وسیعی تحت تأثیر ناامنی هاي جنگ، از استان خوزستان به این شهر صورت 

پذیرفته است.
شهرکرد در دوره هاي  شهر  مهاجرت  میزان خالص  و  مهاجرتی  موازنه   

مورد بررسی قرار گرفته است  مستقیم  1355به صورت غیر  سرشماري 85-
که  و نتایج آن در جدول شماره2منعکس شده است. این نتایج نشان می دهد 
مهاجرت  شهرکرد  به  نفر   6000 بیش از   1375 در فاصله سال هاي 1365 تا
1000 نفر بوده  هر  و میزان خالص مهاجرت، برابر 7/2 نفر در ازاي  کرده اند 
است. در طی ده سال منتهی به سال 1385تعداد48705نفراز سایر استان ها به 
این استان وارد شده اند که از این تعداد مهاجرین وارد شده از استان اصفهان 
18565 نفر بیشترین سهم )38.12درصد(را به خود اختصاص داده  با تعداد 
مقام دوم قرار  مهاجرین وارد شده از استان خوزستان در  و پس از آنان  اند 
به   1375 سال های 1385- طی  در  درون استانی  مهاجرت  نفر  دارند.81500
و  مقصد  که  وجود داشته است  مهاجر  نفر   81500 رسیده است.یعنی  ثبت 

مبداء آنها در محدوده جغرافیایی استان قرار داشته است.

جدول 2. میزان مهاجران و خالص مهاجرت در شهر شهرکرد، 
1365-1375

برآوردمیزان رشد جمعیتجمعیت شهر شهرکرد

طبیعیساالنه13651375
اثر 

مهاجرت
خالص 
مهاجران

میزان 
مهاجرت

750811004772/962/70/6763/97/2

برنامه  نفوس و مسکن، سازمان مدیریت و  نتایج تفصیلی سرشماري هاي عمومی  منبع: 
ریزي1375.

در نقاط روستایی شهرستان شهرکرد، وضعیت مهاجرت به گونه اي دیگر 
که میزان رشد ساالنه جمعیت این نقاط نشان می دهد، نقاط  همان گونه  است. 
که با   1365 1355 تا  روستایی شهرستان شهرکرد، به جز در فاصله سال هاي 
3/66 درصد در سال، به طور نسبی از وضعیت مناسبی براي حفظ  میزان رشد 
اي زمانی مورد بررسی، با میزان هاي  جمعیت برخوردار است، در بقیه دوره ه
 ،65-75 55-45، و 0/87 درصد در سال هاي  رشد 1/43 درصد در سال هاي 

مهاجر فرست بوده است. 
در  غیرمستقیم،  طور  به  مهاجرت  و برآورد  طبیعی  رشد  میزان  محاسبه 
نشان  نیز   1375 تا   1365 فاصله سال هاي  یعنی  مطالعه،  مورد  دوره  آخرین 
این  بر اساس  بوده اند،  منفی  مهاجرتی  موازنه  نقاط داراي  این  که،  می دهد 
خالص  میزان  و  نفر   29990 دوره  این  در  مهاجران  خالص  شمار  برآورد 

مهاجرت به طور متوسط برابر 22/2 در هزار بوده است. 

جدول 3.میزان مهاجرت و خالص مهاجرت در نقاط روستایي 
شهرستان شهرکرد)1375-65(

جمعیت شهرستان 
برآوردمیزان رشد جمعیتشهر کرد

اثر طبیعیساالنه13651375
مهاجرت

خالص 
مهاجرت

میزان 
مهاجرت

1387031403890/872/84-1/97-29909-22/2

منبع: نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
.1375
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5-3-1 -مهاجرت و تشکیل محالت جدید
گسترش  1365هـ.ش. شهرکرد از لحاظ فیزیکی  1355 تا  بین سال  های 
کوی فرهنگیان، خانه  های سازمانی  کوی پلیس،  و محالت  زیادی پیدا کرده 
و  کارمندان  کوی  محالت  و  جنوب شرقی  در  بومی  شوره  محله  شرق،  در 
زیربنای  به  شمال  در  غربی  و  شرقی   امیرآباد  غرب   در  شهرداری  کوی 
شمال  غرب،  در  مصنوعی  جنگل  های  همچنین  است.  شده  اضافه  شهری 
جهت  هر  .به  می  شود.  ساخته  زمانی  محدوده  این  در  شهر  شمال  و  غربی 
صنعتی  فرهنگی،  دولتی،  اداری،  امکانات  بسیاری  از  شهرکرد  زمان  این  تا 
بیشتر  توسعه  و  رشد  خود استعداد  امر  این  که  گشته  برخوردار  شهری  و 
شهر به طرف  1366وتااوایل دهه70،  گردیده است. پس از سال  موجب  را 
شمال و شمال شرقی و جنوب شرقی گسترش یافت. اراضی کوی دانشگاه در 
و محدوده پادگان  و پایانه باربری  شمال شرقی  و  شمال، بلوار امام در شرق 
همچنین  در جنوب شرقی به شهر اضافه گشته و بر وسعت شهر افزوده است. 
1376 و بهره برداری رسمی از آن در  احداث جاده کمربندی در شهر در سال 
1377، شهر را به جانب غرب و جنوب غربی نیز پیش برد که طی سال  سال 
کم ترین گسترش را به این جهت داشته است.  1335 به این طرف شهرکرد 
یکی دو عامل مثالً  که گسترش سریع شهر تنها نتیجه  البته باید توجه داشت 
نیازهای جدید، تحوالت رشد و  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، مطرح شدن  
ساختار جمعیتی، اعتالی سطح بهداشت، ... و خالصه تغییر کلی که می توان 
آن را در اصطالح شیوه زندگی خالصه کرد گسترش سریع  تمام شهرهای 

ایران و از جمله شهرکرد را به دنبال داشت.

6- مدل تحلیلی گسترش کالبدی- فضایی شهرکرد
گسترش  چگونگی  برای  برنامه ریزی  و  شهر  شکل  تحلیل  منظور  به 
هلدرن،  همچون مدل آنتروپی شانون،  فیزیکی آتی آن، گرچه مدل های مختلفی 
می پردازند،  شهری  مانند اینها به بررسی فرم  و  گریو  ضریب موران، ضریب 
بر اساس  بالقوه  طور  به  گری  و  موران  ضرایب  اینکه  رغم  به  حال  این  با 
آن ها  تفسیر  اما  می سازند،  مشخص  پراکندگی  از  را  تمرکز  فضایی  ساخت 
همه اینها، در این مقاله  با توجه به   .)Anseline,1955,p  45(گاهی پیچیده است
هلدرن جهت تحلیل گسترش فیزیکی شهرکرد  از دو مدل آنتروپی شانون و 
35 محله می باشدکمك گرفته  1385 که به ترتیب 23 و  در سال های 1375 و 

شده است.

نگاره3.محله بندی شهرکرد 
در سال های 1375 و1385

7- مدل آنتروپی شانون2
 3 شهری قواره  بی  رشد  مقدار پدیده  و تحلیل  مدل برای تجزیه  این  از 
)حکمت نیا و موسوی،  کلی مدل به شرح زیر است  می گردد. ساختار  استفاده 

.)129 :1385

در این رابطه:

 : مقدار آنتروپی شانون،

کل  به   i منطقه  مسکونی(  کلی  )تراکم  شده  ساخته  مساحت  نسبت   :  
مساحت ساخته شده مجموع مناطق،

 : مجموع مناطق.
بیانگر  مقدار صفر  تا  است.  شانون از صفر  مقدار آنتروپی  ارزش 
توسعه فیزیکی خیلی متراکم )فشرده( شهر است. در حالی که مقدار  
بیانگر توسعه فیزیکی پراکنده شهری است. زمانی که ارزش آنتروپی از مقدار 

 بیشتر باشد رشد بی قواره شهری )اسپرال( اتفاق افتاده است.

جدول 4.مقایسه مهاجرت استان چهارمحال و بختیاری در طی سه دوره .

دوره ده ساله
جمعیت

مهاجران خارج شده از استان به 
مقصدسایر استان ها

به  شده  وارد  مهاجران 
میزان خالص مهاجرتخالص مهاجرت )مانده مهاجرتی(استان ازسایر استان ها

انتهای دورهابتدای دوره

1355-13653943576311792196911928-10041-19.58
1365-13756311797611684649813999-32499-46.68

1375-13857611688579106563648705-16931-20.91

منبع: نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1385 1
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سال  در  شهرکرد  شهر  آنتروپی  مقدار  )5(و)6(نشان می دهد  شماره  جداول 
Ln)23( = 1375 برابر4/93933بوده است، در حالی که حداکثر ارزش3/135
نشانگر رشد   ،)3/135 نزدیك بودن مقدار آنتروپی به مقدار حداکثر ) است. 
محله های   1385 سال  در  است.  شهر  فیزیکی  گسترش  )اسپرال(  پراکنده 
مقدار  شد.  تبدیل  محله   35 به  و  گردید  تفکیك  هم  از  شهر  این  گانه،   23
حالی که حداکثر  در  شده،  محاسبه   3/1746 با  برابر  شده،  برآورد  آنتروپی 
Ln بوده است که این امر نشان می دهد که طی ده سال   )35( = ارزش3/555
بوده  غیرمتراکم  و  صورت پراکنده  به  هم  باز  شهر،  فیزیکی  گسترش  اخیر، 

است.

8- مدل هلدرن4:
شهری  بی قواره  مشخص ساختن رشد  روش های اساسی برای  یکی از 
مشخص  می توان  روش  این  از  استفاده  با  است.  هلدرن  روش  از  استفاده 
ساخت که چه مقدار از رشد شهر ناشی رشد جمعیت و چه مقدار ناشی از 
ناشی از رشد بدقواره شهری بوده است. مراحل  و چه مقدار  رشد جمعیت 

معادالت این مدل بدین شرح است )حکمت نیا و موسوی، 131-1385:133(:
                                              )1(

                                                                                          
مساحت  ( برابر است با حاصل تقسیم  ( )1( سرانه خالص  در رابطه 
کل  گفت  می توان   )1( رابطه  بر اساس   .) ( جمعیت  مقدار  به   ) ( زمین 

زمینی که توسط یك منطقه شهری اشغال می شود )( برابر است با حاصل 
خواهیم  صورت  (، در آن  ( جمعیت  و تعداد   ) ( ناخالص  ضرب سرانه 

داشت:
                                                    ) 2( 

رشدی  با  جمعیت   ،  ) ( زمانی  دوره  طی  اگر  هلدرن  روش  بر  اساس 
( تغییر یابد، کل  ( افزایش پیدا کند و سرانه مصرف زمین با ) برابر )
( افزایش می یابد که با جایگزینی در رابطه )2( داریم: اراضی شهری با )
                                                                                                                ) 3(

 
توان  می   ) ( بر  آن  کردن  تقسیم  و   )3( و   )2( رابطه  جایگزینی  با 
فاصله  طی  را  شده  شهر  به  تبدیل   ) ( محدوده  مساحت  تغییرات 

( به دست آورد. زمانی )
                                                                                                 ) 4(

مدل  درباره  را  فرضی  وهیچ  کلی است  کامالً  رابطه)4(  این حالت  در 
رشد یا دوره زمانی بیان نمی کند. در فاصله یك سال به یك سال درصد )

( کم است، بنابراین می توان از دومین عبارت در رابطه)4( صرف نظر  ( و )
هلدرن، رابطه )4( بیان می کند که درصد  کرد. بدین ترتیب با پیروی از مدل 

جدول5.محاسبه ارزش آنتروپی محالت 23 گانه شهری شهرکرد در سال 1375
)Pi(Pi* Ln)Pi( PiLnمساحت )He(محله

180/900/1120-2/189-0/245
223/870/0330-3/411-0/112
390/100/1248-2/081-2/259
431/010/0429-3/148-0/135
519/250/0266-3/626-0/0964
626/070/0361-3/321-0/119
729/250/0405-3/206-0/1298
821/180/0293-3/530-0/1034
921/790/0301-3/503-0/10544
1019/550/0270-3/611-0/09749
113/20/004433-5/426-0/2387
1221/80/0303-3/496-0/10592
1318/680/0258-3/657-0/0943
1412/80/0177-4/034-0/0714
1519/210/0266-3/626-0/0964
1614/290/0197-3/927-0/0773
1720/210/0279-3/579-0/0998
1816/890/0233-3/7590/0875
1922/090/0306-3/486-0/1066
2074/630/103-2/273-0/2341
2168/820/0953-2/350-0/2239
2244/430/0615-2/788-0/1714
2321/480/0297-3/516-0/1044

4/93933-721/58مجموع

1375H : 4/93933                                                                                                                                      1392 منبع : محاسبات نگارندگان
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جدول 6. محاسبه ارزش محالت 35 گانه شهری شهرکرد در سال 1385

)Pi(Pi* Ln)Pi(PiLnمساحت)He(محله
199/01930/0499-2/997-0/1495
252/3630/0263-3/638-0/0956
319/72950/0099-4/615-0/0456
445/41670/0228-3/78-0/0861
5111/20840/056-2/882-0/161
649/26310/0248-3/696-0/0916
747/19550/0237-3/742-0/0886
825/14550/0126-4/3740/0551
936/1610/0182-4/006-0/0729
1044/35050/0223-3/80/0847
1137/85080/019-3/963-0/0752
1227/7090/0139-4/275-0/0594
1330/67480/0154-4/173-0/0642
1434/70790/0174-4/051-0/0704
1568/55770/0345-3/366-0/116
1624/23670/0122-4/406-0/0537
1760/23260/0303-3/496-0/1059
1841/87660/021-3/863-0/0811
1969/49410/035-3/352-0/1173
2052/90650/0266-3/626-0/0964
2141/69060/021-3/863-0/0811
2245/32920/0228-3/78-0/0861
23103/03480/0519-2/958-0/1535
2475/68050/0381-3/267-0/1244
2584/73270/0427-3/153-0/1346
2673/93410/0372-3/291-0/1224
2772/9480/0367-3/304-0/1212
2856/61660/0285-3/557-0/1013
2958/30750/0293-3/53-0/1034
3094/33530/0475-3/047-0/1447
3197/41210/049-3/015-0/1477
3233/57450/0169-4/08-0/0689
3330/9180/0155-4/166-0/0645
3452/50080/0264-3/634-0/0959
3584/40250/0425-3/158-0/1342

3/1746-1984مجموع

1385H :3/1746                                                                                                                                                1392منبع:محاسبات نگارندگان
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( برابر است. به عبارت دیگر رابطه )4(  رشد وسعت یك شهر )
برابر است با :

)5(   درصد کل رشد سرانه ناخالص + درصد کل رشد جمعیت شهر = 
درصد کل رشد وسعت شهر

زمین  مجموع  از  جمعیت  رشد  سهم  هلدرن  روش  این اساس،طبق  بر 
تغییر  به  دوره  یك  در  جمعیت  کل  تغییر درصد  نسبت  طریق  )اسپرال(، از 
به  توان  می  که  آید  می  دست  به  دوره  همان  در  زمین  وسعت  کل  درصد 

صورت زیر بیان نمود:
                                                                                                )6(

در مورد سرانه زمین به همان شکل می توان به کار برد:
)7(

                                                                   

هلدرن بر اساس مدل رشد جمعیت ،یك مدل عمومی رشد برای تکمیل 
مدل خود به شکل زیر ارائه میدهد:

              )8(
                                                                                 

میزان  ،  جمعیت اولیه،   8،  جمعیت در زمان   در رابطه 
می توان از رابطه زیر  رشد جمعیت طی فاصله زمانی است. برای حل  

استفاده نمود:
                                                                                                                   ) 9( 

کمتر از  تقریبًا برابر با   مقادیر  که   برای  از آنجایی 
است معادله )9( را می توان به شکل زیر نوشت:

                                                                                                                                            ) 10(

و   ) ( زمین  وسعت  توان برای  می  را  رشد  نرخ  شکل استنتاج  چنین 
سرانه کاربری زمین )a( نیز نوشت:

                      ) 11(
    )12(

                                                                                                
)12(                

شکل  هلدرن را به  می توان مدل  معادله نرخ رشد  بنابراین بر اساس سه 
زیر نوشت:

                                                                                                   ) 13(

12( برای میزان رشد و نسبت مقادیر  10 الی  با جایگزینی فرمول )رابطه 
،  طی فاصله زمانی در رابطه )13(   ، پایان دوره و آغاز دوره متغیرهای 

خواهیم داشت:     )14(
                                         ) 1 4 (

لگاریتم طبیعی جمعیت پایان دوره به آغاز دوره  به عبارت دیگر نسبت 
با  دوره  به آغاز  دوره  پایان  ناخالص  طبیعی سرانه  لگاریتم  نسبت  عالوه  به 
لگاریتم طبیعی وسعت شهر در پایان دوره به آغاز دوره برابر خواهد  نسبت 
1385 به  1335 تا  هلدرن از سال  بود. در مورد شهر شهرکرد متغیرهای مدل 

شرح زیر جایگزین می شود.

 

2/14056+0/4652=2/60
( سهم درصد توزیع رشد  سپس با استفاده از رابطه های )6( و )7
جمعیت و درصد توزیع رشد سرانه ناخالص زمین شهری با تقسیم هر 
طرف رابطه به 2/60بدست می آید:

%82+%18=1
هلدرن در مورد شهر شهرکرد نشان می دهد که در  نتایج حاصل از مدل 
مربوط به  82 درصد از رشد فیزیکی،  فاصله سال های 1385-1335 حدود 
18 درصد رشد شهر مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر بوده  رشد جمعیت و 
کاهش تراکم ناخالص جمعیت و افزایش سرانه ناخالص  که نتیجه آن  است 
بوده  شهرکرد  شهر  )اسپرال(  بدقواره  افقی  گسترش  نهایتًا  و  شهری  زمین 
است.این فرآیند موجب بسیاری از مسائل و مشکالت شهری خواهد بود.

9- نتیجه گیری
به بخش  می توان  شهر را  هسته اولیه  موجود،  مطالعات تاریخی  بر طبق 
شکل  هجری  هفتم  قرن  )جنوب چهارراه بازار( که  در اوایل  کنونی  مرکزی 
نسبت داد.  شهر تبدیل شده است،  مرکز تجمع اصلی  و به تدریج به  گرفته 

ترقی اولیه شهر مربوط به دوران رضاخان می باشد. 
و  توسعه  به  رو  توجهی  قابل  شهرکرد با سرعت  که  زمان است  از این 
عنوان  به  شهرکرد  اصالحات  شروع  با  و  سی  دهه  در  می گذارد.  گسترش 
کنند.  می  –  سیاسی امکانات خاصی را طلب  شهر اداری  یك  و  فرمانداری 
در این زمان ساختمان سازی در شهر رونق چشم گیری می یابد، مهاجرت از 
زمین های  نتیجه  و در  یافته  شهرکرد افزایش  شهرهای اطراف به  و  روستاها 
 1366 کشاورزی جای خود را به ساختمان های جدید می دهند. پس از سال 
شرقی  جنوب  و  شرقی  شمال  و  شمال  طرف  به  شهر   ،70 دهه  اوایل  تا  و 

گسترش یافت.
و  شرقی  شمال  و  شرق  شمال، بلوار امام در  کوی دانشگاه در   اراضی 



دوره بیست و دوم، شماره هشتاد و پنجم /   85

و بر  گشته  جنوب شرقی به شهر اضافه  و محدوده پادگان در  پایانه باربری 
همچنین احداث جاده کمربندی در شهر در سال  وسعت شهر افزوده است. 
غرب  جانب  به  شهر را   ،1377 بهره  برداری رسمی از آن در سال  و   1376
کم- 1335 به این طرف شهرکرد  که طی سال  نیز پیش برد  و جنوب غربی 
و الگوی  مقالۀ حاضر روند  گسترش را به این جهت داشته است. در  ترین 
مدل های مرتبط  و با استفاده از  گسترش فیزیکی شهر در دوره های مختلف 
شهرکرد در  شهر  شانون  مقدار آنتروپی  گرفت.  و تحلیل قرار  مورد بررسی 
شهر  فیزیکی  گسترش  پراکنده )اسپرال(  رشد  نشانگر   1385 و   1375 سال 
و نابودی بخشی از اراضی  همین امر موجب بدقواره شدن شهر  که  می باشد 
گسترش  متناسب بودن اندازۀ  گردیده است. در بررسی  کشاورزی  مرغوب 
هلدرن  مدل  از  استفاده  با   )1335-1385( دهه ی  طی  در  جمعیت  با  شهر 
رشد  با  شهر  گسترش  از  درصد   82 حدود  در  که  رسیدیم  نتیجه  این  به 
18 درصد گسترش فیزیکی، ناشی از رشد بی قواره  هماهنگ بوده و  جمعیت 
و ناموزون )اسپرال( شهر بوده است. در عین حال چگونگی این نسبت ها را 
که این  نتیجه رسیدیم  و به این  مورد بررسی قرار داده  در دهه های مختلف 
1335( می باشد، به طوری که   – 1365 عدم تناسب بیشتر مربوط به دهه های )
در این دهه رشد مساحت شهر بیش از 2 برابر رشد جمعیت آن بوده است. 
جمعیت از سال  رشد  نسبت  به  شهرکرد  شهر  گسترش  و  رشد  مجموع  در 
هیچ تناسب و  و  1335 تا سال 1385 تقریبًا در حد خیلی باالیی قرار داشته 
نظمی در این روال دیده نشده است، به طوری که جمعیت شهر شهرکرد در 
8/5 برابر و رشد گسترش شهر 13/5 برابر   ،1335 1385 نسبت به سال  سال 

شده است و این رشد زیادی بوده است. 
نیز طی این دوره افزایش  که جمعیت شهر  به  عبارت دیگر علیرغم این 
ه اخیر عمالً بر افزایش جمعیت  زیادی داشته، ولی گسترش فیزیکی شهر در ده
آن پیشی گرفته و در واقع رشد اسپرال شهری را سبب شده است که این عامل 
مدون  ای  برنامه  و  طرح  نداشتن  و  شهری  رشد  کنترل  و  نظارت  عدم  نتیجه 
توان اذعان داشت منطقه  جهت گسترش فیزیکی شهر بوده است. از این رو می 
ه اخیر رشد سریعی را  مورد مطالعه در فرآیند توسعه فیزیکی خود در چند ده
هش خدمات رسانی  پشت سر گذاشته که در نتیجه منجر به تغییر کاربری، کا
آن  تبع  به  و  شهری  بی هویت  محله های  گیری  شکل  و  مهاجرت  و افزایش 
افزایش جمعیت شده است.  افزایش جمعیت و در پی آن گسترش بی حد و 
حصر شکل شهرکرد باعث تخریب زمین های مناسب کشاورزی اطراف شهر 
ای  و تأسیسات زیربنایی و بروز بسیاری از مسائل دیگر شده است. مهاجرت ه
رویه شهرنشینی و شهرگرایی قدرت انعطاف مدیران شهری  رویه و رشد بی  بی 
ای  ش داده، به طوری که چالش ه ی امور شهری کاه ریزی و سامانده را در برنامه 
هش کیفیت زیست شهری شامل: تراکم  چندی از قبیل گرانی زیست شهری، کا
هش کیفیت خدمات شهری  ترافیکی در بخش مرکزی شهر، گرانی مسکن و کا

در شهر شهرکرد به چشم می آید. 

پیشنهادها: 
الف- در زمینه چگونگی توسعه فضایی-کالبدی

با  متناسب  عمودی سازی  فرهنگ  رواج  طریق  از  بافتی  درون  توسعه  

توان های شهری.
بهسازی و نوسازی بافت قدیمی شهر با هدف ارتقاءو کیفیت کالبدی فضا  

و استفاده بهینه از زمین از طریق افزایش تراکم.
محالت  ویژه  به  شهر  محالت  فضایی  کالبدی-  کیفیت  سطح  بهبود  

مهاجرنشین. 
کارآمد در  و  منظم  ویژه شبکه دسترسی  پیش بینی توسعه زیر ساخت ها به  

حوزه هایی که در افق بلند مدت آتی در پیکره اصلی شهر ادغام خواهد شد.
ب- در زمینه تعدیل مهاجرت

فراهم آوردن امکانات رفاهی و زیستی در روستا شهرها و شهرهای کوچك  

اطراف شهرکرد به منظور جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرکرد.
توسعه صنایع متناسب به ویژه صنایع کوچك در نواحی روستایی به منظور  

جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرکرد.
سرمایه گذاری الزم از طریق وام های کوتاه مدت و درازمدت و کم بهره به  

روستائیان به منظور توسعه اشتغال در نواحی روستایی و شهرهای کوچك.
تعادل و توازن بین مناطق شهری و روستایی از لحاظ برخورداری از امکانات  

ش عدم تعادل بین شهر و روستا در سطح استان. ی به منظور کاه رفاه
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