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 کالبدی شهر چابهار با رویکرد رشد هوشمند  –تحلیل الگوی رشد فضایی 
 

 2، اسماعیل رحمانی1 داود حاتمی
 

 چکیده
افزایش چشمگیر رشد فضایی شهرها در بیشتر شهرهای کشورهای دنیا را با مشکالت متعددی 

رشد سریع جمیعت علت گسترش فضایی شهرها است، لیکن رشد نامعقول هرچند . رو ساخته استروبه

یکی از راهکارهای مقابله با رشد پراکنده شهرها، . بسزایی در گسترش سریع شهرها را دارد تأثیر شهرها

 ها و ابزارهای مناسب و پیشرفتهدستیابی به این مهم نیز نیازمند استفاده از روش. رشد هوشمند است

هدف . های اخیر هستندیافته در دهههای توسعهاز جمله روش GISهای آمار فضایی در تحلیل. است

بتنی بر تحلیلی م –روش تحقیق پژوهش توصیفی . پژوهش حاضر تحلیل الگوی رشد شهر چابهار است

ها ترین این مدلمهم. های سنجش شکل شهر استاساس مدل و تحلیل کمی برهای تجزیه روش

شهر  دهد روند گسترشنتایج تحقیق نشان می. باشندنتروپی، شانون، مدل گری و موران میاند از آعبارت

با درجه تجمع پایین، توزیع نامتعادل جمعیت و اشتغال در سطح شهر،  1390–1335های از سال

ای های حاشیههم در فواصل و بخشو گریختگی و توسعه منفصل و ناپیوسته و آن پراکندگی جسته

 . باشدمی رویهطورکلی الگوی رشد پراکنش افقی بیر از مرکز شهر و بهخیلی دو

 . : رشد هوشمند، شهر چابهار، رشد اسپرال، درجه تجمع و فشردهواژگان کلیدی

                                                           
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز یدکتردوره دانشجوی نویسنده مسئول،  .1 

 ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان.دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه .2 
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 مقدمه

، کالبدی تحوالت دچار همواره زمان درگذر پویا و پیچیده ایپدیده عنوانبه شهر

 از أثرمت وسیعی تحوالت چنین. شودمی فرهنگی و سیاسی حتی و اجتماعی، اقتصادی

 فزاینده رشد. (28: 1393الدینی و همکاران، )سیفیاست  شهری جمعیت گسترده رشد

این  تداوم و شهرها در جهان جمعیت درصد 60 از بیش اسکان و شهرنشین جمعیت

 فضاهای این. کندمی مواجه شهری اندازهایچشم با بیشتر را زمین کره آینده روند

 بیش که داشت خواهند جمعیت نفر میلیارد 5 بر افزون میالدی 2050سال  تا برگزیده

در آغاز ، (1388شورت، داد )رنه خواهند جای در خود را جهان جمعیت درصد 75 از

درصد از جمعیت دنیا در شهرها ساکن بودند که این میزان در  3قرن نوزدهم، تنها 

در قرن . ((Brandshowyork, 1987 :224یافت  درصد افزایش 15ابتدای قرن بیستم به 

درصد کل جمعیت جهان رسیده و  50بیست و یکم، جمعیت شهری دنیا به مرز 

: 1380درصد تجاوز نماید )نظریان،  61میالدی از مرز  2025شود در سال بینی میپیش

هرها، ش کالبدی توسعه ضمن ماشین، محوریت با شهرنشینی عظیم فرایند (، این22

 رب جبرانی غیرقابل هایهزینه تحمیل و کشاورزی هایزمین رفتن بین از باعث

 . (1388شورت، رنهشده است ) شهرها زیستمحیط

ی پایدار و توسعهریزان شهری، یکی از راهبردهای دستیابی به از دیدگاه برنامه 

از طریق  هایکاربرشهری، متعادل ساختن توزیع فضایی  ستیزطیمحارتقای کیفیت 

ی توسعهی علمی هاانیبندر اواخر قرن بیستم با الهام از . است "شکل پایدار شهر"

 ساختن داریپابرای  "رشد هوشمند"و  "شهرسازی نوین" بانامپایدار، رویکرد جدیدی 

ع طبق فرض اساسی این دیدگاه، توزی. است گرفته قرار توجه موردفرم فضایی شهرها 

، باعث استفاده ستیز طیمحضمن حفظ  "ی شهرفشردهشکل "و  هایکاربرمتناسب 

در . تا(، بی1)سایت رشد هوشمند شهری شودیمکمتر از خودرو برای حمل و نقل 

                                                           
1 . www.smartGrowth.com 
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شهر را به سمت  تواندیمی زندگی شهری که هاجنبهفرآیند شهرنشینی باید به همه 

ایی کی و فضفرم و شکل شهر نیز یکی از ابعاد فیزی. پایداری سوق دهد توجه شود

بر تمامی  تواندیم میرمستقیغزندگی شهری است که خواسته یا ناخواسته، مستقیم یا 

عالوه بر آن با رشد و گسترش سریع . باشد مؤثرابعاد و جوانب زندگی شهری 

 کمتر توانستند به چنین موضوعاتی بپردازند هاسازمانشهرنشینی در ایران، شهرداری و 

: 1390شهرکی، مناسب پیش ببرند )زنگنه صورتبهرها را و الگوی رشد و توسعه شه

ای باعث گسترش بافت فیزیکی ی منطقههاینابرابرها در پی افزایش مهاجرت ،(56

مهاجرانی که در پی یافتن شغل . شهرها، مخصوصاً شهرهای بزرگ کشور شده است

و به  جذب نظام اقتصادی شهر شده توانندینمشوند، و کسب درآمد عازم شهرها می

شهر، تخریب اراضی  هیرویبکه ماحصل آن، گسترش  آورندیمی روی نینشهیحاش

ی و غیره است )مختاری و همکاران، طیمحستیزی هایآلودگمستعد کشاورزی و 

شهر چابهار دچار رشد و  جمله ازامروزه بسیاری از شهرهای ایران و  (،67: 1392

شهری  یزیربرنامهتراکمی شده است که در اصطالح گسترش فضایی نامنسجم و کم

از عوامل  تواندیماین پدیده . برندیماز آن به اسپرال شهری یا گسترش افقی شهر نام 

 توسعه روند و شهری شکل بررسی پژوهش، این اصلی هدف. بپذیرد تأثیرمختلفی 

بر گسترش  مؤثرمطلب که عوامل  این بررسی و. استی اخیر هادهه چابهار در شهری

؟ چنانچه اسپرال شهری چابهار اثرات و پیامدهای منفی اندکدمکالبد شهر -فضایی

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 

 . ردیگیمی و مطالعه قرار بررس موردگسترش افقی شهر چابهار 

 

 و پیشینه پژوهش ریمبانی نظ

است که با استفاده از فاکتورهای اجتماعی، اقتصادی و  یزیربرنامهرشد نوعی از 

 الزم و یا نواحی یهارساختیزمحیطی توسعه را به نواحی بایر و مجهز به -زیست
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 :Anthony, 2006) دینمایمتجهیز شوند، هدایت  ازیموردنبه تأسیسات  توانندیمکه 

ند لاولین بار توسط پاریس انگلندرنینگ، شهردار ماری هوشمند اصطالح رشد(،  32

(، ارائه تعریف مشخص 88: 1388باب شد )زیاری و همکاران،  2002تا  1994از سال 

از رشد هوشمند بسیار دشوار است، زیرا هر محله باید تعریف مشخصی از خود از 

طورکلی، رشد هوشمند بهولی . ای را داشته باشدرشد هوشمند در سطح ملی و منطقه

 د:گیرنشهری سه زمینه اصلی دارد که در ارتباط متقابل باهم مورد مالحظه قرار می

 تراکم -

 کاربری زمین -

 ونقلشیوه حمل -

اصالحات در قالب مورد اول شامل محدود نمودن توسعه و رشد شهری است  -

 . (1386)دولتی، 

 از ایمجموعه و همکاران رشد هوشمند شهری را 1کالرك 2006در سال 

عه ، توسیتوسعه که در آن از فرم ساختمان فشرده هایشیوه، نظم دهی و ریزیبرنامه

ود شافزا و تعدیل در استانداردهای خیابان و پارکینگ از زمین مؤثرتر استفاده میدرون

 . (Clark, 2006) دانندمی

معتقد است که در شهرسازی جدید، رشد هوشمند و توسعه پایدار، همگی  2فلینت

رشد هوشمند  در حقیقت. (Flint, 2006: 132کنند )در راستای مدیریت رشد عمل می

ندارد، اما  است که توافق چندانی در تعاریف آن وجود "ابزار محور"یک مفهوم 

 زیستمحیط آژانس حفظ از سوی  کهآن گانهدهطرفداران رشد هوشمند بر اصول 

این  (،Yang, 2005: 357; Cowan, 2009: 134) اندعقیدههماست،  شدهارائه  آمریکا

 :از اندعبارتهوشمند شهری  در رشد گانهدهاصول 

 ؛مختلط هایکاربریایجاد  -

                                                           
1 Clark 
2 Flint 
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 ؛فشرده هایساختمانتأکید بر مزایای حاصل از طراحی  -

 ؛مختلف انتخاب مسکن هایگزینهآوردن فراهم -

 ؛رو. با دسترسی پیاده هاییمحلهایجاد  -

 ؛هویت باالی اجتماعی با احساسدور از هم و گیرا  هاییمحله -

 طیمحیزیستکشاورزی، طبیعت زیبا و نواحی  هایزمینحفاظت از فضای باز،  -

 ؛حساس

 ؛تقویت توسعه در جهت جوامع موجود -

 ونقل؛حمل هایگزینهاز  عیفراهم آوردن تنو -

 بینی؛پیشتوسعه قابل  هایگیریتصمیم -

: 1389برای مشارکت در توسعه )ضرابی و همکاران،  نفعانذیتشویق جوامع و  -

 . (1387 زاده، عباس ، رهنما و17

 .برخوردار است رشد شهرها در کشورهای مختلف از تنوع زیادی شکل یا الگوی 

 یزیکیفیک فرآیند دوگانه گسترش بیرونی و رشد صورت بهرشد شهر  طورکلیبهاما 

از این دو روش کالبد متفاوت  هرکدام. مجدد است دهیسازمانسریع یا رشد درونی و 

 افزایش محدوده گسترش بیرونی به شکل. نمایندمیدیگری ایجاد  از ایجداگانهو 

 صورتبهو رشد درونی  گرددمیظاهر رویه بیگسترش افقی  اصطالحبهشهر یا 

شهرکی، )قرخلو و زنگنه شودنمایان می 1جمعیت و الگوی رشد فشرده ریزیدرون

 و ساختمان احداث جهت آن باالی هایهزینه و زمین یتهیه مشکل. (21: 1388

 باعث شده حفاظت و تاریخی با ارزش هایزمین تخریب ویژهها بهبزرگراه تعریض

 و نقل حمل هایطرح ساختن متمایل برای را دیگری هایایده ها،سازمان برخی شد

 زیستمحیط حفاظت سازمان. سازند مطرح عمومی ینقلیه وسایط از استفاده سویبه 

ل شک. کرد پیشنهاد هوا آلودگی کاهش برای راهی عنوانبه را "هوشمند رشد" آمریکا

 هریش( مؤثر غیر) بازده کم و پراکنده شهری رشد دیگر رشد شهری اسپرال است که

                                                           
1 . city compact 
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ای ظالمانه شهر اسپرال پدیده در واقع(، Hasse & Richard, 2003)کند می بیان را

 . (salingaros & Nikos, 2006) پوشاندمیاست که سطح هرچه بیشتر زمین را 

گیری مباحث مربوط به اسپرال عنوان مهد شکلمتحده آمریکا )بهدر ایاالت

 نیست، بلکه شتابشهری(، رشد جمعیت تنها عامل افزایش کمیت کاربری زمین 

در  .گذار بوده استتأثیرانضمام زمین به محدوده شهرها بیش از رشد جمعیت شهری 

های خانوار شهری طی سال اکثر شهرهای بزرگ این کشور، افزایش سهم زمین هر

(؛ عالوه بر 226: 1392مختلف گویای رشد وسیع شهرهاست )حسینی و قدمی، 

 عنوانبه. شده استمطالعاتی در این مورد انجام های اخیر مشرق زمینآمریکا، در سال

رویی در آن کشور با شدت بیشتری مثال، چین یکی از کشورهایی است که پراکنده

رویی در چین و آمریکا وجود دارد آن است که اما تفاوتی که میان پراکنده. نمود دارد

یده هر به این پدها و تخلیه بخش مرکزی شدر آمریکا ثروتمندان با سکونت در حومه

که در چین، بخش مرکزی اهمیت باالیی برخوردار است و اند، درصورتیدامن زده

اند اند، فقرا بودهدر اینجا گروهی که باعث اسپرال شده. مورد توجه ثروتمندان است

رنتیجه نشینی و داند در مرکز شهر زمین داشته باشند و مجبور به حاشیهکه نتوانسته

در راستای چنین تفکراتی، در . (Zhang, 2000: 125-127اند )ا شدهرشد افقی شهره

، در ایاالت متّحد، جنبش رشد هوشمند همانند یک رویکرد جدید 1990ی اواخر دهه

صورت روزافزون عمومیت ریزی به وجود آمد و در کشورهای کانادا و آمریکا بهبرنامه

سطح محلی، بر فرم فشرده، کاربری ریزی کالبدی در این رویکرد ضمن برنامه. یافت

 :Grant, 2007کند )های متعدد دسترسی و حمل و نقل پیاده تأکید میمختلط، گزینه

6) . 

 جمله: ها بر رشد هوشمند نیز انتقاداتی وارد است ازمانند سایر نظریه

این "گوید: های رشد هوشمند میعنوان یکی از مخالفان سیاستوند کاکس به 

تنها مشکالت را سازد و نه بندی کرده و پویایی را محدود میرا سهمیه تئوری زمین
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کاکس و جو شوآت رشد هوشمند و پراکندگی را . "کندکاهد بلکه بیشتر هم مینمی

دهند و معتقد هستند که، کمترین هزینه در تراکم در مقایسه باهم مورد بررسی قرار می

بلکه در تراکم کم و متوسط و شهرهای  تر و شهرهای قدیمی نیستباال و رشد آرام

ها موند کریس. (90: 1388سریع رشد کننده و جدیدتر است )زیاری و همکاران، 

تواند بر سالمت روحی انسان تأثیر داشته معتقد است که پراکندگی از سه طریق می

دوم، پناهگاهی برای گریز از . نوعی فرار از شلوغی استپراکندگی به. باشد

 ,Howard et al) کندزیست را بیشتر میی زندگی و سوم تماس با محیطهااسترس

2004 :138) . 
 

 

 هامواد و روش

، ابزار مطمئن برای دستیابی به ماهیت مشکالت فرهنگی، اجتماعی، روش تحقیق

 روش تحقیق دیگر،بیان به  (32:  1386اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره است )بزی، 

اهدف یافته بطور نظامای که با آداب خاصی بهعلمی عبارت است از تالش کاوشگرانه

شده منظور گسترش قلمرو معرفتی نوع بشر انجامکشف مجهولی در جهان خلقت و به

 . (3: 1389نیا، و شناخت حاصل از آن مصادیق و مابازای خارجی داشته باشند )حافظ

 بوده حلیلیت-توصیفی نوع از مقاله این تدوین و تهیه در کار رفتهبه  تحقیق روش

 اسنادی-ایکتابخانه روش از موردنیاز اطالعات و هاداده نمودن فراهم راستای در و

های کمی درجه توزیع متعادل آنتروپی و تحلیل با استفاده از روشتجزیه  و روش

 ه سیستمهای درجه تجمع موران و گری با استفادهلدرن، آنتروپی شانون و مدل

 . ست شدهانجام( GIS) جغرافیایی اطالعات

 

 مدل آنتروپی-1

 شده است:صورت زیر بیانمدل آنتروپی به
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                                                    (:1رابطه )

 

 در این رابطه:

Hمقدار آنتروپی شانون؛ : 

Piشده )تراکم کلی مسکونی( منطقه : نسبت مساحت ساختهi کل مساحت به

 شده مجموع مناطق؛ساخته

Nمجموع مناطق : . 

 

 مدل هلدرن-2

𝐿𝑛 (
q

w
) + 𝐿𝑛 ( 

𝑒

𝑟
) = 𝐿𝑛 (

𝑦

𝑠
)                                             (:2رابطه ) 

 

ی ناخالص سرانه eجمعیت شروع دوره،  wجمعیت پایان دوره،  qدر این فرمول، 

 . استوسعت شهر در شروع دوره  yی ناخالص شروع دوره، سرانه rپایان دوره، 
 

 1ضریب گری-3

جای تأکید به انحراف از میانگین، این ضریب مشابه ضریب موران است، اما به

 صورت زیر است:کند و بهاختالف هر ناحیه را نسبت به دیگری برآورد می
  

𝐺𝑒𝑎𝑟𝑦 = 𝐶 =
(𝑁−1) ∑ ∑ 𝜔𝑖𝑗𝑖𝑖 (𝑋𝑖−𝑋𝑗)2

2𝑊 ∑ (𝑋𝑖−�̅�)2
𝑖

                                       (:3رابطه ) 
 

                                                           
1 . Geary 

)(* ii PLnPH 
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جمعیت یا اشتغال  i ،jxجمعیت یا اشتغال ناحیه ixتعداد نواحی،  Nدر رابطه فوق، 

. کندرا مشخص می jو iوزن بین ناحیه  ijwمتوسط جمعیت یا اشتغال و  j  ،xناحیه 

 . شودتنظیم می 2تا  0ضریب گری بین 

 

 1ضریب موران-4

 .شده استگیری خودهمبستگی از ضرایب موران و گری استفادهبرای اندازه

 شود: صورت زیر تعریف میضریب موران به

 

𝑀𝑜𝑟𝑎𝑛 = 𝐼 =
𝑁

∑ ∑ 𝜔𝑖𝑗𝑗𝑖

∑ ∑ (𝑋𝑖−�̅�)(𝑋𝑗−�̅�)𝑗𝑖

∑ (𝑋𝑖−�̅�)2
𝑖

                                 (:4رابطه ) 

 

رود، پراکنش به کار می این ضریب نیز برای سنجش میزان تجمع و فشردگی از

+ 1شود و مقدار + محاسبه می1تا  -1با توجه به اینکه ضریب موران بین مقادیر 

ی و صفر بیانگر الگوی تجمع تصادفی یا چندقطب قطبی، مقدارتک بیانگر الگوی کامالً

و هر چه این ضریب مقدار باالتری . بیانگر الگوی شطرنجی توسعه است -1مقدار 

یانگر تجمع زیاد و هرچه مقدار پائین تری داشته باشد، بیانگر پراکنش داشته باشد ب

 . شهری بیشتر است

 

 معرفی محدوده

جنوب  هیالیدر منتهکیلومترمربع  13162شهرستان چابهار با مساحتی حدود 

این . ی گرم دریای عمان و اقیانوس هند قرارگرفته استهاآب در کنارشرقی ایران 

الیه جنوب غربی بخش مرکزی است که شهر چابهار در منتهیبخش  3شهرستان شامل 

درجه و  25از نظر موقعیت مختصات جغرافیایی، شهر چابهار در . آن قرارگرفته است

                                                           
1 . Moran 
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مساحت . است شده واقعدقیقه طول شرقی  37درجه و  60دقیقه عرض شمالی و  17

شهر  1390سرشماری نفوس و مسکن سال  بر اساس. هکتار است 2300 شهر چابهار

این شهر از طرف . تعداد خانوار است 19313نفر جمعیت و دارای  85633چابهار 

 5/18 کهیطوربه. شودیمغرب به خلیج چابهار و از جنوب به دریای عمان ختم 

ی به این ترتیب امکان دسترس. دارد فارسجیخلساحلی با دریای عمان و  خط لومتریک

  .ی را به وجود آورده استاژهیوجایگاه  بندر چابهاری آزاد از این طریق برای هاآببه 

 

 
 . (: موقعیت شهر چابهار در شهرستان چابهار، استان و کشور1شکل )

 

 هایافته

 بررسی روند الگویی رشد فضایی شهر در ادوار مختلف تاریخی

های یتفعال بارونقاین دوره مصادف : 1315فضای شهری چابهار پیش از سال -

ها و یجیکها، یالشارها، یمسقطتجاری شهر چابهاراست، چهار محله به نام محله 

نام خود را یا از محل سکونت قبلی ساکنان  هامحلهاین . آیندیم به وجودحیدرآباد 

ین تربرجستهبازار قدیمی شهر . اندگرفتهدانند، یمآن یا اهالی خود را به آن منتسب 
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به خلیج چابهار از  بالفصلطرف ارتباط  یک ازی فوق هامحلهعنصر شهری در بین 

ه علت ب اکنونهم هامحلهطرف دیگر، بیانگر غلبه نقش تجارت در شهر بوده است این 

شوند و در حال تخریب ینمقرار گرفتن در طرح فضای سبز شهرداری خرید فروش 

 . باشندیم

و با  زمان مرور بهبه بعد،  1315از سال  :1335تا  1315رشد فضایی شهر از سال -

نقش  هاموم و مهردر این  اگرچهگیرد، یمی جدیدی شکل هامحلهگسترش شهر 

یدرآباد به زادگاه خودشان )پاکستان( حشود و اهالی محله یمتجاری شهر کمرنگ 

اطراف چابهار به شهر چابهار مهاجرت  اما طوایف بلوچ و عشایر. کنندیممهاجرت 

 . گیردیمها شکل یریشی جدیدی مانند هامحلهکنند و یم

 وسیاسی  نظر ازدر این دوره، چابهار : 1354تا 1335رشد فضایی شهر از سال -

ی دولتی، مأموران دولتی هاسازمانگردد، با ایجاد و دوایر یمقرار  توجه موردی ادار

ف افزایند، از طریمی شهر هاجاذبهشوند و به یمنیز در این شهر ساکن 

و جمعیت . های منطقه چابهار به نیروی رانش روستاها کمک کرده استیخشکسال

 1800که در این دوره جمعیت شهر از یطوربه. کنندیم شهر مهاجرتکوچ رو به این 

 . یابدیمافزایش  1355نفر در سال  5922به  1335نفر در سال 

گذاری دولت و احداث یهسرمابا آغاز : 1368تا  1354رشد فضایی شهر از سال -

آغاز  های تجاری، مهاجرت به شهر چابهاریتفعالهای نظامی و همچنین رشد یگاهپا

 بندرهاجنگ تحمیلی و احداث  این روند مهاجرت بخصوص پس از شروع. گرددیم

به حدود  1355نفر در سال  5922شهر از  و جمعیت. گیردیمشدت  کامالًجدید 

 . یابدیمفزایش ا 1368نفر در سال  28000

-در این دوره با ایجاد منطقه آزاد تجاری :1380تا  1368رشد فضایی شهر از سال -

های تجاری و افزایش مهاجرت به شهر یتفعالو توسعه  1372صنعتی چابهار از سال 

های بیشتر شهری را در اطراف شهر و اراضی بایر داخل محدوده ینزمامکان اشغال 

که در طول این سالها شهر ك جدید گلشهر با جمعیتی یطوربهشهر فراهم ساخت 
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و سازی در  ساختگونه یچهجمعیت که قبل از ایجاد منطقه آزاد  هزار نفر 5بیش از 

ید یک محله جد صورتبهیرساخت و ساز شهری رفت و زآن صورت نگرفته بود، به 

ه گلریز، محدوده ین محلچنهم. آمد به وجودهای خاص خود در کنار شهر یژگیوبا 

آمدند، که دارای  به وجودهای خزر و هیرمند و محدوده منطقه آزاد چابهار یابانخ

: 1381بخش، ) شه استهای اجتماعی و فضایی متفاوتی با دیگر محالت شهر یژگیو

46) . 

در این دوره رشد شهری چابهار  :1390تا  1380ی هاسالرشد فضایی شهر بین -

 هاییتکه بارونق و رکود فعال. بوده است بندرها و منطقه آزاد هاییتمتأثر از فعال

وره در این د واقع در، منطقه آزاد چابهار توسعه کالبد شهر متأثر از این امر بوده است

ی شهر چابهار افزایش بافته و سطح باالی از محدوده شهر به سوبهمیزان مهاجرت 

 . (132: 1393رود )رحمانی، یمیرساخت و ساز ز
 

 
 1392 - 1315(: روند گسترش شهر چابهار از سال 2شکل )

 

 درجه توزیع متعادل و درجه تجمع

های بررسی میزان فشردگی/ گستردگی شهر، روش بررسی درجه یکی از روش

برای تعیین درجه توزیع متعادل و تجمع جمعیت . توزیع متعادل و درجه تجمع است
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های، موران، گری، آنتروپی شانون و هلدرن شاخصیا اشتغال در سطح یک شهر از 

 . شوداستفاده می

ای که توسعه در شود: درجهگونه تعریف میبُعدی از شکل شهر است که این 

کم نظر از اینکه نواحی با تراپل قرارگرفته است، صرف های کمی از ناحیه متروقسمت

اند )برای شناخت شدهپخش طور جدا از همباشند، یا بهباال، در یک نقطه جمع می

کمیت دو بعد دیگر شکل شهر چابهار یعنی درجه توزیع متعادل که با دو ضریب 

شود و درجه تجمع با ضرایب موران و گری، هلدرن و آنتروپی شانون نشان داده می

 . ای شده استبندی منطقه بندی استفادهبرای این کار، از تقسیم

 

 مدل آنتروپی

برای  2یا شاخص 1شاخص مشتق شده از آنتروپی شانون آنتروپی نسبی )یک

وسیله تعداد ها بهتر است؛ زیرا بهاز بقیه شاخص 1و  0ای بین تبدیل مقادیر با دامنه

آنتروپی نسبی شانون . (Thomas, R. W, 1981گیرد )نواحی تحت تأثیر قرار نمی

در واحدهای فضایی  3گیری نابرابری توزیع جمعیت یا اشتغالتواند برای اندازهمی

 . درون یک متروپل بکار رود
 

 1385(: محاسبه توزیع تراکم جمعیت در شهر سال 1جدول )
)iLn(P ×i P )iLn(P iP منطقه شده هکتارمساحت ساخته 

3492/0- 3575/1- 2573/0 6/347 1 

2901/0- 8553/1- 1564/0 4/211 2 

3644/0- 1419/1- 3192/0 4/431 3 

3525/0- 3201/1- 2671/0 8/360 4 

3562/1-  Pi =1 ∑ 2/1351 کل 

 . 1394مأخذ : محاسبات نگارندگان، 

                                                           
1 . Shannon 
2 . Theil 
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آمده از محاسبه میزان آنتروپی برای توزیع تراکم شهر چابهار در دستاعداد به

بر تفسیر مدل، این نتیجه  روندی افقی و نامنظم که بنا. است -3562/1، 1385سال 

که درجه توزیع تراکم جمعیت در سطح شهر به سمت عدم شود که زمانی استنباط می

از نوعی دچار گستردگی و پراکنش بیش تعادل و نابرابری پیش رود، شهر موردنظر به

 . حد در جهات مختلف شده است

 

 بررسی گسترش شهر با استفاده از مدل آنتروپی هلدرن

)اسپرال( شهری قواره یب رشد نمودن مشخص برای اساسی یهاروش از یکی

با استفاده از این . (69: 1388زاده و رفیعی، یمابراهاستفاده از روش هلدرن است )

توان مشخص نمود چه مقدار از رشد شهر ناشی از رشد جمعیت و چه یمروش 

 . ی شهری بوده استقوارهیبمقدار از آن ناشی از رشد 

 

𝐿𝑛 (
q

w
) + 𝐿𝑛 ( 

𝑒

𝑟
) = 𝐿𝑛 (

𝑦

𝑠
)                                               (:5رابطه ) 

 

ی ناخالص سرانه eجمعیت شروع دوره، wجمعیت پایان دوره، qدر این فرمول،

این . استوسعت شهر در شروع دوره  yی ناخالص شروع دوره،سرانه rپایان دوره،

 :است وضعیت برای شهر چابهار به شرح زیر

W  1800(: 1335یا جمعیت شروع دوره )سال 

q  90275(: 1390یا جمعیت پایان دوره )سال 

r  761شروع دوره:  ناخالصیا سرانه 

e  :268یا سرانه ناخالص پایان دوره 

S  :هکتار 137یا وسعت شهر در ابتدای دوره 

Y  :هکتار 2441یا وسعت شهر در پایان دوره 



132 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری    1396، پاییز دوم دور اول، شماره

 

 . میرسیم( به این نتیجه 14ی )معادلهبا جایگزینی این اعداد در 

 

𝐿𝑛 (
90275

1800
) + 𝐿𝑛 ( 

269

761
) = 𝐿𝑛 (

24410000

1370000
) 

 

𝐿𝑛(50. 1527) + 𝐿𝑛(0. 3534) = 𝐿𝑛(17. 8175) 

 
3. 9150+-1. 0817= 2. 8801 
 

(
3. 9150

2. 8801
) + ( 

−1. 0817

2. 8801
) =  (

2. 8801

2. 8801
) 

 

27% + 73% =100% 

 

-1390ی هاسالی فاصلهدرصد از رشد شهری در  73ی کرد که ریگجهینت توانیم

درصد باقیمانده آن، مربوط به رشد افقی و  27مربوط به رشد جمعیت بوده و  1335

 ی ناخالصسرانهتراکم ناخالص جمعیت و افزایش  که نتیجه آن کاهش استاسپرال 

یم درمجموع. بوده است گسترش افقی )اسپرال( شهر چابهار تاًینهازمین شهری و 

وجود ظرفیت باالی اراضی بازیافتی در شهر، به علت نبودن  رغمیعلگفت  توان

ی مشخص جهت گسترش شهر از سوی مدیران شهری، لذا همواره پاسخگویی ابرنامه

ی شهر بوده نه بازیافت محدودهگسترش فیزیکی  صورتبه عمالًبه تقاضای زمین، 

 . ی موجود شهر چابهارمحدودهی بافت داخل هاهیالزمین در 

 

 تجمع:درجه 

ادفی طور تصاند یا بهای را که نواحی با تراکم باال تجمع یافتهدرجه تجمع درجه

این بعد نسبت فشردگی و پراکنش را بر اساس . کنداند را برآورد میشدهپراکنده 

توسعه تک مرکزی، چندمرکزی، پراکنده بدون تمرکز، . کندساخت فضایی مشخص می

 . (Tsai, 2005: 146) های پیوسته و نوار تجاریتوسعه

 . گیری این بعد از دو ضریب موران و گری استفاده استبرای اندازه
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 ضریب موران: 

است که نشان  -32/0، 1390های آمده برای این ضریب در سالدستعدد به

غییر اما ت. دهد الگوی رشد چابهار در این سال الگوی تصادفی با رندمی بوده استمی

سو یعنی حرکت شهر از تجمع، فشردگی و هر را در یکالگو رشد و گسترش ش

  .دهندبندی پایین نشان میبندی باال به گسترش، پراکندگی و خوشهخوشه

 

 
 1390برای شهر چابهار در سال آمدهدستبه(: میزان ضریب موران 3شکل)

 1394مأخذ : نگارندگان، 

 

 ضریب گری:

جای تأکید به انحراف از میانگین، این ضریب مشابه ضریب موران است، اما به

این ضرایب . (Tsai, 2005: 146)کند اختالف هر ناحیه را نسبت به دیگری برآورد می
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ضریب  اندازه. انددر سطح شهر چابهار مورد بررسی قرارگرفته 1390نیز برای سال 

 شده است:شکل زیر نمایش دادهآمده برای سال فوق در  دستگری به 

 

 
 1385برای شهر چابهار در سال  آمدهدستبه(: میزان ضریب گری 4شکل)

 . 1394مأخذ : نگارندگان، 

 

آمده به علت اینکه محاسبات بسیار پیچیده و دستالزم به ذکر است اعداد به

شکل چنانکه از . شده استمحاسبه ArcGISافزار مشکل است با استفاده از نرم

الگوی تصادفی یا  1390آمده برای شهر چابهار در سال دستمشخص است الگوی به

 . رندمی است
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 گیریبحث و نتیجه

و زیست، الگیکی از مباحث مهم در خصوص ارتباط بین برنامه شهری و محیط

توان در ها را میاند، که همه آنشهرها عمدتاً دارای اشکال متفاوتی. یک شهر است

 اند( بررسی کرد، یکیعنوان آلترناتیوهای رقیب عمل کردهتئوری )که از اواخر بهدو 

تئوری اسپرال شهری )به معنای تراکم کم و توسعه در حاشیه شهر( و دیگری تئوری 

بدیهی است که انتخاب هریک . شهر فشرده، که یکی از راهبردهای رشد هوشمند است

ریزی و هم در رسیدن یک شهر به پایداری از این الگوها هم در مدیریت و برنامه

 های زمانیدر این پژوهش با بررسی الگوهای شکل شهر در دوره. نقش بسزایی دارد

ص ها برای تشخیها و مدلمختلف، نتایج بیانگر این است که با بررسی انواع روش

اینکه شکل و فرم شهر چابهار در گذشته چگونه بوده است و در طول زمان چه 

اتی به خود دیده است و در نهایت شکل و الگوی رشد کنونی شهر در حال تغییر

های درجه توزیع متعادل، ها مانند مدلها و مدلحاضر در چه وضعیتی است، از روش

سو بوده و در این زمینه ها باهم یکنتایج همه مدل. درجه تجمع، و غیره بررسی شد

که درجه تجمع پایین، توزیع نامتعادل ها وجود دارد توافق و سازگاری بین همه روش

و گریختگی و توسعه منفصل و  جمعیت و اشتغال در سطح شهر، پراکندگی، جسته

ای خیلی دور از مرکز شهر و های حاشیههم در فواصل و بخشناپیوسته و آن

گذار در توسعه تأثیرزیرا عوامل . است 1رویهطورکلی الگوی رشد پراکنش افقی بیبه

که از کنترل مدیریت شهری محلی . اندهار بعضاً از عوامل بیرونی بودهشهری چاب

نوشت ترتیب سربدین. صنعتی است–ترین آن منطقه آزاد تجاریکه مهم. اندخارج بوده

. شودمی های تولید و درآمدزایی آن معلومچگونگی فعالیت شهری با میزان و هر

اند، پیدایش و وجود آمده صنعتی بهشهرهای بندری و شهرهایی که در کنار مراکز 

نظر از نوع فعالیت اقتصادی )خدماتی، کشاورزی یا صنعتی( رونق خود را صرف

                                                           
1 . urban sprawl 
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توان می. شودمدیون عامل یا عواملی هستند که موجب ایجاد درآمد برای شهر می

ی هر شهر، ارتباط مستقیمی با میزان اشتغال شهری گفت که توسعه فیزیکی و اندازه

پایه توسعه  داری پیرامونی و برر کشورهای جهان سوم تحت نظام سرمایهدارد )د

نابراین ب. شده استزا، شبکه شهری موزون از بین رفته و شبکه شهری ناهمگون برون

ریزی سبب شده که جمعیت ورود سرمایه به محیطی سنتی در شرایط موجود برنامه

برنامه از پیش اندیشیده شده در  حداکثری از نواحی اطراف روانه شهر بشنود و بدون

های های مختلف شهر اسکان یابند که بیشترین این جمعیت در شکل سکونتگاهمکان

هزار نفر جمعیت افزایش پیدا  15نفری به  41های غیررسمی سکونت یابند و محله

 . بدون اینکه حداقل خدمات آموزشی و بهداشتی را برخوردار باشند. کنند

دهد که مساحت شهر چابهار قبل از تأسیس منطقه آزاد در سال آمارها نشان می

هکتار رسیده که  2441به  1390این عدد در سال . هکتار بوده است 1176، 1365

در این همین دوره زمانی روند . برابر شده است بیانگر آن است که مساحت شهر دو

نفر بوده  41که  1365گسترش اسکان غیررسمی در یک محله به نام کمپ از سال 

در واقع درصد باالیی از . یافته استافزایش 1390نفر در سال  10953که به  طوریبه

 گیرییافته شهر چابهار مربوط به توسعه نامنظم و شکلاین سطوح گسترش 

 های غیررسمی در حاشیه شهر چابهار استسکونت
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