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تحلیل الگوی رشد فضایی – کالبدی شهر چابهار با رویکرد رشد هوشمند
داود حاتمی  ،1اسماعیل رحمانی
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چکیده
افزایش چشمگیر رشد فضایی شهرها در بیشتر شهرهای کشورهای دنیا را با مشکالت متعددی
روبهرو ساخته است .هرچند رشد سریع جمیعت علت گسترش فضایی شهرها است ،لیکن رشد نامعقول
شهرها تأثیر بسزایی در گسترش سریع شهرها را دارد .یکی از راهکارهای مقابله با رشد پراکنده شهرها،
رشد هوشمند است .دستیابی به این مهم نیز نیازمند استفاده از روشها و ابزارهای مناسب و پیشرفته
است .تحلیلهای آمار فضایی در

GIS

از جمله روشهای توسعهیافته در دهههای اخیر هستند .هدف

پژوهش حاضر تحلیل الگوی رشد شهر چابهار است .روش تحقیق پژوهش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر
روشهای تجزیه و تحلیل کمی بر اساس مدلهای سنجش شکل شهر است .مهمترین این مدلها
عبارتاند از آنتروپی ،شانون ،مدل گری و موران میباشند .نتایج تحقیق نشان میدهد روند گسترش شهر
از سالهای  1390–1335با درجه تجمع پایین ،توزیع نامتعادل جمعیت و اشتغال در سطح شهر،
پراکندگی جسته و گریختگی و توسعه منفصل و ناپیوسته و آنهم در فواصل و بخشهای حاشیهای
خیلی دور از مرکز شهر و بهطورکلی الگوی رشد پراکنش افقی بیرویه میباشد.
واژگان کلیدی :رشد هوشمند ،شهر چابهار ،رشد اسپرال ،درجه تجمع و فشرده.

 .1نویسنده مسئول ،دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه تبریز
 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
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مقدمه
شهر بهعنوان پدیدهای پیچیده و پویا درگذر زمان همواره دچار تحوالت کالبدی،
اجتماعی ،اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی میشود .چنین تحوالت وسیعی متأثر از
رشد گسترده جمعیت شهری است (سیفیالدینی و همکاران .)28 :1393 ،رشد فزاینده
جمعیت شهرنشین و اسکان بیش از  60درصد جمعیت جهان در شهرها و تداوم این
روند آینده کره زمین را بیشتر با چشماندازهای شهری مواجه میکند .این فضاهای
برگزیده تا سال  2050میالدی افزون بر  5میلیارد نفر جمعیت خواهند داشت که بیش
از  75درصد جمعیت جهان را در خود جای خواهند داد (رنهشورت ،)1388 ،در آغاز
قرن نوزدهم ،تنها  3درصد از جمعیت دنیا در شهرها ساکن بودند که این میزان در
ابتدای قرن بیستم به  15درصد افزایش یافت ) .)Brandshowyork, 1987 :224در قرن
بیست و یکم ،جمعیت شهری دنیا به مرز  50درصد کل جمعیت جهان رسیده و
پیشبینی میشود در سال  2025میالدی از مرز  61درصد تجاوز نماید (نظریان:1380 ،
 ،)22این فرایند عظیم شهرنشینی با محوریت ماشین ،ضمن توسعه کالبدی شهرها،
باعث از بین رفتن زمینهای کشاورزی و تحمیل هزینههای غیرقابل جبرانی بر
محیطزیست شهرها شده است (رنهشورت.)1388 ،
از دیدگاه برنامهریزان شهری ،یکی از راهبردهای دستیابی به توسعهی پایدار و
ارتقای کیفیت محیطزیست شهری ،متعادل ساختن توزیع فضایی کاربریها از طریق
"شکل پایدار شهر "است .در اواخر قرن بیستم با الهام از بنیانهای علمی توسعهی
پایدار ،رویکرد جدیدی بانام "شهرسازی نوین" و "رشد هوشمند" برای پایدار ساختن
فرم فضایی شهرها مورد توجه قرار گرفته است .طبق فرض اساسی این دیدگاه ،توزیع
متناسب کاربریها و "شکل فشردهی شهر" ضمن حفظ محیط زیست ،باعث استفاده
کمتر از خودرو برای حمل و نقل میشود (سایت رشد هوشمند شهری ،1بیتا) .در
. www.smartGrowth.com
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فرآیند شهرنشینی باید به همه جنبههای زندگی شهری که میتواند شهر را به سمت
پایداری سوق دهد توجه شود .فرم و شکل شهر نیز یکی از ابعاد فیزیکی و فضایی
زندگی شهری است که خواسته یا ناخواسته ،مستقیم یا غیرمستقیم میتواند بر تمامی
ابعاد و جوانب زندگی شهری مؤثر باشد .عالوه بر آن با رشد و گسترش سریع
شهرنشینی در ایران ،شهرداری و سازمانها کمتر توانستند به چنین موضوعاتی بپردازند
و الگوی رشد و توسعه شهرها را بهصورت مناسب پیش ببرند (زنگنهشهرکی:1390 ،
 ،)56افزایش مهاجرتها در پی نابرابریهای منطقهای باعث گسترش بافت فیزیکی
شهرها ،مخصوصاً شهرهای بزرگ کشور شده است .مهاجرانی که در پی یافتن شغل
و کسب درآمد عازم شهرها میشوند ،نمیتوانند جذب نظام اقتصادی شهر شده و به
حاشیهنشینی روی میآورند که ماحصل آن ،گسترش بیرویه شهر ،تخریب اراضی
مستعد کشاورزی و آلودگیهای زیستمحیطی و غیره است (مختاری و همکاران،
 ،)67 :1392امروزه بسیاری از شهرهای ایران و از جمله شهر چابهار دچار رشد و
گسترش فضایی نامنسجم و کمتراکمی شده است که در اصطالح برنامهریزی شهری
از آن به اسپرال شهری یا گسترش افقی شهر نام میبرند .این پدیده میتواند از عوامل
مختلفی تأثیر بپذیرد .هدف اصلی این پژوهش ،بررسی شکل شهری و روند توسعه
شهری چابهار در دهههای اخیر است .و بررسی این مطلب که عوامل مؤثر بر گسترش
فضایی-کالبد شهر کدماند؟ چنانچه اسپرال شهری چابهار اثرات و پیامدهای منفی
برجای گذاشته است بدون شک باید این نوع رشد و گسترش شهر کنترل و مدیریت
شود که در این بخش به اهمیت تئوری رشد هوشمند شهری در کاهش اثرات نامطلوب
گسترش افقی شهر چابهار مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
رشد نوعی از برنامهریزی است که با استفاده از فاکتورهای اجتماعی ،اقتصادی و
زیست-محیطی توسعه را به نواحی بایر و مجهز به زیرساختهای الزم و یا نواحی
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که میتوانند به تأسیسات موردنیاز تجهیز شوند ،هدایت مینماید

( Anthony, 2006:

 ،)32اصطالح رشد هوشمند اولین بار توسط پاریس انگلندرنینگ ،شهردار ماریلند
از سال  1994تا  2002باب شد (زیاری و همکاران ،)88 :1388 ،ارائه تعریف مشخص
از رشد هوشمند بسیار دشوار است ،زیرا هر محله باید تعریف مشخصی از خود از
رشد هوشمند در سطح ملی و منطقهای را داشته باشد .ولی بهطورکلی ،رشد هوشمند
شهری سه زمینه اصلی دارد که در ارتباط متقابل باهم مورد مالحظه قرار میگیرند:
 تراکم کاربری زمین شیوه حملونقل اصالحات در قالب مورد اول شامل محدود نمودن توسعه و رشد شهری است(دولتی.)1386 ،
1

در سال  2006کالرك و همکاران رشد هوشمند شهری را مجموعهای از
برنامهریزی ،نظم دهی و شیوههای توسعه که در آن از فرم ساختمان فشردهی ،توسعه
درونافزا و تعدیل در استانداردهای خیابان و پارکینگ از زمین مؤثرتر استفاده میشود
میدانند (.)Clark, 2006
فلینت 2معتقد است که در شهرسازی جدید ،رشد هوشمند و توسعه پایدار ،همگی
در راستای مدیریت رشد عمل میکنند ( .)Flint, 2006: 132در حقیقت رشد هوشمند
یک مفهوم "ابزار محور" است که توافق چندانی در تعاریف آن وجود ندارد ،اما
طرفداران رشد هوشمند بر اصول دهگانه آنکه از سوی آژانس حفظ محیط زیست
آمریکا ارائه شده است ،همعقیدهاند ( ،)Yang, 2005: 357; Cowan, 2009: 134این
اصول دهگانه در رشد هوشمند شهری عبارتاند

از:

 ایجاد کاربریهای مختلط؛Clark
Flint

1
2
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 تأکید بر مزایای حاصل از طراحی ساختمانهای فشرده؛ فراهمآوردن گزینههای مختلف انتخاب مسکن؛ ایجاد محلههایی با دسترسی پیاده .رو؛ محلههایی دور از هم و گیرا با احساس هویت باالی اجتماعی؛ حفاظت از فضای باز ،زمینهای کشاورزی ،طبیعت زیبا و نواحی زیستمحیطیحساس؛
 تقویت توسعه در جهت جوامع موجود؛ فراهم آوردن تنوعی از گزینههای حملونقل؛ تصمیمگیریهای توسعه قابل پیشبینی؛ تشویق جوامع و ذینفعان برای مشارکت در توسعه (ضرابی و همکاران:1389 ، ،17رهنما و عباس زاده.)1387 ،
شکل یا الگوی رشد شهرها در کشورهای مختلف از تنوع زیادی برخوردار است.
اما بهطورکلی رشد شهر بهصورت یک فرآیند دوگانه گسترش بیرونی و رشد فیزیکی
سریع یا رشد درونی و سازماندهی مجدد است .هرکدام از این دو روش کالبد متفاوت
و جداگانهای از دیگری ایجاد مینمایند .گسترش بیرونی به شکل افزایش محدوده
شهر یا بهاصطالح گسترش افقی بیرویه ظاهر میگردد و رشد درونی بهصورت
درونریزی جمعیت و الگوی رشد فشرده 1نمایان میشود (قرخلو و زنگنهشهرکی،
 .)21 :1388مشکل تهیهی زمین و هزینههای باالی آن جهت احداث ساختمان و
تعریض بزرگراهها بهویژه تخریب زمینهای با ارزش تاریخی و حفاظت شده باعث
شد برخی سازمانها ،ایدههای دیگری را برای متمایل ساختن طرحهای حمل و نقل
به سوی استفاده از وسایط نقلیهی عمومی مطرح سازند .سازمان حفاظت محیطزیست
آمریکا "رشد هوشمند" را بهعنوان راهی برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد کرد .شکل
دیگر رشد شهری اسپرال است که رشد شهری پراکنده و کم بازده (غیر مؤثر) شهری
. city compact
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را بیان میکند ( ،)Hasse & Richard, 2003در واقع شهر اسپرال پدیدهای ظالمانه
است که سطح هرچه بیشتر زمین را میپوشاند (.)salingaros & Nikos, 2006
در ایاالتمتحده آمریکا (بهعنوان مهد شکلگیری مباحث مربوط به اسپرال
شهری) ،رشد جمعیت تنها عامل افزایش کمیت کاربری زمین نیست ،بلکه شتاب
انضمام زمین به محدوده شهرها بیش از رشد جمعیت شهری تأثیرگذار بوده است .در
اکثر شهرهای بزرگ این کشور ،افزایش سهم زمین هر خانوار شهری طی سالهای
مختلف گویای رشد وسیع شهرهاست (حسینی و قدمی)226 :1392 ،؛ عالوه بر
آمریکا ،در سالهای اخیر مشرق زمین مطالعاتی در این مورد انجامشده است .بهعنوان
مثال ،چین یکی از کشورهایی است که پراکندهرویی در آن کشور با شدت بیشتری
نمود دارد .اما تفاوتی که میان پراکندهرویی در چین و آمریکا وجود دارد آن است که
در آمریکا ثروتمندان با سکونت در حومهها و تخلیه بخش مرکزی شهر به این پدیده
دامن زدهاند ،درصورتیکه در چین ،بخش مرکزی اهمیت باالیی برخوردار است و
مورد توجه ثروتمندان است .در اینجا گروهی که باعث اسپرال شدهاند ،فقرا بودهاند
که نتوانستهاند در مرکز شهر زمین داشته باشند و مجبور به حاشیهنشینی و درنتیجه
رشد افقی شهرها شدهاند ( .)Zhang, 2000: 125-127در راستای چنین تفکراتی ،در
اواخر دههی  ،1990در ایاالت متّحد ،جنبش رشد هوشمند همانند یک رویکرد جدید
برنامهریزی به وجود آمد و در کشورهای کانادا و آمریکا بهصورت روزافزون عمومیت
یافت .این رویکرد ضمن برنامهریزی کالبدی در سطح محلی ،بر فرم فشرده ،کاربری
مختلط ،گزینههای متعدد دسترسی و حمل و نقل پیاده تأکید میکند

( Grant, 2007:

. )6
مانند سایر نظریهها بر رشد هوشمند نیز انتقاداتی وارد است از جمله:
وند کاکس بهعنوان یکی از مخالفان سیاستهای رشد هوشمند میگوید" :این
تئوری زمین را سهمیهبندی کرده و پویایی را محدود میسازد و نه تنها مشکالت را
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نمیکاهد بلکه بیشتر هم میکند" .کاکس و جو شوآت رشد هوشمند و پراکندگی را
در مقایسه باهم مورد بررسی قرار میدهند و معتقد هستند که ،کمترین هزینه در تراکم
باال و رشد آرامتر و شهرهای قدیمی نیست بلکه در تراکم کم و متوسط و شهرهای
سریع رشد کننده و جدیدتر است (زیاری و همکاران .)90 :1388 ،کریسها موند
معتقد است که پراکندگی از سه طریق میتواند بر سالمت روحی انسان تأثیر داشته
باشد .پراکندگی بهنوعی فرار از شلوغی است .دوم ،پناهگاهی برای گریز از
استرسهای زندگی و سوم تماس با محیطزیست را بیشتر میکند

( Howard et al,

.)2004 :138
مواد و روشها
روش تحقیق ،ابزار مطمئن برای دستیابی به ماهیت مشکالت فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و غیره است (بزی )32 : 1386 ،به بیان دیگر ،روش تحقیق
علمی عبارت است از تالش کاوشگرانهای که با آداب خاصی بهطور نظامیافته باهدف
کشف مجهولی در جهان خلقت و بهمنظور گسترش قلمرو معرفتی نوع بشر انجامشده
و شناخت حاصل از آن مصادیق و مابازای خارجی داشته باشند (حافظنیا.)3 :1389 ،
روش تحقیق به کار رفته در تهیه و تدوین این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی بوده
و در راستای فراهم نمودن دادهها و اطالعات موردنیاز از روش کتابخانهای-اسنادی
و روش تجزیه و تحلیل با استفاده از روشهای کمی درجه توزیع متعادل آنتروپی
هلدرن ،آنتروپی شانون و مدلهای درجه تجمع موران و گری با استفاده سیستم
اطالعات جغرافیایی ( )GISانجامشده ست.
-1مدل آنتروپی

مدل آنتروپی بهصورت زیر بیانشده است:
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) H   Pi * Ln( Pi

رابطه (:)1
در این رابطه:
 :Hمقدار آنتروپی شانون؛

 :Piنسبت مساحت ساختهشده (تراکم کلی مسکونی) منطقه  iبهکل مساحت
ساختهشده مجموع مناطق؛
 :Nمجموع مناطق.
-2مدل هلدرن

𝑦

q

𝑒

) 𝑠 ( 𝑛𝐿 = ) 𝑟 ( 𝑛𝐿 𝐿𝑛 (w) +

رابطه (:)2

در این فرمول q ،جمعیت پایان دوره w ،جمعیت شروع دوره e ،سرانهی ناخالص
پایان دوره r ،سرانهی ناخالص شروع دوره y ،وسعت شهر در شروع دوره است.
-3ضریب گری

1

این ضریب مشابه ضریب موران است ،اما بهجای تأکید به انحراف از میانگین،
اختالف هر ناحیه را نسبت به دیگری برآورد میکند و بهصورت زیر است:
رابطه (:)3

(𝑁−1) ∑𝑖 ∑𝑖 𝜔𝑖𝑗 (𝑋𝑖 −𝑋𝑗 )2
2𝑊 ∑𝑖(𝑋𝑖 −𝑋̅ )2

= 𝐶 = 𝑦𝑟𝑎𝑒𝐺

. Geary

1
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در رابطه فوق N ،تعداد نواحی xi ،جمعیت یا اشتغال ناحیه xj ،iجمعیت یا اشتغال
ناحیه  x ، jمتوسط جمعیت یا اشتغال و  wijوزن بین ناحیه  iو jرا مشخص میکند.
ضریب گری بین  0تا  2تنظیم میشود.
-4ضریب موران

1

برای اندازهگیری خودهمبستگی از ضرایب موران و گری استفادهشده است.
ضریب موران بهصورت زیر تعریف میشود:
رابطه (:)4

) ̅𝑋∑𝑖 ∑𝑗(𝑋𝑖 −𝑋̅)(𝑋𝑗 −
∑𝑖(𝑋𝑖 −𝑋̅)2

𝑁

∑ = 𝐼 = 𝑛𝑎𝑟𝑜𝑀

𝑗𝑖𝜔 𝑗∑ 𝑖

این ضریب نیز برای سنجش میزان تجمع و فشردگی از پراکنش به کار میرود،
با توجه به اینکه ضریب موران بین مقادیر  -1تا  +1محاسبه میشود و مقدار +1
بیانگر الگوی کامالً تکقطبی ،مقدار صفر بیانگر الگوی تجمع تصادفی یا چندقطبی و
مقدار  -1بیانگر الگوی شطرنجی توسعه است .و هر چه این ضریب مقدار باالتری
داشته باشد بیانگر تجمع زیاد و هرچه مقدار پائین تری داشته باشد ،بیانگر پراکنش
شهری بیشتر است.
معرفی محدوده
شهرستان چابهار با مساحتی حدود  13162کیلومترمربع در منتهیالیه جنوب
شرقی ایران در کنار آبهای گرم دریای عمان و اقیانوس هند قرارگرفته است .این
شهرستان شامل  3بخش است که شهر چابهار در منتهیالیه جنوب غربی بخش مرکزی
آن قرارگرفته است .از نظر موقعیت مختصات جغرافیایی ،شهر چابهار در  25درجه و

. Moran

1
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 17دقیقه عرض شمالی و  60درجه و  37دقیقه طول شرقی واقع شده است .مساحت
شهر چابهار  2300هکتار است .بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال  1390شهر
چابهار  85633نفر جمعیت و دارای  19313تعداد خانوار است .این شهر از طرف
غرب به خلیج چابهار و از جنوب به دریای عمان ختم میشود .بهطوریکه 18/5
کیلومتر خط ساحلی با دریای عمان و خلیجفارس دارد .به این ترتیب امکان دسترسی
به آبهای آزاد از این طریق برای بندر چابهار جایگاه ویژهای را به وجود آورده است.

شکل ( :) 1موقعیت شهر چابهار در شهرستان چابهار ،استان و کشور.

یافتهها
بررسی روند الگویی رشد فضایی شهر در ادوار مختلف تاریخی

فضای شهری چابهار پیش از سال  :1315این دوره مصادف بارونق فعالیتهایتجاری شهر چابهاراست ،چهار محله به نام محله مسقطیها ،الشاریها ،کیجیها و
حیدرآباد به وجود میآیند .این محلهها نام خود را یا از محل سکونت قبلی ساکنان
آن یا اهالی خود را به آن منتسب میدانند ،گرفتهاند .بازار قدیمی شهر برجستهترین
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عنصر شهری در بین محلههای فوق از یک طرف ارتباط بالفصل به خلیج چابهار از
طرف دیگر ،بیانگر غلبه نقش تجارت در شهر بوده است این محلهها هماکنون به علت
قرار گرفتن در طرح فضای سبز شهرداری خرید فروش نمیشوند و در حال تخریب
میباشند.
رشد فضایی شهر از سال  1315تا  :1335از سال  1315به بعد ،به مرور زمان و باگسترش شهر محلههای جدیدی شکل میگیرد ،اگرچه در این مهر و مومها نقش
تجاری شهر کمرنگ میشود و اهالی محله حیدرآباد به زادگاه خودشان (پاکستان)
مهاجرت میکنند .اما طوایف بلوچ و عشایر اطراف چابهار به شهر چابهار مهاجرت
میکنند و محلههای جدیدی مانند شیریها شکل میگیرد.
رشد فضایی شهر از سال 1335تا  :1354در این دوره ،چابهار از نظر سیاسی واداری مورد توجه قرار میگردد ،با ایجاد و دوایر سازمانهای دولتی ،مأموران دولتی
نیز در این شهر ساکن میشوند و به جاذبههای شهر میافزایند ،از طرف
خشکسالیهای منطقه چابهار به نیروی رانش روستاها کمک کرده است .و جمعیت
کوچ رو به این شهر مهاجرت میکنند .بهطوریکه در این دوره جمعیت شهر از 1800
نفر در سال  1335به  5922نفر در سال  1355افزایش مییابد.
رشد فضایی شهر از سال  1354تا  :1368با آغاز سرمایهگذاری دولت و احداثپایگاههای نظامی و همچنین رشد فعالیتهای تجاری ،مهاجرت به شهر چابهار آغاز
میگردد .این روند مهاجرت بخصوص پس از شروع جنگ تحمیلی و احداث بندرها
جدید کامالً شدت میگیرد .و جمعیت شهر از  5922نفر در سال  1355به حدود
 28000نفر در سال  1368افزایش مییابد.
رشد فضایی شهر از سال  1368تا  :1380در این دوره با ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار از سال  1372و توسعه فعالیتهای تجاری و افزایش مهاجرت به شهر
امکان اشغال زمینهای بیشتر شهری را در اطراف شهر و اراضی بایر داخل محدوده
شهر فراهم ساخت بهطوریکه در طول این سالها شهر ك جدید گلشهر با جمعیتی
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بیش از  5هزار نفر جمعیت که قبل از ایجاد منطقه آزاد هیچگونه ساخت و سازی در
آن صورت نگرفته بود ،به زیرساخت و ساز شهری رفت و بهصورت یک محله جدید
با ویژگیهای خاص خود در کنار شهر به وجود آمد .همچنین محله گلریز ،محدوده
خیابانهای خزر و هیرمند و محدوده منطقه آزاد چابهار به وجود آمدند ،که دارای
ویژگیهای اجتماعی و فضایی متفاوتی با دیگر محالت شهر است ( شهبخش:1381 ،
.)46
رشد فضایی شهر بین سالهای  1380تا  :1390در این دوره رشد شهری چابهارمتأثر از فعالیتهای بندرها و منطقه آزاد بوده است .که بارونق و رکود فعالیتهای
منطقه آزاد چابهار توسعه کالبد شهر متأثر از این امر بوده است ،در واقع در این دوره
میزان مهاجرت بهسوی شهر چابهار افزایش بافته و سطح باالی از محدوده شهر به
زیرساخت و ساز میرود (رحمانی.)132 :1393 ،

شکل ( :)2روند گسترش شهر چابهار از سال 1392 - 1315
درجه توزیع متعادل و درجه تجمع

یکی از روشهای بررسی میزان فشردگی /گستردگی شهر ،روش بررسی درجه
توزیع متعادل و درجه تجمع است .برای تعیین درجه توزیع متعادل و تجمع جمعیت
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یا اشتغال در سطح یک شهر از شاخصهای ،موران ،گری ،آنتروپی شانون و هلدرن
استفاده میشود.
بُعدی از شکل شهر است که اینگونه تعریف میشود :درجهای که توسعه در
قسمتهای کمی از ناحیه مترو پل قرارگرفته است ،صرفنظر از اینکه نواحی با تراکم
باال ،در یک نقطه جمع میباشند ،یا بهطور جدا از هم پخششدهاند (برای شناخت
کمیت دو بعد دیگر شکل شهر چابهار یعنی درجه توزیع متعادل که با دو ضریب
هلدرن و آنتروپی شانون نشان داده میشود و درجه تجمع با ضرایب موران و گری،
برای این کار ،از تقسیمبندی منطقه بندی استفادهای شده است.
مدل آنتروپی

آنتروپی نسبی (یک شاخص مشتق شده از آنتروپی شانون 1یا شاخص 2برای
تبدیل مقادیر با دامنهای بین  0و  1از بقیه شاخصها بهتر است؛ زیرا بهوسیله تعداد
نواحی تحت تأثیر قرار نمیگیرد ( .)Thomas, R. W, 1981آنتروپی نسبی شانون
میتواند برای اندازهگیری نابرابری توزیع جمعیت یا اشتغال 3در واحدهای فضایی
درون یک متروپل بکار رود.
جدول ( :)1محاسبه توزیع تراکم جمعیت در شهر سال 1385
)Pi × Ln(Pi

)Ln(Pi

Pi

مساحت ساختهشده هکتار

منطقه

-0/3492

-1/3575

0/2573

347/6

1

-0/2901

-1/8553

0/1564

211/4

2

-0/3644

-1/1419

0/3192

431/4

3

-0/3525

-1/3201

0/2671

360/8

4

∑ Pi =1

1351/2

-1/3562

کل

مأخذ  :محاسبات نگارندگان.1394 ،
. Shannon
. Theil

1
2
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اعداد بهدستآمده از محاسبه میزان آنتروپی برای توزیع تراکم شهر چابهار در
سال  -1/3562 ،1385است .روندی افقی و نامنظم که بنا بر تفسیر مدل ،این نتیجه
استنباط میشود که زمانی که درجه توزیع تراکم جمعیت در سطح شهر به سمت عدم
تعادل و نابرابری پیش رود ،شهر موردنظر بهنوعی دچار گستردگی و پراکنش بیش از
حد در جهات مختلف شده است.
بررسی گسترش شهر با استفاده از مدل آنتروپی هلدرن

یکی از روشهای اساسی برای مشخص نمودن رشد بیقواره (اسپرال) شهری
استفاده از روش هلدرن است (ابراهیمزاده و رفیعی .)69 :1388 ،با استفاده از این
روش میتوان مشخص نمود چه مقدار از رشد شهر ناشی از رشد جمعیت و چه
مقدار از آن ناشی از رشد بیقوارهی شهری بوده است.
رابطه (:)5

𝑦

𝑒

q

) 𝑠 ( 𝑛𝐿 = ) 𝑟 ( 𝑛𝐿 𝐿𝑛 (w) +

در این فرمول q،جمعیت پایان دوره w،جمعیت شروع دوره e،سرانهی ناخالص
پایان دوره r،سرانهی ناخالص شروع دوره y،وسعت شهر در شروع دوره است .این
وضعیت برای شهر چابهار به شرح زیر است:
 Wیا جمعیت شروع دوره (سال 1800 :)1335
 qیا جمعیت پایان دوره (سال 90275 :)1390
 rیا سرانه ناخالص شروع دوره761 :
 eیا سرانه ناخالص پایان دوره268 :
 Sیا وسعت شهر در ابتدای دوره 137 :هکتار
 Yیا وسعت شهر در پایان دوره 2441 :هکتار
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با جایگزینی این اعداد در معادلهی ( )14به این نتیجه میرسیم.
90275
269
24410000
( 𝑛𝐿
( 𝑛𝐿 ) +
( 𝑛𝐿 = )
)
1800
761
1370000
)𝐿𝑛(50. 1527) + 𝐿𝑛(0. 3534) = 𝐿𝑛(17. 8175
3. 9150+-1. 0817= 2. 8801
3. 9150
−1. 0817
2. 8801
(
()+
( =)
)
2. 8801
2. 8801
2. 8801
27% + 73% =100%

میتوان نتیجهگیری کرد که  73درصد از رشد شهری در فاصلهی سالهای -1390
 1335مربوط به رشد جمعیت بوده و  27درصد باقیمانده آن ،مربوط به رشد افقی و
اسپرال است که نتیجه آن کاهش تراکم ناخالص جمعیت و افزایش سرانهی ناخالص
زمین شهری و نهایتاً گسترش افقی (اسپرال) شهر چابهار بوده است .درمجموع می
توان گفت علیرغم وجود ظرفیت باالی اراضی بازیافتی در شهر ،به علت نبودن
برنامهای مشخص جهت گسترش شهر از سوی مدیران شهری ،لذا همواره پاسخگویی
به تقاضای زمین ،عمالً بهصورت گسترش فیزیکی محدودهی شهر بوده نه بازیافت
زمین در الیههای بافت داخل محدودهی موجود شهر چابهار.
درجه تجمع:
درجه تجمع درجهای را که نواحی با تراکم باال تجمع یافتهاند یا بهطور تصادفی
پراکنده شدهاند را برآورد میکند .این بعد نسبت فشردگی و پراکنش را بر اساس
ساخت فضایی مشخص میکند .توسعه تک مرکزی ،چندمرکزی ،پراکنده بدون تمرکز،
توسعههای پیوسته و نوار تجاری (.)Tsai, 2005: 146
برای اندازهگیری این بعد از دو ضریب موران و گری استفاده است.
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ضریب موران:
عدد بهدستآمده برای این ضریب در سالهای  -0/32 ،1390است که نشان
میدهد الگوی رشد چابهار در این سال الگوی تصادفی با رندمی بوده است .اما تغییر
الگو رشد و گسترش شهر را در یکسو یعنی حرکت شهر از تجمع ،فشردگی و
خوشهبندی باال به گسترش ،پراکندگی و خوشهبندی پایین نشان میدهند.

شکل( :)3میزان ضریب موران بهدستآمده برای شهر چابهار در سال1390
مأخذ  :نگارندگان1394 ،

ضریب گری:
این ضریب مشابه ضریب موران است ،اما بهجای تأکید به انحراف از میانگین،
اختالف هر ناحیه را نسبت به دیگری برآورد میکند ( .)Tsai, 2005: 146این ضرایب
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نیز برای سال  1390در سطح شهر چابهار مورد بررسی قرارگرفتهاند .اندازه ضریب
گری به دست آمده برای سال فوق در شکل زیر نمایش دادهشده است:

شکل( :)4میزان ضریب گری بهدستآمده برای شهر چابهار در سال 1385
مأخذ  :نگارندگان.1394 ،

الزم به ذکر است اعداد بهدستآمده به علت اینکه محاسبات بسیار پیچیده و
مشکل است با استفاده از نرمافزار  ArcGISمحاسبهشده است .چنانکه از شکل
مشخص است الگوی بهدستآمده برای شهر چابهار در سال  1390الگوی تصادفی یا
رندمی است.
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بحث و نتیجهگیری
یکی از مباحث مهم در خصوص ارتباط بین برنامه شهری و محیطزیست ،الگو
یک شهر است .شهرها عمدتاً دارای اشکال متفاوتیاند ،که همه آنها را میتوان در
دو تئوری (که از اواخر بهعنوان آلترناتیوهای رقیب عمل کردهاند) بررسی کرد ،یکی
تئوری اسپرال شهری (به معنای تراکم کم و توسعه در حاشیه شهر) و دیگری تئوری
شهر فشرده ،که یکی از راهبردهای رشد هوشمند است .بدیهی است که انتخاب هریک
از این الگوها هم در مدیریت و برنامهریزی و هم در رسیدن یک شهر به پایداری
نقش بسزایی دارد .در این پژوهش با بررسی الگوهای شکل شهر در دورههای زمانی
مختلف ،نتایج بیانگر این است که با بررسی انواع روشها و مدلها برای تشخیص
اینکه شکل و فرم شهر چابهار در گذشته چگونه بوده است و در طول زمان چه
تغییراتی به خود دیده است و در نهایت شکل و الگوی رشد کنونی شهر در حال
حاضر در چه وضعیتی است ،از روشها و مدلها مانند مدلهای درجه توزیع متعادل،
درجه تجمع ،و غیره بررسی شد .نتایج همه مدلها باهم یکسو بوده و در این زمینه
توافق و سازگاری بین همه روشها وجود دارد که درجه تجمع پایین ،توزیع نامتعادل
جمعیت و اشتغال در سطح شهر ،پراکندگی ،جسته و گریختگی و توسعه منفصل و
ناپیوسته و آنهم در فواصل و بخشهای حاشیهای خیلی دور از مرکز شهر و
بهطورکلی الگوی رشد پراکنش افقی بیرویه 1است .زیرا عوامل تأثیرگذار در توسعه
شهری چابهار بعضاً از عوامل بیرونی بودهاند .که از کنترل مدیریت شهری محلی
خارج بودهاند .که مهمترین آن منطقه آزاد تجاری–صنعتی است .بدینترتیب سرنوشت
هر شهری با میزان و چگونگی فعالیتهای تولید و درآمدزایی آن معلوم میشود.
شهرهای بندری و شهرهایی که در کنار مراکز صنعتی به وجود آمدهاند ،پیدایش و
رونق خود را صرفنظر از نوع فعالیت اقتصادی (خدماتی ،کشاورزی یا صنعتی)
. urban sprawl
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مدیون عامل یا عواملی هستند که موجب ایجاد درآمد برای شهر میشود .میتوان
گفت که توسعه فیزیکی و اندازهی هر شهر ،ارتباط مستقیمی با میزان اشتغال شهری
دارد (در کشورهای جهان سوم تحت نظام سرمایهداری پیرامونی و بر پایه توسعه
برونزا ،شبکه شهری موزون از بین رفته و شبکه شهری ناهمگون شده است .بنابراین
ورود سرمایه به محیطی سنتی در شرایط موجود برنامهریزی سبب شده که جمعیت
حداکثری از نواحی اطراف روانه شهر بشنود و بدون برنامه از پیش اندیشیده شده در
مکانهای مختلف شهر اسکان یابند که بیشترین این جمعیت در شکل سکونتگاههای
غیررسمی سکونت یابند و محلههای  41نفری به  15هزار نفر جمعیت افزایش پیدا
کنند .بدون اینکه حداقل خدمات آموزشی و بهداشتی را برخوردار باشند.
آمارها نشان میدهد که مساحت شهر چابهار قبل از تأسیس منطقه آزاد در سال
 1176 ،1365هکتار بوده است .این عدد در سال  1390به  2441هکتار رسیده که
بیانگر آن است که مساحت شهر دو برابر شده است .در این همین دوره زمانی روند
گسترش اسکان غیررسمی در یک محله به نام کمپ از سال  1365که  41نفر بوده
بهطوری که به  10953نفر در سال  1390افزایشیافته است .در واقع درصد باالیی از
این سطوح گسترش یافته شهر چابهار مربوط به توسعه نامنظم و شکلگیری
سکونتهای غیررسمی در حاشیه شهر چابهار است
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